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ZAMIAST WSTĘPU

Po raz jedenasty spotykamy się na corocznej konferencji z cyklu „Przedsiębior-
czość”. W 2015 roku powracamy do kochanych i uwielbianych przez nas Mikołajek. 
Jedynie w zeszłym roku konferencja odbyła się gdzie indziej, w Augustowie.

Mam nadzieję i jestem przekonany, że mikołajkowe majowe spotkania kojarzą się 
z dysputami, które powinny stanowić cenioną – zarówno przez środowisko akade-
mickie, jak i przez przedstawicieli praktyki – okazję do wymiany poglądów, będących 
wynikiem badań i przemyśleń o charakterze naukowym. Wyrażam wielką radość, 
że możemy kontynuować nasze sympozja merytoryczne, które na stałe zagościły 
w kalendarzu spotkań integrujących środowisko akademickie i animatorów życia 
gospodarczego. Staraliśmy się tak dobierać tematykę konferencji, aby na bieżąco 
wpisywać się w nurt zagadnień finansowych, które byłyby interesujące i inspirują-
ce dla jej uczestników. Tegoroczne sympozjum zostało zatytułowane „O nowy ład 
finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego”.

Żyjemy w dość niespokojnych czasach o dużej dynamice zdarzeń ekonomicz-
nych. Ciągle zastanawiamy się, czy ostatni kryzys gospodarczy już minął, czy też 
nadal trwa. Obserwując rozwój finansów, zwłaszcza rynków finansowych, widzimy 
jak bardzo świat wirtualny ucieka od świata rzeczywistego. Powstaje wyobrażenie, 
że te dwa światy, wzajemnie się przeplatające, tworzą odrębne, samoistne byty. Te 
same dochody i zasoby materialne stanowią zabezpieczenie dla coraz większej liczby 
aktywów finansowych. Zadajemy sobie pytanie – dokąd doprowadzi postępująca 
finansjalizacja naszego życia i  jakie negatywne skutki wywoła? Niedoskonałość 
i nieskuteczność w budowaniu mostów łączących świat wirtualny ze światem rzeczy-
wistym jest groźna i może spowodować wybuch kolejnego kryzysu, którego zasięgu 
i konsekwencji nie znamy. Dlatego też interesująca dla organizatorów konferencji 
wydała się problematyka analizy obowiązującego w Polsce systemu finansowego 
i udzielenie odpowiedzi na pytanie – w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany 
i jakie nowe rozwiązania powinny być wprowadzone w celu porządkowania obowią-
zujących zasad i narzędzi finansowych? Problematyka jest bardzo szeroka, dlatego, 
mając na uwadze konieczność usystematyzowania dysput naukowych, proponujemy 
pięć następujących paneli dyskusyjnych:
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• Panel I. Sektor bankowy – działania naprawcze i regulacyjne.
• Panel II. W kierunku pożądanych zmian w analizie finansowej, zarządzaniu 

finansami i innowacyjności przedsiębiorstw.
• Panel III. Rozwój nauki o finansach i praktyczne aspekty funkcjonowania ryn-

ków finansowych.
• Panel IV. Dyscyplina fiskalna a stabilność finansowa.
• Panel V. Kierunki zmian w zakresie opodatkowania przedsiębiorstwa.

Dyskusję wzmocni 50 zrecenzowanych opracowań naukowych, które zostały 
przedstawione w niniejszej monografii, opublikowanej przez Oficynę Wydawni-
czą SGH. Będę szczęśliwy, jeżeli teksty te, stanowiące wyniki badań pracowników 
naukowych reprezentujących 14 ośrodków akademickich w Polsce, przyczynią się do 
ożywionych rozważań naukowych na wysokim poziomie merytorycznym. Oczekuję 
tym samym wykreowania wartości dodanej, która będzie dorobkiem wszystkich 
uczestników tego sympozjum.

Globalny kryzys finansowy wymusił na władzy publicznej finansowanie 
restrukturyzacji banków, a także liczne zmiany w zakresie regulowania i nadzoro-
wania sektora bankowego. Na konsekwencje tych działań można spojrzeć dwojako. 
W przypadku działań naprawczych – z jednej strony łagodzą one skutki kryzysu i nie 
blokują dopływu kredytu do gospodarki, ale z drugiej wzmagają pokusę nadużycia. 
Ponadto można mieć zastrzeżenia dotyczące przejrzystości informacji dotyczących 
kosztów restrukturyzacji (zob. opracowanie na temat restrukturyzacji banków 
i większej przejrzystości informacyjnej). W odniesieniu do zmian w sferze regula-
cyjno-nadzorczej zasadniczym ich celem jest utrzymanie w długiej perspektywie 
stabilności finansowej. Jednak tak liczne zmiany mają także niekorzystny wpływ 
na sektor bankowy, przejawiający się ograniczaniem akcji kredytowej, aby spełnić 
wymogi nadzorcze, a także rosnącymi kosztami utrzymania sieci bezpieczeństwa 
finansowego.

Problematyka ta niezmiernie ciekawa i aktualna zostanie rozwinięta w pierwszym 
panelu, otwierającym konferencję, na temat „Sektor bankowy – działania naprawcze 
i regulacyjne”. Wielkim wyróżnieniem dla uczestników konferencji będzie wystą-
pienie prezesa Związku Banków Polskich Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, który 
zaprezentuje problemy europejskiej bankowości, w tym polskiej, odnoszące się do 
podstawowych i newralgicznych regulacji systemowych. Inspiracją do rozszerzonej 
dyskusji na temat rynku usług finansowych, zwłaszcza rynku kredytowego i firm 
pożyczkowych, będzie wystąpienie Pana Waldemara Rogowskiego, przedstawiciela 
Biura Informacji Kredytowej SA. Pomocne mogą się okazać również opracowania 
zamieszczone w monografii (np. opracowanie na temat propozycji uregulowania 
rynku pożyczkowego w Polsce). W centrum uwagi znajdą się też inne zagadnienia 
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związane z funkcjonowaniem systemu bankowego (zob. opracowanie o  procyklicznoś ci 
– jej istocie i sposobach zapobiegania), a także dotyczące współczesnej inżynierii 
finansowej wykorzystywanej w systemach bankowych.

Zaobserwowane w ostatnich latach w Polsce i w innych krajach europejskich 
dość liczne bankructwa przedsiębiorstw, które niekoniecznie musiały mieć ni-
ski stopień efektywności, nakazują zwrócenie szczególnej uwagi na zarządzanie 
płynnością finansową. Dlatego też aspekty utrzymania na odpowiednim poziomie 
płynności finansowej przedsiębiorstw znajdą się w centrum uwagi drugiego pa-
nelu dyskusyjnego, zatytułowanego „W kierunku pożądanych zmian w analizie 
finansowej, zarządzaniu finansami i innowacyjności przedsiębiorstw”. Zostaną 
w nim zaprezentowane – po raz pierwszy – niepublikowane dotychczas w takim 
zakresie, oryginalne narzędzia służące analizie zarządzania kapitałem obrotowym 
netto i dotyczące metod jego pomiaru, a także zagadnienia związane z płynnością 
strukturalną (zob. opracowania na temat kapitału obrotowego netto i metod jego 
pomiaru oraz o istocie i uwarunkowaniach płynności strukturalnej).

Zamierzamy poprowadzić również dyskusję na temat wykorzystania funduszy 
unijnych w pobudzaniu przedsiębiorczości i kreowaniu innowacji w przedsiębiorstwach 
(o tym traktuje opracowanie o funduszach unijnych jako źródle finansowania in-
nowacji w przedsiębiorstwach).

Ostatnio dużo publikacji i badań dotyczy rynku pracy w Polsce. Formułowane 
są poglądy na temat negatywnego wpływu niskiego poziomu aktywności zawodowej 
i dużego bezrobocia wśród młodych osób na rozszerzanie szarej strefy, związanej 
z nieformalnym zatrudnianiem pracowników przez przedsiębiorców (zob. opra-
cowanie o wpływie niskiej aktywności zawodowej i bezrobocia na nieformalne 
zatrudnienie). Jak przeciwdziałać temu zjawisku – na to pytanie będziemy chcieli 
znaleźć odpowiedzi podczas toczącej się dyskusji.

Rozwój ekonomii współdzielonej (sharing economy) jest odpowiedzią na zachodzą-
cą rewolucję w świadomości konsumenckiej. Rewolucja ta oparta na refleksji – po co 
posiadać, skoro można używać – wywołuje bardzo duże zmiany we współczesnych 
modelach biznesowych. Coraz częściej sukcesy ekonomiczne odnoszą przedsiębiorstwa, 
które nie są nastawione na sprzedaż wyrobów lub towarów, ale na udostępnianie ich 
do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych. Między innymi 
polski rynek usług leasingowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających 
się rynków w Europie i ma coraz większy udział w finansowaniu inwestycji w Pol-
sce. Tym niemniej wykorzystanie leasingu przez konsumentów w ciągu ostatnich 
25 lat było znikome, co stanowiło wyraźny kontrast w porównaniu do rynku euro-
pejskiego (zob. opracowanie o leasingu konsumenckim). W związku z powyższym 
dysputy prowadzone w tym panelu powinny wskazać na uwarunkowania prawne 
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dotyczące leasingu konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prze-
pisów prawnych dokonanych w 2011 roku, regulujących zasady opodatkowania 
umów leasingowych, w których korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca 
działalności gospodarczej. W szczególności zostanie podjęta próba odpowiedzi 
na pytanie, na  ile zmienione przepisy przyczyniają się w pożądanym stopniu do 
rozwoju leasingu konsumenckiego w Polsce.

Obserwując rzeczywistość i konfrontując ją z modelami ekonomicznymi, można 
odnieść wrażenie, że nauki ekonomiczne, w tym nauka o finansach, znalazły się 
w przestrzeni turbulencji naukowej – pomiędzy „nauką normalną” i „nauką rewolu-
cyjną”. Środowisko finansistów, szczególnie po wybuchu kryzysu subprime, dochodzi 
do wniosku, że nie dysponuje dobrym modelem teoretycznym wyjaśniającym rze-
czywistość i nie potrafi wskazać, jakim modelem należy zastąpić ten, który został 
poddany w wątpliwość1. W związku z powyższym następuje eksplozja nowych nurtów 
w nauce o finansach. Dynamicznie rozwijają się finanse behawioralne, neuroekono-
mia (zob. opracowanie o praktycznym wykorzystaniu badań neuroekonomicznych), 
finanse kulturowe, mikro- i nanofinanse, ekonomia eksperymentalna, ekonomia 
współdzielona itp. Odnotowujemy również ogromne postępy w rozwoju rachun-
kowości. Holistycznie rzecz ujmując, można ocenić, iż finanse to obszar, w którym 
jednoznaczne komunikowanie się między innymi w obszarze wyceny i wartości 
determinuje przyszłość, w najszerszym znaczeniu, w wielu aspektach i kontekstach. 
Efekty wyceny (tj. ustalone wartości) rzutują bowiem na decyzje w obszarze inwe-
stycyjnym, operacyjnym i finansowym, i nie ma tu znaczenia, o jakim poziomie 
gospodarczej i społecznej odpowiedzialności mówimy. Uporządkowanie metodyki 
wyceny kategorii finansowych, które są immanentnym elementem świata finansów 
i – szerzej – biznesu, jest więc obszarem o kluczowym znaczeniu dla wprowadzania 
ładu w finansach, zarówno na poziomie mikro-, jak i makroekonomicznym. W tym 
szczególnym kontekście ujawnia się potrzeba wprowadzania ładu w komunikowaniu 
się praktyków i akademików w obszarze ekonomii, finansów, zarządzania i rachunko-
wości, używających kluczowej obecnie, nabierającej coraz szerszego zasięgu wartości 
godziwej (temat ten został rozwinięty w opracowaniu o standaryzacji wartości 
godziwej). Powyższa tematyka znajdzie się w centrum dyskusji trzeciego panelu 
zatytułowanego „Rozwój nauki o finansach i praktyczne aspekty funkcjonowania 
rynków finansowych”. Problematyka rynków finansowych będzie drugim – obok 
rozwoju nauki – modułem stanowiącym przedmiot rozważań w tej części dysput 

1 M. Czerwonka, J. Ostaszewski, M. Rzeszutek, M. Walczak, W poszukiwaniu mainstreamu w dys-
cyplinie finanse, w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Osta-
szewski, E. Kosycarz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2014, s. 23.
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naukowych. Dyskusja będzie dotyczyć analizy wyników symulacji strategii inwe-
stycji w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 
w okresie od stycznia 2010 roku do czerwca 2013 roku. Podstawowym wyzwaniem 
naukowym będzie zbadanie możliwości osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu 
z inwestycji w akcje na GPW w Warszawie w oparciu o strategie wykorzystujące 
analizę fundamentalną oraz porównanie skuteczności poszczególnych wskaźników 
finansowych i mnożników rynkowych jako metod doboru spółek giełdowych do 
portfela inwestycyjnego (zob. opracowanie na temat strategii inwestycyjnych opartych 
na mnożnikach rynkowych). Problematyka strategii finansowej jest także rozwinięta 
w innym opracowaniu, traktującym o wykorzystaniu inteligentnej bety w budowa-
niu portfeli inwestycyjnych przez państwowe fundusze majątkowe. Przedmiotem 
rozważań będą również zagadnienia dotyczące czynników wpływających na zmiany 
indeksów giełdowych (zob. opracowania na temat wpływu cyklu prezydenckiego 
w USA na rynek kapitałowy oraz na temat wpływu czynników behawioralnych 
na decyzje inwestycyjne).

Rozwój rynków finansowych jest uzależniony od zaufania inwestorów, które 
powstaje wówczas, gdy rynek jest transparentny i efektywny, a jego uczestnicy mają 
równe prawa. Dlatego też w następnej kolejności będziemy dyskutować o stopniu 
ochrony inwestorów na rynku finansowym przed niepożądanymi działaniami 
(zob. opracowanie na temat zaufania na rynku finansowym).

Stan finansów publicznych zarówno w Polsce, jak i w  innych krajach Unii 
Europejskiej wskazuje na aktualność i wagę problematyki dyscypliny fiskalnej 
i stabilności finansowej. O skutkach braku dyscypliny finansów publicznych najle-
piej świadczy sytuacja gospodarek wielu krajów Europy Południowej. Dlatego też 
dyscyplina fiskalna i stabilność finansowa będą przedmiotem rozważań prowa-
dzonych w ramach czwartego panelu na temat „Dyscyplina fiskalna a stabilność 
finansowa”. Gwałtowne pogorszenie stanu finansów publicznych w krajach Unii 
Europejskiej związane z wybuchem kryzysu finansowego spowodowało konieczność 
wzmocnienia Paktu Stabilności i Wzrostu. Wprowadzono także regulacje zwięk-
szające przejrzystość decyzji budżetowych i wzmacniające koordynację w strefie 
euro. Dyskusja powinna pomóc w udzieleniu odpowiedzi na nurtujące finansistów 
pytanie – w jakim zakresie nowe regulacje wpływają na wzmocnienie i stabilizację 
finansów publicznych w Polsce i innych krajach UE? Wprowadzeniem do dyskusji 
będzie prezentacja sześciu opracowań poruszających problematykę konsolidacji 
fiskalnej w Polsce, wpływu czynników demograficznych na stabilność fiskalną, 
długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, potrzeby powołania rady 
fiskalnej w Polsce, finansowania polityki rynku pracy, planowania finansowego 
w jednostkach samorządu terytorialnego.
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W panelu piątym i ostatnim pt. „Kierunki zmian w zakresie opodatkowa-
nia przedsiębiorstwa” dyskusja będzie dotyczyła reformy względnie usprawnień 
w obowiązującym systemie podatkowym. Przedsiębiorcy podkreślają, że ważną 
barierą rozwoju ich działalności w Polsce jest nieprzyjazne i niestabilne otoczenie 
podatkowe. Koszty stosowania przepisów podatkowych są dla podatników rela-
tywnie wysokie. Istotnym zadaniem państwa, również w kontekście postępującej 
globalizacji, jest stworzenie odpowiednich ram prawnych dla prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Zarysowuje się niebezpieczna dla finansów publicznych 
tendencja migracji podatkowej przedsiębiorców (o tym traktuje opracowanie na te-
mat motywów podatkowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych). Będziemy 
poszukiwali odpowiedzi na podstawowe pytania: w  jakim kierunku powinien 
zmierzać system opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce, na jakich wartościach 
powinien zostać oparty (sprawiedliwość versus efektywność), czy istnieje potrzeba 
uprzywilejowania niektórych grup lub form przedsiębiorstw (zob. opracowanie 
dotyczące sukcesji firm rodzinnych). Wreszcie, warto przedyskutować, na ile nowe 
tzw. uszczelniające rozwiązania wprowadzone do polskiego systemu podatkowe-
go 1 stycznia 2015 roku spełniają swoją rolę, w szczególności przepisy dotyczące 
opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych, niedostatecznej 
kapitalizacji czy cen transferowych i dokumentacji podatkowej (zob. opracowanie 
na temat cen transferowych).

Życzę wszystkim Uczestnikom konferencji niezapomnianych wrażeń inte-
lektualnych, możliwości przedstawienia własnych poglądów, nawet sprzecznych 
z poglądami adwersarzy, życzę odwagi w formułowaniu wniosków naukowych i wy-
trwałości w dążeniu do głoszenia prawdy, co jest powinnością osób wykonujących 
zawód zaufania publicznego. Życzę dalszego rozwijania więzi interpersonalnych, 
ponieważ budowanie kapitału intelektualnego jest ważne, ale jednocześnie trud-
ne. Życzę także czasu na prowadzenie rozmów na różne nurtujące nas tematy, 
kierując się zasadą, że sednem człowieka nie jest praca, natomiast sednem pracy 
jest człowiek.

Przygotowanie sympozjum nie byłoby możliwe bez wsparcia merytorycznego, 
organizacyjnego i  finansowego ludzi, dla których ta konferencja stanowi ważne 
wydarzenie naukowe. Dziękuję Jego Magnificencji Rektorowi Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie prof. dr. hab. Tomaszowi Szapiro i Dziekanowi Kolegium 
Zarządzania i Finansów prof. dr. hab. Ryszardowi Bartkowiakowi za objęcie kon-
ferencji honorowym patronatem. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie. Dziękuję 
partnerom konferencji – Alior Bankowi i Związkowi Banków Polskich – za wszech-
stronną pomoc w przygotowaniu i realizacji sympozjum. Słowa podziękowania 
kieruję również w stronę sponsorów – Centrum Prawa Bankowego i Informacji, 
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organizatora programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 
Jeszcze raz wyrażam wdzięczność i uznanie dla Patronów, Partnerów i Sponsorów 
tego przedsięwzięcia naukowego.

prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski
dyrektor Instytutu Finansów

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
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INSTYTUCJE  FINANSOWE





Beata Domańska-Szaruga
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE 
I PROPOZYCJE JEGO UREGULOWANIA

1. Wprowadzenie

System finansowy to układ wzajemnie powiązanych instytucji finansowych, 
rynków finansowych i innych elementów infrastruktury, przez który podmioty sfery 
realnej inwestują wolne zasoby pieniężne, pozyskują fundusze i zaspokajają potrzeby 
związane z finansową sferą funkcjonowania. W tej strukturze niebagatelną rolę od-
grywają instytucjonalne, regulacyjne i nadzorcze ramy funkcjonowania, zwane siecią 
bezpieczeństwa finansowego, których elementem jest między innymi nadzór nad 
rynkiem finansowym. Celem nadzoru jest zapewnienie właściwego funkcjonowania 
rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości, budowanie 
zaufania do instytucji finansowych, a także zapewnienie ochrony interesów uczest-
ników tego rynku. Obok instytucji funkcjonujących w systemie rynku regulowanego 
działalność prowadzą też przedsiębiorstwa finansowe pozostające na marginesie 
regulacji i nadzoru. Określane są najczęściej pojęciami: shadow banking, równoległy 
system bankowy czy parabanki. Znaczna ich część to firmy pożyczkowe, których 
działalność wywołuje wiele burzliwych dyskusji, skupiających się głównie wokół 
zwiększenia poziomu ochrony konsumentów i potrzebie regulowania działalności 
przedsiębiorstw niebankowych funkcjonujących w obszarze customer finance.

Celem opracowania jest charakterystyka rynku firm pożyczkowych w Polsce ze 
szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych ich funkcjonowania oraz wskazanie 
na niektóre zmiany proponowane w aktach prawnych normujących funkcjonowanie 
rynku kredytów konsumpcyjnych.
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2. Bankowość równoległa – problemy definicyjne

Dokonujące się współcześnie przeobrażenia strukturalne światowych systemów 
bankowych i konkurencja na rynku finansowym sprawiły, że podmioty zajmujące 
się działalnością niebankową zaczęły przejmować funkcje tradycyjnie wykonywane 
przez banki w ramach ich podstawowej działalności1. Funkcjonujący obok regulo-
wanego sektora bankowego rynek tzw. bankowości równoległej zaczął odgrywać 
w gospodarce coraz większą rolę, jednocześnie generując potencjalne ryzyko dla 
całego systemu. Termin „bankowość równoległa” jest w zasadzie polskim odpo-
wiednikiem anglojęzycznego określenia shadow banking, pozbawiony jest przy 
tym ocen emocjonalnych i odwołuje się do równoległości występowania w parze 
z tradycyjną, regulowaną bankowością2. W literaturze przedmiotu instytucje dzia-
łające w ramach równoległego systemu bankowego są również określane terminem 
„parabanki”, który ma pejoratywne zabarwienie i w warunkach polskich kojarzy się 
z aferami finansowymi, związanymi między innymi z działalnością Amber Gold 
czy Finroyal. Można jednak zauważyć, że w literaturze przedmiotu pojęcia shadow 
banking, równoległy system bankowy, parabanki są używane zamiennie oraz różnie 
definiowane i segmentowane.

Niezwykle ciekawej analizy genezy i skutków funkcjonowania bankowości rów-
noległej dokonał profesor J. K. Solarz. Jest on zdania, że bankowość równoległa jest 
zjawiskiem pieniężnym, finansową innowacją systemową i przejawem demokratyzacji 
finansów. Jest to współczesny etap rozwoju pieniądza, nowa architektura rozliczeń 
i nowy rodzaj instrumentów finansowych. Jej rdzeń stanowią banki inwestycyjne 
oraz inne instytucje rynku kapitałowego nieobjęte regulacją i nadzorem powstałym 
po wielkim kryzysie 1929 roku3.

W publikacjach ekspertów opisujących system finansowy nie używa się jednak 
najczęściej określenia równoległy system bankowy, lecz anglojęzycznej nazwy shadow 
banking. Termin shadow banking system został po raz pierwszy użyty przez Paula 
McCulleya, dyrektora firmy inwestycyjnej PIMCO, na konferencji w Jackson Hole 
pod koniec 2007 roku4. Definiował on shadow banking jako mechanizm finansowa-
nia krótkoterminowymi zobowiązaniami długoterminowych aktywów instytucji 

1 K. Waliszewski, Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 52.
2 J. K.  Solarz, Shadow banking: systemowa innowacja finansowa, Społeczna Akademia Nauk,  

Łódź–Warszawa 2014, s. 11.
3 Ibidem, s. 30.
4 P. McCulley, Teton Reflections, PIMCO, Newport Beach, August/September 2007, za: P. Łasak, Nowe 

regulacje dla shadow banking, „Bezpieczny Bank” 2012, nr 1 (46), s. 106.
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finansowych, funkcjonujący poza regulowanym systemem bankowym. Aktualnie 
w literaturze trudno o jednoznaczną definicję shadow banking, gdyż chodzi tu nie 
tyle o system, co zespół operacji dokonywanych na rynkach pozagiełdowych, które 
mogą być przeprowadzane poza jakimkolwiek nadzorem5. Unijna Rada Stabilności 
Finansowej (Financial Stability Board – FSB) przy Komitecie Bazylejskim określa 
shadow banking jako system pośrednictwa kredytowego, który obejmuje podmioty 
i działania poza regularnym systemem bankowym6. Sfera shadow banking obejmuje 
wiele różnorodnych podmiotów i działalności. Działalność ta wiąże się z przyjmowa-
niem środków finansowych, udzielaniem kredytów, transferem ryzyka, stosowaniem 
dźwigni finansowej, sekurytyzacją i wieloma innymi usługami, które swoim cha-
rakterem są zbliżone do czynności bankowych. Działalność tę należy jednak uznać 
za legalną, jeśli instytucje parabankowe nie łamią przepisów prawa zakazujących 
wykonywania określonych usług finansowych bez stosownego zezwolenia i nadzoru.

Działalność instytucji sektora parabankowych budzi wiele kontrowersji, wypeł-
niają one jednak pewną lukę w systemie bankowym. Są alternatywą dla inwestorów 
w stosunku do depozytów bankowych, stanowią alternatywne źródło finansowania 
dla gospodarki realnej, są szczególnie przydatne w przypadku, gdy tradycyjne kanały 
bankowe lub rynkowe są czasowo niedostępne.

Badania nad bankowością równoległą znajdują się na wstępnym etapie groma-
dzenia faktów. Od wprowadzenia do obiegu naukowego terminu shadow banking 
w 2007 roku przez Paula McCulleya minęło zbyt mało czasu, aby poznać całą 
złożoność tej innowacji finansowej. Dopiero od niedawna są zbierane dane staty-
styczne niezbędne do monitorowania bankowości równoległej7. Według szacunków 
zawartych w Zielonej księdze KE wartość globalnego systemu parabanków wynosiła 
około 46 bilionów euro w 2010 roku, co stanowiło 30% całego systemu finansowego 
i połowę aktywów bankowych8.

Dane statystyczne dla strefy euro przygotowane przez Europejski Bank Centralny 
dotyczące „innych pośredników” zostały oszacowane na poziomie 10,8 bilionów 
euro (stan na 30 czerwca 2011 roku)9. Financial Stability Board (FSB)10 szacuje, że 

5 P. Masiukiewicz, Regulacje a ryzyko shadow banking w Polsce, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 4, 
t. II, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2012.

6 Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation Recommendations of the Financial Stabil-
ity Board, Financial Stability Board 2011; Zielona księga. Równoległy system bankowy, Komisja Europej-
ska, COM(2012) 102 final, Bruksela, 19 marca 2012, s. 3.

7 J. K. Solarz, Shadow banking…, op.cit., s. 215.
8 Zielona księga…, op.cit., s. 5.
9 ECB, Shadow Banking in the Euro Area: An Overview, „Occasional Paper Series” 2012, No. 133.
10 Rada Stabilności Finansowej (FSB) to międzynarodowa organizacja, która monitoruje i wydaje zale-

cenia dotyczące globalnego systemu finansowego.
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światowy sektor shadow banking, który został w dokumencie FSB oznaczony jako 
kategoria „inni pośrednicy finansowi”, na koniec roku 2011 był wart 67 trylionów 
dolarów, natomiast na koniec 2013 roku – 75,2 trylionów dolarów z udziałem w ak-
tywach światowego systemu finansowego 25%11.

W kontekście prowadzonych rozważań należy zauważyć, że nie można trakto-
wać regulowanego i nieregulowanego sektora finansowego/bankowego jako dwóch 
niezależnych systemów. Należy je traktować jako jeden system wzajemnie się prze-
nikający i uzupełniający. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż uczestnikami 
shadow banking są często same banki, a dokładnie wydzielone z banków spółki 
i fundusze. Działalność taką określamy mianem arbitrażu regulacyjnego. Polega on 
na przenoszeniu części działalności, zwykle działalności przeregulowanej, w obszar 
nieobjęty działaniami regulacyjnymi12. Ograniczenia regulacyjne są zresztą często 
przyczyną dywersyfikacji rynku i źródłem innowacji finansowych.

3. Instytucje pożyczkowe na rynku finansowym w Polsce

W Polsce podmiotami najczęściej utożsamianymi z sektorem bankowości rów-
noległej są instytucje pożyczkowe. W odbiorze społecznym budzą często mieszane 
uczucia, są jednak istotnym uczestnikiem rynku usług finansowych dla klientów 
indywidualnych (zob. rysunek 1). Udzielają one pożyczek zarówno osobom fizycz-
nym, jak i podmiotom gospodarczym, zapewniając dostęp do usług finansowych 
głównie tym podmiotom, dla których oferta bankowa z różnych powodów może być 
trudno dostępna lub mało atrakcyjna. Polska Klasyfikacja Działalności przewiduje 
prowadzenie działalności pod nazwą „Pozostałe formy udzielania kredytów”13. Do 
form tych zaliczymy między innymi udzielanie kredytów konsumpcyjnych, pożyczki 
pieniężne poza systemem bankowym, udzielanie kredytów mieszkaniowych przez 
specjalistyczne instytucje nieprzyjmujące depozytów czy udzielanie pożyczek pod 
zastaw (lombardy). Działalnością taką zajmują się zarówno firmy pożyczkowe, jak 
i duże sieci handlowe czy portale aukcyjne. Należy przy tym zauważyć, że znaczna 
część działalności pożyczkowej tego typu przenosi się do internetu.

11 FSB, Global Shadow Banking Monitoring Report 2012, s. 3; FSB, Global Shadow Banking Monitoring 
Report 2014, s. 8.

12 B. Domańska-Szaruga, A. M. Rak, Shadow banking na rynku usług finansowych, w: Rola instytucji 
i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju, red. G. Borys, A. Janusz, „Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 330, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

13 K. Opolski i in., Sektor shadow banking w Polsce, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z sie-
dzibą w Rzeszowie, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 22.
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Rysunek 1. Firmy pożyczkowe na rynku usług finansowych dla klientów indywidualnych
Źródło: Rynek firm pożyczkowych w Polsce, PwC Polska, Warszawa 2013, s. 9.

Działalności firm świadczących usługi polegające na udzielaniu pożyczek pie-
niężnych nie jest dedykowany żaden akt prawny o charakterze ustawowym, nie jest 
to również działalność regulowana w rozumieniu art. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 2 lipca 
2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej14. Do jej wykonywania nie jest 
potrzebne uzyskanie koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwo-
lenia, zgłoszenia ani zgody. Firmy te nie podlegają Komisji Nadzoru Finansowego. 
Podstawą prawną ich działalności jest art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej i podlegają one tym samym zasadom, co inne podmioty uczestniczące 
w obrocie gospodarczym15.

Dla działalności firm pożyczkowych podstawowe znaczenie mają przepisy Ustawy 
z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim16. Stanowi ona implementa-
cję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 

14 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 220 poz.1447 
z późn. zm.). 

15 Problematyka regulacji rynku firm pożyczkowych w Polsce, Fundacja Republikańska, Warszawa 2013, 
s. 23.

16 Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715).
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2008 roku w sprawie umów o kredyt konsumencki17. Ustawa o kredycie konsumenc-
kim definiuje kredytodawcę bardzo szeroko. Może nim być każdy przedsiębiorca, 
który udziela kredytu konsumenckiego lub daje przyrzeczenie udzielenia kredytu 
konsumenckiego w formie odroczonej płatności, pożyczki lub innego podobnego 
świadczenia finansowego.

Działalność firm pożyczkowych jest legalna i zgodna z prawem, jeśli udzielają 
one pożyczek ze środków własnych, ponieważ tylko instytucje będące bankami 
w rozumieniu art. 2 Prawa bankowego mogą obciążać ryzykiem środki powierzone 
przez klientów pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Sankcjonuje to art. 171 Prawa 
bankowego.

Liczba podmiotów zaliczanych do kategorii parabanków, które zajmują się po-
średnictwem kredytowym, jest stosunkowo duża w porównaniu do liczby banków, 
natomiast niska jest wartość ich aktywów w porównaniu z aktywami systemu bankowego 
(poniżej 1% aktywów rynku bankowego) i udział w rynku pożyczek konsumenckich 
(zob. rysunek 2). Szacuje się jednak, że firmy pożyczkowe obsługują znaczną liczbę 
pożyczających Polaków (do 20%), udzielając względnie niewielkich pożyczek. Rynek 
ten rozwija się dynamicznie (zob. rysunek 3) zwłaszcza w sytuacji restrykcji w obsza-
rze kredytów konsumpcyjnych udzielanych przez banki18. Rośnie bowiem wówczas 
liczba osób dotkniętych wykluczeniem kredytowym19 w bankach i decydujących się 
na korzystanie z pożyczek pozabankowych. Decyzje te stają się często przyczyną pau-
peryzacji gospodarstw domowych na skutek długów niewspółmiernych do dochodów.

Korzystanie z usług instytucji pożyczkowych nie stanowi problemu, gdy jest 
dobrowolnym i świadomym wyborem obydwu stron (klienta i  instytucji) i nie 
łamie prawa. Należy zwrócić uwagę na to, że klientami shadow banking są często 
osoby wykluczone i bezrobotne z niską świadomością finansową20. Za podstawowe 
zagrożenie uznaje się brak nadzoru i regulacji, co stwarza ryzyko wykorzystywania 
nieświadomości klientów i sytuacji pilnej potrzeby zdobycia środków finansowych. 
Praktyki takie nie stoją wprawdzie w sprzeczności z prawem, wywołują jednak 
poważne konsekwencje społeczne.

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w spra-
wie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.Urz. UE L 133/66, 
22 maja 2008).

18 Spadek wolumenu i dynamiki kredytów konsumpcyjnych to właściwie splot kilku czynników. Zali-
cza się do nich między innymi: zjawiska kryzysowe, proces samoregulacji ze strony banków na skutek 
pogorszenia jakości portfeli kredytowych, rekomendacje nadzorcze zaostrzające warunki kredytowania, 
arbitraż regulacyjny banków specjalizujących się w consumer finance oraz efekt bazy statystycznej.

19 Szerzej zob. B. Domańska-Szaruga, A. M. Rak, Wykluczenie finansowe jako istotny czynnik rozwoju 
instytucji para bankowych, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, część 1, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.

20 M. Zaleska, Szara bankowość, „Gazeta Bankowa” 2012, nr 9, s. 16.
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Rysunek 2. Struktura źródeł finansowania kredytu konsumenckiego
Źródło: K. Opolski i in., Sektor shadow banking…, op.cit., s. 42.
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Rysunek 3. Dynamika wartości udzielanych kredytów konsumenckich
Źródło: K. Opolski i in., Sektor shadow banking…, op.cit., s. 42.

4. Regulowanie rynku instytucji pożyczkowych

W związku z koniecznością neutralizacji zagrożeń dla klientów i dla systemu 
finansowego, jakie wynikają z działalności instytucji parabankowych na szczeblu Rady 
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Stabilności Finansowej21 i Unii Europejskiej, jak również w Polsce, są prowadzone 
prace zmierzające do uregulowania sektora bankowości równoległej i złagodzenia jej 
negatywnych następstw dla stabilności systemów finansowych. Po ponad dwóch latach 
dyskusji na temat regulowania rynku firm pożyczkowych wydaje się, że działalność 
regulatorów w tym zakresie nabiera tempa. Dyskutowane jest zarówno objęcie firm 
pożyczkowych nadzorem i wprowadzenie rejestru tych firm, jak i propozycje zmian 
w ustawach regulujących funkcjonowanie rynku finansowego.

W Polsce zakres kompetencji regulacyjnych i kontrolnych KNF, zdefiniowany 
przez ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym, nie obejmuje firm pożyczkowych. 
Nie istnieje też wymóg prowadzenie rejestru firm pożyczkowych, aczkolwiek rejestr 
taki uruchomił od stycznia 2015 roku Związek Firm Pożyczkowych22. Kraje Unii 
Europejskiej podchodzą do obowiązku rejestracji firm pożyczkowych i objęcia ich 
nadzorem organów państwa w sposób zróżnicowany (zob. tabela 1). W państwach, 
w których brak jest nadzoru finansowego nad firmami pożyczkowymi, działalność 
tych firm regulują przepisy ogólne dotyczące działalności gospodarczej i przepisy 
dotyczące kredytu konsumenckiego.

Tabela 1. Nadzór i licencjonowanie firm pożyczkowych w wybranych krajach europejskich

Kraj Objęcie nadzorem Ustawowe ograniczenie RRSO

Niemcy Działalność firm pożyczkowych jest objęta 
nadzorem finansowym (BaFIN) zarówno 
w aspekcie nadzoru konsumenckiego, jak 
i ostrożnościowego

Brak ustawowego ograniczenia limitu, istnieją 
natomiast limity wypracowanie przez sądy 
(na poziomie 200%) 

Wielka 
Brytania

Nadzór sprawuje Biuro Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, które jednocześnie prowadzi 
rejestr firm pożyczkowych

Brak

Szwajcaria Nadzór władz kantonów, na których terenie 
firmy pożyczkowe prowadzą działalność. 
Władze kantonów prowadzą również rejestry 
firm pożyczkowych

Maksymalna RRSO ograniczona do 15%

Francja Działalność instytucji pożyczkowych nie jest 
objęta nadzorem

Maksymalna RRSO ograniczona do 1/3 
ponad średnią stopę procentową określaną 
kwartalnie przez bank centralny

21 Rada Stabilności Finansowej to instytucja wspierająca i koordynująca działanie największych kra-
jowych organów finansowych na szczeblu międzynarodowym (ministerstw finansów, banków central-
nych, międzynarodowych instytucji finansowych). 

22 Związek Firm Pożyczkowych to branżowe stowarzyszenie przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku 
pożyczek pozabankowych. W rejestrze stowarzyszenia widnieje blisko 100 firm, które udzielają pozaban-
kowych krótkoterminowych pożyczek.
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Kraj Objęcie nadzorem Ustawowe ograniczenie RRSO

Włochy Nadzór banku centralnego, który jest 
jednocześnie organem nadzory finansowego. 
Bank centralny prowadzi również rejestr firm 
pożyczkowych

Maksymalna RRSO ograniczona do 1/4 
ponad średnią stopę procentową określaną 
kwartalnie przez bank centralny

Hiszpania Działalność instytucji pożyczkowych nie jest 
objęta nadzorem

Brak

Szwecja Nadzór nad instytucjami pożyczkowymi 
sprawuje Szwedzki Urząd Nadzoru 
Finansowego

Brak

Dania Nadzór nad instytucjami pożyczkowymi 
sprawuje Duński Urząd Nadzoru Finansowego, 
ale tylko w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Brak

Litwa Nadzór banku centralnego, który nadzoruje 
rynek finansowy

Maksymalne RRSO wynosi 200%

Czechy Działalność instytucji pożyczkowych nie jest 
objęta nadzorem

Brak ustawowego ograniczenia limitu, istnieją 
natomiast limity wypracowanie przez sądy

Słowacja Nadzór banku centralnego, który nadzoruje 
rynek finansowy

Brak ustawowego ograniczenia limitu, istnieją 
natomiast limity wypracowanie przez sądy

Źródło: opracowanie na podstawie oceny skutków regulacji (Ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw) przez Ministerstwo Finansów, https://legi-
slacja.rcl.gov.pl/projekt/262790/katalog/262791#262791 (30.03.2015) oraz dokumentów: Rynek firm pożyczkowych 
w Polsce, PwC Polska, 2013, s. 45; Problematyka regulacji rynku firm pożyczkowych w Polsce, Fundacja Republi-
kańska, Warszawa 2013, s. 38.

Z punktu widzenia regulacji prawnych, które porządkowałyby funkcjonowanie 
rynku firm pożyczkowych w Polsce na szczególną uwagę zasługują zmiany wpro-
wadzane do ustaw regulujących funkcjonowanie rynku finansowego. Najnowsze 
zmiany są zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad 
rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 
23 października 2014 roku23. Celem projektu jest24:
• zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych 

firm udzielających kredytów konsumenckich, nieobjętych nadzorem Komisji 
Nadzoru Finansowego,

23 Projekt ustawy o  zmianie ustawy o  nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy –  Prawo ban-
kowe oraz niektórych innych ustaw, Rządowe Centrum Legislacji, https://legislacja.rcl.gov.pl/pro-
jekt/262790/katalog/262791#262791 (30.03.2015). Projekt został opracowany na podstawie założeń do 
projektu przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 8 maja 2014 roku. W toku prac nad projektem wpro-
wadzono też niektóre regulacje wykraczające poza te założenia.

24 Na podstawie: Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finan-
sowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Rządowe Centrum Legislacji, https://
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/262790/katalog/262791#262791 (30.03.2015).
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• umożliwienie skutecznego eliminowania z obrotu gospodarczego podmiotów 
wykonujących działalność reglamentowaną na rynku finansowym bez zezwolenia, 
w szczególności podmiotów prowadzących działalność z zamiarem oszustwa,

• usprawnienie dotychczasowych i wprowadzenie nowych regulacji umożliwiających 
identyfikację i odpowiednio szybkie reagowanie w odniesieniu do podmiotów 
naruszających prawo,

• zwiększenie bezpieczeństwa i wiarygodności rynku finansowego.
Oprócz zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawie Prawo 

bankowe projekt przewiduje zmiany w kodeksie cywilnym i ustawie o kredycie 
konsumenckim. Rekomendowane rozwiązania w projekcie ustawy to:
1) Rozszerzenie tzw. definicji słowniczkowych w ustawie Prawo bankowe oraz 

w ustawie o kredycie konsumenckim o definicję instytucji pożyczkowej. Zgodnie 
z tą definicją instytucja pożyczkowa to kredytodawca, którego działalność, będą-
ca źródłem większości przychodów, polega na udzielaniu pożyczek ze środków 
własnych, inny niż podmiot, którego działalność polega na udzielaniu pożyczek 
ze środków własnych w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia 
na zakup towarów i usług w systemie ratalnym.

2) Rozszerzenie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia postę-
powania wyjaśniającego wobec podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, 
że wykonują działalność licencjonowaną bez stosownego zezwolenia.

3) Usprawnienie współpracy KNF z organami ścigania w zakresie zawiadomień 
składanych przez KNF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

4) Zaostrzenie sankcji karnych za przyjmowanie bez odpowiedniego zezwolenia 
środków finansowych innych osób w celu obciążania ich ryzykiem (kara finan-
sowa do 10 000 000 zł, kara pozbawienia wolności do lat 5).

5) Reglamentacja działalności instytucji pożyczkowych poprzez określenie wy-
mogów niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności pożyczkowej. 
Ograniczenie formy prowadzenia działalności przez instytucje pożyczkowe do 
formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej oraz wpro-
wadzenie minimalnego progu kapitału zakładowego 200 000 zł, przy czym 
kapitał ten nie może pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub źródeł 
nieudokumentowanych.

6) Określenie zasad dostępu instytucji pożyczkowych do rejestrów kredytowych 
i wymiany informacji o udzielonych kredytach konsumenckich.

7) Ograniczenie kosztów kredytu konsumenckiego.
Spośród różnych propozycji dotyczących regulowania rynku firm pożyczkowych 

na szczególną uwagę zasługuje propozycja określenia całkowitej wielkości kosztu 
pożyczek. Celem regulacji w tym zakresie jest wyeliminowanie odsetek nadmiernych 
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(lichwiarskich) i wyrównanie pozycji stron stosunku zobowiązaniowego poprzez 
wprowadzenie mechanizmu powodującego obniżenie odsetek za opóźnienie, je-
żeli przewyższą one dopuszczalną granicę, do poziomu odsetek maksymalnych. 
Opracowania i raporty Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz 
stanowisko tejże instytucji do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad 
rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 
23 października 2014 roku oceniają te regulacje krytycznie25. Krytycznie ocenia 
projekt również Związek Firm Pożyczkowych26 i Fundacja Republikańska27, której 
działacze uważają proponowane rozwiązania za nieuprawnioną ingerencję w wolny 
rynek i stosunki gospodarcze28. Wskazuje się zwłaszcza na ryzyko zmniejszenia 
konkurencji na rynku consumer finance i wzrost liczby podmiotów udzielających 
pożyczek w szarej strefie29. Niewątpliwie zaproponowane przez Ministerstwo Finansów 
zmiany w krótkim okresie wpłyną na zahamowanie dynamicznej ekspansji sektora 
pożyczkowego w Polsce, obserwowanej na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jednak 
kluczowe znaczenie ma ocena nowych regulacji w długim horyzoncie czasowym30. 
Zdadzą one egzamin, jeśli rzeczywiście rozwiążą problemy ochrony konsumentów 
i problemy związane z  funkcjonowaniem na rynku pożyczkowym podmiotów, 
które łamią prawo.

5. Zakończenie

Rynek firm pożyczkowych w Polsce, ze względu na ich udział w aktywach sektora 
finansowego i udział w finansowaniu potrzeb konsumentów, jest raczej marginalny 
i nie generuje ryzyka dla systemu bankowego. Jednak liczba osób obsługiwanych 
przez ten sektor rynku jest dość duża, dlatego problem świadomego zaciągania długu 
i odpowiedzialne finansowanie ze strony instytucji pożyczkowych są problemami, 

25 P. Białowolski, Skutki maksymalnego oprocentowania – wpływ na polski rynek finansowy, Konferen-
cja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, luty 2013 roku; Stanowisko do projektu z dnia 23 października 
2014 roku ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz 
niektórych innych ustaw, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Gdańsk, 18 grudnia 2014.

26 Ł.  Gębski, Analiza skutków regulacji rynku pożyczkowego, materiał przygotowany na  zlecenie 
Związku Firm Pożyczkowych, Instytut Analiz Rynkowych, maj 2014.

27 Założona w 2009 roku w formule fundacji organizacja pozarządowa prowadząca działalność typu 
think tank oraz działalność edukacyjną i wydawniczą.

28 Skutki regulacji na  rynku pożyczek pozabankowych, Fundacja Republikańska, 28  sierpnia 2013, 
http://cafr.pl/skutki-regulacji-na-rynku-pozyczek-pozabankowych (11.02.2015).

29

30 Ocena wpływu proponowanych zmian regulacyjnych na krajowy sektor pożyczkowy, Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2014.
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które wymagają rozwiązania. Projektowane regulacje mogą spowodować zmniej-
szenie aktywności dostawców kredytu konsumenckiego i negatywnie wpłynąć 
na konkurencję na rynku, jednak wydają się niezbędne w związku z powracającymi 
problemami tej sfery usług finansowych. Z pewnością wpłyną na bezpieczeństwo 
konsumentów i na wzrost zaufania do rynku finansowego.

Działania mające na celu regulację funkcjonowania firm pożyczkowych należy 
jednak podejmować z dużą ostrożnością. Doświadczenia rynku wskazują bowiem 
na dużą wrażliwość sektora finansowego na nadmierne regulacje, co powoduje 
przenoszenie przeregulowanej części działalności w obszar nieobjęty regulacją, 
a nawet w szarą strefę.
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RESTRUKTURYZACJA BANKÓW – W STRONĘ 
WIĘKSZEJ PRZEJRZYSTOŚCI INFORMACJI1

1. Wprowadzenie

Trwający globalny kryzys finansowy zmusił kraje Unii Europejskiej do wsparcia 
finansowego banków przeżywających kłopoty finansowe. Co do zasady wszelka 
pomoc państwowa, która niesie za sobą zakłócenia konkurencji poprzez sprzyjanie 
niektórym przedsiębiorstwom lub sprzyjanie produkcji niektórych towarów, jest 
niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę han-
dlową między państwami członkowskimi (art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej – TFUE). Za zgodne z rynkiem wewnętrznym uznano pewne formy 
pomocy, w tym m.in. pomoc przyznawaną w celu naprawienia szkód spowodowanych 
przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia. Komisja Europejska może 
też zezwolić na pomoc państwa mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom 
w gospodarce państwa członkowskiego (art. 107 ust. 3 lit. b TFUE).

Wspomaganie zagrożonych przedsiębiorstw przez państwo nie może być normą 
i ściśle określono warunki i zasady udzielania takiej pomocy. Wyróżniono dwie 
formy pomocy: pomoc w celu wsparcia (ratowania) i pomoc w celu restrukturyzacji. 
Jednym z warunków przyznania pomocy jest wdrożeniem planu restrukturyzacji, 
mającego na celu przywrócenie długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa. Plan 

1 Opracowanie zostało przygotowane w ramach badania statutowego pt. Ratowanie instytucji finan-
sowych w Unii Europejskiej w latach 2007–2013 – koszty, skuteczność i konsekwencje (KZIF/S/14/14).
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ten powinien zawierać opis okoliczności, które doprowadziły do trudnej sytuacji 
przedsiębiorstwa, a także różne scenariusze na przyszłość w zależności od przyjęcia 
mniej lub bardziej korzystnych założeń.

Kwota pomocy państwa powinna być ograniczona do minimum, odpowiadającego 
kosztom niezbędnym do podjęcia restrukturyzacji. Beneficjenci pomocy powinni 
wnieść znaczący wkład własny ze środków pochodzących np. ze sprzedaży aktywów 
lub zewnętrznych źródeł finansowania. Wprowadzanie planów restrukturyzacji jest 
kontrolowane przez Komisję Europejską. Państwa członkowskie są zobowiązanie do 
systematycznego przesyłania dokumentów umożliwiających ocenę prawidłowości 
ich wdrażania.

Wyraźne osłabienie instytucji finansowych wynikające z kryzysu skłoniło Radę 
ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) jesienią 2008 roku do podjęcia działań 
mających na celu poprawę kondycji i stabilności systemu finansowego. W październiku 
2008 roku Komisja Europejska wydała tzw. pierwszy komunikat bankowy, zatytu-
łowany: Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu 
do instytucji finansowych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego2. 
W latach 2008–2013 wydano jeszcze sześć komunikatów dotyczących wsparcia 
finansowego dla banków. Ostatni – znacząco zmieniający wcześniejsze wytyczne 
– został wydany w sierpniu 2013 roku3. Dla instytucji finansowych przewidywano 
cztery formy pomocy państwa: gwarancje dotyczące zobowiązań instytucji finan-
sowych, dokapitalizowanie instytucji finansowych, pomoc związaną z aktywami 
o obniżonej wartości i pomoc na likwidację.

Na szczeblu UE wykazano odpowiednią dbałość o przejrzystość zasad udzielania 
wsparcia finansowego bankom i  innym instytucjom finansowym. Można jednak 
stwierdzić, że taka dbałość nie pojawiła się w zakresie przejrzystości prezentowania 
danych dotyczących kwot, kosztów i przychodów związanych z ratowaniem banków. 
Wprawdzie dostępne są dane zagregowane dotyczące pomocy finansowej dla banków, 
ale nie są one spójne z danymi zbieranymi dla poszczególnych przypadków restruk-
turyzacji, co zostało stwierdzone podczas prowadzonych badań4. Celem niniejszego 
opracowania jest przedstawienie skali tych różnic i zaproponowanie sposobu raporto-
wania na szczeblu restrukturyzowanych podmiotów i sektora finansów publicznych.

2 Dz.U. C 270 z 25 października 2008 roku, s. 8.
3 Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 sierpnia 2013 roku reguł pomocy państwa w odnie-

sieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego (Dz.U. C 216 z 30 lipca 
2013 roku, s. 1).

4 Badanie statutowe Ratowanie instytucji finansowych w Unii Europejskiej w latach 2007–2013 – koszty, 
skuteczność i konsekwencje (KZIF/S/14/14). Zespół badawczy: M. Iwanicz-Drozdowska (kierownik), J. Ker-
lin, A. Kozłowska, E. Malinowska-Misiąg, A. K. Nowak, P. Smaga, P. Wiśniewski, B. Witkowski.
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2. Skala wsparcia finansowego banków

Według danych Komisji Europejskiej, od 1 października 2008 roku do 1 paź-
dziernika 2012 roku Komisja zatwierdziła pomoc dla sektora finansowego w łącznej 
wysokości 5 058,9 mld euro. Większość tej pomocy zatwierdzono w roku 2008, 
dotyczyła ona głównie gwarancji na obligacje i depozyty bankowe. Po 2008 roku 
zatwierdzona pomoc koncentrowała się w większym stopniu na dokapitalizowaniu 
banków i na pomocy związanej z aktywami o obniżonej wartości5.

Dla gwarancji i innych środków wsparcia płynności rokiem szczytowym był rok 
2009, kiedy wyniosły one łącznie 906,0 mld euro, co odpowiadało 7,68% PKB krajów 
UE dla roku 2012. Najwyższe gwarancje udzielane były instytucjom finansowym 
w Irlandii (284,3 mld euro), Wielkiej Brytanii (165,12 mld euro) i w Niemczech 
(135,0 mld euro).

Od czasu ustanowienia programów gwarancji na zobowiązania do końca 2012 roku 
kwota zrealizowanych gwarancji wyniosła tylko 2 mld euro, podczas gdy opłaty za 
udzielenie gwarancji wyniosły łącznie 32,9 mld euro6. Per saldo rządy zyskały więc 
na tej formie pomocy.

Wielkość dokapitalizowania i pomocy związanej z aktywami o obniżonej 
wartości wyniosła w latach 2008–2012 łącznie 591,9 mld euro. Za udzieloną pomoc 
(łącznie z pomocą płynnościową inną niż gwarancje) rządy państw UE otrzymały 
wynagrodzenie w kwocie 92,1 mld euro7.

Nieco inaczej przedstawiają się dane o interwencjach państwowych w statystykach 
finansów publicznych według wprowadzonej we wrześniu 2014 roku metodolo-
gii European System of Accounts 2010 (ESA 2010), która zastąpiła dotychczasową 
metodologię ESA 95. W ujęciu ESA 2010 w latach 2010–2013 wielkość dochodów 
państw UE z tytułu udzielonej pomocy dla instytucji finansowych wyniosła łącznie 
98,9 mld euro, z czego niemal połowę stanowiły odsetki. Wydatki związane z udzie-
loną pomocą przekroczyły w sumie 252 mld euro, co oznacza, że wpływ interwencji 
państwowych pogłębił deficyt państw UE łącznie o 153,2 mld euro. Najbardziej 
niekorzystny pod tym względem okazał się rok 2010 i 2012.

5 Komisja Europejska, Tabela wyników w dziedzinie pomocy państwa – aktualizacja z 2012 roku. Spra-
wozdanie na temat pomocy państwa przyznanej przez państwa członkowskie UE – aktualizacja z 2012 roku, 
Sprawozdanie Komisji, Bruksela, 21.12.2012, COM(2012) 778 final, s. 10.

6 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/financial_economic_crisis_aid_en.html#ta-
bles (15.03.2015).

7 Ibidem.
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Tabela 1. Pomoc dla instytucji finansowych w latach 2008–2012

Dokapitalizowanie Pomoc związana 
z aktywami 

o obniżonej wartości

Gwarancje 
(dane dla roku 2009) 

Środki wsparcia 
płynności inne niż 

gwarancje (dane dla 
roku 2009) 

mld euro % PKB 
2012 
roku

mld euro % PKB 
2012 
roku

mld euro % PKB 
2012 
roku

mld euro % PKB 
2012 
roku

Austria 9,35 3,02 0,5 0,16 15,45 5,58 0 0

Belgia 23,32 6,2 17,13 4,55 46,78 13,87 0 0

Cypr 1,8 10,06 0 0 0,56 3,29 0 0

Dania 10,77 4,41 0 0 6,45 2,89 1,97 0,88

Finlandia 0 0 0 0 0,06 0,03 0 0

Francja 25,05 1,23 1,2 0,06 92,73 4,86 0 0

Grecja 37,3 19,25 0 0 1,5 0,63 4,26 1,79

Hiszpania 59,74 5,69 28,4 2,71 36,13 3,44 19,31 1,84

Holandia 18,86 3,14 5 0,83 36 6,31 30,4 5,33

Irlandia 62,78 38,38 2,6 1,59 284,25 173,81 0 0

Litwa 0 0,01 0 0 0 0 0 0

Luksemburg 2,6 5,85 0 0 1,65 4,36 0,14 0,36

Łotwa 0,54 2,44 0,41 1,83 0,54 2,91 0,97 5,26

Niemcy 64,17 2,43 79,97 3,02 135,03 5,61 0 0

Portugalia 6,75 4,08 3,1 1,87 5,24 3,12 3,73 2,23

Słowenia 0,73 2,7 0 0 1 2,87 0 0

Szwecja 0,78 0,19 0 0 14,26 4,87 0 0

Węgry 0,21 0,22 0 0 0 0 2,46 2,64

Wielka 
Brytania 82,39 4,33 40,41 2,13 158,22 10,1 6,9 0,44

Włochy 6,05 0,39 0 0 0 0 0 0

Kraje UE-27 
ogółem 413,2 3,2 178,71 1,39 835,84 7,08 70,15 0,59

Źródło: DG Competition, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/financial_economic_crisis_aid_
en.html (15.03.2015).

Od 2010 roku wpływ działań związanych z pomocą publiczną dla instytucji 
finansowych na wielkość długu publicznego utrzymuje się na podobnym poziomie, 
przekraczając nieco 5% PKB. Prowadzone interwencje miały największy wpływ 
na dług publiczny w latach 2010 i 2012, powiększając go odpowiednio o 705,8 mld euro 
i 742,4 mld euro.
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Powyższe dane były prezentowane w dokumentach Komisji Europejskiej. Z racji 
tego, że zawierają one wyłącznie wartości zagregowane na poziomie danego kraju, nie 
można było ich wykorzystać do oceny kosztów i (wstępnej) skuteczności ratowania 
banków. Z tego też względu przeprowadziliśmy analizę 95 przypadków ratowania 
(restrukturyzacji) banków w krajach UE, a także 6 instytucji powołanych w czasie 
kryzysu dla lat 2008–20138.

Na podstawie analiz przypadków restrukturyzacji przeprowadzonych przez 
zespół badawczy wielkość zasilenia kapitałowego netto banków (zasilenie kapita-
łowe pomniejszone o dokonany zwrot), a także spółek zarządzających aktywami 
o obniżonej jakości (ich kapitały początkowe i dodatkowe kapitały, które są wykorzy-
stywane do pokrywania strat z prowadzonej działalności) ze środków publicznych 
w latach 2008–2013 oceniono łącznie na 535,5 mld euro, z czego większość (67%) 
przypadała na dwa pierwsze lata. W celach referencyjnych zamieściliśmy w tabeli 2 
także dane Komisji Europejskiej za lata 2008–2012 w rozbiciu na kraje. W dalszej 
części opracowania zostaną przedstawione prawdopodobne przyczyny różnic w wy-
kazywanych kwotach.

Zauważalne jest wyraźne zróżnicowanie struktury beneficjentów pomocy. 
W roku 2008 pomoc była skierowana przede wszystkim do instytucji działających 
w Wielkiej Brytanii – trafiło tam 125,7 mld euro, co odpowiadało 57,8% łącznej kwo-
ty zasilenia kapitałowego w tym roku. Rok później z dokapitalizowania korzystały 
przede wszystkim niemieckie instytucje finansowe – otrzymały one 98,1 mld euro 
(71,7% całej pomocy udzielonej w tym roku). W kolejnych dwóch latach istotna 
część pomocy trafiła do instytucji w Irlandii (odpowiednio 55,1% i 62,3%), ale były 
to  już znacznie niższe kwoty, ponieważ skala dofinansowania została wyraźnie 
zmniejszona. Od 2010 roku jednymi z ważniejszych beneficjentów pomocy były 
instytucje finansowe Hiszpanii, które łącznie w całym badanym okresie zostały 
dokapitalizowanie kwotą 91,2 mld euro.

Nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej konieczne było dokapitalizowanie 
instytucji finansowych. Z pomocy takiej nie korzystano m.in. w Czechach, Estonii, 
Polsce czy na Malcie. Były też kraje, np. Łotwa czy Litwa, które wspomagały swoje 
instytucje finansowe jedynie w bardzo ograniczonym zakresie (rysunek 1).

Kwota 535,5 mld euro jest kwotą dokapitalizowana netto, co oznacza, że została 
pomniejszona o wielkość zwróconej pomocy. Część pomocy zwróciły już instytu-
cje z krajów, w których skala dokapitalizowania była najwyższa (Wielka Brytania, 
Niemcy), ale nadal na instytucje w obu tych krajach przypada ponad 40% całej kwoty 
zasilenia finansowego netto w latach 2008–2013. Żadna z hiszpańskich instytucji 

8 Ratowanie instytucji finansowych…, op.cit.
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finansowych, będących trzecim co do wielkości beneficjentem tej formy pomocy 
publicznej (91,3 mld euro), do końca 2013 roku nie rozpoczęła spłat pomocy. Spłaty 
takie rozpoczęły natomiast instytucje finansowe działające w Irlandii, na które 
przypada łącznie 11,6% całego dokapitalizowania netto w analizowanym okresie.
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Rysunek 1. Dokapitalizowanie banków w krajach UE w latach 2008–2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych studiów przypadków.

Dokapitalizowanie instytucji finansowych w Szwecji okazało się dla rządu tego 
kraju przedsięwzięciem rentownym – w wyniku korzystnej sprzedaży akcji Nordei 
szwedzki budżet otrzymał w 2013 roku więcej niż przekazał w formie dokapitali-
zowania w latach 2008–2009.

Dane zebrane na podstawie studiów przypadku wskazują, iż w latach 2008–2012 
kraje UE wyasygnowały na zasilenie kapitałowe 84 banków analizowanych in-
dywidualnie, banków objętych duńskim pakietem kredytowym9 i pięciu spółek 
zarządzających aktywami o obniżonej jakości (Irlandia, Hiszpania, Niemcy, Słowenia 
i Wielka Brytania) 513,3 mld euro. Według danych Komisji Europejskiej zasilenie 
kapitałowe instytucji finansowych (pojęcie szersze niż stosowane przez nas) wy-
niosło 413,0 mld euro. Odnotowujemy więc różnicę rzędu 100,3 mld euro. Jeżeli 
pozostawimy wyłącznie pomoc udzieloną 84 bankom, kwota różnicy zmniejsza się 
do 70,1 mld euro.

9 Proces prowadzony przez duńską Finansiel Stabilitet.
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W rozbiciu na poszczególne lata można stwierdzić, że w latach 2008–2009 sza-
cunki kwot pomocy dokonane na podstawie studiów przypadku są wyższe niż dane 
KE, zaś w latach 2010–2012 sytuacja przedstawia się odmiennie. W wyjaśnieniach 
metodycznych dostępnych na stronie internetowej10 napisano, że w rekapitalizacji 
są przedstawiane kwoty dokapitalizowania z roku raportowania, a kwoty już spłacone 
nie są brane pod uwagę. Sugerowałoby to, że wartości wykazane w naszej analizie 
powinny być niższe niż kwoty wykazane w zestawienia KE11. Sytuacja przedstawia 
się jednak inaczej. Nie można jednoznacznie wskazać przyczyn występowania tych 
różnic, lecz jedynie przypuszczenia. Być może nie wszystkie zidentyfikowane przez 
nas zasilenia kapitałowe pochodziły explicite ze środków rządowych. Być może były 
to środki wyasygnowane przez agendy rządowe szczebla centralnego, które miały 
uprawnienia do wykonywania takich operacji, bądź samorządy (lub landy/regiony). 
Możliwe jest także ujmowanie pewnych kwot zasilenia kapitałowego z opóźnieniem. 
Wreszcie, w przypadku zasilenia kapitałowego mogła być wykazywana tylko wartość 
nominalna akcji bez premii emisyjnej. Nasze wątpliwości wskazują na brak dosta-
tecznej przejrzystości statystyk, które są upubliczniane. Na fali reform powinno 
to zostać zmodyfikowane, a celem powinno być zwiększenie przejrzystości danych.

3. Model raportowania

Po zatwierdzeniu kwoty i formy wsparcia finansowego restrukturyzowanego 
banku organ odpowiedzialny w danym kraju za restrukturyzację, a także sam bank 
w swoich sprawozdaniach finansowych powinien informować o szczegółach udzie-
lonego wsparcia. Biorąc pod uwagę wyodrębnione wcześniej formy pomocy, czyli:
• dokapitalizowanie,
• pomoc związaną z aktywami o obniżonej wartości,
• gwarancje,
• środki wsparcia płynności inne niż gwarancje,

można dla każdego z nich zaproponować sposób raportowania.
Przy dokapitalizowaniu przez rząd bądź desygnowaną instytucję jest konieczne 

podanie przy objęciu akcji: ich rodzaju (zwykłe/uprzywilejowane), liczby, udziału 
w kapitale zakładowym i w głosach, wartości nominalnej, ceny emisyjnej (bądź premii 
emisyjnej), ewentualnych przychodów z tytułu objęcia akcji. W przypadku każdej 

10 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/conceptual_remarks_crisis_aid_en.html 
(15.03.2015).

11 Co więcej, w naszym raporcie nie ujmujemy kosztów związanych z restrukturyzacją spółek i oddzia-
łów banków islandzkich.
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zmiany liczby akcji na skutek ponownego dokapitalizowania przez rząd lub sektor 
prywatny bądź też umorzenia akcji powyższe informacje powinny być aktualizowane 
do czasu całkowitego wyjścia sektora rządowego z inwestycji. Dodatkowo należy 
uwzględnić koszty pozyskiwania środków na objęcie akcji (koszt refinansowania). 
W przypadku zbycia akcji przez rząd inwestorowi z sektora prywatnego powinny 
być raportowane odpowiednio cena sprzedaży i wynik finansowy osiągnięty na tej 
transakcji. Gdyby zaś doszło do umorzenia akcji, wtedy konieczne byłoby poinfor-
mowanie o poziomie wygenerowanej straty. Dane raportowane przez poszczególne 
banki (a także inne instytucje finansowe) powinny być przedstawiane w zbiorczym 
raporcie w cyklu np. rocznym, ze wskazaniem ich wpływu na sektor finansów 
publicznych. W momencie zakończenia inwestycji jest konieczne jej rozliczenie 
i wykazanie całkowitego wpływu na sektor finansów publicznych.

Pomoc związaną z aktywami o obniżonej wartości wiąże się z funkcjonowaniem 
specjalnie powołanych spółek zarządzających tzw. złymi aktywami (asset mana-
gement company – AMC)12. W tym celu jest konieczne wsparcie kapitałowe AMC 
i zapewnienie jej finansowania, aby mogła ona efektywnie funkcjonować na rynku. 
Finansowanie jest najczęściej zapewnione w drodze emisji obligacji gwarantowanych 
przez rząd. Wykup złych aktywów jest dokonywany od banku z dyskontem. AMC 
prowadzi działania mające na celu maksymalizację odzyskiwanych kwot głównie 
poprzez sprzedaż składników przejętych aktywów, ich restrukturyzację i windy-
kację. Taki proces trwa przynajmniej kilka lat. Raportowanie w zakresie tej formy 
pomocy powinno obejmować cyklicznie informację o kapitałach wniesionych do 
AMC (wartość nominalna i emisyjna), zmianach w tych zakresie, kosztach (AMC 
i w przypadku realizacji gwarancji budżet) i przychodach (budżet) związanych 
z gwarancjami rządowymi dla źródeł finansowania AMC, kosztach finansowania 
AMC (oprocentowanie obligacji), przychodach z tytułu odzysku i kosztach poza-
finansowych funkcjonowania AMC (np. koszty osobowe, koszty windykacji). Po 
zakończeniu działalności AMC konieczne jest jej kompleksowe rozliczenie i wyka-
zanie całkowitego wpływu na sektor finansów publicznych.

Jak wykazano we wcześniejszej części opracowania, udzielanie gwarancji okazało 
się finansowo atrakcyjne dla budżetu państwa. Kwota przychodów (prowizji) z tytułu 
udzielenia gwarancji wielokrotnie przewyższała kwotę faktycznie zrealizowanych 
gwarancji. W przypadku tej formy pomocy sposób raportowania powinien obejmo-
wać: wysokość gwarancji, rodzaje zdarzeń objętych gwarancją, czas obowiązywania, 
wysokość prowizji, kwotę zrealizowanych gwarancji. W momencie zakończenia 

12 Spółki takie powołano w czasie trwającego kryzysu finansowego w Irlandii (NAMA), Hiszpanii 
(SAREB), Słowenii (BAMC) i w Wielkiej Brytanii (UK Resolution). 
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gwarancji niezbędne jest jej rozliczenie i wykazanie całkowitego wpływu na sektor 
finansów publicznych.

Środki wsparcia płynności inne niż gwarancje były najmniej popularną formą 
wspierania banków. W tym przypadku zakres raportowania powinien uwzględniać: 
wysokość zasilenia środkami płynnymi, odsetki i ewentualne inne koszty, a także 
konsekwencje braku zwrotu tej formy wsparcia. Dodatkowo należy uwzględnić 
koszty pozyskiwania środków przez instytucję wspierającą (koszt refinansowania).

Powyższe ogólne zasady zaproponowano, biorąc pod uwagę cechy poszczególnych 
form wspierania restrukturyzacji banków i podstawowe zasady oceny efektywności 
transakcji finansowych. Dane raportowane przez poszczególne instytucje powinny 
być agregowane i odpowiednio ujmowane na poziomie sektora finansów publicznych. 
Celem byłoby zapewnienie porównywalności danych, ale także możliwość oceny 
długofalowych konsekwencji ratowania banków z perspektywy sektora finansów 
publicznych i de facto podatników.

4. Zakończenie

W kwestii promocji przejrzystości w sektorze finansów publicznych i w dzia-
łalności instytucji finansowych należy przedyskutować sposób przedstawiania 
i raportowania informacji dotyczących wspierania restrukturyzacji banków i innych 
instytucji finansowych. Ułatwiłoby to także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy 
ratowanie banków opłacało się podatnikom i jakie były jego faktyczne koszty. Jak 
pokazują doświadczenia niektórych krajów, na restrukturyzacji banków budżet 
państwa mógł zyskać, czego ewidentnym przykładem jest grupa Nordea, która 
powstała po fuzjach i przejęciach w gronie banków, które w latach 90. XX wieku 
były restrukturyzowane przez rządy krajów skandynawskich. Rząd szwedzki był 
od lat 90. jednym z akcjonariuszy banku po wcześniejszym zaangażowaniu w jego 
restrukturyzację. W latach 2011–2013 rząd szwedzki sprzedawał stopniowo akcje 
Nordei, aby poprawić sytuację finansów publicznych przed wyborami w 2014 roku. 
W perspektywie historycznej znacząco zyskał na posiadaniu akcji tego banku. Wydaje 
się, że warto szukać odpowiedzi na pytanie, czy restrukturyzacja banków to głównie 
balast dla podatników czy też całkiem dobre przedsięwzięcie inwestycyjne.
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KONCENTRACJA SEKTORA BANKOWEGO 
W POLSCE

1. Wprowadzenie

Ostatnie lata to okres postępującej koncentracji sektora bankowego w Polsce. 
Dokonane, a także zapowiadane fuzje i przejęcia powodują, że spada liczba podmio-
tów funkcjonujących na rynku, jednocześnie jednak nasilają się obawy dotyczące 
poziomu konkurencji w sektorze.

Konkurencja na rynku usług bankowych, z uwagi na rolę, jaką odgrywa sektor 
bankowy w gospodarce i  systemie finansowym, pozostaje przedmiotem analiz 
i zainteresowania naukowców od wielu lat. Sektor usług bankowych jest ciekawym 
obiektem badań z racji bogactwa interesujących zjawisk powodujących, że kształ-
towanie struktury rynkowej staje się kluczową kwestią z punktu widzenia wzrostu 
konkurencyjności nie tyko sektora bankowego, lecz także całej gospodarki.

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie zmian w zakresie koncen-
tracji polskiego sektora bankowego, jak również próba wskazania dalszych tendencji 
w tym zakresie. Autorzy odnieśli się także do tzw. reguły trzech, nawiązującej do 
struktury udziałów rynkowych poszczególnych graczy na rynkach dojrzałych1.

1 Reguła ta była analizowana, m.in w kontekście sektora banków komercyjnych, przez S. Kasiew-
cza i W. Rogowskiego w 2006 roku. Zob. S. Kasiewicz, W. Rogowski, Struktura rynku a konkurencyjność 
przedsiębiorstw („reguła trzech”). Weryfikacja modelu amerykańskiego w warunkach polskich, w: Amery-
kański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwość zastosowania, red. W. Bieńkowski, 
M. J. Radło, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 467–486.
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Analizując strukturę rynku autorzy wykorzystali mierniki koncentracji, takie 
jak wskaźnik koncentracji CR-5 i współczynnik Herfindahla-Hirschmana. Ocenę 
struktury rynku poprzedzono krótką syntezą najważniejszych zjawisk, które wpły-
wają na interpretację wyników i dają szerszy pogląd na to, w jakiej fazie rozwoju jest 
badany rynek bankowy w Polsce.

2. Sektor bankowy w Polsce

Sektor bankowy w Polsce jest zaliczany do największych pod względem wiel-
kości aktywów i kapitałów własnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Na koniec 
2014 roku wartość aktywów instytucji bankowych wynosiła 1 532 mld zł i był to główny 
element aktywów sektora finansowego. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat jest 
widoczny także wzrost roli instytucji bankowych w gospodarce. Świadczy o tym 
m.in. obserwowany rosnący udział aktywów sektora w PKB z 55% w 1999 roku do 
89% w 2014 roku2.

Pomimo że sektor bankowy w Polsce – podobnie jak w innych nowych pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej – istotnie rozwinął się w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat, pozostaje jednak w dalszym ciągu na dużo niższym poziomie rozwoju 
niż w państwach członkowskich UE-15. Fakt ten ma również pozytywne skutki, 
ponieważ niski poziom rozwoju sektora bankowego, a w szczególności zadłużenia 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, był wskazywany jako czynnik, który 
w dużym stopniu umożliwił polskiej gospodarce uniknięcie negatywnych skutków 
kryzysu finansowego z 2008 roku3.

Analizując strukturę sektora bankowego w ostatnich latach zarówno w Polsce, 
jak i w Europie, można zaobserwować procesy konsolidacyjne, będące w istotnym 
stopniu skutkiem kryzysu finansowego i  towarzyszącego mu spadku dochodów 
banków4. W efekcie jest widoczny proces koncentracji na wybranych rynkach bądź 
konsolidacji w celu osiągnięcia korzyści skali i zakresu działania. Jak wskazuje 
European Banking Federation, liczba instytucji kredytowych w Unii Europejskiej 
spadła na przestrzeni minionych pięciu lat o 10%, tj. z 8 558 na koniec 2008 roku do 

2 Na podstawie wstępnych danych za 2014 rok zawartych na stronie internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego, www.stat.gov.pl.

3 O. Kowalewski, Rozwój systemu finansowego, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2014. Dekada 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, 
s. 231.

4 Ibidem, s. 227.
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7 726 na koniec 2013 roku5. Dane dotyczące zmian w Polsce zostały przedstawione 
w tabeli 1.

Tabela 1. Wybrane wskaźniki struktury sektora bankowego w Polsce

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Liczba podmiotów prowadzących działalność 
bankową 643 646 642 642 640 631

– banki komercyjne 49 49 47 45 41 38

– oddziały instytucji kredytowych 18 21 21 25 28 28

– banki spółdzielcze 576 576 574 572 571 565

Struktura własnościowa

– liczba banków kontrolowanych przez Skarb Państwa 4 4 4 4 4 4

– liczba banków/oddziałów z przewagą kapitału 
prywatnego 582 582 580 577 577 571

– liczba banków/oddziałów z przewagą kapitału 
zagranicznego 57 60 58 61 59 56

Udział pięciu największych banków

– w aktywach 44,2% 43,9% 43,5% 45,0% 46,1% 48,5%

– w depozytach 54,4% 46,0% 44,1% 44,2% 45,9% 54,9%

– w należnościach sektora niefinansowego 42,6% 39,3% 39,3% 39,1% 42,5% 48,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finanso-
wego, www.knf.gov.pl.

Jak wskazują dane zawarte w tabeli 1, liczba banków w Polsce w latach 2009–2014 
uległa zmniejszeniu z 643 do 631 (przy czym spadek był widoczny zarówno w przy-
padku banków komercyjnych, jak i banków spółdzielczych). Warto zwrócić również 
uwagę na zmianę charakteru działalności części instytucji, czego dowodzi wzrost 
liczby oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych przy jednoczesnym spadku 
liczby banków komercyjnych.

Pomimo spadku w dalszym ciągu istotna część sektora jest kontrolowana przez 
inwestorów zagranicznych. Inwestorzy krajowi na koniec 2013 roku kontrolowali 
dziesięć banków komercyjnych i wszystkie banki spółdzielcze, w tym Skarb Pań-
stwa kontrolował cztery banki komercyjne. Pod kontrolą inwestorów zagranicznych 
znajdowało się 28 banków komercyjnych i wszystkie oddziały instytucji kredyto-
wych, co stanowiło ponad 60% aktywów sektora. Kontrolne pakiety akcji posiadali 

5 European Banking Federation, European Banking Sector, Facts & Figures 2014, www.ebf-fbe.eu 
(15.03.2015), s. 13.
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inwestorzy z 17 krajów, przy czym dominującą rolę odgrywali inwestorzy z Włoch, 
Niemiec, Holandii i Hiszpanii.

Z analizy sektora bankowego przez pryzmat poziomu jego koncentracji i konku-
rencji wynika, że prezentuje on cechy konkurencji monopolistycznej, tj. struktury 
rynku posiadającej cechy zarówno konkurencji doskonałej, jak i monopolu6. Kon-
kurencja monopolistyczna przypomina konkurencję doskonałą, ponieważ na rynku 
funkcjonuje duża liczba uczestników, lecz oferowane przez nich produkty (usługi) 
nie są identyczne. Tym samym ma miejsce zróżnicowanie produktu, przez co każdy 
bank jest monopolistą z uwagi na wytwarzany przez siebie produkt. Ponadto istnieje 
również swoboda wejścia i wyjścia do gałęzi innych uczestników rynku produku-
jących podobne produkty.

Jak zwraca uwagę Komisja Nadzoru Finansowego, mając na uwadze fuzje do-
konane w ostatnich latach oraz planowane, jak też doświadczenia innych krajów 
o zbliżonej wielkości do Polski, w tym związane z kosztami przezwyciężenia kry-
zysów, wydaje się, że poziom koncentracji polskiego sektora bankowego (mierzony 
np. udziałem w rynku pięciu bądź też dziesięciu największych banków) jest zbliżony 
do optymalnego z punktu widzenia zachowania odpowiedniej konkurencji oraz 
długookresowej stabilności sektora bankowego i gospodarki7.

W ocenie Narodowego Banku Polskiego, mimo zintensyfikowanych w ostatnich 
latach procesów konsolidacyjnych w sektorze bankowym w Polsce, fuzje i przejęcia 
jedynie nieznacznie zwiększyły poziom koncentracji sektora. Stosunkowo niskie po-
ziomy wspomnianych powyżej miar plasują Polskę wśród krajów Unii Europejskiej 
o najsłabiej skoncentrowanych sektorach bankowych. Niskie poziomy omawianych 
wskaźników w znacznej mierze należy tłumaczyć istotnym wzrostem aktywów małych 
i średnich banków przed wystąpieniem skutków kryzysu finansowego lat 2008–20098.

Na tle innych krajów europejskich poziom koncentracji na polskim rynku 
bankowym jest stosunkowo niski. Potwierdzają to dane zaprezentowane w tabelach 
2 i 3, w których zostały zawarte wartości odpowiednio wskaźnika koncentracji 
Herfindahla-Hirschmana i wskaźnika CR-5 dla Polski9 i dla wybranych krajów 
należących do Unii Europejskiej10.

6 M. Pawłowska, Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne, C. H. Beck, War-
szawa 2014, s. 29.

7 Por. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji banków w 2013 r., Warszawa 2014, s. 23.
8 Narodowy Bank Polski, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Warszawa 2014, s. 107.
9 W przypadku CR-5 są widoczne niewielkie różnice w stosunku do danych zaprezentowanych przez 

KNF.
10 Na dzień przygotowania niniejszego opracowania brak dostępnych danych za lata 2013, 2014.
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Tabela 2. Wartości wskaźnika Herfindahla-Hirschmana dla wybranych krajów

2008 2009 2010 2011 2012

Austria 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

Czechy 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13

Finlandia 0,32 0,31 0,36 0,37 0,30

Francja 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05

Grecja 0,12 0,12 0,12 0,13 0,15

Hiszpania 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07

Holandia 0,22 0,20 0,21 0,21 0,20

Niemcy 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03

Polska 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Portugalia 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12

Słowacja 0,12 0,13 0,12 0,13 0,12

Szwecja 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09

Węgry 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09

Wielka Brytania 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Europejskiego Banku Cen-
tralnego, www.ecb.eu.

Analizując dane przedstawione w tabeli 2, warto zwrócić uwagę, że wartość wskaź-
nika Herfindahla-Hirschmana dla Polski kształtowała się w analizowanym okresie 
na niższym poziomie niż w przypadku innych państw Europy Środkowo-Wschod-
niej (Czechy, Słowacja, Węgry) i części krajów Europy Zachodniej (np. Finlandia, 
Grecja, Holandia, Szwecja). Sugerowałoby to, że w najbliższych latach na polskim 
rynku należy spodziewać się dalszych procesów konsolidacji sektora. Jednocześnie 
należy jednak podkreślić także niższy poziom koncentracji sektora w przypadku 
takich rozwiniętych rynków jak Niemcy czy Wielka Brytania.

W przypadku wskaźnika CR-5, podobnie jak przy wskaźniku Herfindahla-
-Hirschmana, większość analizowanych krajów cechowała się wyższym poziomem 
koncentracji niż Polska. Zbliżony poziom na koniec 2012 roku został zanotowany 
we Francji, a niższy jedynie w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

W przyszłości należy liczyć się z dalszym wzrostem znaczenia w polskim syste-
mie bankowym niektórych przodujących banków, co w efekcie może przełożyć się 
na wzrost koncentracji na rynku i spadek konkurencji. Niesatysfakcjonujący poziom 
zysków może skłonić część inwestorów do wycofania się z tego rynku. Innym czyn-
nikiem może być konieczność wycofania się z Polski niektórych zagranicznych grup 
bankowych z racji swoich problemów i ratowania innych rynków (np. Raiffeisen 
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Bank). Tym samym potencjalnie możliwe kolejne fuzje podmiotów składających się 
na polski sektor bankowy będą wpływać na wzrost koncentracji rynku.

Tabela 3. Wartości wskaźnika CR-5 dla wybranych krajów (w %)

2008 2009 2010 2011 2012

Austria 39,0 37,2 35,9 38,4 36,5

Czechy 62,1 62,4 62,5 61,8 61,5

Finlandia 82,8 82,6 83,8 80,9 79,0

Francja 51,2 47,2 47,4 48,3 44,6

Grecja 69,5 69,2 70,6 72,0 79,5

Hiszpania 42,4 43,3 44,3 48,1 51,4

Holandia 86,7 85,1 84,2 83,6 82,1

Niemcy 22,7 25,0 32,6 33,5 33,0

Polska 44,2 43,9 43,4 43,7 44,4

Portugalia 69,1 70,1 70,9 70,8 70,0

Słowacja 71,6 72,1 72,0 72,2 70,7

Szwecja 61,9 60,7 57,8 57,8 57,4

Węgry 54,4 55,2 54,6 54,6 54,0

Wielka Brytania 35,3 34,1 39,8 44,1 40,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Europejskiego Banku Cen-
tralnego, www.ecb.eu.

3. Reguła trzech

Analizując aspekty związane z koncentracją sektora bankowego w Polsce, warto 
dokonać spojrzenia przez pryzmat tzw. reguły trzech (rule of three). Reguła ta została 
sformułowana przez dwóch amerykańskich profesorów: Jagdisha Shetha i Rajendrę 
Sisodię. W 2002 roku opublikowali oni wyniki przeprowadzonych przez siebie badań 
dotyczących około 200 rynków amerykańskich, na podstawie których sformułowali 
tzw. regułę trzech11 odnoszącą się do struktury rynku dojrzałego. Zaprezentowali 
również odniesienie tej koncepcji na rynek europejski i azjatycki (bez przedstawiania 
dowodów empirycznych)12.

11 J. Seth, R. Sisodia, The Rule of Three: Surviving & Thriving in Competitive Markets, Free Press, New 
York 2002.

12 J. Seth, R. Sisodia, The Rule of Three in Europe, „European Business Forum” 2002, No. 10, Summer, 
s. 53–58.
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Główne tezy reguły trzech, odnoszące się do konkurencyjnych i dojrzałych 
efektywnych rynków, przedstawiają się w sposób następujący:
• trzy największe podmioty mają łączny udział w rynku na poziomie pomiędzy 

70% a 90%,
• jeden lider rynkowy stara się nie przekroczyć poziomu 40% udziału rynkowego, 

aby nie wpaść w konflikt z regulacjami antymonopolowymi, natomiast podmiot 
zajmujący trzecią pozycję dąży do udziału rynkowego przekraczającego 10%,

• podmioty dominujące są skoncentrowane na osiągnięciu efektu skali produkcji,
• pozostałe udziały w rynku są objęte przez podmioty specjalistyczne i niszowe, 

które koncentrują się na osiąganiu wysokich marż,
• reguła obowiązuje na każdym etapie rozwoju rynku – od lokalnego do regional-

nego, od regionalnego do krajowego oraz od krajowego do globalnego,
• podmioty liderzy osiągają poprawę wyników finansowych wraz ze zwiększeniem 

udziału w rynku, natomiast dla pozostałych podmiotów wzrost udziału w rynku 
powoduje spadek wyników finansowych,

• najsłabszą pozycją na rynku cechują się podmioty, których udział rynkowy 
znajduje się pomiędzy 5% a 10%, gdyż muszą w sposób jednoznaczny określić, 
w której grupie uczestników rynku chcą docelowo funkcjonować – czy jako 
podmioty oferujące pełny portfel asortymentowy produktów, czy też jako gracze 
wyspecjalizowani.
Autorzy reguły trzech uzasadniają ją dwoma głównymi przesłankami, wynika-

jącymi z analizy danych statystycznych odnoszących się do badanych rynków. Po 
pierwsze, według autorów rynek z trzema czołowymi graczami cechuje się zarówno 
stabilnością, jak i większą konkurencyjnością niż rynek z dwoma dominującymi 
graczami. W sytuacji, gdy występują tylko dwa podmioty, dochodzi albo do ostrej 
kolizji interesów, albo do zawarcia cichej zmowy (zazwyczaj cenowej). Sytuacje, 
gdy na rynku pojawia się silny czwarty bądź nawet piąty gracz, mają zazwyczaj 
charakter przejściowy. Po drugie, odwołują się do zasad wyboru klientów (zarówno 
biznesowych, jak i konsumpcyjnych), którzy w większości przypadków ograniczają 
się w swoich wyborach do analizy tylko trzech ofert.

Warto podkreślić także, że J. Sheth i R. Sisodia w sposób precyzyjny określili 
warunki, w których reguła trzech nie funkcjonuje. Sytuacja taka ma miejsce, gdy13:
• występuje szczególny zakres regulacji (np. ochrona rynku, monopol naturalny),
• istnieją wyłączne prawa niektórych podmiotów (np. patenty),
• występują bariery w prowadzeniu handlu bądź w transferze aktywów,
• rynki cechują się silnym układem integracji pionowej,

13 Ibidem, s. 57–58.



Waldemar Rogowski, Mariusz Lipski52

• na rynkach zachodzą silne związki pomiędzy strukturą własności a zarządzaniem 
(np. kancelarie adwokackie, w których właściciel jest jednocześnie zarządzającym).

4. Reguła trzech w warunkach polskich

W przypadku rynku usług bankowych w Polsce istnieją przesłanki umożliwiające 
określenie go rynkiem dojrzałym. Przemawiają za tym aspekty, takie jak: stabilność 
popytu, relatywnie długi okres funkcjonowania podmiotów czy też istotna stabilność 
motywów zawieranych transakcji rynkowych.

W związku z powyższym w odniesieniu do wyników za lata 2012 i 2013 autorzy 
podjęli próbę weryfikacji prawidłowości reguły trzech dla polskiego sektora banko-
wego. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 24 banków (w tym 15 największych 
pod względem wartości aktywów)14. W tym celu wśród banków dokonano podziału 
na podmioty:
• z udziałem rynkowym powyżej 10%,
• z udziałem rynkowym od 5% do 10%,
• z udziałem rynkowym poniżej 5%.

W dalszej kolejności dla każdej z grup została wyliczona rentowność aktywów 
(netto). Wyniki zostały zawarte w tabeli 4.

Tabela 4. Wskaźnik ROA (netto) w przekroju udziałów rynkowych banków (w %)

2012 2013

Banki z udziałem rynkowym powyżej 10% 1,95 1,69

Banki z udziałem rynkowym od 5% do 10% 1,12 1,39

Banki z udziałem rynkowym poniżej 5% 0,98 0,93

Źródło: opracowanie własne na podstawie 50 największych banków w Polsce – 2014, „Bank”, dodatek.

Jak wskazują dane zawarte w tabeli 4, banki o największym udziale rynkowym 
(przekraczającym 10%) notowały w badanym okresie najwyższy poziom zwrotu 
na aktywach. Jednocześnie jednak banki z udziałem w rynku pomiędzy 5% a 10% 
zanotowały wyższy poziom wskaźnika niż podmioty o najmniejszym udziale w rynku, 
co oznacza, że nie jest spełniony warunek reguły wskazujący na najgorszą pozycję 
podmiotów z segmentu średniego. Warto jednak zaznaczyć, że różnica w poziomie 

14 W badaniu nie zostały poddane wyniki za rok 2014 z uwagi na brak dostępności danych dla odpo-
wiedniej liczby instytucji bankowych na dzień przygotowania niniejszego opracowania.
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rentowności pomiędzy bankami z najmniejszym udziałem rynkowym a średnim 
nie jest tak duża jak pomiędzy największymi podmiotami a pozostałymi grupami. 
Ponadto, mając na uwadze procesy konsolidacji, jakie nastąpiły w 2014 roku, tj. prze-
jęcie Banku Gospodarki Żywnościowej przez BNP Paribas oraz Nordea Polska przez 
PKO Bank Polski, a także możliwe dalsze transakcje w zakresie zmiany właściciela 
podmiotów: Alior Bank, FM Bank PBP czy też Raiffeisen Polbank, należy spodziewać 
się dalszego spadku liczby uczestników rynku i wzrostu koncentracji.

Na istotną dominację na rynku i korzystne perspektywy dalszej działalności dla 
największych instytucji bankowych, szczególnie w świetle niskich stóp procentowych, 
warto także zwrócić uwagę, analizując poziom szczególnie istotnego wskaźnika 
efektywności działalności w sektorze bankowym, jakim jest relacja kosztów do przy-
chodów (Cost to Income – C/I). Wyraźnie wskazuje ona na przewagę największych 
podmiotów, tj. PKO BP i Pekao SA.
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Wykres 1. Efektywność kosztowa wybranych banków na koniec 2013 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji banków w 2013 r., 
Warszawa 2014, s. 96.

Weryfikacja pozostałych warunków opisujących regułę trzech została przed-
stawiona w tabeli 5.

Jak wynika z informacji zawartych w tabeli 5, większość kryteriów sformuło-
wanych przez J. Shetha i R. Sisodię jest niespełniona. Wynik ten w ocenie autorów 
należy tłumaczyć w głównej mierze dwoma aspektami. Mimo ponad dwudziestopię-
cioletniego funkcjonowania w gospodarce rynkowej kształt sektora bankowego ulega 
w dalszym ciągu zmianom (konsolidacji). Ponadto trudno jest również przecenić rolę 
regulatora rynku, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego. Organ ten w świetle 
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kryzysu w latach 2008–2009 szczególnie ostrożnie podchodzi do dalszych procesów 
konsolidacyjnych w sektorze, a także jakości obecnych i potencjalnych inwestorów.

Tabela 5. Weryfikacja warunków reguły trzech dla sektora bankowego w Polsce

Warunek reguły trzech Weryfikacja

Trzy największe podmioty mają łączny udział w rynku na poziomie pomiędzy 
70% a 90%.

Niespełniony

Jeden lider rynkowy stara się nie przekroczyć poziomu 40% udziału rynkowego, 
aby nie wpaść w konflikt z regulacjami antymonopolowymi, natomiast podmiot 
zajmujący trzecią pozycję dąży do udziału rynkowego przekraczającego 10%.

Niespełniony

Podmioty dominujące są skoncentrowane na osiągnięciu efektu skali produkcji. Spełniony

Pozostałe udziały w rynku są objęte przez podmioty specjalistyczne i niszowe, 
które koncentrują się na osiąganiu wysokich marż.

Spełniony częściowo

Reguła obowiązuje na każdym etapie rozwoju rynku – od lokalnego do 
regionalnego, od regionalnego do krajowego oraz od krajowego do globalnego.

Niespełniony

Podmioty liderzy osiągają poprawę wyników finansowych wraz ze 
zwiększeniem udziału w rynku, natomiast dla pozostałych podmiotów wzrost 
udziału w rynku powoduje spadek wyników finansowych.

Spełniony częściowo

Najgorszą pozycję na rynku zajmują te podmioty, których udział rynkowy 
znajduje się pomiędzy 5% a 10% („znajdują się w dołku”), gdyż muszą w sposób 
jednoznaczny określić, w której grupie uczestników rynku chcą docelowo 
funkcjonować – czy jako podmioty oferujące pełny portfel asortymentowy 
produktów, czy też jako gracze wyspecjalizowani.

Niespełniony

Źródło: opracowanie własne.

W efekcie liczba podmiotów obecnych na naszym rynku bankowym jest w dal-
szym ciągu większa niż w innych krajach Unii Europejskiej.

5. Zakończenie

Jak wykazała analiza przeprowadzona w niniejszym opracowaniu, poziom koncen-
tracji sektora bankowego w Polsce pomimo obserwowanych fuzji i przejęć w ostatnich 
latach w dalszym ciągu kształtuje się na niskim poziomie zarówno w odniesieniu do 
krajów UE-15, jak i do innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Fakt ten, jak 
również problemy części zagranicznych inwestorów obecnych na polskim rynku, 
powodują, że należy spodziewać się w przyszłości dalszych procesów konsolidacji.

W opracowaniu podjęto również próbę weryfikacji prawidłowości reguły 
trzech dla rynku polskiego. Warunki tej koncepcji nie znalazły jednak w Polsce 
odzwierciedlenia, na co w ocenie autorów wpływają w istotnym stopniu dwa czyn-
niki: trwający proces przeobrażeń struktury sektora bankowego (wynikający ze 
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stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania w warunkach rynkowych), a także 
stanowisko i pozycja regulatora (Komisji Nadzoru Finansowego).
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WYZWANIA REGULACYJNE W ZAKRESIE 
ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH W OBSZARZE 
BANCASSURANCE W POLSCE

1. Wprowadzenie

Światowy kryzys finansowy w 2008 roku sprawił, że ponownie podjęto dyskusję 
wokół problemu stopnia uregulowania rynku finansowego i efektywności spra-
wowanego nadzoru nad instytucjami finansowymi. Pojawiły się głosy, że zbytnia 
deregulacja i liberalizacja działań w ramach rynku finansowego prowadzi do braku 
kontroli, a rynek zaczyna „żyć własnym życiem”1. Konsekwencje kryzysu w postaci 
utraty zaufania do systemu finansowego i recesja są odczuwalne do dzisiaj, stąd też 
dla uniknięcia popełnionych błędów w przyszłości państwa dotknięte kryzysem 
podejmują różne działania mające na celu wzmocnienie nadzoru. W ramach Unii 
Europejskiej rozpoczęto cały proces zmian, w wyniku którego od 2011 roku funkcjo-
nuje nowa instytucjonalna struktura – Europejski Systemu Nadzoru Finansowego, 
który zastąpił dotychczasowy program ograniczający się wyłącznie do koordynacji 
instytucji nadzoru poszczególnych krajów UE.

Pomimo iż Polska nie została dotknięta przez kryzys ekonomiczny tak silnie jak 
inne państwa europejskie, uczestniczy w procesie dokonujących się globalnie zmian, 
które mają na celu przywrócenie wiarygodności instytucjom rynku finansowego 
i ograniczenie ryzyka wystąpienia podobnych zjawisk w przyszłości. Poważne wy-
zwania, które w rzeczywistości dotykają wszystkich obywateli, zmuszają do refleksji 
i dyskusji nad kierunkiem podejmowanych działań w ramach regulacji rynku finan-

1 Szerzej zob. M. Gasz, Perspektywy regulacji rynku finansowego w warunkach globalizacji, „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2012, nr XLVI, s. 191.
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sowego. Istotne znaczenie ma świadomość niedoskonałości rynku i występowania 
na nim negatywnych zjawisk, rodzących niepomyślne skutki dla konsumentów, 
których pozycja ekonomiczna i merytoryczna jest znacznie słabsza w stosunku do 
instytucji rynku usług finansowych, w tym banków i ubezpieczycieli. Źródłem tych 
zjawisk może być asymetria informacji. Problem ten jest kluczowy z punktu widzenia 
ochrony konsumentów, których wiedza dotycząca produktów oferowanych przez 
instytucje finansowe jest znacząco mniejsza, a możliwości ekonomiczne w zakresie 
dochodzenia ewentualnych roszczeń ograniczone. Stąd też fundamentalne znacze-
nie w zapobieganiu tego typu zjawiskom ma odpowiednia regulacja i efektywny 
nadzór, co przekłada się na zaufanie konsumentów wobec instytucji finansowych, 
a jednocześnie gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie całego systemu.

W niniejszym opracowaniu zostanie poruszona kwestia regulacji prawnych 
w obszarze bancassurance, która wzbudza liczne kontrowersje, a jednocześnie dobrze 
obrazuje istniejący stan braku adekwatnych przepisów do rozwoju różnych segmentów 
rynku usług finansowych. Na problem ten zwracał już uwagę Rzecznik Ubezpie-
czonych w raporcie z 2007 roku i w aneksie z 2012 roku2. Bancassurance jest swoistą 
hybrydą łączącą działania z zakresu bankowości i ubezpieczeń. Jest to relatywnie 
nowa forma działalności ubezpieczeniowej banków, która zdecydowanie wykracza 
poza ramy przepisów Kodeksu cywilnego i ustaw regulujących rynek ubezpieczeń. 
Celem opracowania jest analiza obecnych unormowań dotyczących bancassurance 
i działań regulacyjnych, które zostały podjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego 
w ramach realizowanych zadań nadzorczych, a  także przedstawienie projektów 
nowych regulacji, które mają obowiązywać w przyszłości. Regulacje unijne zostały 
wyłączone poza zakres analizy.

Skala podjętego problemu jest znacząca, biorąc pod uwagę udział składki w kanale 
bancassurance3. W 2014 roku w ramach bancassurance polskie zakłady ubezpieczeń 
oferujące ubezpieczenia na życie zebrały składki o wartości 15,2 mld zł, zaś wartość 
składek z ubezpieczeń majątkowych wyniosła 2,04 mld zł4. W pierwszym kwartale 
2012 roku 57,4% składki z ubezpieczeń na życie pozyskano w kanale bancassuran-

2 Podstawowe problemy bancassurance w  Polsce –  raport Rzecznika Ubezpieczonych, http://www.
rzu.gov.pl/files/108__40__Raport_bancassurance.pdf (15.03.2015) i aneks do tego raportu: Podstawowe 
problemy bancassurance w Polsce – skargi z zakresu bancassurance wniesione w 2012 roku, http://rzu.gov.
pl/pdf/Aneks_do_raportu_o_bancassurance_2012.pdf (15.03.2015) 

3 Raport PIU, Polski rynek bancassurance po  I kwartale 2014 roku, https://www.piu.org.pl/analizy 
(15.03.2015).

4 Raport PIU, Ubezpieczenia w  liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w  Polsce, https://www.piu.org.
pl/analizy (15.03.2015).
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ce, natomiast w tym samym okresie w 2014 roku można było dostrzec już pewien 
spadek do poziomu 40,6%5.

2.  Regulacje działalności bancassurance – de lege lata 
i de lege ferenda

Termin bancassurance wywodzi się z języka francuskiego, ponieważ to właśnie 
Francja razem z Wielką Brytanią były pionierami w zakresie tworzenia pierwszych 
grup bankowo-ubezpieczeniowych. Pod tym pojęciem kryje się określenie współpracy 
pomiędzy bankami i zakładami ubezpieczeń, polegającej na oferowaniu produktów 
ubezpieczeniowych przez banki. W Polsce obserwujemy znaczny rozwój tego rodzaju 
usług w ostatnich 10 latach. Dane przedstawione we wstępie wyraźnie pokazują, 
że szczególnie sprzedaż ubezpieczeń na życie przez banki stanowi istotny kanał 
dystrybucji. Mimo istnienia na polskim rynku finansowym od lat 90. XX wieku 
i mimi ogromnej skali tego zjawiska działalność bancassurance nie jest bezpośrednio 
poddana regulacji prawnej. Sama nazwa nie jest terminem prawnym, lecz raczej 
określeniem z obszaru zarządzania6.

Banki oferują ubezpieczenia powiązane ze swoimi produktami (np. ubezpiecze-
nia majątkowe, ubezpieczenia kredytu lub ubezpieczenia na życie kredytobiorców) 
albo niezwiązane ze swoimi bankowymi produktami ubezpieczenia majątkowe czy 
życiowe. Umowa tego ubezpieczenia jest realizowana zazwyczaj na zasadzie dwóch 
poniższych modeli:
• ubezpieczenia indywidualnie zawieranego przez klienta – bank działa jako 

pośrednik ubezpieczeniowy w ramach umowy agencyjnej,
• ubezpieczenia grupowego – bank występuje jako ubezpieczający.

W pierwszym przypadku klient zawiera umowę we własnym imieniu i na własny 
rachunek, natomiast bank wykonuje jedynie czynności agencyjne i nie jest stroną 
umowy. Z kolei przy ubezpieczeniach grupowych bank występuje jako ubezpiecza-
jący, co oznacza, że to on jest stroną umowy i działa we własnym imieniu. Właśnie 
ta ostatnia forma była przedmiotem licznych kontrowersji, uwzględnionych również 
w raportach Rzecznika Ubezpieczonych7.

5 Raport PIU, Polski rynek bancassurance…, op.cit.
6 B. Mrozowska, Bancassurance – regulacje prawne i samoregulacja rynku, „Prawo Asekuracyjne” 

2012, nr 3, s. 31.
7 Podstawowe problemy bancassurance w Polsce – raport…, op.cit., Podstawowe problemy bancassu-

rance w Polsce – skargi…, op.cit.
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Możliwość zawierania umów ubezpieczenia przez banki znajduje swoją pod-
stawę prawną w art. 6 ust 1. pkt 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo 
bankowe8, który stanowi, iż banki mogą świadczyć także inne usługi finansowe. 
Ponadto, art. 808 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny9 prze-
widuje zawarcie umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek. W ten sposób bank jest 
ubezpieczającym, który działa we własnym imieniu, zaś klient jest osobą, w której 
interesie jest zawierane ubezpieczenie. Ubezpieczenie grupowe może być stosowane 
zarówno przy ubezpieczeniach majątkowych, jak i ubezpieczeniach na życie. Po-
nieważ stronami umowy na cudzy rachunek są bank i zakład ubezpieczeń, to one 
określają prawa i obowiązki wynikające z umowy. Tymczasem klient, nie będąc stroną 
umowy, nie ma wpływu na ostateczny kształt warunków umowy, ma utrudniony 
dostęp do zapoznania się z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia (OWU), nie 
ma dostępu do dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy (polisy), nie może 
także tej umowy wypowiedzieć. Co więcej, nie przysługuje mu zwrot składki za 
niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Banki i ubezpieczyciele mogą 
także pozbawić klienta prawa do dochodzenia świadczenia pieniężnego należnego 
w sytuacji zajścia wypadku ubezpieczeniowego, poprzez określenie w umowie 
podmiotu uprawnionego do świadczenia, którym może być bank. Mimo znacz-
nego ograniczenia w uprawnieniach, konsument jako ubezpieczony obarczony 
jest obowiązkami wynikającymi z przepisów Kodeksu cywilnego (np. obowiązek 
powiadomienia ubezpieczyciela w określonym terminie o wypadku – art. 818 kc, 
obowiązek zgłaszania zmian okoliczności, o które ubezpieczyciel pytał przed za-
warciem umowy – art. 815 § 2¹ w zw. z art. 815 § 2 kc). Należy jednak podkreślić, że 
art. 808 § 4 kc sankcjonuje prawo ubezpieczonego do zapoznania się z warunkami 
umowy w zakresie jego praw i obowiązków. Także Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku 
o działalności ubezpieczeniowej10 w art. 13 ust. 3b przyznaje uprawnienia osobom 
ubezpieczonym na podstawie umowy grupowej. W myśl regulacji ustawowej mają 
one prawo do uzyskiwania od zakładu ubezpieczeń pisemnych informacji o zmianie 
umowy lub prawa właściwego dla zawartej umowy, a także do otrzymywania przy-
najmniej raz do roku informacji dotyczących wysokości przysługującego świadczenia.

Obecne braki odpowiedniej regulacji umowy na cudzy rachunek wynikają z jej 
przestarzałej formuły, która nie przystaje do stosowanych rozwiązań. Tradycyjnie 
taki model ubezpieczenia był stosowany przez zakłady pracy w celu ochrony pra-
cowników. Aktualnie konstrukcja umowy na cudzy rachunek jest nadużywana 

8 Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939.
9 Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.
10 Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151.
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przez bancassurance, co powoduje nieprawidłowości w tym zakresie. Komisja Nad-
zoru Finansowego w swoim stanowisku z dnia 21 lutego 2012 roku skierowanym 
do zarządów banków i zakładów ubezpieczeń zwróciła uwagę na problemy, które 
pojawiają się w obszarze bancassurance:
• faktyczne łączenie funkcji ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczonego po-

bierającego prowizję, co prowadzi do konfliktu interesów,
• wysokość prowizji, która wynosi czasem nawet kilkadziesiąt procent,
• brak możliwości dochodzenia roszczeń przez ubezpieczonych lub ich spadko-

bierców (wyłączenie uprawnienia z art. 808 § 3 kc przewidującego actio directa 
ubezpieczonego, wówczas wyłącznie ubezpieczający bank ma prawo do docho-
dzenia wypłaty świadczenia),

• utrudniony dostęp do treści umowy ubezpieczenia,
• ograniczenie swobody wyboru zakładu ubezpieczeń (uzależnienie przyznania 

kredytu od zawarcia ubezpieczenia w danym zakładzie ubezpieczeń lub w danym 
wariancie, który niekoniecznie jest korzystny dla klienta),

• przypadki, w których po wypłacie odszkodowania na rzecz banku zakład 
ubezpieczeń występuje do klienta (kredytobiorcy niebędącego stroną umowy) 
z roszczeniem regresowym.
Kontrowersyjnym działaniem banków jest występowanie w podwójnej roli 

ubezpieczającego i agenta, co powoduje, że nie dbają one o dobro swoich klientów, 
wybierając zazwyczaj lojalność wobec zakładu ubezpieczeń, który wypłaca im pro-
wizję od każdej zawartej umowy ubezpieczenia. Tym bardziej, że stawka prowizji 
jest bardzo często uzależniona od szkodowości danej umowy (im mniejsza szkodo-
wość tym wyższa prowizja), co zniechęca banki do dochodzenia odszkodowania. 
Agenci ubezpieczeniowi otrzymują wynagrodzenie za wykonywanie czynności 
faktycznych bądź prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów 
ubezpieczenia, co przewiduje art. 2 ust. 1 Ustawy z 22 maja 2003 roku o pośrednic-
twie ubezpieczeniowym11. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 2 tej ustawy pośrednictwo 
ubezpieczeniowe jest wykonywane wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub 
brokerów ubezpieczeniowych. Według profesora Marcina Orlickiego z cytowanych 
przepisów wyraźnie wynika, że tylko pośrednicy ubezpieczeniowi mogą pobierać 
prowizję, a bank występujący jako ubezpieczający nie jest do tego uprawniony 
i de facto łamie prawo12. Podobne zastrzeżenia do działań w zakresie dystrybucji 
ubezpieczeń prowadzonych przez banki wyrażały także Urząd Ochrony  Konkurencji 

11 Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1154.
12 Rynek ubezpieczeniowy – nadregulacja czy niedoregulacja, red. Małgorzaty Serwach, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 227.
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i Konsumenta, Ministerstwo Finansów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Rzecznik 
Ubezpieczonych w raporcie z 2007 roku i aneksach z późniejszych lat.

Wszystkie te krytyczne opinie stały się impulsem do stworzenia przez Związek 
Banków Polskich Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance 
w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi13. Ta tak 
zwana I Rekomendacja Bancassurance została przyjęta przez Zarząd Związku Ban-
ków Polskich 3 kwietnia 2009 roku i weszła w życie 1 listopada 2009 roku. Celem 
Rekomendacji jest określenie dobrych praktyk w relacji bank – klient w ramach 
kanału bancassurance. Jej zakres odnosi się do ubezpieczeń grupowych, w któ-
rych bank występuje w roli ubezpieczającego zawierającego umowę ubezpieczenia 
na rachunek klienta. Dobre praktyki mają chronić ekonomiczne i prawne interesy 
klientów poprzez zapewnienie prawidłowości i przejrzystości dokumentacji, zapew-
niać stosowne kompetencje personelu i przeciwdziałać nieuczciwym praktykom 
rynkowym. Rekomendacja stanowi, że klient powinien mieć zapewniony dostęp do 
materiałów informacyjnych i dokumentacji, z których powinno jasno wynikać, czy 
konsument przystępuje do ubezpieczenia grupowego lub czy został objęty ochroną 
ubezpieczeniową (w Rekomendacji jest ona zdefiniowana jako uprawnienie klienta 
lub uposażonego do otrzymania od ubezpieczyciela określonej sumy pieniężnej lub 
świadczenia niepieniężnego w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego). 
Ponadto określono minimalny zakres obowiązkowych informacji zawartych w doku-
mentacji, która powinna być napisana w sposób zrozumiały i sporządzona w formacie 
umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią. Dokumentacja musi również zawierać 
dane o kosztach ochrony ponoszonych przez klienta – czy są one jednorazowe lub 
okresowe i w jaki sposób są pokrywane przez klienta. Postanowienia niejednoznaczne 
interpretuje się na korzyść klienta. Materiały informacyjne i reklamowe nie mogą 
zawierać treści wprowadzających klienta w błąd. Z  informacji przekazywanych 
klientowi musi jasno wynikać, czy objęcie ochroną jest dobrowolne, czy też bank 
wymaga takiej ochrony. W części dotyczącej praw klientów objętych ochroną muszą 
być zawarte informacje o możliwości rezygnacji z ochrony w każdym czasie. W takiej 
sytuacji bank musi poinformować o konsekwencjach związanych z rezygnacją, co 
może oznaczać obowiązek dostarczenia innego stosownego zabezpieczenia, zmianę 
kosztów, warunków umowy lub wypowiedzenie umowy o produkt bankowy. Klient 
nie ponosi żadnych opłat manipulacyjnych za rezygnację z ochrony. W przypadku 
zakończenia ochrony przed upływem okresu ubezpieczenia bank odpowiada wobec 
klienta za zwrot kosztów za niewykorzystany okres ochrony. Co istotne, Rekomen-

13 https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Rekomendacje/I%20Rekomendacja%20Bancassu-
rance.pdf (15.03.2015).
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dacja przewiduje, że bank powinien zadbać o odpowiednie szkolenia w zakresie 
ubezpieczeń dla personelu, tak aby miał stosowną wiedzę na temat oferowanych 
produktów ubezpieczeniowych. Ponadto bank powinien prowadzić procesy moni-
toringu praktyk w zakresie obejmowania klientów ochroną ubezpieczeniową.

Zaledwie rok po opublikowaniu I Rekomendacji Zarząd Banków Polskich przyjął 
22 grudnia 2010 roku kolejną – Rekomendację w sprawie dobrych praktyk w zakresie 
ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi 
hipotecznie (II Rekomendacja Bancassurance)14. II Rekomendacja ma zastosowanie do 
grupowych umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń pomostowych, ubezpieczeń 
niskiego wkładu, ubezpieczeń wartości nieruchomości i ubezpieczeń tytułu prawnego. 
Niezwykle istotne postanowienia dotyczą zgłaszania roszczeń i wypłaty odszkodo-
wań. Klient nie jest zobowiązany do ponoszenia na rzecz banku ani ubezpieczyciela 
żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem roszczenia o wypłatę odszkodowania. 
Ponadto dokumentacja musi zawierać informację o skutkach wynikających z umowy 
ubezpieczenia finansowego, a w szczególności uprawnieniu ubezpieczyciela do regresu. 
II Rekomendacja przewiduje, iż klient nie ponosi ciężaru składki ubezpieczeniowej, 
do której jest zobowiązany bank jako ubezpieczający. Podobnie jak w przypadku 
I Rekomendacji tutaj również pojawiają się tożsame postanowienia o obowiązkach 
informacyjnych banku, przejrzystości dokumentacji, zapewnieniu odpowiednich 
kompetencji personelowi oraz monitoringu praktyk i obsługi przez bank.

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje III Rekomendacja Bancassurance15, która 
dotyczy dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń z elementami inwestycyjnymi lub 
oszczędnościowymi. Ta regulacja wprowadza obowiązek dostarczenia klientowi 
treści warunków umowy, podczas gdy wcześniejsze rekomendacje wymagały jedy-
nie udostępniania ich treści. Zdecydowanie bardziej szczegółowo został określony 
minimalny zakres informacji zawartych w dokumentacji. Bardziej rygorystyczne 
są również postanowienia odnoszące się do materiałów informacyjnych, które mają 
być rzetelne i w jasny sposób informować o ryzyku związanym z daną inwestycją 
(np. poprzez zwrócenie uwagi, że prezentowane wyniki finansowe dotyczą bieżącego 
lub przeszłego okresu i nie stanowią gwarancji uzyskania takich samych rezultatów 
w przyszłości). Warto zauważyć, że rozszerzono również zakres weryfikacji klienta, 
który obejmuje wywiad informacyjny na temat poziomu jego wiedzy o inwestowaniu 
w celu dostosowania produktu i udzielenia wyjaśnień zgodnie z potrzebami klienta. 
Niezwykle istotne jest postanowienie przewidujące, że w przypadku częściowej lub 

14 http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/II_rekomendacja_ba.pdf (15.03.2015).
15 http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Bancassurance/Rekomendacje/III%20Rekomendacja%20

Bancassurance%20-final.pdf (15.03.2015).



Marta Szczytowska 64

całkowitej odmowy wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela, 
jeżeli bank uzna za niezasadne dalsze dochodzenie roszczenia, jest możliwy przelew 
wierzytelności pozwalający na dochodzenie roszczeń przez klienta bezpośrednio 
od ubezpieczyciela.

Trzy rekomendacje bancassurance przygotowane przez Związek Banków Polskich 
stanowią kompleksowe rozwiązanie problemów związanym z tym obszarem. Samo-
regulacja w tym obszarze rynku zapełniła lukę prawną i przyznała klientowi szereg 
uprawnień, których regulacja kodeksowa niestety nie zapewnia. Ponadto powyższe 
kodeksy dobrych praktyk przyczyniły się do ujednolicenia terminologii z zakresu 
bancassurance w umowach i materiałach informacyjnych różnych banków16.

Obecnie banki przygotowują się do wdrożenia kolejnej regulacji, która ma 
na celu dalsze unormowanie rynku bancassurance. Wydana w czerwcu 2014 roku 
przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk 
w zakresie bancassurance, po kilku wcześniejszych zmianach terminu, ma ostatecznie 
zostać wprowadzona w życie do dnia 31 marca 2015 roku. Podobnie jak wcześniejsze 
rekomendacje Związku Banków Polskich, jest to kolejna regulacja miękka, w której 
KNF wskazuje jedynie, jaki jest właściwy kierunek interpretacji obecnych przepisów. 
Niemniej jednak nie jest to interpretacja wiążąca, a wytyczne są stosowane według 
zasady comply or explain – czyli banki mogą nie stosować się do zasad, o ile zapew-
niają przestrzeganie danych wartości w inny sposób. We wstępie Rekomendacji U 
Komisja pozytywnie wyraziła się o wcześniejszych inicjatywach Związku Banku 
Polskich w zakresie tworzenia dobrych praktyk, jednak mimo tych działań uznano, 
iż organ nadzoru powinien wyrazić swoje samodzielne stanowisko.

Rekomendacja U została wydana na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy o prawie 
bankowym. We wstępie tego dokumentu znajduje się informacja, że jego celem jest 
poprawa jakości standardów współpracy pomiędzy bankami i zakładami ubezpie-
czeń w zakresie oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych przez banki. 
Z 21 wytycznych zawartych w Rekomendacji U większość odnosi się do relacji 
z klientami, co ciekawe jednak, pojawia się także część poświęcona działaniom 
zarządu i rady nadzorczej banku. Jest to zdecydowana nowość, której nie było we 
wcześniejszych dobrych praktykach opracowanych przez Związek Banków Polskich. 
Rekomendacja U zobowiązuje zarząd banku do wprowadzenia polityki w zakresie 
bancassurance, a ponadto zarząd musi stale monitorować i okresowo oceniać jej 
realizację oraz informować o tym radę nadzorczą. Po raz kolejny pojawił się także 
zakaz łączenia przez bank roli pośrednika ubezpieczeniowego i ubezpieczającego. 
Komisja Nadzoru Finansowego staje na stanowisku, że w przypadku występowania 

16 B. Mrozowska, Bancassurance – regulacje prawne…, op.cit., s. 46.
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jako pośrednik bank może otrzymywać wynagrodzenie, natomiast jeśli jest w roli 
ubezpieczającego, może otrzymać wyłącznie ekwiwalent za czynności związane 
z obsługą umowy ubezpieczenia (rekomendacja 7.3, 7.4). Wynagrodzenie banku 
z  tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych powinno być ustalane przy 
uwzględnieniu ponoszonych kosztów, a  jego wysokość nie powinna podważać 
zaufania klienta do rynku finansowego. Środowisko z ulgą przyjęło rezygnację 
z obowiązku ujawniania wysokości wynagrodzenia, który pojawił się w pierwszej 
wersji wytycznej. Idąc dalej, bank powinien w sposób wyraźny dokonać podziału 
kosztów związanych z obsługą umowy o produkt bankowy i kosztów dotyczących 
ochrony ubezpieczeniowej. W dziale dotyczącym relacji z klientami zawarto obo-
wiązki informacyjne, które bank ma względem klienta. Przewidziano również 
obowiązek opracowania tzw. karty produktu, której minimalny zakres informacji 
został określony w punkcie 15.4 Rekomendacji. Ponadto banki powinny posiadać 
stosowne procedury postępowania zapobiegające sprzedaży produktów nieodpowied-
nich do potrzeb konsumenta (misseling). Bank jest zobowiązany zapewnić klientowi 
lub jego spadkobiercy możliwość bezpośredniego dochodzenia roszczeń, jeśli jako 
uprawniony do dochodzenia wypłaty świadczenia decyduje się nie korzystać z tego 
uprawnienia. Stosownie do wytycznych zawartych w Rekomendacji bank powinien 
akceptować ochronę ubezpieczeniową zapewnioną przez klienta bez udziału banku, 
o ile gwarantuje to odpowiedni poziom zabezpieczenia.

Dotychczasowe reakcje środowiska bankowego na Rekomendację U są mieszane. 
Wszystkie banki jednogłośnie uważają, iż termin na dostosowanie do nowych wy-
mogów, przede wszystkim systemów informatycznych, jest zdecydowanie za krótki. 
Ponadto pojawiają się liczne głosy, że Rekomendacja U zuboży ofertę ubezpieczeń, 
ponieważ część banków nie zdąży z wdrożeniem wytycznych i w konsekwencji bę-
dzie musiała wycofać na jakiś czas część produktów ubezpieczeniowych17. Sugeruje 
się także, że efektem może być przechodzenie przez banki i zakłady ubezpieczeń 
z formuły ubezpieczeń grupowych na ubezpieczenia indywidualne, co może spowo-
dować wzrost cen18. Niektórzy stoją na stanowisku, że zakaz zarabiania przez banki 
na sprzedaży ubezpieczeń w momencie, gdy występują w roli ubezpieczającego, jest 
zbyt radykalny i, ponieważ znacznie ogranicza swobodę działalności gospodarczej, 
można tego dokonać tylko w ramach regulacji rangi ustawowej19. Ponadto jest 

17 http://www.rzu.gov.pl/aktualnosci-z-rynku/ubezpieczenia-na-zycie/Rekomendacja_U_zubozy_
oferte_ubezpieczen_w_bankach__21977 (15.03.2015).

18 http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,16503620, ZFDF_i_ZBP_przyjely_Rekomendacje_dobrych_
praktyk_dla.html (15.03.2015).

19 http://www.finanse.egospodarka.pl/111989, Jakie-kontrowersje-budzi-Rekomendacja-U,1,63,1.html 
(15.03.2015).
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 podnoszony również argument, że Rekomendacja wykracza poza regulacje w obsza-
rze dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem przewidzianego 
art. 137 ustawy o prawie bankowym20. Niemniej jednak wydaje się, że na właściwą 
ocenę Rekomendacji U należy poczekać, aż zacznie ona funkcjonować na rynku.

3. Zakończenie

Przedstawione powyżej koncepcje kodeksów dobrych praktyk są przejawem 
prawa miękkiego, które stanowi swoiste zobowiązanie strony obrotu do działania 
w określony sposób. Przyczyną powstawania tych regulacji soft law była tzw. po-
trzeba wizerunkowa – zewnętrzna krytyka ze strony środowisk konsumenckich, 
która zmusiła instytucje rynku finansowego do „odruchu obronnego” w postaci 
stworzenia kodeksu zawierającego modelowe zasady funkcjonowania w danym za-
kresie21. Prawo miękkie z założenia opiera się na wartości wizerunku, a stosowanie 
różnego rodzaju kodeksów dobrych praktyk ma na celu wyróżnienie firmy na ryn-
ku i zyskanie większego zaufania klienta. Utrata dobrego wizerunku jest główną 
sankcją za niestosowanie się do soft law. Może wydawać się, że działania podjęte 
przez Związek Banków Polskich były tylko swoistą strategią marketingową, jednak 
takie rozwiązania są zawsze bardzo pomocne przy tworzeniu prawa stanowionego. 
Komisja Nadzoru Finansowego, wydając Rekomendację U, odniosła się do kodeksów 
opracowanych wcześniej przez banki i oceniła je bardzo pozytywnie.

Należy zwrócić uwagę, że prawo twarde odnosi się także do regulacji miękkich 
i może nadać im swego rodzaju moc prawną. Art. 5 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 
23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym22 
uznaje za działanie wprowadzające w błąd, gdy przedsiębiorca, który dobrowolnie 
przystąpił do stosowania kodeksu dobrych praktyk i informuje powszechnie o jego 
przestrzeganiu, faktycznie go jednak nie stosuje. Zgodnie z art. 7 wymienionej ustawy 
nieuczciwą praktyką jest podawanie przez przedsiębiorcę informacji, że zobowiązał 
się do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, jeżeli jest to niezgodne z prawdą. 
W takiej sytuacji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta może wszcząć postę-
powanie administracyjne dotyczące stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej. 

20 http://www.finanse.egospodarka.pl/111989, Jakie-kontrowersje-budzi-Rekomendacja-U,1,63,1.html 
(15.03.2015).

21 A. Chłopecki, Zakres, sposób i skutki stosowania „miękkiego prawa” jako alternatywy dla regulacji 
ustawowych – na przykładzie rynku finansowego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 3, wydanie 
specjalne.

22 Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 z późn. zm.
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Jeśli takie działanie narusza zbiorowe interesy konsumentów, zgodnie z Ustawą 
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów23 prezes UOKiK 
może podjąć stosowne działania mające na celu eliminację konkretnej nieuczciwej 
praktyki z obrotu. Art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym daje również konsumentom uprawnienie do występowania do sądu 
z roszczeniem m.in. o zaniechanie praktyki, usunięcie jej skutków i naprawienie 
wyrządzonej szkody.

Rzecznik Ubezpieczonych stoi na stanowisku, że rekomendacje własne sektora 
bankowego czy KNF nie rozwiążą wszystkich problemów, a tego typu rozwiązania 
mogą być jedynie uzupełnieniem norm prawa stanowionego, a nie ich zastępstwem24. 
Poważne luki prawne w zakresie umów ubezpieczenia grupowego powinny, zdaniem 
Rzecznika, zostać unormowane w formie ustawy, zaś rozwiązanie z zakresu soft law 
mogą być tylko pomocnicze i przejściowe.

Wydaje się, że postulaty zgłoszone przez Rzecznika zostaną spełnione, ponieważ 
obecnie są szykowane poważne zmiany w regulacjach prawnych sektora finansowego. 
Dnia 7 stycznia 2015 roku na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto założenia do 
projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, co jest związane 
z koniecznością implementacji Dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (Solvency II). Przyjęte rozwiązania wykraczają jednak poza samą 
transpozycję Dyrektywy. Projekt zawiera wiele prokonsumenckich unormowań 
w zakresie obowiązków informacyjnych zakładów ubezpieczeń wobec potencjalnych 
klientów, przepisy mające zapobiegać misselingowi, zakaz wynagradzania ubez-
pieczającego za sprzedaż ubezpieczeń oraz wzmocnienie pozycji poszkodowanego 
w sporach sądowych25.

Ponadto Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta ma zostać wyposażony 
w nowe prerogatywy pozwalające mu reagować już na etapie pojawienia się nieprawi-
dłowości26. Katalog ustawowych uprawnień UOKiK ma powiększyć się o możliwość 
czasowego zawieszenia sprzedaży produktu, jeżeli jest niewłaściwie adresowany, 
reklamowany lub dystrybuowany. Co więcej, jest przewidywane wydłużenie terminu 
przedawnienia ścigania czynów naruszających zbiorowe interesy konsumentów do 
3 lat oraz możliwość wyrażenia istotnego poglądu w sprawie cywilnej w ramach 
np. pozwu zbiorowego konsumentów. Szef Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumenta 

23 Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.
24 Bancassurace z  punktu widzenia Rzecznika Ubezpieczonych, „Monitor Ubezpieczeniowy” 2014, 

nr 56, http://mu.rzu.gov.pl/56/art-4.html (15.03.2015).
25 Szerzej zob. C. Chułek, Założenia pod lupą, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2015, nr 2.
26 Banki powinny ponieść część kosztów, „Dziennik Gazeta Prawna” z 10.02.2015, s. A8.



Marta Szczytowska 68

zwrócił uwagę, że samoregulacja nie sprawdza się, gdyż banki zaczynają stosować 
nowe praktyki w zakresie misselingu – do umów kredytów hipotecznych oferują 
polisolokaty, których zakup powoduje obniżenie marży kredytu27.

Rzecznik Ubezpieczonych uważa, że dobre praktyki mogą być tylko uzupełnieniem 
regulacji prawa stanowionego, które stanowi podstawę. W przypadku problemów 
z bancassurance stopień luk prawnych jest tak szeroki, że odpowiednie stosowanie 
obecnie obowiązujących przepisów wymaga daleko idących interpretacji prawnych. 
Z perspektywy konsumenta sytuacja ta jest kłopotliwa, gdyż żaden klient nie będzie 
zagłębiał się w meandry interpretacyjne. W przypadku kodeksów dobrych praktyk 
świadomość konsumentów, że tego typu dokumenty w ogóle istnieją, zapewne także 
jest niska. Z kolei ich walor prawny może być dla większości niejasny, skoro postano-
wień tych nie można egzekwować w tradycyjny sposób. Z kolei ustawodawca, który 
zdecydował się na gruntowne zmiany legislacyjne, stoi przed wyzwaniem stworzenia 
dobrego prawa, które będzie w sposób kompleksowy i przemyślany regulować daną 
materię, a nie tylko „łatać” luki.
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PROCYKLICZNOŚĆ – PRZYCZYNY I SPOSOBY 
ZAPOBIEGANIA1

1. Wprowadzenie

Globalny kryzys finansowy unaocznił skalę zagrożenia ryzykiem systemowym 
we współczesnym systemie finansowym. Jest to ryzyko zaburzenia dostępu do usług 
finansowych lub funkcjonowania systemu finansowego, lub jego istotnej części, które 
może wywołać poważne negatywne skutki dla realnej sfery  gospodarki2. W opraco-
waniu jest badany wymiar czasowy ryzyka systemowego – zjawisko procykliczności. 
Celem pracy jest analiza przyczyn (czynników) sprzyjających procykliczności i podję-
cie próby przyporządkowania danym czynnikom sposobów ich ograniczania. Służy 
to sformułowaniu praktycznych rekomendacji dla organów nadzoru makroostroż-
nościowego, aby skutecznie zmniejszać negatywny wpływ procykliczności na system 
finansowy i sferę realną gospodarki. Postawiony cel determinuje pytanie badawcze 
w opracowaniu: jakie najważniejsze czynniki determinują zjawisko procykliczności 
i jak je ograniczać? Metody badawcze obejmują analizę literatury i badań obcych 
oraz metodę dedukcyjną.

1 Opracowanie wyraża wyłącznie poglądy autora i nie powinno być interpretowane jako stanowisko 
instytucji, w których jest zatrudniony. Opracowanie zostało oparte na części badania dla młodych nau-
kowców i uczestników studiów doktoranckich na 2013 rok (KZIF/BMN/34/13) pt.: Ryzyko systemowe 
i jego wymiar czasowy – źródła oraz metody zapobiegania przeprowadzonego pod kierownictwem autora.

2 IMF, BIS, FSB, Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Instruments, and 
Markets: Initial Considerations, Report to the G-20 Finance Ministers and Governors, 2009, s. 2. Szerzej 
na temat istoty i znaczenia ryzyka systemowego zob. P. Smaga, The Concept of Systemic Risk, „Systemic 
Risk Centre Special Paper”, No. 5, The London School of Economics and Political Science, August 2014.
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2. Przyczyny i symptomy procykliczności

Procykliczność można definiować jako zjawisko niedoszacowania ryzyka 
w okresie ożywienia i przeszacowania go w okresie dekoniunktury przez instytucje 
finansowe, co wzmacnia cykliczne wahania sfery finansowej i realnej, skutkując 
utratą dobrobytu. Jeśli takie zachowanie ma charakter stadny, prowadzi do aku-
mulowania ryzyka systemowego i wzrostu korelacji między ekspozycjami instytucji 
finansowych3. Z przeglądu definicji procykliczności4 można wyciągnąć wniosek, że 
procykliczność obejmuje:
• wzajemnie wzmacniające się interakcje sektora finansowego i sfery realnej pro-

wadzące do niezrównoważonego wzrostu gospodarczego,
• tendencję banków do nadmiernego łagodzenia polityki kredytowej w okresie 

ożywienia i zaostrzania w okresie recesji,
• wszelkie działania banków wzmacniające daną fazę cyklu ekonomicznego,
• mechanizm, poprzez który cykl koniunkturalny, finansowy i cykl podejmowa-

nia ryzyka wzajemnie oddziałują na siebie i się wzmacniają, co jest widoczne 
w jednoczesnej zmianie cen aktywów w tym samym kierunku.
Zjawisko procykliczności może występować w różnej formie, lecz zazwyczaj 

wyróżnia się trzy cechy wspólne5. Po pierwsze, akcja kredytowa i poziom zadłużenia 
gwałtownie rosną w okresie dobrej koniunktury. Po drugie, kredytodawcy w okresie 
prosperity mają tendencję do zwiększania ekspozycji na ten sam typ aktywów, co 
jednocześnie powoduje wzrost ich (całego systemu) narażenia na szoki symetryczne 
i ogranicza możliwości dywersyfikacji ryzyka. Po trzecie, apetyt na ryzyko, kondy-
cja systemu finansowego i koniunktura w sferze realnej w coraz większym stopniu 
zależą od (wzajemnie powiązanych) czynników wewnętrznych.

Nierzadko trudno jest odseparować przyczyny procykliczności od jej sympto-
mów, gdyż mogą się one wzajemnie wzmacniać. Ze względu na ograniczone ramy 
opracowania poniżej została przedstawiona próba analizy jedynie potencjalnie 
najważniejszych czynników wzmacniających procykliczność.

3 P. Smaga, Ryzyko systemowe i procykliczność – wyniki badania, w: Wkład nauk ekonomicznych w roz-
wój gospodarki opartej na wiedzy, red. M. Czerwonka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 268.

4 P. P. Athanasoglou, I. Daniilidis, Procyclicality in the Banking Industry: Causes, Consequences and 
Response, Working Paper 139, Bank of Greece 2011, s. 7–8.

5 Por. W. R. White, Making Macroprudential Concerns Operational, speech at a Financial Stability 
Symposium, Netherlands Bank, Amsterdam, 25–26 October 2004.
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Polityka kredytowa banków

Za główne źródło procykliczności uznaje się zmiany w polityce kredytowej 
banków (głównie kredyty dla sektora niefinansowego). Procykliczność występuje 
zarówno w przypadku cyklu kredytowego (nadmierny wzrost dźwigni), jak i cyklu 
płynności, gdzie wyraża się nadmiernym niedopasowaniem terminów. Procyklicz-
ność może wynikać z natury działalności bankowej6, tj. utrzymywania wysokiej 
dźwigni, oraz czynników sprzyjających procykliczności w ich polityce kredytowej. 
Przyczyny procyklicznego zachowania banków wyjaśniają trzy mechanizmy: ak-
celeratora finansowego, akceleratora bankowego oraz cyklicznych zmian percepcji 
ryzyka i skłonności banków do jego podejmowania7.

Analizę procykliczności polityki kredytowej banków można zacząć od fazy 
ożywienia. W okresie prosperity zazwyczaj następuje na rynkach finansowych:
• wzrost apetytu na ryzyko,
• obniżanie standardów wymaganej zdolności kredytowej,
• wzrost dźwigni,
• wzrost płynności,
• poprawa wskaźników jakości portfela kredytowego.

Prowadzi to łącznie do nadmiernego wzrostu akcji kredytowej (tempo jej wzro-
stu przekracza tempo wzrostu gospodarczego), początkowo przynosząc pozytywne 
efekty dla gospodarki i systemu finansowego, napędzając dalsze działania zmierza-
jące do podejmowania ryzyka. Jednocześnie skutkuje to nadmiernym zadłużeniem 
i rosnącymi cenami aktywów w oderwaniu od ich wartości fundamentalnych, co 
sprzyja wzrostowi wartości zabezpieczeń8, dynamizując za pomocą pozytywnego 
efektu majątkowego dalszy wzrost popytu na kredyt.

6 F. Panetta et al., Financial Sector Pro-Cyclicality. Lessons from the Crisis, „Questioni di Economia e 
Finanza” (occasional papers), nr 44, Banca d’Italia 2009, s. 13–15.

7 W.  Małecki, Przeciwdziałanie procykliczności sektora bankowego, „Gospodarka Narodowa”, 
nr 4 (272), rok LXXXIV/XXV, lipiec–sierpień 2014, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 
2014, s. 29.

8 Zmiany wartości zabezpieczenia mogą stanowić czynnik procykliczny. Ważne jest również branie pod 
uwagę stopnia płynności zabezpieczenia i możliwości wykorzystania go do spłaty wierzytelności. W okre-
sie ożywienia wartość zabezpieczenia rośnie i banki, które w większym stopniu opierają ocenę zdolności 
kredytowej na wartości zabezpieczenia, są skłonne bardziej zwiększać akcję kredytową. Jednak w okresie 
recesji wartość zabezpieczenia spada, co jest dodatkowo pogłębiane przez proces masowej sprzedaży zabez-
pieczeń przez banki. Ponadto zbyt rzadkie aktualizowanie wartości zabezpieczenia może prowadzić do 
narastania ukrytych ekspozycji, materializujących się w postaci konieczności ponoszenia wysokich kosz-
tów w przypadku ich rewaluacji. Por. R. S. Craig et al., Sources Of Pro-Cyclicality In East Asian Financial 
Systems, „Economics and Finance Discussion Papers”, 06–02, Brunel University 2006, s. 9.
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Z kolei w okresie osłabienia koniunktury proces ten ulega odwróceniu – nad-
mierny apetyt na ryzyko przeradza się w awersję do ryzyka, a instytucje finansowe 
znacząco się delewarują i zmniejszają tempo wzrostu akcji kredytowej (poniżej tempa 
wzrostu gospodarczego). Wynika to z oceny przez instytucje finansowe bieżącej 
kondycji kredytodawców9, która pogarsza się na skutek spadku rentowności podmio-
tów gospodarczych w czasie recesji, spadku dochodu i negatywnie oddziałującego 
efektu majątkowego oraz spadku wartości zabezpieczeń, co w sumie prowadzi do 
spadku zdolności podmiotów do obsługi zadłużenia. W efekcie podaż kredytu i jego 
dostępność się zmniejsza. Z kolei obniżenie inwestycji i popytu konsumpcyjnego 
oddziałuje w kierunku spadku popytu na kredyt.

Polityka zacieśniania kredytu stanowi samosprawdzającą się prognozę i nasila 
wyżej wymienione zjawiska, czemu może sprzyjać niska konkurencja w sektorze 
bankowym. Zakumulowany dług sektora prywatnego ogranicza przyszłe tempo 
wzrostu gospodarczego, nawet w przypadku stabilności systemu finansowego, 
a nadmierny pesymizm pogłębia zjawiska recesyjne i sprzyja przedłużeniu procesu 
poprawy sytuacji na rynkach finansowych. O ile delewarowanie jest uzasadnione 
z perspektywy mikroostrożnościowej, o tyle z perspektywy makroostrożnościowej 
prowadzi do zaburzenia pełnienia przez system finansowy swoich funkcji, np. po-
średnictwa finansowego. W konsekwencji procesy te prowadzą do amplifikacji 
wahań koniunkturalnych również w okresie recesji.

Z powyższej analizy wynika, że procykliczność akcji kredytowej banków może 
przebiegać dwoma kanałami10: procykliczność popytu na kredyt i kosztu finansowania 
akcji kredytowej. Po pierwsze, popyt na kredyt naturalnie rośnie proporcjonalnie do 
rozwoju gospodarczego obejmującego wzrost produkcji, konsumpcji i inwestycji. Po 
drugie, zazwyczaj w okresie wzrostu aktywności gospodarczej koszty finansowania 
banków zachowują się odwrotnie proporcjonalnie, tj. maleją, oddziałując w kierunku 
wzrostu podaży kredytu. Oba te czynniki – wzrost popytu i podaży w okresie oży-

9 Procykliczności może sprzyjać zjawisko „paradoksu niestabilności” – nie w pełni efektywne rynki 
finansowe większy nacisk kładą na ocenę krótkookresowej perspektywy sytuacji finansowej danych pod-
miotów i całej gospodarki, przez co wspierają nadmierny optymizm i pomijają zagrożenia wynikające 
z ryzyka systemowego, które się kumuluje, choć jego materializacja może nastąpić później. Powoduje to, 
że istnieje rozdźwięk w ocenie dokonanej przez banki między percepcją ryzyka a jego obiektywną warto-
ścią zarówno w okresie ożywienia, jak i recesji. Banki reagują w bieżącej polityce kredytowej na materia-
lizację ryzyka podejmowanego w wyniku przeszłej polityki kredytowej. Por. P. Smaga, Wpływ procyklicz-
ności na sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 
rok LXXVI, z. 1, UAM, Poznań 2014, s. 148 oraz J. K. Solarz, Wyzwania stojące przed polskim systemem 
bankowym u progu XXI wieku, w: Bankowość na świecie i w Polsce: stan obecny i tendencje rozwojowe, 
red. L. Oręziak, B. Pietrzak, Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 2001, s. 290.

10 Por. K. Hyeon-Wook, L. Hangyong, Bank Capital Regulation and Procyclicality of Bank Lending: 
Implications for Basel II Implementation, Korea Development Institute 2006, s. 4.
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wienia – powodują procykliczność akcji kredytowej. Dla fazy ożywienia przestawia 
to tabela 1. Jednak, jak zauważa M. Iwanicz-Drozdowska11, trudno stwierdzić, w jakim 
stopniu na procykliczność działalności kredytowej wpływa sama zmiana poziomu 
wymogów kapitałowych, a w jakim – inne czynniki, takie jak niechęć banków do 
podejmowania ryzyka czy mniejszy popyt na kredyty ze strony klientów.

Tabela 1.  Popytowe i podażowe czynniki procykliczności akcji kredytowej (na przykładzie 
fazy ożywienia)

Strona popytowa Strona podażowa

• wzrost popytu na (na kredyt) ze strony 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

• efekt majątkowy (wzrost wartości zabezpieczenia)
• nadmierny optymizm w ocenie ryzyka projektów 

inwestycyjnych
• niskie koszty długu i chęć do zwiększania 

zadłużenia
• spadek ryzyka kredytobiorcy

• spadek kosztów finansowania (np. niskie stopy 
procentowe)

• obniżenie wag ryzyka, a w konsekwencji 
wymaganego kapitału regulacyjnego

• spadek wymaganych rezerw na kredyty zagrożone, 
spadek NPL

• wzrost rentowności (m.in. wzrost wyniku 
na działalności bankowej)

• poprawa bieżącej sytuacji banku

Źródło: opracowanie własne.

Metoda wyceny

Wycena według wartości godziwej ( fair-value accounting) również może 
przyczyniać się do nasilenia procykliczności. Wycena według zamortyzowanego 
kosztu (zazwyczaj księga bankowa) pozwala uznać straty dopiero, gdy wystąpią, 
stąd zasadniejsze jest wycenianie aktywów według wartości godziwej (zazwyczaj 
księga handlowa), w której uwzględnia się wartość rynkową składnika aktywów 
przekładającą się bezpośrednio na wynik finansowy. Pozwala to na wczesne i bieżą-
ce uznawanie strat (przez banki) i podejmowanie działań zaradczych (przez banki 
i nadzorców), ograniczając możliwość ich narastania i ukrywania, co mogłoby się 
przełożyć na osłabienie kondycji banku w długiej perspektywie.

O ile sprzyjałoby to dyscyplinie rynkowej i ostrożnemu zarządzaniu finansowemu 
banku, o tyle ze względu na możliwe wahania wartości rynkowej może przekładać 
się na wahania wartości aktywów, a w konsekwencji wahania wyniku finansowego, 

11 M.  Iwanicz-Drozdowska, Procykliczność działalności kredytowej w  świetle Nowej Umowy Kapi-
tałowej, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, tom III Bankowość, 
red. R. Szewczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 293.
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i sprzyjać procykliczności12. Wycena rynkowa powoduje większą i częstszą zmianę 
wartości danych składników aktywów i ogranicza możliwości planowania finansowe-
go. W przypadku niepłynnych rynków wycena według wartości godziwej prowadzi 
do zaniżenia wyceny, co może sprzyjać sprzedaży tego instrumentu i pogłębianiu 
spadków13. Badania potwierdzają, że wycena według wartości godziwej wzmacnia 
procykliczność, szczególnie na efektywnych rynkach finansowych14. Ryzyko tego 
jest tym większe, im szersze wykorzystanie wśród banków metody wyceny według 
wartości godziwej, na co może wpływać wzrost roli banków inwestycyjnych, utrzy-
mujących relatywnie większą część aktywów w księdze handlowej, niż banków 
uniwersalnych, u których istotniejszą rolę odgrywa księga bankowa. M. Marcin-
kowska15 podkreśla, że zdaniem przeciwników wyceny według wartości godziwej 
stosowanie wartości godziwej w czasach kryzysu jest niekorzystne z punktu widzenia 
wypłacalności podmiotu finansowego, a badania potwierdzają, że jej stosowanie 
daje wyniki finansowe o większej zmienności niż stosowanie kosztu historycznego.

Metoda wyceny według wartości godziwej opiera się na założeniu o ograniczo-
nej asymetrii informacji, niewielkich frykcji finansowych i wysokiej efektywności 
rynków finansowych. W okresie globalnego kryzysu zjawiska te  jednak nasiliły 
się, gdy rynki zachowywały się nieracjonalnie i nie były w pełni efektywne, a ceny 
rosły bądź spadały w wyniku działań spekulacyjnych, odrywając się do wartości 
fundamentalnych. Ponadto trudno prawidłowo wycenić wartość składnika akty-
wów w oparciu o tę metodę, gdy rynek dla niego jest praktycznie niepłynny. Z kolei 
w okresie ożywienia metoda wyceny według wartości godziwej powoduje, że wartość 
aktywu jest przeszacowana, a w okresie recesji niedoszacowana, zaburzając obraz 
faktycznej kondycji finansowej banku. W dynamicznie zmieniających się uwarun-
kowaniach rynkowych wpływa to na wypłacalność instytucji finansowej, a przez 
to na kondycję systemu finansowego. Wycena według wartości godziwej może 
prowadzić w okresie ożywienia do pozytywnych rewaluacji wartości aktywów, co 
sprzyjałoby naciskom akcjonariuszy na wypłatę dywidendy, zmniejszając zdolność 
banku do absorbowania szoków, podczas gdy wycena według historycznego kosztu 
pozwala na antycykliczną budowę rezerw kapitałowych.

12 Por. A. Enria et al., Fair Value Accounting and Financial Stability, Occasional Paper Series No. 13, 
ECB 2004, s. 14–28.

13 Final Report of the EFC Working Group on Pro-Cyclicality, Brussels, 29 June 2009, s. 3.
14 Por.  N.  Stanisic et al., Mark to  Market Accounting as a  Magnifier of Financial Crises, Financial 

Aspects of Recent Trends in the Global Economy, Vol II, ASERS Publishing 2013.
15 Por. M. Marcinkowska, Rachunkowość a stabilność finansowa, w: Stabilność finansowa, red. M. Iwa-

nicz-Drozdowska, „Bank i Kredyt”, NBP, Warszawa 2014, s. 136–137.
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Silniejszy spadek wartości składnika aktywów wycenianego według wartości 
godziwej w okresie recesji niż w przypadku metody kosztu zamortyzowanego sprzyja 
procykliczności i dodatkowo prowadzi do konieczności uzupełnienia bazy kapita-
łowej, co również zadziałałoby procyklicznie. Stosowanie wyceny według wartości 
godziwej dla aktywów o dłuższym terminie zapadalności może być nieodpowiednie 
i prowadzić do nietrafnych wyników wyceny, a nieefektywności rynkowe mogą 
zaburzać wartość aktywów w krótkim okresie. Wycenę według wartości godziwej 
stosuje się zazwyczaj16 do znacznej części aktywów, a pasywa w praktyce są często 
wycenianie według zamortyzowanego kosztu, co powoduje, że zmiana stóp procen-
towych wpływa asymetrycznie na strony bilansu i jest odnotowywana w większym 
stopniu w wycenie po stronie aktywów.

Jeśli aktywa banków w księdze bankowej są utrzymywane do terminu zapa-
dalności, zmiany ich wartości rynkowej mogą nie odzwierciedlać w pełni zmian 
narażenia na ryzyko17. Symulacje18 prowadzą do wniosku, że użycie metody wyceny 
według wartości godziwej zwiększa stopień odzwierciedlenia zmienności rynkowej 
w zmienności wartości aktywów w bilansie, przekładając się na procykliczność. 
W okresie recesji, wzrost niepewności związany z wyceną oddziałuje w kierunku 
procyklicznego ograniczania akcji kredytowej. Takie efekty mogą wynikać z przyj-
mowania przez standardy rachunkowości perspektywy pojedynczej instytucji. 
Uzasadnia to potrzebę wprowadzenia dodatkowych antycyklicznych buforów kapi-
tałowych i antycyklicznego sposobu naliczania rezerw (oraz ewentualnych transakcji 
zabezpieczających przed ryzykiem rynkowym).

Można więc konkludować, że żadna z metod wyceny nie jest idealna. Z jednej 
strony wycena według kosztu historycznego nie sprzyja przejrzystości sprawozdań 
finansowych i rzetelnemu odzwierciedlaniu faktycznej wartości, lecz ogranicza jej 
zmienność. Z drugiej strony wycena według wartości godziwej zwiększa przejrzystość, 
ale powoduje wzrost zmienności wartości składników bilansów banków.

Oceny agencji ratingowych

Procykliczność dotyczy również sposobu nadawania przez agencje ratingowe 
ocen ratingowych. Ich znaczne pogorszenie w okresie dekoniunktury w stosunku do 

16 F. Panetta et al., Financial Sector Pro-Cyclicality…, op.cit., s. 49.
17 L. Clerc et al., To What Extent Are Prudential and Accounting Arrangements Pro- or Countercyclical 

with Respect to Overall Financial Conditions?, w: Marrying the Macro- and Microprudential Dimensions 
of Financial Stability, „BIS Papers” 2001, No. 1, s. 204.

18 A. Novoa et al., Procyclicality and Fair Value Accounting, „IMF Working Paper” 2009, WP/09/39, s. 27–28.
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okresu poprzedzającego kryzys pozwala stwierdzić, że reagują one nie na narastanie 
ryzyka ex ante, lecz dopiero ex post, gdy to ryzyko się zmaterializuje, ergo oddziałując 
procyklicznie19. Zarówno w okresie kryzysów azjatyckich w drugiej połowie lat 90. 
XX wieku, jak i podczas ostatniego globalnego kryzysu finansowego można było 
obserwować nieadekwatność ocen wydawanych przez agencje ratingowe oraz ich 
gwałtowne i skokowe zmiany. Procykliczność ratingów wynika również z polityki 
samych agencji i metody ich nadawania. Badania20 potwierdzają procykliczność 
ratingów i prowadzą do wniosku, że cechują się one z jednej strony dużą inercją, 
a z drugiej strony w przypadku ich zmiany agencje reagują poprzez nadmierne 
obniżanie ocen, co jest skorelowane pozytywnie z cyklem koniunkturalnym, 
szczególnie w przypadku recesji. Jest to związane w ocenie ratingowej z nadmier-
nym optymizmem w okresie ożywienia i pesymizmem w czasie recesji. Relatywna 
stabilność ratingów może wynikać21 też z preferencji klientów agencji ratingowych 
i instytucji wykorzystujących ratingi, gdyż zmiany ratingów wiążą się z kosztami 
transakcyjnymi. Oceny ratingowe cechują się więc podatnością na skokowe zmia-
ny i niską mocą predykcyjną prawdopodobieństwa przyszłych upadłości, co może 
wynikać z (dyskrecjonalnego) opóźniania ich zmian.

Adekwatność kapitałowa według standardów bazylejskich

Procykliczność wynika też z reguł obliczania poziomu adekwatności kapitałowej 
w ramach Bazylei II22. Już sama filozofia bazylejska może sprzyjać procykliczności 
poprzez powiązanie wymaganego poziomu kapitału z ryzykiem rozumianym jako 
bieżący (a nie przyszły) poziom (nie) stabilności oraz w oparciu na wycenie rynkowej. 
Podczas recesji ryzyko kredytowe wzrasta, co powoduje wzrost wymogu kapitałowe-
go. Wysoki koszt jego pozyskania w okresie kryzysu skłania do ograniczania akcji 
kredytowej (delewarowania) i w konsekwencji przedłużania okresu trwania recesji. 
Zjawisko to może wystąpić w szczególności, gdy banki utrzymują CAR na poziomie 
zbliżonym do minimalnego (np. zgodnym z regulacjami i wytycznymi nadzorcy). 
Konieczność utrzymania CAR na minimalnym poziomie w okresie recesji wzmaga 

19 Przegląd badań potwierdzający pozytywną korelację między ratingami a cyklem koniunkturalnym 
można znaleźć w: F. Panetta et al., Financial Sector Pro-Cyclicality…, op.cit., s. 34.

20 J. D. Amato, C. H. Furfine, Are Credit Ratings Procyclical?, „BIS Working Papers” 2003, No. 129, 
s. 12–13.

21 J. Kiff et al., Rating Through-the-Cycle: What does the Concept Imply for Rating Stability and Accu-
racy?, „IMF Working Paper” 2013, WP/13/64, s. 2.

22 Raport de Larosière wprost wskazuje na procykliczny efekt Bazyleii II. Por. The de Larosière Group, 
Report, Brussels, 25 February 2009, s. 17.
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procykliczność wywołaną zmniejszeniem akcji kredytowej. Z kolei w przypadku, gdy 
poziom adekwatności kapitałowej przekracza istotnie minimalny wymóg, sprzyja 
to ograniczaniu zjawiska procykliczności akcji kredytowej. Ponadto obliczanie 
rezerw na kredyty zagrożone jest oparte na ocenie bieżącego ryzyka związanego 
z daną ekspozycją, które rośnie w okresie recesji, zwiększając koszty banku i poziom 
wymaganego kapitału regulacyjnego.

Procykliczność dotyczy szczególnie Filaru I i ryzyka kredytowego obliczanego 
metodą standardową, czyli z wykorzystaniem ratingów zewnętrznych, które mają 
charakter ocen na podstawie danych historycznych i tendencję do procykliczno-
ści (szczególnie w okresie recesji, gdy są obniżane). Ryzyko kredytowe w okresie 
recesji rośnie (poprzez wzrost parametrów PD i LGD), co przekłada się na wyższy 
wymóg kapitałowy. W okresie recesji jest go trudniej bankom osiągać, gdyż wtedy 
spada wartość aktywów, rośnie popyt na kapitał, wzrastają rezerwy na należności 
o pogarszającej się jakości, co negatywnie wpływa na wynik finansowy. W okresie 
ożywienia zachodzi odwrotna zależność i spadające PD może sprzyjać nadmiernemu 
łagodzeniu polityki kredytowej. Z badań wynika23, że cykliczność kształtowania 
się PD i LGD może powodować wahania wysokości wymogu kapitałowego w prze-
dziale 50–100%.

Przejście banku z metody standardowej na IRB zwiększa procykliczność, nawet 
jeśli przeciętnie poprawia się jakość portfela kredytowego24. W zasadzie istnieją dwa 
podejścia25 do ograniczania procykliczności wynikającej z użycia IRB, tj. „wygła-
dzać” parametry wejściowe do IRB (czyli m.in. PD i LGD), co pozwoli ograniczyć 
procykliczność, ale może sprzyjać arbitrażowi regulacyjnemu, lub „wygładzić” efekt 
końcowy IRB (zmniejszenie zależności między kapitałem obliczanym formułą IRB 
a wymogiem regulacyjnym). Źródłem procykliczności jest również księga handlowa 
i wymogi kapitałowe dla ryzyka rynkowego26. W praktyce w okresie kryzysu okazało 
się, że były niewystarczające nie tylko rezerwy do pokrycia start oczekiwanych, lecz 
także wysokość kapitału ekonomicznego z założenia przeznaczonego na pokrycie 
strat nieoczekiwanych.

23 R. Repullo et al., Mitigating the Pro-Cyclicality of Basel II, Documentos de Trabajo No. 1028, Banco 
de España 2010, s. 31.

24 Ch. Goodhart, M. Segoviano, Basel and Procyclicality: A Comparison of the Standardised and IRB 
Approaches to an Improved Credit Risk Method, Discussion Paper 524, London School of Economics 2004, 
s. 20.

25 Por. M. B. Gordy, B. Howells, Procyclicality in Basel II: Can We Treat the Disease Without Killing the 
Patient?, Federal Reserve System 2004.

26 Por. K. Strzeliński, Problem procykliczności bazylejskich regulacji bankowych i próby jego rozwiąza-
nia – przegląd literatury, „Bank i Kredyt”, Vol. 43 (5), NBP 2012, s. 73–74.
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Przegląd badań empirycznych potwierdza procykliczność rozwiązań zastosowa-
nych w Bazylei II27. Reguły w Bazylei II zawierają już pewne rozwiązania, których 
zadaniem jest zmniejszanie wahań wymogów kapitałowych, takich jak dobór 
parametrów ryzyka na podstawie średnich długookresowych czy uwzględnianie 
obciążenia niekorzystnymi warunkami, przez co uzyskane wartości parametrów 
mają być bardziej stabilne. Rozwiązania te nie są jednak wystarczające, ponieważ 
z założenia nie są antycykliczne, a banki mają dużą swobodę ich wdrażania. Z prze-
glądu badań empirycznych wynika28, że zjawisko procykliczności w regulacjach 
Bazylei II występuje i istotnie wpływa na poziom buforów kapitałowych banków. 
Rozwiązania Bazylei III (dodatkowe bufory kapitałowe) pozwolą częściowo zmniej-
szyć wrażliwość banków na wahania cykli, ergo prowadząc do obniżania podaży 
kredytu w niższym stopniu w recesji. Badania EBC29 wskazują, że:
• istnieje konsensus wśród większości badaczy, że Bazylea II może zwiększać zmien-

ność wymogu kapitałowego banków w ciągu trwania cyklu koniunkturalnego,
• dotychczasowe symulacje na danych empirycznych potwierdzają, że polityka 

kredytowa banków może stać się bardziej procykliczna dzięki Bazylei II, lecz 
dotyczy to głównie banków niedokapitalizowanych i niepłynnych,

• trudno jednoznacznie ocenić, czy wprowadzenie Bazylei II wpłynęło na cykl 
koniunkturalny w poszczególnych krajach,

• rozwiązania obecne w Bazylei II nie obejmują w sposób odpowiedni wszystkich 
typów ryzyka w systemie finansowym.
Z powyższych analiz wynika, że rozwiązania bazylejskie wskazują na potencjalnie 

istnienie relacji wymiennej między zwiększoną wrażliwością wymogów kapitałowych 
na ryzyko, a ich większą procyklicznością i zmiennością. Wprowadzenie Bazylei II 
mogło więc powodować, że banki odczuwały pogorszenie koniunktury w dwój-
nasób – z jednej strony musiały tworzyć większe rezerwy, a z drugiej – zwiększać 
pokrycie kapitałem własnym30. O ile rozwiązania bazylejskie dążą do prawidłowej 
oceny ryzyka danej instytucji na poziomie mikroostrożnościowym, o tyle do czasu 
Bazylei III ryzyko w wymiarze systemowym było pomijane31.

27 Por. K. Hyeon-Wook, L Hangyong., Bank Capital Regulation…, op.cit., s. 7–10.
28 C. Borio, H. Zhu, Capital Regulation, Risk-Taking and Monetary Policy: a Missing Link in the Trans-

mission Mechanism?, „BIS Working Papers” 2008, No. 268, s. 19, 36–37.
29 EBC, Financial Stability Review, December 2009, s. 143–150.
30 M. Iwanicz-Drozdowska, Procykliczność działalności…, op.cit., s. 286.
31 W Bazylei III proponuje się m.in. wprowadzenie bufora antycyklicznego, czyli wzrostu wymaganego 

poziomu adekwatności kapitałowej w zależności od odchylenia relacji kredyt/PKB od trendu. Oprócz tego 
wprowadzony jest bufor zabezpieczający oraz wskaźnik maksymalnego poziomu dźwigni. Bazylea III nie 
zawiera jednak rozwiązań procyklicznego wpływu minimalnego wymogu kapitałowego, niewystarcza-
jąco zachęca do wykorzystywania dynamicznego sposobu naliczania rezerw, a proponowana wysokość 
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Pozostałe czynniki

Ze względu na ograniczone ramy objętościowe opracowania pozostałe czynniki 
wpływające na procykliczność zostały poniżej jedynie zasygnalizowane, a ich po-
głębiona analiza stanowi cenne pole do dalszych badań.

Do źródeł procykliczności zalicza się też kształtowanie wysokości depozytów 
zabezpieczających i dyskonta stosowanego w transakcjach papierami wartościo-
wymi. W okresie boomu, gdy rynek jest płynny i cechuje się niższą zmiennością, 
wysokość wymaganych depozytów i dyskonta jest niższa, częściowo niewspół-
mierna do faktycznie akumulowanego ryzyka. Z kolei w okresie recesji rosną one 
ponadproporcjonalnie (np. na skutek spadku ratingu), co prowadzi do konieczności 
przedstawienia wyższego zabezpieczenia. Oddziałuje to w kierunku ograniczania 
ekspozycji, zamykania pozycji, panicznej wyprzedaży aktywów, a w konsekwencji 
spadku płynności na rynku i wzrostu jego zmienności (nawet jeśli z perspektywy 
danego podmiotu działania te są uzasadnione ze względu na wzrost ryzyka kon-
trahenta). Ryzyko to dotyczy szczególnie roli CCP w systemie finansowym32 oraz 
polityki kształtowania depozytów zabezpieczających i polityki zabezpieczeń.

Procykliczność wynika też z nasilenia zjawisk asymetrii informacji i negatywnej 
selekcji w sektorze bankowym, błędów pomiaru ryzyka i zawodności mechanizmów 
rynkowych33. Procykliczność wynika z niewłaściwych reakcji uczestników rynku 
finansowego na zmiany ryzyka w czasie, co może być efektem trudności w pomia-
rze wymiaru czasowego ryzyka systemowego (niedoszacowanie w okresie boomu 
i przeszacowanie w okresie recesji). Procykliczność może również następować 
na skutek zachowań stadnych, czemu sprzyja nieefektywność informacyjna ryn-
ków finansowych. W okresie ożywienia i recesji wśród kredytobiorców na skutek 
asymetrii informacji występuje efekt negatywnej selekcji, co oddziałuje w kierunku 
odpowiednio nadmiernego udzielania lub ograniczania kredytów przez banki. 
Również hipoteza („krótkiej”) pamięci instytucjonalnej, zjawisko krótkowzrocz-
ności, heurystyki i problem pryncypała agenta powodują, że banki niedoszacowują 
faktycznego poziomu ryzyka.

dodatkowych buforów może okazać niewystarczająca. Ponadto wprowadzane od 2014 roku rozwiązania 
bazylejskie w UE (poprzez pakiet CRD IV/CRR, zaostrzający wymogi kapitałowe i płynnościowe) w okre-
sie dekoniunktury mogą wręcz zadziałać procyklicznie.

32 Por. BIS, The Role of Margin Requirements and Haircuts in Procyclicality, CGFS Paper 2010, No. 36.
33 Szerzej na temat behawioralnych źródeł procykliczności i powiązań między przyczynami analizo-

wanymi w tym opracowaniu zob. M. Olszak, Przyczyny zjawiska procykliczności w działalności bankowej, 
„Zarządzanie i Finanse” 2013, Vol. 11 (2/1), Uniwersytet Gdański, s. 432–440.
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Zjawisku procykliczności sprzyjają również wysoki poziom dźwigni i nadmierne 
niedopasowanie terminów (oparcie finansowania na krótkoterminowych, zmiennych 
źródłach, np. z rynku międzybankowego, z rynków zagranicznych). Zbyt długi 
okres utrzymywania ekspansywnego nastawienia w polityce pieniężnej (np. stóp 
procentowych na niskim poziomie) stwarza środowisko, w którym narastają bańki 
na rynkach aktywów, wzmacniające wahania w cyklu finansowym. Z kolei stop-
niowe zaostrzanie polityki pieniężnej w okresie ożywienia i wzrostu cen aktywów 
może ograniczać procykliczność całej gospodarki i narastanie bańki spekulacyjnej. 
Jednak stopień wzrostu stóp procentowych niezbędny do osiągnięcia pozytywnych 
(antycyklicznych) efektów byłby bardzo wysoki, co jednocześnie wiązałoby się z ujem-
nymi efektami wyższych stóp procentowych i recesją34. Jednocześnie zbyt łagodna 
(„pobłażliwa”) polityka nadzorcza w okresie recesji przedłuża proces uznawania 
strat w bankach i pozornie ogranicza stopień pogarszania ich kondycji – konieczne 
jest więc przeciwdziałanie opóźnianiu uznawania strat przez banki i zawiązywaniu 
odpowiedniej wielkości rezerw35.

Ponadto konstrukcja poboru składki ex post na fundusz gwarantowania depo-
zytów i/lub fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków prowadzi 
do zwiększenia obciążenia instytucji finansowych zazwyczaj w okresie kryzysu, co 
pogarsza ich i tak już osłabioną kondycję finansową, oddziałując procyklicznie36. 
Również podobieństwo w systemach zarządzania ryzykiem i sposobach oceny ryzyka 
wśród banków sprzyja (podobnie jak podobieństwa w strukturze aktywów i pasywów) 
narażeniu ich na szoki symetryczne, co wzmacnia procykliczność37. Tożsamy efekt 
może mieć przyjmowanie takich samych strategii inwestycyjnych (np. momentum 
trading), co wspiera efekt panicznej wyprzedaży i wzmacnia spadki cen aktywów.

Procykliczność może również wynikać z modeli biznesowych i z przyjęcia 
przez instytucje finansowe krótkich horyzontów inwestycyjnych. Również system 
wynagradzania w bankach, stwarzający zachęty i premiujący podejmowanie nad-
miernego ryzyka w krótkim okresie (kosztem niedoszacowania wpływu na ryzyko 

34 P. Smaga, Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa 2014, 
s. 183.

35 J. Osiński et al., Macroprudential and Microprudential Policies: Toward Cohabitation, IMF Staff 
Discussion Note SDN 13/05, IMF 2013, s. 14.

36 J. Andritzky et al., Policies to Mitigate Procyclicality, IMF Staff Position Note, SPN/09/09, IMF 2009, 
s. 17–18.

37 Harmonizacja modeli oceny ryzyka może prowadzić do destabilizacji systemu finansowego, pro-
cykliczności i wspierać pokusę nadużycia. O ile harmonizacja sprzyja spójności procesu oceny ryzyka 
w bankach, o tyle opieranie się na podobnych modelach zwiększa narażenie na szok symetryczny, zmien-
ność cen na rynkach aktywów i ryzyko powszechnego wykorzystywania modelu, który może okazać się 
wadliwy. Por. J. Danielsson, Towards a More Procyclical Financial System, www.voxeu.org, 6 March 2013.
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w długim okresie), przyczynia się do procykliczności. Podobnie wpływa nasilenie 
problemu pryncypała agenta w instytucjach finansowych, szczególnie w przypadku 
zachowań inwestorów instytucjonalnych. Ich zachowania stadne w skali systemu 
mogą skutkować powstawaniem procyklicznych tendencji rynkowych i większych 
wahań cen aktywów, np. poprzez paniczną wyprzedaż skutkującą załamaniem 
płynności na rynku38.

3. Zakończenie

Ryzyko systemowe w swoim czasowym wymiarze – procykliczność – najczęściej 
narasta w okresie ożywienia i materializuje się w okresie recesji. Procykliczności nie 
da się całkowicie wyeliminować, a jedynie można ograniczać i łagodzić jej negatywne 
skutki. Fazy cyklu finansowego i koniunkturalnego mogą nachodzić na siebie, co 
powoduje nadmierne narastanie lub materializowanie się nierównowag makrofi-
nansowych w postaci kryzysów.

Odpowiadając na pytanie badawcze należy stwierdzić, że źródła procykliczności 
mają zróżnicowany charakter, wynikają z zachowań samych banków, uwarunko-
wań regulacyjnych i  (skutków ubocznych) standardów międzynarodowych. Za 
najistotniejszą przyczynę można uznać procykliczną politykę kredytową banków. 
Czynniki procykliczności są ze sobą powiązane i wzajemnie się warunkują. Ana-
lizując potencjalnie najważniejsze czynniki sprzyjające procykliczności, należy 
dążyć do dopasowania odpowiednich narzędzi i zmian w regulacjach, zależnie od 
danego czynnika. Próba przyporządkowania potencjalnych sposobów ograniczania 
procykliczności do zidentyfikowanych czynników jej sprzyjających jest zaprezento-
wana w tabeli 2. Stanowią one jednocześnie praktyczne wskazówki dla decydentów 
gospodarczych, a w szczególności dla organu nadzoru makroostrożnościowego.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że polityka makroostrożnościowa nie może 
i nie powinna starać się zupełnie wyeliminować cykliczności działalności kredytowej. 
Bardziej realistycznym celem jest wzmocnienie odporności systemu finansowego 
i aktywne łagodzenie procykliczności kredytowej poprzez stosowanie różnych na-
rzędzi makroostrożnościowych39.

38 Por. M. G. Papaioannou et al., Procyclical Behavior of Institutional Investors during the Recent Finan-
cial Crisis: Causes, Impacts, and Challenges, „IMF Working Paper” 2013, WP/13/193, s. 18–23.

39 A. Dobrzańska, Polityka makroostrożnościowa jako narzędzie łagodzenia procyklicznej działalności 
kredytowej banków, „Finanse” nr 1 (7), Komitet Nauk o Finansach PAN, Warszawa 2014, s. 119.
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Tabela 2. Źródła procykliczności i możliwe metody ich ograniczania

Źródło procykliczności Możliwe metody ograniczania

cykliczne wahania 
gospodarki

• antycykliczna polityka gospodarcza (fiskalna, pieniężna)
• stworzenie efektywnych ram nadzoru makroostrożnościowego

procykliczna polityka 
kredytowa banków

• wprowadzenie dynamicznego naliczania rezerw
• wprowadzenie bufora antycyklicznego i bufora zabezpieczającego
• ograniczanie LtV/DtI
• ograniczenie wykorzystania do oceny zdolności kredytowej wartości 

zabezpieczenia i zwiększenie przyjmowanego dyskonta
• antycykliczne ustalanie wag ryzyka
• ostrzejsze wymogi kapitałowe dla księgi handlowej i dla SIFI
• ograniczenie poziomu dźwigni
• wprowadzenie limitów na akcję kredytową

procykliczność 
bazylejskich wymogów 
kapitałowych

• ograniczenie wykorzystania ratingów zewnętrznych
• wykorzystanie systemu ratingów wewnętrznych
• wprowadzenie dynamicznego naliczania rezerw
• ograniczenie poziomu dźwigni
• wydłużenie horyzontu wykorzystywanego w modelach zarządzania ryzykiem
• zwiększanie kapitału regulacyjnego banków
• wykorzystywanie stress testów

ratingi nadawane przez 
agencje ratingowe

• ograniczenie wykorzystania ratingów zewnętrznych
• większe wykorzystanie systemu ratingów wewnętrznych
• wprowadzenie międzynarodowych standardów nadawania ratingów
• zwiększony nadzór nad ładem korporacyjnym agencji ratingowych
• wzrost wymogów i norm wobec agencji ratingowych

metoda wyceny 
(np. według wartości 
godziwej) 

• zmiana zasad rachunkowości uwzględniająca systemowe spojrzenie
• zwiększanie kapitału regulacyjnego banków
• „wygładzanie” wyceny mark-to-market w okresie kryzysu
• podejmowanie prób korekty wartości o premię za „niepewność” (na rynku)
• uśrednianie wyceny w czasie
• zwiększenie zakresu ujawnień
• ujednolicenie sposobu i zakresu wykorzystywania wyceny według wartości 

godziwej i możliwości reklasyfikacji składnika aktywów
• uwzględnienie w większym stopniu płynności w metodach wyceny

czynniki behawioralne • edukacja finansowa
• ograniczanie niepewności poprzez wzrost przejrzystości funkcjonowania banków
• poprawa audytu wewnętrznego i kontroli udzielanych kredytów
• wprowadzenie procedur restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

polityka kształtowania 
depozytów 
zabezpieczających/
dyskonta

• stabilizowanie wartości depozytów zabezpieczających i dyskonta w ciągu cyklu
• ustalenie minimalnego poziomu depozytu zabezpieczającego i dyskonta oraz 

właściwych (konserwatywnych) standardów i metodologii ich obliczania
• odpowiednie kształtowanie polityki i zasad funkcjonowania CCP (m.in. plany 

resolution, netting wielostronny) 

system wynagradzania • zwiększenie stopnia ujawnień w ramach Filaru III
• wprowadzenie dobrych praktyk
• poprawa ładu organizacyjnego, w tym metod zarządzania ryzykiem
• wypłata dodatkowych składników wynagrodzenia rozłożona na dłuższy okres
• powiązanie wynagrodzenia z długoterminową kondycją instytucji finansowej
• korekta bonusów o komponent ryzyka

Źródło: P. Smaga, Ryzyko systemowe…, op.cit., s. 271–272.
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Podjęte w ostatnich latach reformy strukturalne i regulacyjne sektora banko-
wego, a także zmiany w sposobie prowadzenia polityki stabilizacyjnej zmierzają we 
właściwym kierunku, postulowanym przez wielu ekonomistów. Jednocześnie są one 
zdecydowanie nie dość daleko idące i pozostają odległe od proponowanych w tabeli 2 
kombinacji reform uznanych za optymalne z punktu widzenia przeciwdziałania 
procykliczności sektora bankowego. Tym samym trudno oczekiwać w dającej się 
przewidzieć przyszłości istotniejszego ograniczenia tej procykliczności40.

Analiza zjawiska procykliczności prowadzi do wniosku, że dotychczas zdecy-
dowana większość badań skupiała się na podażowych czynnikach procyklicznego 
zachowania banków, a równie wartościowe byłoby zbadanie roli czynników popy-
towych (rola przedsiębiorstw i gospodarstw domowych). Potencjalne dalsze obszary 
badań to:
• zbadanie siły zidentyfikowanych czynników,
• zbadanie skuteczności proponowanych działań zapobiegawczych wobec poszcze-

gólnych źródeł procykliczności i potencjalnych efektów ubocznych,
• opracowanie mechanizmów kalibracji parametrów narzędzi makroostrożnoś-

ciowych.
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NOWE PODEJŚCIE DO REGULOWANIA 
ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W UNII 
EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE 
WPROWADZANIA W ŻYCIE REGULACJI 
KAPITAŁOWEJ (BAZYLEA III)

1. Wprowadzenie

Kryzys gospodarczy, który ujawnił się w 2007 roku, skłonił wiele państw do 
przebudowy systemu finansowego. W literaturze przedmiotu jest powszechna zgo-
da, iż kryzysy ujawniają słabości rynków finansowych i wskazują na konieczność 
ich reform. W tym kontekście popularny jest również pogląd wśród teoretyków 
finansów, iż globalne regulacje finansowe, globalne standardy określane także przez 
uczestników rynku finansowego i nadzór finansowy właściwie działający na pozio-
mie ponadnarodowym są niezbędne, aby zapobiec globalnemu kryzysowi, a także 
zapewnić stabilny rozwój międzynarodowych rynków finansowych.

Intensywne prace nad reformą regulacji ostrożnościowych prowadziły i w dalszym 
ciągu prowadzą Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bazylejski Komitet ds. Nad-
zoru Bankowego, Komisja Europejska i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Najnowszym dokumentem wydanym przez Komitet Bazylejski w grudniu 
2010 roku (znowelizowanym w czerwcu 2011 roku) jest Basel III: a Global Regulatory 
Framework for More Resilient Banks and Banking Systems1, który wraz z wytycznymi 

1 Basel Committee on Banking Supervision, December 2010, http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf 
(6.01.2015).
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International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring2 
tworzy tzw. Bazyleę III (ponieważ ramy niniejszej pracy dotyczą regulacji kapita-
łowych, w dalszej części pracy pod pojęciem Bazylea III autor ma na myśli tylko 
pierwszy z ww. dokumentów). Dokumenty te stanowią zbiór nowych wytycznych, 
które określają regulacje kapitałowe i płynności dla międzynarodowych banków 
państw G20. Bazylea III nie zastępuje NUK, lecz ją uzupełnia i modyfikuje3.

Wdrożenie rekomendacji Bazylei III do unijnego porządku prawnego zostało 
dokonane poprzez przyjęcie w czerwcu 2013 roku tzw. pakietu CRD IV, składającego 
się Dyrektywy CRD IV i Rozporządzenia CRR. Użycie rozporządzenia do regulacji 
adekwatności kapitałowej w Unii Europejskiej jest rozwiązaniem nowym i ma na celu 
dokonanie maksymalnej harmonizacji prawa krajów członkowskich w danej materii.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwoju regulacji z zakresu 
adekwatności kapitałowej, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych aktów 
prawnych Komitetu Bazylejskiego i prawodawcy unijnego. Na początku pracy 
znajduje się wprowadzenie do tematyki regulacji kapitałowych w Unii Europejskiej. 
Następnie została przeprowadzona analiza porównawcza dokumentów bazylejskich 
i dyrektyw unijnych dotyczących norm ostrożnościowych. W dalszej części pracy 
autor zdecydował się na wyodrębnienie najnowszych regulacji unijnych – tzw. pakietu 
CRD IV – uważając, że są one przejawem nowego podejścia unijnego prawodawcy 
do wdrożenia norm adekwatności kapitałowej w Unii Europejskiej.

Zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa sektora bankowego i wpływu regu-
lacji sektora finansowego na warunki działalności bankowej stały się inspiracją do 
wyboru tematu niniejszej pracy.

2.  Rola instytucji Unii Europejskiej w tworzeniu regulacji 
z zakresu wymogów kapitałowych

Rozwiązania rekomendowane przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego 
znajdowały swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w źródłach prawa pochodnego 
Wspólnot Europejskich, a obecnie są zawierane w aktach prawnych Unii Europej-
skiej. Regulacje dotyczące adekwatności kapitałowej są przyjmowane w zasadzie 
w normalnym trybie prawodawczym, a więc przy udziale Parlamentu Europejskiego, 
Rady (UE) i Komisji Europejskiej.

2 Ibidem.
3 P. Bednarski, Bazylea III i jej wyzwania, „Gazeta Bankowa” nr 10/1114, październik 2010, s. 68.
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Dodatkowo przy tworzeniu regulacji ostrożnościowych w wymiarze unijnym 
uczestniczy działający od 2011 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (Euro-
pean Banking Authority). Urząd ten jest organem unijnym i ma osobowość prawną. 
Stanowi on część Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i uczestniczy 
w kształtowaniu norm ostrożnościowych poprzez realizację swoich statutowych 
obowiązków, którymi są m.in.:
• tworzenie projektów wiążących standardów technicznych (RTS – regulacyjny 

standard techniczny, ITS – wykonawczy standard techniczny) na podstawie 
kryteriów ustanowionych w prawie unijnym,

• redukowanie rozbieżności w stosowaniu prawodawstwa unijnego poprzez 
opracowywanie wskazówek interpretacyjnych dla lokalnych organów nadzoru 
(Questions & Answers, wytyczne)4,

• wyjaśnianie różnic w opiniach między krajowymi nadzorcami i pomaganie 
w przygotowywaniu wspólnych porozumień.
Najważniejszą kategorią aktów prawnych, która stanowi źródło bankowych norm 

adekwatności kapitałowej w UE, była do końca 2013 roku dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Adresatem tego aktu prawnego są państwa członkowskie, 
które są zobowiązane do jego implementacji w krajowym systemie prawnym przy 
doborze takich środków, żeby zapewnić jego efektywne stosowanie. Kraje człon-
kowskie są związane dyrektywą w odniesieniu do rezultatu, który dana regulacja 
ma osiągnąć. Co do zasady dyrektywa „nie obowiązuje bezpośrednio w systemie 
prawnym każdego państwa członkowskiego i musi być włączona do systemu pra-
wa wewnętrznego”5. W sytuacjach wyjątkowych, np. kiedy występują opóźnienia 
w procesie implementacji lub nie dokonano pełnego wdrożenia dyrektywy do prawa 
krajowego, Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyznał atrybut bezpośredniej 
skuteczności przepisom dyrektywy. Dopuszczalne jest powoływanie się na przepisy 
dyrektywy przed organami państwowymi pod warunkiem jasności, precyzyjności 
i bezwarunkowości jej postanowień6.

Źródłem regulacji unijnych w zakresie adekwatności kapitałowej mogą być 
także standardy techniczne wydawane przez Komisję Europejską w formie aktów 
delegowanych i aktów wykonawczych.

4 J.  Koleśnik, Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego –  rozwiązania instytucjonalne, 
w: B. Filipiak, M. Dylewski, Ryzyko w finansach i bankowości, Difin, Warszawa 2010, s. 29.

5 M. M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, 
wydanie 3, C. H. Beck, Warszawa 2007, s. 196.

6 Ibidem, s. 290–293.
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3. Unijne regulacje bankowe

Kluczową rolę dla stworzenia warunków do kształtowania się współczesnych 
regulacji kapitałowych w Unii Europejskiej odegrał Jednolity Akt Europejski, któ-
ry wszedł w życie 1 lipca 1987 roku. Stworzył on podstawę prawną do powstania 
jednolitego rynku europejskiego, a w konsekwencji impetu nabrał rozwój regulacji 
bankowych i ubezpieczeniowych.

Normy adekwatności kapitałowej zostały zawarte głównie w aktach unijnego 
prawa pochodnego. Rozwiązania rekomendowane przez Bazylejski Komitet ds. Nad-
zoru Bankowego w Bazylei I znalazły swoje odzwierciedlenie w tzw. Dyrektywie 
OFD, czyli Dyrektywie Rady 89/299/EWG w sprawie funduszy własnych instytucji 
kredytowych z 17 kwietnia 1989 roku7 i tzw. Dyrektywie SRD, czyli Dyrektywie 
Rady 89/647/EWG w sprawie współczynnika wypłacalności instytucji kredytowych 
z 18 grudnia 1989 roku8. Szczególnie ważne znaczenie w kształtowaniu wymogów 
kapitałowych miała Dyrektywa SRD, ponieważ została w niej uwzględniona jakościo-
wa zmiana w systemie regulacji instytucji kredytowych, polegająca na zwiększeniu 
w regulacjach ostrożnościowych roli wymogu kapitałowego, poziomu wypłacalności 
i płynności, a także zabezpieczeń przed innymi kategoriami ryzyka9.

Na początku lat 90. XX wieku podjęto prace nad regulacjami znacząco wykracza-
jącymi poza sektor usług bankowych, w których wyniku powstały tzw. dyrektywy 
drugiej generacji. Takimi dyrektywami były tzw. Dyrektywa CAD, czyli Dyrektywa 
Rady 93/6/EWG w sprawie adekwatności kapitału firm inwestycyjnych i instytucji 
kredytowych z 15 marca 1993 roku10 oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 98/31/WE11 modyfikująca poprzednią dyrektywę i z tego powodu nazywa-
na Dyrektywą CAD II. Celem tych aktów prawnych było zapewnienie, że firmy 
inwestycyjne i instytucje kredytowe będą posiadały kapitał adekwatny do ryzyka 
podejmowanego w ramach prowadzonej przez nie działalności12. Z powodu dużej 
złożoności CAD i krótkiego terminu na  jej wdrożenie pomiędzy przepisami tej 
dyrektywy a Umową Bazylejską I wystąpiły pewne rozbieżności, które zostały 
w istotnym stopniu wyeliminowane poprzez uchwalenie CAD II13.

7 Dz.Urz. WE L 124 z 5 maja 1989 roku.
8 Dz.Urz. WE L 386 z 30 grudnia 1989 roku.
9 M. Olszak, Bankowe normy ostrożnościowe, Temida2, Białystok 2011, s. 31.
10 Dz.Urz. WE L 141 z 11 czerwca 1993 roku.
11 Dz.Urz. WE L 204 z 21 lipca 1998 roku.
12 J. Koleśnik, Nowa Umowa Kapitałowa/Dyrektywa CRD, w: M. Zaleska, Współczesna Bankowość, 

tom I, Difin, Warszawa 2007, s. 452.
13 J. Zombirt, Nowa umowa kapitałowa. Rewolucja czy ewolucja, CeDeWu, Warszawa 2007.
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Równolegle do prac nad NUK w Unii Europejskiej trwały przygotowania do 
uchwalenia nowej dyrektywy, która wdrożyłaby rozwiązania zaproponowane 
przez Komitet Bazylejski. Ostatecznie została przyjęta tzw. Dyrektywa CRD, która 
składała się z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/48/WE w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe z 14 czerwca 
2006 roku14 oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/49/WE w sprawie 
adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych z 14 czerwca 
2006 roku15. Nowa dyrektywa de facto nowelizowała CAD i inne dyrektywy regulujące 
działalność instytucji kredytowych w krajach członkowskich. W wyniku problemów 
interpretacyjnych i różnic w poziomie zaawansowania technologicznego instytucji 
kredytowych unijny legislator postanowił przyjąć inny harmonogram implemento-
wania Bazylei II w UE w stosunku do zaproponowanego przez Komitet Bazylejski. 
Głównym celem nowych regulacji było dostosowanie wymagań ostrożnościowych 
do indywidualnego ryzyka charakterystycznego dla konkretnego podmiotu16.

Kolejne unijne dyrektywy dotyczące sektora bankowego powstały w 2009 roku 
w wyniku zaobserwowania niedoskonałości regulacji ujawnionych przez globalny 
kryzys finansowy. Najważniejszy z nowych aktów prawnych to Dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE zmieniająca dyrektywy 2006/48/WE, 
2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi 
instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień 
w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej z 16 września 2009 roku17. 
Jak można przeczytać w pkt 1 preambuły tego aktu prawnego, „niniejsza dyrektywa 
stanowi pierwszy poważny krok w reakcji na niedociągnięcia ujawnione przez kryzys 
finansowy przed podjęciem dalszych inicjatyw zapowiedzianych przez Komisję (…)”.

W dniu 27 czerwca 2013 roku w Dzienniku Urzędowym UE został opublikowany 
finalny tekst tzw. pakietu CRD IV, w którego skład wchodzi:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 

26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kre-
dytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 
(dalej: Rozporządzenie CRR)18 oraz

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerw-
ca 2013 roku w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do 

14 Dz.Urz. L 177 z 30 czerwca 2006 roku.
15 Dz.Urz. L 177 z 30 czerwca 2006 roku.
16 M. Olszak, Bankowe normy…, op.cit., s. 32.
17 Dz.Urz. L 302 z 17 listopada 2009 roku.
18 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337: PL:PDF 

(18.12.2014).



Paweł Wołczkiewicz 94

 działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi 
i  firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca 
dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE19 (dalej: Dyrektywa CRD IV).
Pakiet CRD IV obejmuje zarówno dyrektywę, jak i rozporządzenie, co jest 

rozwiązaniem nowym. Oba akty prawne należy interpretować w związku ze sobą20. 
Ze względu na nowatorski charakter prawny pakietu CRD IV został on szerzej 
omówiony w punkcie 5 niniejszej pracy.

4.  Dokumenty bazylejskie a dyrektywy Unii Europejskiej. 
Analiza komparatystyczna

Dokumenty tworzone w ramach prac Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru 
Bankowego mają duże znaczenie dla regulacji sektora bankowego na całym świecie. 
Jednak ujęcie porównawcze zawartych porozumień i aktów prawnych je imple-
mentujących w różnych państwach pokazuje, że zachodzą pomiędzy nimi często 
znaczące rozbieżności. Jednakże w swojej pracy autor koncentruje się na rozbież-
nościach formalnych. Ze względu na zwięzły charakter niniejszej pracy autor nie 
omówił materialnych, tj. dotyczących treści poszczególnych norm, różnic pomiędzy 
wymienionymi zaleceniami bazylejskimi a unijnymi aktami prawnymi.

Charakter prawny

Kluczowa różnica między dokumentami bazylejskimi a dyrektywami UE doty-
czy ich charakteru prawnego. Doktryna jest zgodna, że dyrektywy są prawem, a jak 
już to zostało wcześniej stwierdzone, dokumenty bazylejskie prawem nie są. Jednak 
w dorobku Komitetu Bazylejskiego są dokumenty, które można zakwalifikować 
do źródeł prawa w ujęciu funkcjonalnym. Łatwo jest dostrzec, że wiele rozwiązań 
przyjętych przez Komitet miało wpływ na treść przepisów i kształtowało prawo 
obowiązujące w UE i innych państwach21.

Fakt, że dokumenty Komitetu Bazylejskiego nie są źródłem prawa powszechnie 
obowiązującego ani nawet prawa wewnętrznie obowiązującego, powoduje niezwy-
kle ważne konsekwencje. Najważniejszą z nich jest brak możliwości stanowienia 
podstawy prawnej do sprawowania nadzoru nad bankami na poziomie krajowym.

19 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436: PL:PDF 
(18.12.2014).

20 Pkt 5 preambuły Rozporządzenia CRR
21 M. Olszak, Bankowe normy…, op.cit., s. 96.
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Adresaci norm

Następna istotna różnica dotyczy adresatów dyrektyw i porozumień bazylejskich. 
Adresatem dyrektyw są państwa członkowskie, a dokumenty bazylejskie są skierowane 
do organów nadzoru (wynika to np. z pkt 3 Wstępu do Nowej Umowy Kapitałowej)22. 
W konsekwencji państwo członkowskie ma wybór, który z organów jest odpowiedzialny 
za implementację postanowień dyrektywy. Porozumienia bazylejskie są skierowane 
do organów nadzoru bankowego wszystkich członków Komitetu Bazylejskiego, ale 
nie tylko do nich, gdyż ponadto są adresowane do nadzorców wszystkich państw. 
Chociaż nie wiążą one bezpośrednio nikogo, związanie niektórymi dokumentami 
może mieć charakter pośredni. Polega ono na tym, że w raportach pokontrolnych 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego do częściowej 
oceny gospodarki danego kraju może zostać wzięty pod uwagę stopień wdrożenia 
regulacji bazylejskich. Brak pozytywnej oceny ma negatywne konsekwencje dla 
krajów, ponieważ takie raporty są wskazówką dla inwestorów23.

Sposób powstawania

Przy tworzeniu dyrektyw unijnych uczestniczą państwa członkowskie. Są one 
więc nie tylko adresatami, lecz także współautorami postanowień w nich zawartych. 
Ponadto w dyspozycji władz państwa są  instrumenty legislacyjne niezbędne do 
wdrożenia norm zawartych w dyrektywach. Organy nadzoru mają wpływ na for-
mowanie treści porozumień bazylejskich pod warunkiem, że są członkami Komitetu 
Bazylejskiego. Nie posiadają one jednak instrumentów wdrażania ich do systemów 
krajowych, ponieważ najczęściej wiąże się to z  tworzeniem prawa powszechnie 
obowiązującego24.

Sposób wdrożenia

Dyrektywa jest aktem dwustopniowym, co oznacza, że państwo członkowskie 
jest zobowiązane zaimplementować jej postanowienia do prawa wewnętrznego 
w określonym terminie, a związanie dotyczy tylko celów regulacji. Podobnie jest 
z porozumieniami bazylejskimi, gdzie pierwszy etap wdrażania jest realizowany 
na poziomie Komitetu Bazylejskiego, a drugi na poziomie krajowym. Ponadto im-
plementacja dokumentów bazylejskich również dotyczy tylko ich rezultatu.

22 Basel Committee of Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards. A Revised Framework Comprehensive Version, Basel Committee of Banking Supervi-
sion, Basel, June 2006, http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf (6.01.2015), s. 1.

23 R. Kaszubski, Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 41.
24 Ibidem, s. 43.
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Konieczność implementacji

Jedną z podstawowych różnic pomiędzy dyrektywami unijnymi a dokumentami 
bazylejskimi jest różna motywacja do ich implementacji. Konieczność wdrożenia 
przepisów dyrektywy do prawa krajowego przez państwa członkowskie wynika 
z postanowień prawa pierwotnego UE. W odróżnieniu od dyrektyw krajowy pra-
wodawca w żaden prawny sposób nie jest zobowiązany do implementacji zaleceń 
bazylejskich. Presja wdrożenia dokumentów Komitetu Bazylejskiego wynika jednak 
z „praktyki międzynarodowego rynku usług bankowych i inwestycyjnych”25, a także 
z „prestiżu i siły oddziaływania członków tego Komitetu oraz wartości merytorycznej 
przygotowanych dokumentów”26.

Bezpośrednia stosowalność

Konsekwencją braku implementacji dyrektywy w określonym terminie lub wy-
stąpienie sprzeczności pomiędzy postanowieniami dyrektywy a prawem krajowym 
jest, o czym już była mowa, jej bezpośrednia stosowalność. Dokumenty bazylejskie 
nie posiadają atrybutu bezpośredniej stosowalności i w żadnym wypadku nie można 
się do nich odwoływać w celu uzyskania określonych skutków prawnych. Między 
innymi z tego powodu Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego w Polsce posta-
nowił w 2005 roku, że wszelkie merytoryczne rozbieżności pomiędzy NUK a CRD 
powinny być interpretowane na korzyść dyrektywy unijnej27.

Kontrola wdrożenia

Kontrola właściwej implementacji i stosowania dyrektyw w państwach człon-
kowskich jest sprawowana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Komisję 
Europejską i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Kontrola wdrożenia postano-
wień porozumień bazylejskich została powierzona MFW i BŚ. Bieżący monitoring 
jej implementacji jest prowadzony przez Komitet Bazylejski. Odmienny jest także 
charakter i dolegliwość sankcji, jakie mogą zostać nałożone za nieprzestrzeganie 
dyrektyw unijnych i zaleceń bazylejskich. W pierwszym wypadku jest możliwe 
nałożenie sankcji prawnych, które mogą mieć nawet postać kary pieniężnej. W sy-
tuacji braku wdrożenia dokumentów bazylejskich negatywne konsekwencje polegają 
na niższej wiarygodności danego państwa wśród inwestorów i agencji ratingowych.

25 Ibidem, s. 43.
26 M. Olszak, Bankowe normy…, op.cit., s. 95.
27 GINB, Konsultacje i wdrożenie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w sektorze bankowym w Pol-

sce. Dokument konsultacyjny, styczeń 2005, http://www.knf.gov.pl/Images/dokument_konsultacyjny_1_
tcm75–4763.pdf (18.12.2014), s. 7.
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Zakres stosowania

Ważna różnica między dyrektywami unijnymi i wytycznymi Komitetu, wyni-
kająca bezpośrednio z treści omawianych kategorii aktów prawnych, a więc mającą 
charakter materialny, dotyczy zbiorów podmiotów, do których są odnoszone wyma-
gania wynikające z wymienionych aktów prawnych. Otóż z bazylejskich dokumentów 
wynika, że mają one zastosowanie do największych banków działających aktywnie 
na rynkach międzynarodowych. Natomiast przepisy dyrektyw unijnych regulujących 
działalność bankową dotyczą bezpośrednio instytucji kredytowych28 i pośrednio 
firm inwestycyjnych, a więc w sumie ponad 8 tysięcy podmiotów gospodarczych. 
Można zatem stwierdzić, że zbiór przedsiębiorców, którzy muszą podporządkować 
się normom adekwatności kapitałowej wynikającym z dyrektyw unijnych, jest 
nadrzędny w stosunku do grupy instytucji, których dotyczą zalecenia bazylejskie.

5.  Pakiet CRD IV – nowe podejście do adekwatności 
kapitałowej w Unii Europejskiej

W dniu 1 stycznia 2014 roku pakiet CRD IV (termin wejścia w życie) w całości 
zastąpił dotychczas obowiązujące przepisy: dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie podejmowania i pro-
wadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz dyrektywę 2006/49/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie adekwat-
ności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Użycie rozporządzenia do regulacji norm ostrożnościowym w UE jest nowym 
rozwiązaniem. Rozporządzenie jest formą najgłębszej ingerencji prawodawcy unij-
nego w porządki prawne krajów członkowskich, ponieważ znajduje bezpośrednie 
zastosowanie we wszystkich państwach UE, jest bezpośrednio stosowalne, a jego 
adresatem są nie tylko państwa, lecz także jednostki. W odróżnieniu do dyrektyw 
pozostawiających większą swobodę przepisy ujęte w rozporządzeniu ograniczają 
możliwości zaadaptowania rozwiązań do specyfiki poszczególnych państw, elimi-
nując jednocześnie rozbieżności stosowania prawa w ramach UE29.

Prawodawca unijny zdecydował się na użycie innej kategorii aktu prawnego do 
wdrożenia części zaleceń Bazylei III, ponieważ doświadczenia przy implementacji 

28 Szerzej na temat instytucji kredytowych w regulacjach unijnych pisze A. Jóźwicka, Pojęcie instytu-
cji kredytowej, „Prawo Europejskie w praktyce”, nr 4 (82), kwiecień 2011, s. 64–68.

29 M. Zaleska, CRD IV – kolejne doregulowanie?, „Gazeta Bankowa”, nr 10/1126, październik 2011, 
s. 89.
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Dyrektywy CRD do porządków prawnych krajów członkowskich ujawniły wady 
wcześniejszego rozwiązania. Jego mankamenty polegały głównie na rozbieżno-
ściach stosowania norm ostrożnościowych w państwach UE, które wynikały przede 
wszystkim z dwóch czynników omówionych poniżej.

Proces transpozycji Dyrektywy CRD do prawa wewnętrznego nie przebiegał 
jednolicie m.in. dlatego, że dyrektywy wiążą państwa członkowskie w zakresie 
celów, ale nie środków do ich realizacji. W Niemczech implementacji przepisów 
Dyrektywy CRD IV dokonano poprzez nowelizację ustawy o działalności kredytowej 
i rozporządzenie ministra finansów w sprawie standardów płynności. W Wielkiej 
Brytanii transpozycji dokonano głównie poprzez dokumenty wydane przez Urząd 
ds. Nadzoru Finansowego. Natomiast w Polsce ciężar wdrożenia nowych przepisów 
rozłożono na ustawodawcę i nadzór finansowy (np. poprzez uchwały KNF)30.

Powszechnie uważa się, że zalecenia bazylejskie zaprojektowane są przede 
wszystkim z myślą o krajach rozwiniętych. Takie poglądy mogą wynikać ze 
składu Komitetu Bazylejskiego, w którym są reprezentowane kraje zamożne. We 
wcześniejszych dyrektywach dotyczących adekwatności kapitałowej sporo kwestii 
pozostawiano do uregulowania władzom krajowym państw członkowskich w ramach 
tzw. opcji narodowych. Ich celem było łagodzenie bądź zaostrzenie oryginalnych 
regulacji bazylejskich w zależności od polityki konkretnego regulatora. Niekiedy 
różnice występowały także w państwach, gdzie przepisy prawne były wprawdzie 
jednolite, lecz decydujące znaczenie na praktykę ich stosowania miały uwarun-
kowania gospodarcze i specyfika sektora bankowego danego kraju. Rozbieżności 
między regulacjami krajowymi były zasadniczym źródłem zakłóceń konkurencji 
w gronie państw członkowskich31.

Regulowanie sektora bankowego poprzez dyrektywę miało także jeszcze jedną 
wadę. Pod pozorem transpozycji przepisów dyrektyw do prawa wewnętrznego, 
władze poszczególnych państw starały się w ukryty sposób nałożyć na jednostki do-
datkowe obowiązki, niewynikające z treści aktów prawnych UE (tzw. gold-plating)32. 
Prowadziło to do dodatkowych rozbieżności między regulacjami wewnętrznymi 
w poszczególnych krajach.

Zamiar wyeliminowania zakłóceń konkurencji nie jest jedyną przyczyną czę-
ściowego uregulowania rozporządzeniem systemu bankowego w UE. Jak można 
przeczytać w pkt 7 i 8 preambuły Rozporządzenia CRR, usunięcie odrębności 

30 M. Dzieliński, Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków, „Mate-
riały i Studia”, nr 229, NBP, Warszawa, grudzień 2008, s. 13.

31 Ibidem, s. 7.
32 CRD IV – Frequently Asked Questions, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=

MEMO/11/527&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en (18.12.2014).
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w przepisach krajowych ma także służyć ułatwieniu prowadzenia transgranicznego 
świadczenia usług oraz otwierania działalności w innych państwach członkowskich 
przez instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne. Eliminacja odmienności regulacji 
powinna także zredukować koszty przestrzegania przepisów przez te podmioty. 
Ustanowienie jednolitych norm we wszystkich krajach członkowskich ma rów-
nież spowodować zwiększenie zaufania do stabilności instytucji finansowych. 
Nałożenie takich samych wymogów na instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne 
jest motywowane zapewnieniem podobnych środków ochronnych osobom w nich 
oszczędzającym oraz stworzeniem równych warunków do konkurencji. Ponadto 
użycie rozporządzenia do regulacji adekwatności kapitałowej umożliwi ich łatwiejszą 
i szybszą nowelizację w sytuacji, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jak pokazuje praktyka 
unijna, reforma przepisów zawartych w dyrektywie od rozpoczęcia prac nad ich 
zmianą do wejścia w życie w prawie krajowym zajmuje nawet kilka lat.

W preambule Rozporządzenia CRR można także przeczytać, że pozostawia 
ono pewną swobodę krajowym nadzorcom w stosowaniu niektórych przepisów, 
jeżeli jest to uzasadnione specyfiką lokalnego rynku (np. rynku nieruchomości) lub 
uwarunkowaniami regionalnymi. Lokalni prawodawcy mogą także wprowadzić 
równoważne regulacje na innych przedsiębiorców, nieobjętych wymogiem podpo-
rządkowania się regulacjom pakietu CRD IV.

W Rozporządzeniu CRR znajdują się regulacje dotyczące funduszy własnych, 
płynności, dźwigni finansowej i ryzyka kredytowego kontrahenta. Przepisy regu-
lujące licencjonowanie instytucji kredytowych, swobody przepływu usług, nadzoru 
ostrożnościowego, buforów kapitałowych, nadzoru korporacyjnego i sankcji są za-
warte w Dyrektywie CRD IV33.

Umieszczenie części norm ostrożnościowych w rozporządzeniu z pewnością 
może być poparte logicznymi argumentami. Jednak stworzenie niemal jednakowych 
warunków regulacyjnych do funkcjonowania banków we wszystkich państwach 
UE budzi też sporo wątpliwości. W różnych krajach mogą występować odmienne 
rodzaje problemów. Inne zagrożenia występują w rozwiniętym sektorze bankowym 
w Wielkiej Brytanii lub Niemczech niż na dopiero rozwijającym się rynku bankowym 
w Polsce. Należy także stwierdzić, że o ile użycie rozporządzenia do unormowania 
działalności sektora bankowego da się racjonalnie uzasadnić, to decyzja o umiesz-
czeniu części regulacji w dyrektywie, a innych w rozporządzeniu nie jest w pełni 
zrozumiała i w dalszym ciągu może powodować odmienne stosowanie norm pakietu 
CRD IV w państwach członkowskich.

33 Ibidem.
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6. Zakończenie

Postanowienia Bazylei III zostały wdrożone do prawa Unii Europejskiej poprzez 
przyjęcie przez prawodawcę unijnego tzw. pakietu CRD IV. Jednakże do tej pory Euro-
pejski Urząd Nadzoru Bankowego i Komisja Europejska prowadzą intensywne prace 
nad przyjęciem aktów wykonawczych do pakietu CRD IV (regulacyjne standardy 
techniczne, wykonawcze standardy techniczne), lecz wiele z nich jest w dalszym 
ciągu na etapie projektów aktów prawnych lub tylko założeń do aktów prawnych. 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż w wielu państwach (np. w Polsce) przepisy 
Dyrektywy CRD IV nie zostały wdrożone do prawa krajowego pomimo upłynięcia 
terminu na implementację określonego przez prawodawcę unijnego.

Między normami pakietu CRD IV a rekomendacjami bazylejskimi istnieją pewne 
rozbieżności, a najważniejsza z nich polega na szerszym określeniu kręgu podmio-
tów, które będą musiały podporządkować się standardom kapitałowym w UE. Takie 
rozwiązanie może przyczynić się do spadku konkurencyjności europejskich banków 
względem instytucji finansowych spoza UE. Użycie rozporządzenia do określenia 
nowych standardów kapitałowych w Unii Europejskiej spowoduje ujednolicenie 
przepisów w danej materii w państwach członkowskich, czego konsekwencją bę-
dzie wyrównanie warunków konkurencji na europejskim rynku usług bankowych. 
Analiza rozbieżności pomiędzy rekomendacjami Bazylei III a pakietem CRD IV 
oraz ich przyczyny, a  także ewentualny wpływ na warunki działalności banków 
zarejestrowanych w Unii Europejskiej na rynku wewnętrznym i na rynkach usług 
finansowych w państwach spoza UE mogą być tematem dalszych interesujących 
prac badawczych.
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UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
A KOSZTY PRZEDSIĘBIORCY

1. Wprowadzenie

Każdy człowiek jako członek społeczeństwa, zgodnie z Powszechną Deklaracją 
Praw Człowieka1, ma prawo do ubezpieczeń społecznych2, ale również ma obo-
wiązki wobec społeczeństwa3. Wspomniana Deklaracja, pomimo że stanowi tylko 
polityczno-moralny wzorzec, wywarła duży wpływ na rozwój ustawodawstwa 
i konstytucjonalizmu w wielu krajach.

Polska Konstytucja stanowi, że obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecz-
nego w przypadku choroby, inwalidztwa i po osiągnięciu wieku emerytalnego, 
a także wtedy, gdy nie z własnej woli pozostaje bez pracy i nie ma innych środków 
utrzymania4. Obywatel ma również obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń 
publicznych5.

Zakres i  formy zabezpieczenia społecznego i obowiązkowych świadczeń pu-
blicznych związanych z zabezpieczeniem społecznym zostały określone ustawowo6.

1 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania uchwalona 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 217/III A w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu.

2 Ibidem, art. 22.
3 Ibidem, art. 29.
4 Art. 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 

z późn. zm.). 
5 Ibidem, art. 84.
6 Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2015 poz. 121); 

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 
2013 poz. 1440 z późn. zm.). 
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2.  Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 
i ustalania składek na ubezpieczenia społeczne

Obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są między innymi7:
1) pracownikami8, z wyłączeniem prokuratorów,
2) osobami wykonującymi pracę nakładczą9,
3) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych10,
4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej11 lub umowy 

zlecenia12 albo innej umowy o świadczenie usług13,
5) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność i osobami z nimi współpra-

cującymi.
Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe są wy-

rażone w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych, zaś 
wysokość stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana 
w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń14. Stopę 

7 Art. 6 ust. 1 pkt 1–5 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
8 Art. 2 Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502) stanowi, że 

pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania 
lub spółdzielczej umowy o pracę.

9 Praca nakładcza jest szczególną formą zatrudnienia pracowników, zwaną potocznie chałupnic-
twem. Została uregulowana poza Kodeksem pracy, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 
1975 roku w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. 1976 nr 3 
poz. 19 z późn. zm.). 

10 Spółdzielnia poza członkami i domownikami może zatrudniać stosownie do swoich potrzeb również 
inne osoby na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innego stosunku prawnego, którego przed-
miotem jest świadczenie pracy. Art. 157 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U. 
2013 poz. 1443 j.t.). 

11 Art. 758 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.). 
Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego 
przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem przy zawieraniu z  klientami umów 
na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

12 Ibidem, art. 734. § 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania 
określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

13 Ibidem, art. 750. Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, sto-
suje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

14 Podstawa wymiaru wynosi od 0,40% do 8,12%. Art. 22 ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia 13 października 
1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
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procentową składki ustala się w zależności od kategorii ryzyka na podstawie Roz-
porządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku15.

W zależności od tytułu składki na ubezpieczenie społeczne ustawowy obowiązek 
jej finansowania w odpowiednich częściach lub w całości spoczywa na pracodawcach 
i ubezpieczonych. Obciążenia pracodawców i pracowników zestawiono w tabeli 1.

Należy też mieć na uwadze, że wynagrodzenie pracownicze jest obciążone nie 
tylko składkami na obowiązkowe ubezpieczenie, podanymi w tabeli 1, lecz także 
podatkiem dochodowym. Dlatego też kwota wypłacana bezpośrednio pracownikowi 
jest znacznie niższa od jego wynagrodzenia brutto. Przykłady obliczenia obciążenia 
pracowników i pracodawców w zależności od wysokości wynagrodzenia brutto 
pracownika zamieszczono w tabeli 2.

Tabela 1. Obciążenia pracodawców i pracowników składkami na ubezpieczenie społeczne

Lp. Tytuł składki Wysokość składki Uwagi

Składki ubezpieczeniowe pracownika

1 ubezpieczenie emerytalne 9,76% Oblicza się od kwoty wynagrodzenia 
brutto2 ubezpieczenie rentowe 1,50%

3 ubezpieczenie chorobowe 2,45%

4 ubezpieczenie zdrowotne (do zapłaty) 9% Od kwoty wynagrodzenia brutto 
po potrąceniu składek (lp. 13) 

5 ubezpieczenie zdrowotne (do odliczenia) 7,75% jak wyżej

Składki ubezpieczeniowe pracodawcy

1 ubezpieczenie emerytalne 9,76% Oblicza się od kwoty wynagrodzenia 
brutto.
Do dalszych rozważań przyjęto 
współczynnik 1,2% dla czwartej 
kategorii ryzyka

2 ubezpieczenie rentowe 6,50%

3 ubezpieczenie wypadkowe* od 0,40% do 8,12%

4 Fundusz Pracy 2,45%

5 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych

0,10%

* stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ustala 
się w zależności od kategorii ryzyka, na podstawie załączników 1–3 do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie spo-
łeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
Źródło: opracowanie własne na  podstawie Ustawy z  dnia 13  października 1998  roku o  systemie ubezpieczeń 
społecznych.

15 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie róż-
nicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2013 poz. 878 j.t.). 
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Dodać należy, że kwestie związane z ubezpieczeniem społecznym są zawiłe 
i w wielu przypadkach trudne do zrozumienia przez osoby niemające bezpośredniego 
związku z tymi zagadnieniami, tym bardziej że przepisy ustaw zostały uszczegóło-
wione i uregulowane w 18 rozporządzeniach16 wydanych odpowiednio przez Radę 
Ministrów, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej.

3.  Ubezpieczeni, płatnicy składek, odpowiedzialność 
za wykroczenia przeciwko przepisom Ustawy z dnia 
13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń 
społecznych
Ubezpieczeni to osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń spo-

łecznych, wymienionych w tabeli 1. Płatnikami składek są pracodawcy w stosunku 
do pracowników. Płatnicy składek są zobowiązani do złożenia druku zgłoszenie 
płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od:
1) daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego 

uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej 
osoby,

2) daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpie-
czonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenia 
albo na ubezpieczenia osób z nimi współpracujących17.
Zgłoszenie płatnika składek będącego przedsiębiorcą wykonującego we własnym 

imieniu działalność gospodarczą odbywa się na podstawie wniosku o wpisanie do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej18.

Utworzenie konta płatnika składek wpisanego do Krajowego Rejestru Sądo-
wego19 następuje automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

16 Dane zaczerpnięto z Systemu Informacji Prawnej „LEX” (24.10 2014).
17 Art. 43 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
18 Art. 25 ust. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 

2013 poz. 672 z późn. zm.). 
19 Ustawa z  dnia 20  sierpnia 1997  roku o  Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2013 poz.  1203 

z późn. zm.). Do rejestru wpisywane są, między innymi, następujące kategorie podmiotów: spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-
-akcyjne, spółki partnerskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, oddziały przedsiębiorców zagranicz-
nych, przedsiębiorstwa zagraniczne.
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w powiązaniu z Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP)20 i numerem identyfi-
kacyjnym REGON21.

Jak już wspomniano, kwestie związane z systemem ubezpieczeń społecznych 
są prawnie zawiłe i przeciętny człowiek, niebędący prawnikiem, może pogubić się 
w gąszczu tego prawa, popełnić błędy, np. w opłacaniu składek, wskutek czego może 
narazić się na przykre konsekwencje.

Niedopełnienie szeregu obowiązków nałożonych ustawowo na płatnika składek22, 
np. nieopłacenie składek, zgłoszenie nieprawdziwych danych, stanowi wykroczenie 
zagrożone karą grzywny do 5 000 zł. Karze grzywny, ograniczeniu wolności albo 
pozbawieniu wolności do lat dwóch23 podlegają osoby naruszające prawo o ubezpie-
czeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych 
danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń 
albo na ich wysokość.

Niestety jedna z podstawowych zasad prawa, wywodząca się z prawa rzymskiego, 
głosi: ignorantia iuris nocet (z łac. – nieznajomość prawa szkodzi). Zgodnie z tą zasadą 
nie można zasłaniać się nieznajomością normy prawnej niezależnie od tego, że jest 
skomplikowana, nieczytelna, restrykcyjna i trudno dostępna.

4.  Wpływ składek na ubezpieczenie społeczne 
na koszty działalności przedsiębiorstwa

W polskim prawie określenie „przedsiębiorca” nie zostało zdefiniowane jednoli-
cie. W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej24 do przedsiębiorców zalicza: 
osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, 
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu 
działalność gospodarczą (np. spółka jawna). Przedsiębiorcami są również wspólnicy 
spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

20 Ustawa z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatni-
ków (Dz.U. 2012 poz. 1314 z późn. zm.). 

21 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie sposobu i metodologii pro-
wadzenia i  aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w  tym wzorów wniosków, ankiet 
i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi 
organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. 1999 
nr 69 poz. 763).

22 Art. 98 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
23 Art. 219 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.).
24 Art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013 

poz. 672 z późn. zm.). 



Dorota Bem 110

Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego25 przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba 
prawna i  jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność 
gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji26 
są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową 
uczestniczą w działalności gospodarczej.

Nazwą „wykonawcy” zostali określeni przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie 
zamówień publicznych27. W ich przypadku zwłoka w opłaceniu składek na ubezpie-
czenia społeczne lub zdrowotne powoduje automatyczne wykluczenie z postępowań 
przetargowych.

W świetle wymienionych ustaw przedsiębiorcy są pracodawcami w stosunku do 
zatrudnionych pracowników i są płatnikami składek. Obciążenia przedsiębiorców 
z tego tytułu wykazano w tabeli 2 przy uposażeniu brutto pracownika wynoszą-
cym odpowiednio 4 000 zł, 3 000 zł, 2 000 zł, 1 750 zł (minimalne wynagrodzenie 
w 2015 roku).

W tabeli 2 wykazano, że składki na ubezpieczenie rentowe, wypadkowe, Fun-
dusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i część składki 
na ubezpieczenie emerytalne obciąża bezpośrednio pracodawcę. Wymienione składki 
stanowią istotny składnik kosztów pracy. Trzeba też zauważyć, że pracownik zawiera-
jący z pracodawcą umowę o pracę jest zainteresowany uposażeniem netto i wysokość 
wynegocjowanego uposażenia netto kreuje, ze względu na potrącenia, wysokość jego 
uposażenia brutto, a więc wzrost kosztów pracy, które stanowią sumę wynagrodzeń 
brutto (łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i ze 
składkami na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe płaconymi 
przez ubezpieczonego pracownika) i pozapłacowych wydatków poniesionych w celu 
pozyskania, utrzymania, przekwalifikowania i doskonalenia kadr28.

Koszty pracy stanowią, po kosztach materiałów i energii, najważniejszą pozycję 
spośród kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkcyjnych. W przedsiębiorstwach 
usługowych mają zwykle najwyższy udział, zaś w przedsiębiorstwach budowlanych 
są na drugim miejscu po kosztach materiałów. Wpływ wysokości wynagrodzeń 

25 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 121).
26 Art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 

poz. 1503 z późn. zm.). 
27 Zagadnienia udzielania zamówień publicznych są uregulowane Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.). 
28 Koszty pracy w gospodarce narodowej, Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa, listo-

pad 2013, s. 13.
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i pozapłacowych kosztów pracy zostanie prześledzony na przykładzie realizacji 
obiektu budowlanego.

Tabela 2.  Przykłady obliczenia obciążenia pracowników i pracodawców w zależności od 
wysokości wynagrodzenia pracownika

Lp. Składniki wynagrodzenia Sposób 
obliczenia

Miesięczna wysokość wynagrodzenia

1 Wynagrodzenie brutto w zł – 4 000,00 3 000,00 2 000,00 1 750,00

2 Składki na ubezpieczenia 
społeczne, w tym: lp. 3 + 4 + 5 548,40 411,30 274,20 239,93

3 Ubezpieczenie emerytalne – 9,76% lp. 1 x 9,76% 390,40 292,80 195,20 170,80

4 Ubezpieczenie rentowe – 1,50% lp. 1 x 1,50% 60,00 45,00 30,00 26,25

5 Ubezpieczenie chorobowe – 2,45% lp. 1 x 2,45% 98,00 73,50 49,00 42,88

6 Kwota po potrąceniu składek lp. 1–2 3 451,60 2 588,70 1 725,80 1 510,08

7 Koszt uzyskania przychodu –

8 Dochód do opodatkowania 
(po zaokrągleniu) lp. 6–7 3 452 2 589 1 726 1 510

9 Podatek dochodowy (18%) lp. 8 x 18% 621,29 465,97 310,64 271,81

10 Ulga podatkowa (stała wartość 556,02 zł / 
12 m-cy = 46,33) 46,33 46,33 46,33 46,33

11 Zaliczka na podatek dochodowy lp. 9–10 574,96 419,64 264,31 225,48

12 Ubezpieczenie zdrowotne – 9% 
(do zapłaty) lp. 6 x 9% 310,64 232,98 155,32 135,91

13 Ubezpieczenie zdrowotne 
– 7,75% (do odliczenia) lp. 6 x 7,75% 267,50 200,62 133,75 117,03

14 Zaliczka na podatek dochodowy 
do zapłaty lp. 11–13 307 219 131 108

15 Ewentualne potrącenia – 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Kwota do wypłaty dla pracownika lp. 6–12–14 3 381,90 2 548,01 1 714,11 1 505,64

17 Składki ubezpieczeniowe 
pracodawcy, w tym: od poz. 18 do 22 800,40 600,30 400,20 350,18

18 Ubezpieczenie emerytalne – 9,76% lp. 1 x 9,76% 390,40 292,80 195,20 170,80

19 Ubezpieczenie rentowe – 6,50% lp. 1 x 6,50% 260,00 195,00 130,00 113,75

20 Ubezpieczenie wypadkowe – 1,2% lp. 1 x 1,2% 48,00 36,00 24,00 21,00

21 Fundusz Pracy – 2,45% lp. 1 x 2,45% 98,00 73,50 49,00 42,88

22 FGŚP – 0,10% lp. 1 x 0,10% 4,00 3,00 2,00 1,75

Całkowite obciążenie pracodawcy lp. 1 + 17 4 800,40 3 600,30 2 400,20 2 100,18

Źródło: opracowanie własne na  podstawie Ustawy z  dnia 13  października 1998  roku o  systemie ubezpieczeń 
społecznych.
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5.  Koszty płacy w przedsiębiorstwie budowlanym 
na przykładzie realizacji obiektu budowlanego

Uwzględniając 19,20% udziału składnika robocizny w kosztach budowy obiektu 
budowlanego (tabela 3), wykazano w tabeli 4 udział kosztów pracy w cenie obiektu 
budowlanego.

Tabela 3. Udział procentowy składników kosztu budowy obiektu budowlanego

Opis Robocizna 
(Rb) 

Materiały 
(M) 

Praca 
sprzętu (S) 

Koszty 
pośrednie 

(Kp) (1) 

Koszty 
zakupu (Kz) 

Zysk (Z) (2) 

Udział procentowy 19,20% 48,20% 1,96% 16,71% 9,35% 4,58%

Źródło: Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych III kw. 2014 roku BISTYP, Wolters Kluwer, 
Warszawa, s. 795.

(1)Kp =
WKp ×(R+S)

100
(2)Z =WZ (R+KP +S)

100

gdzie:
Kp – kosztorysowa wartość kosztów pośrednich
R – kosztorysowa wartość robocizny
S – kosztorysowa wartość pracy i najmu sprzętu budowlanego
Wkp – wskaźnik narzutów kosztów pośrednich (%)
Z – kosztorysowa wartość zysku przedsiębiorcy
Wz – kosztorysowy wskaźnik narzutów zysku

Należy zauważyć, że kosztorysowa wartość robocizny (R) jest uzależniona od 
liczby roboczogodzin i przyjętej do kosztorysowania stawki robocizny kosztoryso-
wej Rb (netto) w zł za roboczogodzinę, zawierającej składniki kalkulacyjne robót 
budowlanych29. Do stawek tych są wliczone przede wszystkim wynagrodzenia ro-
botników w przeliczeniu na stawkę godzinową), obciążenie płac (ZUS) oraz odpisy 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych30. Kalkulacyjna stawka kosztorysowa 

29 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
2004 nr 130 poz. 1389).

30 „Sekocenbud” 2014, z. 41, s. 6–7.
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nie jest tożsama ze stawką godzinową zatrudnienia pracownika. Do dalszych roz-
ważań w tabeli 4 przyjęto:
• stawkę robocizny kosztorysowej 37 zł brutto, obejmującą wartość stawki koszto-

rysowej netto powiększoną o narzuty kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny31,
• stawkę godzinową uposażenia pracownika w wysokości 25 zł brutto przy upo-

sażeniu pracownika w wysokości 4 000 zł brutto.

Tabela 4. Udział kosztów pracy w cenie obiektu budowlanego

Lp. Opis Wyniki obliczeń

1 cena obiektu 3 290 301,00

2 udział robocizny w cenie obiektu 20,5% 0,21

3 wartość robocizny 674 511,71

4 stawka roboczo-godziny kosztorysowej (Rb) brutto 37,00

5 liczba godzin do przepracowania (3:4) 18 230,05

6 liczba roboczogodzin w miesiącu 160 godz. 160,00

7 liczba miesięcy do przepracowania (5:6) 113,94

8 wymagany czas realizacji 10 miesięcy 10,00

9 liczba pracowników (7:8) 11,39

10 pracodawca zatrudnia 12 pracowników z uposażeniem netto 3 381 zł 12

11 obciążenie brutto za jednego pracownika miesięcznie 4 000,00

12 obciążenie brutto za 12 pracowników miesięcznie 48 000,00

13 obciążenie brutto za 12 pracowników przez 10 miesięcy 480 000,00

14 obciążenie brutto za kierownika budowy przez 10 miesięcy (7200 zł x 10 miesięcy) = 72 000,00

15 całkowite obciążenie pracodawcy w okresie trwania budowy 552 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Z obliczeń wykonanych w tabeli 4 wynika, że za zrealizowanie zamierzonego 
przedsięwzięcia budowlanego całkowite obciążenie pracodawcy w okresie trwania 
budowy wyniesie 552 000 zł, w tym wkalkulowane zostały do zapłacenia składki 
na ubezpieczenie społeczne:
• po stronie pracodawcy (800 zł + 1200 zł) miesięcznie = 2 000 zł × 10 m-cy = 20 000 zł,
• po  stronie pracownika (548,60 zł + 822,60 zł) miesięcznie = 1371,00 zł × 

× 10 m-cy = 13 710 zł.
Łącznie pracodawca i pracownicy 33 710 zł.

31 Ibidem, s. 15.
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6.  Rozważania nad możliwością obniżenia kosztów 
składek ubezpieczeniowych

Pozapłacowe koszty pracy, określane także jako klin podatkowy, to wszelkie 
obowiązkowe obciążenia w postaci podatków i składek ubezpieczeniowych, które 
stanowią różnicę pomiędzy całkowitymi kosztami pracy, jakie ponosi pracodawca 
a wynagrodzeniem „na rękę”, które otrzymuje pracownik.

Właściwe zarządzanie kosztami pracy jest istotnym elementem prawidłowego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale wysokość składek, jak już kilkakrotnie wspo-
mniano, jest ustalana ustawowo, a zatem pracodawca nie ma zbyt wielkiego pola 
manewru w tym zakresie. Jednak prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, 
przedsiębiorca ma możliwość zaliczyć składki na ubezpieczenie społeczne (z wyłą-
czeniem składki zdrowotnej) do kosztów uzyskania przychodów albo odliczyć je 
od dochodu. Jeżeli w roku bieżącym wykaże stratę, a w kolejnych latach osiągnie 
dochód, to dochody w latach kolejnych może pomniejszyć odpowiednio o stratę 
z przeszłości i obniżyć podatek do zapłaty. Składkę zdrowotną można odjąć tylko 
bezpośrednio od podatku.

Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą przez 24 miesiące 
płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne. Różnica między kwotą płaconą 
przez początkujących a sumą składek wpłaconych przez przedsiębiorcę ze stażem 
dłuższym niż dwa lata wyniesie w bieżącym roku ponad 6,8 tys. zł.

Przedsiębiorcy, którym zagraża utrata płynności finansowej z tytułu zaległości 
w opłaceniu składek i naliczonych odsetek za zwłokę, mogą w określonych sytu-
acjach ubiegać się o umorzenie, odroczenie lub ratalną spłatę zobowiązań bieżących 
i zaległych. W przypadku uzyskania takiej ulgi nie będą wykluczeni z postępowań 
przetargowych, o czym wspomniano w punkcie 4.

Przedsiębiorca powinien również zwrócić uwagę na możliwość zweryfikowania 
wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, gdyż stawka tej składki zależy 
między innymi od branży, w jakiej działa firma, oraz od statystyk wypadkowości 
wśród jej pracowników.
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7. Zakończenie

Odnosząc się do kwestii wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, należy 
zwrócić uwagę, że według opinii Konferencji Lewiatan32 66% badanych przedsię-
biorstw sektora MSP na pytanie o bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej 
wskazują co roku na pierwszym lub drugim miejscu pozapłacowe koszty pracy33. 
Analogiczne stanowisko wyraża również Federacja Małych i Średnich Przedsię-
biorstw34, twierdząc, że wysokie koszty pracy i zatrudnienia hamują rozwój małego 
i średniego biznesu.

Udział wynagrodzeń w ogólnym koszcie pracy w państwach UE-27 oraz EA-17 
wynosi odpowiednio 76% i 74%. W Polsce wartość ta wynosi 83%, a to oznacza, że 
udział zarobków w całkowitym koszcie pracy jest stosunkowo wysoki na tle Unii 
Europejskiej. Niestety w wartościach bezwzględnych poziom wynagrodzeń w Polsce 
jest niski. Według danych Eurostatu35 z 2012 roku koszty godziny pracy wynikające 
z wynagrodzenia brutto w państwach członkowskich UE wahały się od 3,12 euro 
(Bułgaria) do 29,96 euro (Luksemburg). Dla Norwegii, która również wystąpiła 
w zestawieniu, koszty godziny pracy były jeszcze wyższe (39,12 euro). Oceniono, że 
w Polsce koszt godziny pracy wynosi 6,16 euro.

Podwyższanie całkowitych kosztów pracy spowodowane wzrostem pozapła-
cowych kosztów pracy (składki, podatki) prowadzi też do obniżania wynagrodzeń 
pracowniczych lub ich zamrażania, a niejednokrotnie zdarza się, iż przedsiębiorca, 
chcąc utrzymać działalność, redukuje zatrudnienie. Wysoki klin podatkowy zachęca 
do ukrywania dochodów i do świadczenia pracy „na czarno”, czyli do powstawania 
szarej strefy36.

Analizując wymienione dane statystyczne, można wyciągnąć wnioski, że po-
zapłacowe koszty pracy stanowią problem tylko wówczas, gdy wydajność pracy jest 
mała. W 2010 roku wydajność pracy w Polsce mierzona jako PKB przypadające na 1 
przepracowaną godzinę pracy wyniosła zaledwie 67% unijnej średniej, ale trzeba 

32 Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999 roku, reprezentu-
jąca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Skupia w 62 związkach regionalnych i branżowych 
około 3 900 firm z Polski.

33 Opinia dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki PKPP Lewiatan 
(04.12.2012).

34 Bariery rozwoju MSP w Polsce, Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 13.02.2015.
35 Eurostat – Urząd Statystyczny Unii Europejskiej.
36 W. Wojciechowski, Skąd się bierze bezrobocie?, „Forum Obywatelskiego Rozwoju” 2010, z. 2, s. 4.
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zauważyć, że wydajność pracy jest tym większa, im większą ilością zasobów kapitału 
fizycznego, kapitału ludzkiego lub technologii dysponują pracownicy37.

Statystyczny Polak w 2012 roku spędził w pracy 1929 godzin. Dla porównania 
– statystyczny Brytyjczyk w pracy spędził 1654 godziny, Francuz – 1479 godzin, 
Niemiec – 1397 godzin, a Holender – jedynie 1381 godzin, a zatem problemu nie 
stanowią braki zasobów kapitału ludzkiego, ale niedostatki kapitału fizycznego 
(budynki, maszyny i inne środki produkcji) i niedostatki nowoczesnych technologii 
produkcji służących wytwarzaniu dóbr i usług, związane z szeroko rozumianym 
postępem technicznym.
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OBLIGACJE JAKO INSTRUMENT FINANSOWANIA 
PRZEDSIĘBIORSTW – STAN OBECNY 
I PERSPEKTYWY ROZWOJU

1. Wprowadzenie

Kryzys finansowy pokazał przedsiębiorstwom w Polsce, jak ważna jest dywer-
syfikacja źródeł kapitału. Okazało się bowiem, że współpraca jedynie z bankami 
może nieść za sobą ryzyko. Zarządy banków pod wpływem zagranicznych właścicieli 
często decydowały o ograniczeniu akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. Pokazało 
to menedżerom i przedsiębiorcom, że trzeba szukać innych sposobów finansowania. 
Jednym z nich jest z pewnością kapitał pochodzący z emisji obligacji. Przełomem 
dla popularyzacji tej formy finansowania były zarówno wspomniane wydarzenia 
z 2008 i 2009 roku na rynku bankowym, jak i powstanie rynku Catalyst.

Celem opracowania jest ocena bieżącego stanu rynku obligacji korporacyjnych 
i próba określenia możliwych scenariuszy jego rozwoju na podstawie przytoczonych 
danych.

2. Kapitał i jego źródła w przedsiębiorstwie

Pojęcie kapitału jest wprawdzie potocznie rozumiane dosyć intuicyjne, jednak 
definicyjnie trudno jednoznacznie je określić. Niestety nie ma jednej powszechnie 
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przyjętej i obowiązującej definicji. Najczęściej jednak kapitał utożsamiany jest 
z aspektem finansowym jako ogół środków finansowych, finansujących aktywa 
podmiotu gospodarczego1. W teorii ekonomii pojęcie kapitału jest z kolei utożsa-
miane z ujęciem makroekonomicznym. Wówczas kapitał można definiować jako 
bogactwo zebrane uprzednio, mające na celu podjęcie dalszej produkcji2. Kapitał 
taki ma określoną wartość i dostarcza pewien strumień usług w czasie oraz dochód 
jako nadwyżkę owych usług ponad ich ilość niezbędną do utrzymania i odtworzenia 
zasobu bogactwa3. Tak rozumiany kapitał jest trzecim obok pracy i ziemi czynni-
kiem wytwórczym4. Dzięki analizie różnych definicji kapitału można przyjąć, że 
kapitał ma także charakter zasobowy. Oznacza to, że stanowi go posiadany majątek 
mogący przynosić dochody5.

Kluczowe w rozważaniach dotyczących kapitału w przedsiębiorstwie jest wy-
różnienie źródeł kapitału i źródeł finansowania przedsiębiorstw. W literaturze 
dominuje pogląd, że nie można uznawać tych dwóch pojęć za tożsame. Odwołując 
się do jednej z definicji kapitału, można wskazać, że zarówno źródła kapitału, jak 
i źródła finansowania to strumienie środków pieniężnych o określonej wartości, 
wpływające do przedsiębiorstwa, aby finansować działalność operacyjną i inwesty-
cyjną. Należy jednak zauważyć, że pojęcie źródeł kapitału jest szersze niż pojęcie 
źródeł finansowania6. Na kapitał przedsiębiorstwa składają się zgromadzony ka-
pitał własny i kapitał obcy, od którego są płacone odsetki. Kapitał jest to bowiem 
wyłącznie rezultat przepływów środków pieniężnych, które zostały udostępnione 
przedsiębiorstwu przez inwestorów. Inwestorzy natomiast z tytułu udostepnienia 
kapitału oczekują wynagrodzenia. W literaturze suma kapitału własnego i obcego 
jest często określana jako kapitał zainwestowany. Przez to pojęcie rozumie się ak-
tywa netto, czyli aktywa obrotowe i trwałe pomniejszone o zobowiązania, które nie 
są obciążone oprocentowaniem7.

Natomiast źródła finansowania, które nie są źródłami kapitału, to strumienie 
środków pieniężnych, które nie pochodzą od inwestorów. Zasoby finansujące aktywa 

1 J. Gajdka, Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 19.

2 K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska, Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 
2005, s. 15.

3 M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 
s. 599.

4 E. Chojnacka, Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finan-
sowania, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 12.

5 J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i  jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2012, s. 12.

6 A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 36.
7 Ibidem, s. 47.
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mogą zostać pozyskane od szerokiego grona interesariuszy, m.in. od dostawców, 
pracowników czy władz podatkowych8. W praktyce dotyczy to zobowiązań handlo-
wych wobec pracowników czy zobowiązań podatkowych. Przedsiębiorstwa z tego 
tytułu nie muszą płacić wynagrodzenia za pozyskany kapitał, chyba że przykładowo 
spóźniają się z regulowaniem zobowiązań w ramach kredytu kupieckiego w terminie. 
Wówczas płacą karne odsetki.

Źródłem finansowania przedsiębiorstwa niestanowiącym źródeł kapitału 
są również środki uzyskiwane w wyniku dokonywanych przekształceń w strukturze 
aktywów przedsiębiorstwa, kiedy to aktywa trwałe są zamienianie w środki finan-
sowe. Przykładem są takie zdarzenia, jak zmniejszenie zapasów, środków trwałych, 
aktywów finansowych czy środków pieniężnych9.

W tym krótkim rozważaniu o istocie kapitału warto jeszcze przytoczyć jeden 
z wielu podziałów kapitału. Jest to podział ze względu na prawo własności do finan-
sowanych aktywów, przysługujące dawcom kapitału. W tym podziale wyróżnia się 
kapitał własny i kapitał obcy. Taki podział kapitału jest oparty na kryterium źródła 
jego pochodzenia i wynikającej z tego tytułu sytuacji prawnej dostarczycieli kapitału.

Kapitały własne są to środki pozostawione do dyspozycji firmy przez jej właści-
cieli. Kapitał własny dzieli się na kapitał zasadniczy (akcyjny) i na kapitał specjalny 
(zapasowy, rezerwowy i fundusze celowe)10. Kapitał obcy natomiast to środki po-
zostawione do dyspozycji przedsiębiorstwa przez wierzycieli na ograniczony czas. 
Finansowanie kapitałem obcym następuje najczęściej poprzez zaciąganie pożyczek, 
emisje obligacji czy kredyty. Właśnie finansowanie kapitałem obcym z emisji obli-
gacji jest przedmiotem tego opracowania.

3. Struktura finansowania przedsiębiorstw w Polsce

Finansowanie przedsiębiorstw jest kluczowym czynnikiem odpowiadającym 
za ich rozwój. Dane dotyczące struktury finansowania polskich firm zamieszczane 
są w corocznych raportach Narodowego Banku Polskiego, które są podsumowaniem 
danego roku na rynku finansowym. Dane te zostały zawarte na wykresie 1.

Analiza danych wskazuje, że głównym źródłem kapitału dla przedsiębiorstw 
w Polsce jest finansowanie bankowe. Na przestrzeni lat 2004–2013 wartość zapotrze-
bowania na finansowanie wzrosła ze 142,8 mld zł do 275,2 mld zł. W analizowanym 

8 E. F. Brigham, J. F. Houston, Podstawy zarzadzania finansami, PWE, Warszawa 2005, s. 78.
9 A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, strategie i instrumenty, PWE, Warszawa 2011, s. 31.
10 K. Janasz, Kapitał jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekono-

micznych i Zarządzania” nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 72.
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okresie podwoiła się wartość finansowania bankowego. Mniejszą dynamikę miało 
finansowanie niebankowe. Ponadto przedstawione dane obrazują zapaść w finan-
sowaniu przedsiębiorstw w 2009 i 2010 roku, czyli w kulminacyjnych momentach 
kryzysu.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Finansowanie bankowe 115 127,6 139,3 163 184,9 176,1 173,2 216,1 221,8 224,7 

Finansowanie niebankowe 27,8 31,4 29,8 54,4 43,5 40 40,7 52,5 49,7 50,5 
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Wykres 1. Struktura finansowania przedsiębiorstw w Polsce (w mld zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w raportach NBP podsumowujących dany rok 
na rynku finansowym.

Widać wyraźnie, że po 2010 roku wzrosło zapotrzebowanie na finansowanie, 
a banki chętniej zaczęły go udzielać. Jeżeli na strukturę finansowania przedsię-
biorstw spojrzymy przez pryzmat procentowych udziałów finansowania bankowego 
i niebankowego, to można stwierdzić, iż finansowanie bankowe odpowiada za 
około 80% zapotrzebowania przedsiębiorstw na kapitał. Reszta to  finansowanie 
niebankowe. Jedynie w 2007 roku doszło do wyraźnego wzrostu udziału finanso-
wania niebankowego w strukturze, co należy łączyć ze szczytem hossy na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Procentowy podział struktury finansowania 
przedstawia wykres 2.

Dominująca rolę w finansowaniu niebankowym odgrywa leasing. Wynika to z ła-
twiejszych procedur jego uzyskiwania niekiedy nawet niż kredyt bankowy. Ponadto 
leasing jest znacznie prostszą formą pozyskiwania kapitału niż emisje obligacji czy 
akcji. Leasing przez przedsiębiorstwa w Polsce jest wykorzystywany głównie do 
finansowania zakupów środków trwałych, szczególnie do finansowania zakupów 
samochodów. Dane dotyczące niebankowego finansowania przedstawia wykres 3.

Wartość kapitału pozyskiwana z emisji akcji na przestrzeni badanych lat podle-
gała dosyć sporym wahaniom. Trudno tutaj o nakreślenie trendu, ponieważ wpływ 
na dane mają jednorazowe duże transakcje. W związku z tym rok 2009 był rekor-
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dowy pod względem pozyskania kapitału z emisji akcji, ale wynikało to z nowej 
emisji akcji w PKO BP i w PGE, które łącznie pozyskały blisko 11 mld zł. Bez tych 
transakcji wartość tak pozyskanego kapitału byłaby znacząco niższa.
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Wykres 3. Struktura finansowania niebankowego przedsiębiorstw w Polsce (w mld zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w raportach NBP podsumowujących dany rok 
na rynku finansowym.

O ile w przypadku emisji akcji trudno mówić o trendzie, o tyle przy emisjach 
obligacji można zauważyć znaczący wzrost popularności tego instrumentu w latach 
2010–2013. Bez wątpienia ma to związek z pojawieniem się na jesieni 2009 roku ryn-
ku Catalyst. Przedsiębiorstwa chętniej korzystały z tej formy finansowania,  między 
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innymi dzięki niższej premii za płynność dla inwestorów, ponieważ obligacje miały 
rynek, na którym mogły być notowane. Ponadto warto zwrócić uwagę, że na prze-
łomie 2009 i 2010 roku doszło do załamania na rynku kredytowania firm, o czym 
wspomniano wcześniej.

Potwierdzeniem trendu polegającego na wzroście wykorzystania środków z tytułu 
emisji obligacji mogą być dane, które wskazują, że w latach 2010–2013 firmy pozy-
skały łącznie 49,7 mld zł z emisji obligacji wobec 23,8 mld zł pozyskanych w latach 
2002–2009. Zatem ostatnich kilka lat to znaczący wzrost popularności obligacji.

4.  Rynek Catalyst a finansowanie instrumentami 
dłużnymi

Zorganizowanym rynkiem obrotu obligacjami w Polsce jest rynek Catalyst. 
Ruszył on 30 września 2009 roku. Warto zauważyć, że wówczas od kilku miesięcy 
trwało odbicie na światowych giełdach, a inwestorzy zaczynali szukać nowych okazji 
inwestycyjnych. Ponadto firmy ciągle miały problem z kredytami, stąd też nowa 
platforma instrumentów dłużnych okazała się dla wszystkich szansą.

Na starcie do obrotu wprowadzono obligacje takich podmiotów, jak miasto 
stołeczne Warszawa, Electus i miasto Radlin. Z głównego parkietu przeniesiono 
instrumenty Europejskiego Banku Inwestycyjnego, BRE Banku Hipotecznego, 
Europejskiego Funduszu Hipotecznego, Pekao Banku Hipotecznego, a także miast: 
Ostrów Wielkopolski, Poznań i Rybnik11.

Warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób są przeprowadzane emisje obligacji. 
Zgodnie ze stanem prawnym na dzień 31 grudnia 2014 roku emisję obligacji można 
zrealizować w ramach emisji prywatnej lub emisji publicznej12. Ofertą publiczną jest 
udostępnianie co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi w dowolnej 
formie i w dowolny sposób informacji o papierach wartościowych i warunkach ich 
nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych 
papierów wartościowych. Oferta publiczna wymaga sporządzenia publicznego 
dokumentu informacyjnego – prospektu emisyjnego lub memorandum infor-

11 K. Gemra, J. Grzywacz, Koszt finansowania przedsiębiorstw na rynku Catalyst w latach 2009–2013, 
w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 336.

12 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finan-
sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539). 
Od 23 kwietnia 2013 roku obowiązują nowe przepisy zawarte w tej ustawie, dotyczące rozróżniania oferty 
publicznej i prywatnej.
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macyjnego13, uzyskania zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego 
i udostępnienia go do publicznej wiadomości.

Drugi rodzaj oferty to oferta niepubliczna (prywatna), która jest proponowaniem 
nabycia papierów wartościowych skierowanym do najwyżej 149 osób wskazanych 
imiennie. W tym przypadku nie jest wymagane sporządzanie prospektu emisyjnego 
ani memorandum informacyjnego. Emitent sporządza Propozycję nabycia zgodnie 
z ustawą o obligacjach i udostępnia ją wybranym osobom. Przyjęcie propozycji 
następuje poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli i dokonanie wpłaty 
na wskazany rachunek subskrypcyjny. Zasady obrotu wtórnego na ASO Catalyst 
są jednakowe dla obligacji, które były oferowane publicznie, i oferowanych w emisji 
niepublicznej14. Dominującą grupę emisji obligacji na Catalyst stanowią te emitowane 
w ramach emisji prywatnej, choć warto wspomnieć o emisjach publicznych takich 
spółek, jak GPW, PCC Rokita, PKN Orlen czy KRUK.
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Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

13 Zmiany w ustawie o ofercie publicznej, które obowiązują od 23 kwietnia 2013 roku, wprowadziły 
możliwość przeprowadzenia oferty emisji obligacji o wartości nominalnej do 2,5 mln euro bez sporzą-
dzania prospektu emisyjnego. Wystarczy memorandum inwestycyjne, które nie jest zatwierdzane przez 
KNF. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza jedynie materiały reklamujące emisję.

14 J. Mazurek, Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje korporacyjne na Catalyst, Warszawa 
2011, s. 19–38.
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Analizując stan rozwoju rynku Catalyst, warto zwrócić uwagę na trzy parame-
try, tj. wartość obligacji będących przedmiotem handlu, liczbę emitentów I wartość 
obrotów. Dane dotyczące wartości obligacji wyemitowanych przez nieskarbowych 
emitentów przedstawia wykres 4.

W pierwszych kwartałach działalności wzrost wartości dostępnych papierów 
dłużnych był kilkudziesięcioprocentowy. Natomiast po osiągnięciu pewnej masy od 
przełomu 2013 i 2014 roku wartość dostępnych obligacji rośnie, ale ze zdecydowanie 
mniejsza dynamiką. Należy jednak uznać, że w początkowym okresie występował 
efekt niskiej bazy, a następnie doszło do ustabilizowania trendu, co jest zjawiskiem 
naturalnym.

Przy analizie wartości dostępnych emisji trzeba spojrzeć na liczbę emitentów 
obligacji, ponieważ te dane świadczą o koncentracji na rynku. Na wykresie 5 zostały 
przedstawione dane dotyczące liczby emitentów.
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Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Liczba emitentów zachowuje się podobnie jak wartość dostępnych emisji, czyli 
w pierwszych kwartałach istnienia Catalyst dało się zaobserwować wysoką dynamikę 
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przyrostu. Później dynamika wyhamowała. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 
władze rynku muszą się skupić na dbaniu o jakość notowanych emitentów. Liczba 
emitentów nie może być celem samym w sobie.

Ostatnie z analizowanych danych dotyczą obrotów, jakie są generowane na rynku 
Catalyst. Dane zostały zawarte na wykresie 6.
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Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Analiza wartości obrotów nie daje jasnej odpowiedzi, w którym kierunku idzie 
rynek. Na przestrzeni ponad pięciu lat zdarzały się okresy bardzo niskiej aktywności 
jak również kwartały z ogromnymi obrotami. Natomiast jasne jest, że w 2014 roku 
tendencja dotycząca obrotów jest negatywna, tzn. ich wartość spada.

5. Rynek obligacji w Polsce na tle regionu

Analizując pozycję rynku Catalyst na tle innych rynków obligacji, warto przede 
wszystkim porównać polski rynek do podobnych giełd w tym samym rejonie geo-
graficznym. Dane dotyczące liczby notowanych instrumentów na Catalyst oraz 
na parkietach giełd w Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Węgrzech, Słowenii i w Czechach 
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zostały przedstawione na wykresie 7. Dane odnoszące się do 2013 roku dotyczą 
trzech pierwszych kwartałów roku.
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Wykres 7.  Liczba notowanych obligacji na rynkach giełdowych w Europie Środkowo- 
-Wschodniej w latach 2010–2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Federation of European Securities Exchanges dostępnych na stro-
nie internetowej www.fese.eu.

Warszawski parkiet charakteryzuje się najwyższa dynamiką wzrostu liczby 
notowanych instrumentów wśród rynków obligacji w Europie Środkowo-Wschod-
niej. Analiza danych zawartych na wykresie 7 pozwala na obliczenie średniorocznej 
dynamiki wzrostu liczby obligacji. Wartość ta dla rynku w Polsce wynosi 49,7%, co 
oznacza, że średnio o tyle rocznie rosła liczba dostępnych obligacji. Jest to wzrost 
dwukrotnie wyższy niż drugi pod tym względem parkiet na Węgrzech, na którym 
średnioroczna dynamika wzrostu liczby obligacji wynosiła 24,1%.

Warto jeszcze porównać liczbę notowanych obligacji na koniec trzeciego kwartału 
2013 roku do liczby notowanych obligacji na koniec 2010 roku. Na Catalyst liczba 
obligacji dostępnych na koniec trzeciego kwartału 2013 roku jest większa o 223,4%. 
Drugi pod tym względem parkiet to Budapeszt, gdzie liczba dostępnych obligacji 
w analizowanym okresie zwiększyła się o 86%. Na podstawie powyższych danych 
widać wyraźnie, że rynek Catalyst jest niekwestionowanym liderem pod względem 
wzrostu wielkości rynku, mierzonego liczbą dostępnych obligacji.

Analizując każdy rynek giełdowy, należy zwrócić uwagę na obroty, jakie są na nim 
generowane. Dane dotyczące obrotów giełd obligacji w rejonie Europy Środkowo-Wschod-
niej zawiera wykres 8. Dane za 2013 rok dotyczą stanu na koniec trzeciego kwartału.
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Wykres 8.  Wartość rocznych obrotów na rynkach obligacji w krajach Europy Środkowo- 
-Wschodniej w latach 2010–2013 (w mln euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Federation of European Securities Exchanges dostępnych na stro-
nie internetowej www.fese.eu.

W latach 2010 i 2011 dominującą pozycję w regionie miał rynek węgierski. Jed-
nak pod wpływem zmian w systemie emerytalnym w tym kraju popyt ze strony 
sektora publicznego na obligacje drastycznie się zmniejszył, co spowodowało wręcz 
zmarginalizowanie giełdy w Budapeszcie. W analizowanym okresie po raz kolejny 
to rynek Catalyst cechował się najwyższym wzrostem. Od 2010 roku wartość obro-
tów sesyjnych na polskim rynku obligacji wzrosła o 86% z poziomu 267,4 mln euro 
na koniec 2010 roku do 496 mln euro na koniec trzeciego kwartału 2013 roku. Drugim 
rynkiem pod tym względem był rynek w Bułgarii, gdzie obroty w analizowanym 
okresie wzrosły o 55%.

Po zmianach legislacyjnych na Węgrzech giełda w Warszawie osiągnęła domi-
nująca pozycję w regionie pod względem generowanych obrotów na rynku obligacji. 
Naturalnie obroty na rynku obligacji w porównaniu z obrotami na rynku akcji 
są wręcz symboliczne, ale w odniesieniu do innych parkietów w naszym regionie 
rynek Catalyst radzi sobie dobrze, choć widać jeszcze ogromny potencjał do wzrostu, 
patrząc na obroty, jakie były generowane na Węgrzech.

Rynek Catalyst zajął pozycję lidera w regionie. Jednak porównanie chociażby 
obrotów polskiego rynku długu do największych giełd obligacji na świecie pokazuje, 
że jest jeszcze sporo do nadrobienia. Dane te zawiera wykres 9. Wartości za 2013 
rok dotyczą stanu na koniec trzeciego kwartału.
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Wykres 9.  Wartość obrotu obligacjami na wybranych światowych giełdach  
w latach 2010–2013 (w mln euro)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Federation of European Securities Exchanges dostępnych na stro-
nie internetowej www.fese.eu.
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Wykres 10.  Stosunek wyemitowanych obligacji korporacyjnych do wartości 
generowanego PKB (stan na 31 grudnia 2013)

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
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Porównanie obrotów rynku Catalyst do giełd, takich jak SIX Swiss, Oslo Borse 
czy prawdziwych gigantów, czyli Deutsche Borse, NYSE i Nasdaq, pokazuje, że 
polski rynek długu jest mikrusem. Obroty generowane na Catalyst są kilkadziesiąt 
razy mniejsze niż na największych giełdach na świecie. Widać zatem jaka przepaść 
dzieli polski rynek długu od największych tego typu parkietów na świecie. Z dru-
giej jednak strony może to pokazywać, że rynek Catalyst ma jeszcze bardzo duże 
możliwości wzrostu.

Potwierdzeniem tezy o przestrzeni do wzrostu rynku Catalyst jest analiza danych 
dotyczących stosunku wyemitowanych obligacji w danym kraju do generowanego 
produktu krajowego brutto. Dane te zawiera wykres 10.

Dane zawarte na wykresie wskazują, że w siedmiu krajach wartość wyemitowa-
nych obligacji jest większa niż generowany PKB. Ponadto analiza zaprezentowanych 
danych wskazuje, że dominującą rolę w emisjach obligacji odgrywają instytucje 
finansowe, a nie przedsiębiorstwa. Analizując pozycję Polski w stosunku do innych 
krajów, można wyraźnie zobaczyć, że potencjał do wzrostu jest ogromy. Wystarczy 
przytoczyć dane dotyczące Czech czy Węgier, gdzie wartość wyemitowanych obli-
gacji w stosunku do PKB jest odpowiednio blisko 3,5-krotnie i 2,5-krotnie większa 
niż w Polsce.

6. Wnioski i przewidywania na przyszłość

Na podstawie przytoczonych danych i obserwacji aktualnej sytuacji na rynku 
Catalyst można sformułować następujące wnioski:
1) Głównym źródłem finansowania przedsiębiorstw w Polsce jest kredyt bankowy. 

Jego udział w strukturze finansowania utrzymuje się na stosunkowo stałym po-
ziomie. Natomiast wśród niefinansowych źródeł kapitału przedsiębiorstw coraz 
większą rolę odgrywają obligacje, które dostarczają więcej kapitału niż emisje 
akcji. Wartość tak pozyskiwanego kapitału rośnie i będzie rosła nadal. Jednym 
z czynników stymulujących wzrost było powstanie rynku Catalyst.

2) Rynek Catalyst dynamicznie rośnie zarówno pod względem wartości dostępnych 
obligacji, jak i pod względem liczby emitentów. W kolejnych kwartałach należy 
się jednak spodziewać wyhamowania dynamiki wzrostu.

3) Głównym sposobem pozyskiwania kapitału z tytułu emisji obligacji jest emisja 
prywatna kierowana do wąskiego grona inwestorów. Ten rodzaj emisji nadal 
będzie dominował ze względu na koszty i szybkość przeprowadzania.

4) Zmiana w ustawie o ofercie publicznej z kwietnia 2013 roku wprowadziła nowy 
sposób emisji publicznej o wartości do 2,5 mln euro. Według zapisów w usta-
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wie nie trzeba sporządzać prospektu emisyjnego zatwierdzanego przez KNF, 
a jedynie memorandum informacyjne. Dzięki tej zmianie wiele przedsiębiorstw 
zdecydowało się pozyskać kapitał głównie od inwestorów indywidualnych.

5) Udział inwestorów indywidualnych, którzy kupują obligacje w nowych emisjach, 
będzie rósł.

6) Zapowiedzi operacyjnego uruchomienia agencji ratingowej przez GPW15 mogą 
pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie obligacjami ze strony inwestorów 
indywidualnych. Wraz z pojawieniem się ratingów będą oni chętniej lokować 
swoje nadwyżki finansowe w obligacje przedsiębiorstw.

7) Zagrożeniem dla rozwoju rynku obligacji przedsiębiorstw są bankructwa emi-
tentów. Inwestorzy indywidualni zrażają się później do tego typu inwestycji. 
W kolejnych kwartałach problem bankructw emitentów będzie przybierał na sile.

8) Duże przedsiębiorstwa w Polsce pójdą śladem PKN Orlen i rozpoczną publiczne 
emisje obligacji kierowane do inwestorów indywidualnych. W środowisku ni-
skich stóp procentowych mają one szanse na znalezienie wielu chętnych. Prym 
w emisjach powinny wieść firmy energetyczne.

9) W kolejnych kwartałach należy spodziewać się większej wartości emisji obligacji 
komunalnych, które będą dostępne na Catalyst. Ponadto wraz z zapowiadanymi 
zmianami w prawie, nowym i dynamicznie rozwijającym się segmentem mogą 
okazać się obligacje banków.

10) W celu aktywizacji inwestorów indywidualnych władze rynku Catalyst powin-
ny lobbować za zmianami w przepisach podatkowych, które mogłyby zachęcić 
inwestorów do inwestycji w obligacje. Szczególnie chodzi o zwiększenie limitów 
w IKE i IKZE oraz wprowadzenie zachęt do inwestowania długoterminowego 
w obligacje przedsiębiorstw czy banków.
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ROZDZIELANIE I ŁĄCZENIE UMÓW O USŁUGI 
BUDOWLANE JAKO INSTRUMENT 
MANIPULOWANIA WYNIKIEM FINANSOWYM

1. Wprowadzenie

Literatura poświęcona rachunkowości i finansom obfituje w publikacje dotyczą-
ce tendencyjnego sporządzania sprawozdań finansowych. Fakt ten nie dziwi, gdyż 
zagadnienie manipulacji sprawozdawczych1 jest przedmiotem szeroko zakrojonych 
rozważań prowadzonych już od początku lat 70. ubiegłego wieku. Mogłoby się 
zatem wydawać, że temat ten został już wyczerpany, zaś jakiekolwiek rozważania 
jemu poświęcone mogą mieć tylko charakter systematyzujący. Pogląd taki byłby 
jednak nazbyt pochopny, gdyż temat manipulacji określanych mianem earnings 
management, creative accounting czy – w bliższych nam geograficznie Niemczech 
– bilanzpolitik będzie zawsze aktualny. Jego permanentna aktualność może wyni-
kać z natury człowieka oraz faktu ustanawiania coraz to nowych bądź modyfikacji 
już istniejących unormowań w zakresie rachunkowości. Te z kolei zawierają prawa 
wyboru i pola swobodnego działania, które wykorzystują zarządzający do tenden-
cyjnego sporządzania sprawozdań finansowych.

W niniejszym opracowaniu została poruszona kwestia rozdzielania i łączenia 
umów o usługi budowlane, a w szczególności podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: 
czy rozdzielanie i łączenie umów o usługi budowlane stwarza możliwość tenden-
cyjnego kształtowania wyniku finansowego?

1 Manipulacje, o których mowa, są różnie określane w literaturze przedmiotu. Innymi powszechnie 
używanymi nazwami są: zarządzanie wynikiem (earnings management) czy też rachunkowość kreatywna 
(creative accounting). 
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Jak wynika z powyższego, w niniejszym tekście zostało podjęte zagadnienie 
tendencyjnego kształtowania wyniku finansowego osiąganego w związku z reali-
zacją umów o usługi budowlane. Zatem można powiedzieć, że tematyka niniejszej 
publikacji nawiązuje do dwóch kategorii rozważań, które były i są podejmowane 
w literaturze poświęconej rachunkowości i finansom. Pierwszą z nich są rozważania 
na temat tendencyjnego sporządzania sprawozdań finansowych. Drugą stanowi 
nurt rozważań dotyczących ustalania wyniku finansowego z tytułu realizacji umów 
o usługi budowlane.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: w od-
niesieniu do istniejących uregulowań wyznaczających obowiązującą metodologię 
ustalania wyniku finansowego z tytułu realizacji umów o usługi budowlane dokona-
no analizy porównawczej. W odniesieniu do dotychczasowej literatury przedmiotu 
wykorzystano analizę krytyczną.

Przed przystąpieniem do właściwych rozważań wypada jeszcze doprecyzować, 
jaką nomenklaturą posłużył się autor. To doprecyzowanie jest istotne, gdyż w Pol-
sce podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych na mocy 
Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (UoR), sporządzają sprawoz-
dania finansowe według tejże ustawy albo według Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR/MSSF). Te podmioty, które sporządzają sprawozdania finansowego według 
wymagań ustawy o rachunkowości, są zobowiązane do stosowania Krajowych Stan-
dardów Rachunkowości (KSR), w tym KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane”. 
Z kolei podmioty, które sporządzają sprawozdania finansowe według MSR/MSSF, 
w odniesieniu do umów budowlanych będą stosowały przede wszystkim MSR 11 
„Umowy o usługę budowlaną”. Obydwa te zbiory regulacji (KSR 3 i MSR 11) odnoszące 
się do umów budowlanych czy też – innymi słowy – kontraktów długoterminowych 
są co do przyjętych rozwiązań bardzo zbliżone. Zostało to zaznaczone na początku 
KSR 3, gdzie zapisano, że „treść standardu jest zgodna w podstawowych rozwią-
zaniach z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 11”. Owa zgodność 
rozwiązań nie oznacza jednak pełnej zgodności stosowanej nomenklatury. Stąd też 
dla jednoznaczności rozważań, w niniejszej publikacji przyjęto, że będzie stosowane 
nazewnictwo zaczerpnięte z KSR 3.
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2.  Przegląd literatury przedmiotu poświęconej ustalaniu 
wyniku finansowego z tytułu umów o usługi 
budowlane

Analizując współczesną literaturę przedmiotu można odnieść wrażenie, że za-
gadnienie umów o usługi budowlane podjęto w polskojęzycznych opracowaniach 
dopiero po wejściu w życie ustawy o rachunkowości, a zwłaszcza w związku z jedną 
z  jej nowelizacji, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2002 roku. Wrażenie 
to nie odpowiada jednak rzeczywistości. Zagadnienie rachunkowości tego, co dzisiaj 
określamy mianem umów o usługi budowlane czy też mianem kontraktów długoter-
minowych, stało się przedmiotem rozważań polskiego środowiska akademickiego 
znacznie wcześniej, bo niedługo po zakończeniu II wojny światowej. Wniosek ten 
można wyciągnąć na podstawie opisu do hasła „Rachunkowość przedsiębiorstw 
budowlano-montażowych” zamieszczonego w Małej encyklopedii rachunkowości 
wydanej w 1971 roku pod redakcją S. Skrzywana, J. Doraczyńśkiego i J. Górskiego. 
W tym oto opisie J. Górski zapisał, że „rachunkowość przedsiębiorstw budowlano-
-montażowych wykształciła się w Polsce jako samodzielna gałąź rachunkowości 
dopiero w okresie powojennym. Dziedzictwo okresu międzywojennego było prawie 
równe zeru”2. Przegląd literatury, która posłużyła J. Górskiemu do opracowania opisu 
wspomnianego hasła, wskazuje na to, że początkowo tematem tym zajmowali się: 
A. Kmiotek, T. Płoszajski, S. Wojciechowski3, W. Bień4, a następnie również J. Górski5.

2 Mała encyklopedia rachunkowości, red. S. Skrzywan, J. Doraczyński, J. Górski, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa 1971, s. 676. Jako ciekawostkę, warto dodać, że metoda stopnia zaawanso-
wania, która jest stosowana w MSR 11 i KSR 3, nie stanowi całkowitego novum wobec rozwiązań, które 
opisał J. Górski w przywołanej encyklopedii. W opracowaniu tym wskazał na „dwie podstawowe formy 
sprzedaży robót: a) jednorazową, b) częściową”. Dalej J. Górski podał argumenty przemawiające za tymi 
rozwiązaniami, a wśród nich zapisał to, co dzisiaj podajemy jako uzasadnienie wykorzystywania metody 
stopnia zaawansowania: „u wykonawcy prowadzącego roboty o długich cyklach produkcyjnych wystę-
pują zniekształcenia rocznych finansowych wyników działalności, ponieważ w danym roku nie może on 
nieraz zgłosić do sprzedaży bardzo znacznej części produkcji globalnej wykonanej w tym okresie”. Ibi-
dem, s. 681.

3 A. Kmiotek, T. Płoszajski, S. Wojciechowski, Rachunkowość przedsiębiorstw wykonawstwa inwesty-
cyjnego cz. I, PWG, Warszawa 1951; A. Kmiotek, T. Płoszajski, S. Wojciechowski, Rachunkowość przed-
siębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego cz. II, PWG, Warszawa 1952.

4 W. Bień, Uproszczona ewidencja materiałów w budownictwie, PWG, Warszawa 1956; W. Bień, Kon-
trola budowy w zakresie zużycia materiałów, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, War-
szawa 1960; W. Bień, Metody mierzenia wielkości produkcji w budownictwie, Arkady, Warszawa 1966.

5 J. Górski, Rachunkowość przedsiębiorstw budowlano-montażowych, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 1969.
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Faktycznie po wejściu w życie ustawy o rachunkowości, a następnie w związku 
z jej nowelizacją w 2002 roku oraz przyjęciem Krajowego Standardu Rachunkowości 
nr 3 w polskojęzycznej literaturze przedmiotu przybyło publikacji poświeconych 
umowom o usługi budowlane. Opracowania, do których dotarł autor niniejszego 
opracowania, wskazują na to, że zagadnieniem tym zajmowali się: Z. Fedak, A. Ja-
ruga, B. Gierusz, J. Gierusz, A. Helin, J. Kalinowski, A. Karmańska, M. Kośmider, 
S. Silska-Gembka, I. Sobańska, J. Samelak, M. Jamroży. Dla potrzeb niniejszej pu-
blikacji szczególnie przydatne okazały się te opracowania, w których był poruszany 
wątek wpływu doboru rozwiązań w zakresie rozliczania umów o usługi budowlane 
na wynik finansowy.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że wynik finansowy wypracowany 
w związku z realizacją umów o usługi budowlane może zależeć od zastosowanych 
metod rachunkowych służących ustaleniu wartości przychodów i kosztów. Na 
wysokość wyniku, o którym mowa, mogą wpływać:
1) rodzaj metod, jakie przyjęto w różnych zbiorach prawa bilansowego (np. w pol-

skiej UoR i KSR, w US GAAP, w German GAAP),
2) rodzaj wybranych metod spośród tych, które przewiduje dany zbiór prawa bilan-

sowego oraz szacunki dokonywane w ramach procedur związanych z ustalaniem 
przychodów i kosztów z tytułu umów o usługi budowlane.
Wynik finansowy uzyskany z umów o usługi budowlane może zależeć od 

rodzaju metod, jakie przyjęto w różnych zbiorach prawa bilansowego dla potrzeb 
ustalania przychodów i kosztów dotyczących wspomnianych kontraktów. W pol-
skojęzycznej literaturze przedmiotu wątek ten szczególnie wnikliwie naświetliła 
S. Silska-Gembka, opisując i porównując rozwiązania przyjęte w ramach MSR, 
US GAAP, niemieckich standardów rachunkowości (German GAAP) czy też ustawy 
o rachunkowości i KSR6. Na przykład według niemieckich uregulowań (obowią-
zujących podmioty, które nie wykorzystują rozwiązań przewidzianych w MSR 11) 
przychody i koszty z tytułu umów o usługi budowlane są ustalane przy zastosowaniu 

6 S.  Silska-Gembka, Rozliczanie kontraktów długoterminowych według polskich i  międzynarodo-
wych regulacji rachunkowości – analiza porównawcza, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uni-
wersytetu Gdańskiego” 2009, nr 4/1, s. 139–148; S. Silska-Gembka, Problem pomiaru wyniku finanso-
wego z realizacji kontraktów długoterminowych w świetle regulacji obowiązujących w Niemczech, „Prace 
i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2008, nr 2, s. 105–118; S. Silska-Gembka, 
Pomiar wyniku finansowego z realizacji kontraktów długoterminowych: perspektywa angielska, „Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni” 2008, nr 10, s. 100–112; S. Silska-Gembka, 
Pomiar wyniku finansowego z realizacji kontraktów długoterminowych według MSR i US GAAP – analiza 
porównawcza, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2006, nr 4, s. 123–
135. Wątek ten był podejmowany również przez innych autorów, do których nawiązuje S. Silska-Gembka, 
np. J. Gierusz, Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcie. Klasyfikacja. Zakres 
ujawnień, ODDK, Gdańsk 2005.
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metody zakończenia kontraktu (w wyjątkowych sytuacjach jest możliwe częściowe 
ujmowanie zysków w poszczególnych okresach realizacji usługi budowlanej)7. Sto-
sując tę metodę, można wykazać ewentualny zysk dopiero po zakończeniu realizacji 
usługi8. Inne rozwiązanie zawierają MSR 11 i KSR 3, według których przy założeniu 
spełnienia odpowiednich warunków, jest stosowana metoda stopnia zaawansowania. 
W odróżnieniu od niemieckich uregulowań metoda stopnia zaawansowania daje 
sposobność wykazywania ewentualnego zysku na przestrzeni całego okresu realizacji 
usługi budowlanej. Zatem porównując rozwiązania niemieckie z tymi, które zawarto 
w MSR 11 i KSR 3, można zobaczyć, że wynik finansowy, który będzie wykazywany 
w poszczególnych okresach sprawozdawczych, będzie różny w zależności od zbioru 
uregulowań z zakresu prawa bilansowego, które zostanie zastosowane.

Różnice pomiędzy metodami przyjętymi w różnych zbiorach prawa bilansowego 
nie są jedynymi czynnikami o charakterze metodologicznym, które mogą wpływać 
na wynik finansowy. Nawet jeżeli rozważania zostaną zawężone do wybranego zbioru 
uregulowań (np. MSR 11 czy też UoR i KSR 3), to nadal istnieje możliwość, że wynik 
finansowy będzie różny w zależności od rodzaju wybranych metod spośród tych, 
które przewiduje dany zbiór prawa bilansowego oraz od szacunków dokonanych 
w ramach procedur związanych z ustalaniem przychodów i kosztów z tytułu umów 
o usługi budowlane. Odnosząc się do najbliższych nam UoR, KSR nr 3 i MSR 11, 
można powiedzieć, że wynik finansowy będzie zależał od wybranej metody usta-
lania szacowanych przychodów i kosztów (metoda stopnia zawansowania versus 
metoda zysku zerowego), sposobu ustalania stopnia zaawansowania wykonania 
usługi (na podstawie proporcji kosztów, obmiaru prac lub liczby roboczogodzin) czy 
też od szacunków dotyczących rezerw na przewidywane straty. Stąd, jak zauważa 
się w literaturze przedmiotu, stosowanie metody stopnia zaawansowania stwarza 
możliwość dokonywania manipulacji9.

Różnorodność metod związanych z ustalaniem przychodów i kosztów, a w kon-
sekwencji także i wyniku finansowego z tytułu umów o usługi budowlane może 
stanowić instrument tendencyjnego10 kształtowania obrazu rentowności jednostki 
gospodarczej. Owa różnorodność nie jest jednak jedynym potencjalnym instrumen-
tem oddziaływania na wysokość wyniku finansowego. W literaturze przedmiotu 

7 S. Silska-Gembka, Problem pomiaru wyniku finansowego z realizacji kontraktów długoterminowych 
w świetle regulacji obowiązujących w Niemczech, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego” 2008, nr 2, s. 107–108.

8 Ibidem, s. 107.
9 Ibidem.
10 Warto przy tym dodać, że takie tendencyjne działanie nie może być w żadnym wypadku trakto-

wane jako zgodne z prawem bilansowym zakładającym tzw. neutralność (bezstronność) sprawozdań 
finansowych.
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zauważa się, że wynik finansowy może być również kształtowany poprzez tendencyjne 
i sztuczne oddziaływanie na zapisy zawieranych umów dotyczących kontraktów 
długoterminowych. Przykładowo działania takie mogą polegać na zawieraniu dwóch 
oddzielnych umów zamiast jednej na budowę dwóch obiektów powiązanych ze 
sobą i budowanych w różnych okresach sprawozdawczych. Celem takiego działania 
może być dążenie do oddzielnego kalkulowania przychodów i kosztów związanych 
z budową poszczególnych obiektów, co w rezultacie – przy zaistnieniu określonych 
warunków – może wpływać na wartość wyniku finansowego wykazywanego w po-
szczególnych okresach sprawozdawczych, w których będzie realizowana usługa 
budowlana. Zagadnienie to, chociaż jest sygnalizowane w literaturze przedmiotu, 
nie jest dokładnie rozpoznane, stąd też jest ono przedmiotem dalszych rozważań 
niniejszego opracowania. Zanim jednak zostanie to uczynione, autor chciałby jesz-
cze nawiązać do zagranicznej literatury przedmiotu, gdyż ta wspomniana powyżej 
była wyłącznie krajowa. Przeszukując dwie znaczące bazy publikacji naukowych, 
tj. JSTOR oraz EBSCO11, autor nie natrafił na żaden artykuł, w którym byłaby poru-
szana kwestia oddziaływania na zapisy zawieranych umów dotyczących kontraktów 
długoterminowych w celu tendencyjnego kształtowania wyniku finansowego. Stąd też 
dodatkowy argument dla pogłębionych rozważań poświęconych temu zagadnieniu.

3.  Łączenie i rozdzielanie umów o usługi budowlane 
jako potencjalny instrument oddziaływania na rozkład 
wyniku finansowego w czasie

Punktem wyjścia dla dalszych rozważań jest spostrzeżenie, że zarówno według 
MSR 11, jak i KSR 3 każda umowa o usługę budowlaną powinna być zazwyczaj trak-
towana oddzielnie. Innymi słowy: ustalając tzw. szacowane przychody i koszty, które 
powinny wpłynąć na wynik finansowy danego okresu sprawozdawczego, zazwyczaj 
należy ustalić te kategorie oddzielnie dla każdej odrębnej umowy, bez względu na to, 
ile składników aktywów jest budowanych w ramach każdej z nich. Obydwa standardy 
przewidują jednak odstępstwo od tej reguły. W MSR 11 zapisano, że „w pewnych 
okolicznościach należy stosować standard dla odrębnych i dających się wydzielić 
elementów jednej umowy lub dla całej grupy umów łącznie w celu odzwierciedle-
nia istoty umowy lub grupy umów”12. Z kolei w KSR 3 zapisano, że „w niektórych 

11 Te dwie bazy danych zostały przeszukane pod kątem występowania haseł: (a) construction contracts 
i combining and segmenting contracts oraz (b) construction contracts i earnings management.

12 MSR 11, pkt 7.
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przypadkach, dla bardziej wiarygodnego ustalenia przychodów i kosztów umowy, 
celowe może stać się połączenie niektórych umów w grupę lub ich rozdzielenie”13.

Owo rozdzielanie umowy w przypadku, gdy przewiduje ona budowę kilku skład-
ników aktywów, i traktowanie budowy każdego z nich tak, jakby był on przedmiotem 
odrębnej umowy, oraz łączenie kilku umów i traktowanie ich tak, jakby stanowiły 
jedną umowę, powinno mieć miejsce tylko „w pewnych okolicznościach”14 czy też 
– używając słów z KSR 3 – „w niektórych przypadkach”15. Te okoliczności (przypadki), 
o których mowa, zostały określone w taki sam sposób w obydwóch standardach.

Tabela 1. Warunki rozdzielania i łączenia umów według MSR 11 i KSR 3

MSR 11 KSR 3

Rozdzielanie 
umów

Gdy umowa dotyczy grupy aktywów, 
to budowę każdego składnika aktywów 
traktuje się jako oddzielną umowę o usługę 
budowlaną, jeżeli zostały spełnione 
następujące warunki:
a) zostały przedłożone odrębne oferty dla 

każdego składnika aktywów,
b) każdy ze składników aktywów był 

przedmiotem oddzielnych negocjacji, 
a wykonawca i zamawiający mieli 
możliwość zaakceptowania lub odrzucenia 
każdej z części umowy odnoszącej się do 
poszczególnych składników aktywów oraz

c) można określić koszty i przychody 
odnoszące się do każdego ze składników 
aktywów [pkt 8].

Umowa (lub grupa umów) ma charakter 
pojedynczej umowy (pojedynczych umów), 
jeżeli spełnia następujące warunki:
a) dla każdego przedmiotu umowy 

przedłożono odrębną ofertę,
b) każdy z przedmiotów umowy był (lub 

może być) oddzielnie negocjowany, 
a wykonawca i zamawiający mieli 
możliwość zaakceptowania lub odrzucenia 
każdej z części umowy dotyczącej tego 
pojedynczego przedmiotu umowy oraz

c) można wiarygodnie określić przychody 
i poniesione koszty każdego przedmiotu 
umowy [pkt IV.3].

Łączenie 
umów

Grupę umów, czy to z jednym, czy z wieloma 
zamawiającymi, traktuje się jako pojedynczą 
umowę o usługę budowlaną, jeżeli:
a) grupa umów jest negocjowana jako 

pojedynczy pakiet,
b) umowy są tak bardzo powiązane ze sobą, 

że w rzeczywistości są one częścią jednego 
projektu z jedną marżą zysku dla całego 
projektu oraz

c) umowy są realizowane jednocześnie lub 
w ciągłej sekwencji czasowej [pkt 9].

Grupę umów zawartych z jednym lub 
wieloma zamawiającymi traktuje się jako 
pojedynczą umowę budowlaną, jeżeli:
a) dana grupa umów jest negocjowana 

łącznie,
b) wykonywanie umów jest tak bardzo 

powiązane ze sobą, że w rzeczywistości 
są one częścią pojedynczego projektu, 
a marża zysku jest jedna dla całej grupy 
umów, oraz

c) umowy są realizowane na jednym placu 
budowy jednocześnie lub jedna po drugiej 
[pkt IV.4].

Źródło: MSR 11 i KSR 3.

13 KSR 3, pkt IV.2.
14 MSR 11, pkt 7.
15 KSR pkt IV.2.
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Spełnienie warunków rozdzielania bądź łączenia umów, które zostały wyspe-
cyfikowane w tabeli 1, może być uzależnione od działań podejmowanych przez 
kadrę zarządzającą. Odwołując się do warunków rozdzielania umów, można sobie 
wyobrazić sytuację, w której od działań podejmowanych przez kadrę zarządzającą 
będzie zależało:
1) czy zostały przedłożone odrębne oferty na budowę każdego składnika aktywów?
2) czy budowa każdego składnika była przedmiotem oddzielnych negocjacji?
3) czy istnieje możliwość ustalenia kosztów i przychodów w odniesieniu do każdego 

składnika aktywów?
Podobnie w odniesieniu do łączenia umów można sobie wyobrazić sytuację, 

w której kadra zarządzająca podejmuje działania ukierunkowane na spełnienie bądź 
niespełnienie warunków wyznaczonych w pkt 9 MSR 11 i pkt IV.3 KSR 4.

Zatem jeżeli rozdzielanie bądź łączenie umów może wpływać na wartości wy-
niku finansowego, to istnieje zagrożenie, że umowy będą rozdzielane bądź łączone 
w celu tendencyjnego kształtowania obrazu sytuacji ekonomicznej przedstawianego 
w sprawozdaniu finansowym. Powstaje wiec pytanie o to, czy rzeczywiście owo 
rozdzielanie i łączenie umów może powodować ww. skutek (tj. czy daje sposobność 
oddziaływania na wartość wyniku finansowego). Odpowiedź na tak sformułowane 
pytanie zostanie udzielona poprzez odwołanie się do hipotetycznych przypadków.

Przypadek 1. Łączenie i rozdzielanie umów o usługi budowlane  
– możliwy wpływ na wynik finansowy na przykładzie hipotetycznej sytuacji

W niniejszym przypadku zilustrowano, w  jaki sposób rozdzielenie umowy 
o usługę budowlaną może wpłynąć na wynik finansowy w poszczególnych latach, 
w których jest ona realizowana. W tym celu przyjęto założenia dla hipotetycznej 
sytuacji i, bazując na nich, wyliczono przychody i koszty szacowane, które wpłyną 
na wynik finansowy w poszczególnych okresach sprawozdawczych (tj. latach obro-
towych 200A – 200D). Poniżej wyszczególniono przyjęte założenia.
1) Wykonawca podpisał jedną umowę, w ramach której zobowiązał się do wybu-

dowania trzech obiektów: X, Y, Z.
2) W związku z budową ustalono globalny budżet przychodów i kosztów, które 

zawarto w tabeli 2. Łączna cena za wybudowanie trzech obiektów wyniosła 
300 000,00 zł i została podzielona na trzy elementy (zob. tabela poniżej). Łączne 
planowane koszty wyniosły 250 000,00 zł.

3) Stopień zaawansowania umowy będzie ustalany metodą kosztową zgodnie 
z KSR 3 pkt V.2.

4) Dla potrzeb ustalania wyników finansowych za poszczególne lata obrotowe 
przyjęto założenie, że wielkości zaplanowane i wyspecyfikowane w tabeli 2 fak-
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tycznie będą miały miejsce. Oznacza to, że koszty poniesione w poszczególnych 
okresach sprawozdawczych będą odpowiadały tym, które zaplanowano i ujęto 
w globalnym budżecie (w tabeli 2). Oznacza to również, że globalny budżet po-
zostanie niezmienny w całym okresie realizacji umowy (w latach 200A – 200D) 
również w odniesieniu do przychodów.

Tabela 2. Globalny budżet przychodów i kosztów

Lp. Wyszczególnienie Okres realizacji

200A 200B 200C 200D

1. Cena za obiekt X 110 000,00 - -

2. Planowane koszty wybudowania obiektu X 80 000,00 20 000,00 - -

3. Cena za obiekt Y - 130 000,00 -

4. Planowane koszty wybudowania obiektu Y - 80 000,00 20 000,00 -

5. Cena za obiekt Z - - 60 000,00

6. Planowane koszty wybudowania obiektu Z - - 40 000,00 10 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie powyższych założeń ustalono wyniki finansowe brutto za po-
szczególne lata obrotowe w dwóch wariantach:
• w wariancie 1, zakładającym, że nie dokonano rozdzielenia umowy o usługę 

budowlaną,
• w wariancie 2, w którym przyjęto, że dla celu ustalenia przychodów i kosztów 

szacowanych, a tym samym również wyniku finansowego brutto, umowa została 
podzielona na trzy oddzielne składowe, dla których dokonywano odrębnych 
wyliczeń.
Obliczenia przedstawiono w tabelach 3–7.

Tabela 3.  Ustalenie przychodów i kosztów szacowanych przy założeniu, że nie dokonano 
rozdzielenia umowy o usługę budowlaną

I. Przychody 200A 200B 200C 200D

I.1 Przychody dla całego okresu realizacji umowy 
(globalny budżet przychodów umowy) 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

I.2 Stopień zaawansowania umowy na dzień 
bilansowy (obliczony metodą kosztową) 

32,00% 72,00% 96,00% 100,00%

I.3 Przychody odpowiadające stopniowi 
zaawansowania prac (I.1*I.2) 

96 000,00 216 000,00 288 000,00 300 000,00
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I.4 Przychody szacowane, które wpłynęły 
na wynik finansowy w poprzednich okresach 
sprawozdawczych (dane z wiersza I.5) 

0,00 96 000,00 216 000,00 288 000,00

I.5 Przychody szacowane w poszczególnych 
okresach sprawozdawczych (I.3 – I.4) 

96 000,00 120 000,00 72 000,00 12 000,00

II. Koszty 200A 200B 200C 200D

II.1 Koszty dla całego okresu realizacji umowy 
(globalny budżet kosztów) 

250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

II.2 Stopień zaawansowania umowy na dzień 
bilansowy (obliczony metoda kosztową) 

32,00% 72,00% 96,00% 100,00%

II.3 Koszty odpowiadające stopniowi 
zaawansowania prac (II.1*II.2) 

80 000,00 180 000,00 240 000,00 250 000,00

II.4 Koszty, które wpłynęły na wynik finansowy 
w poprzednich okresach sprawozdawczych 
(dane z wiersza II.5) 

0,00 80 000,00 180 000,00 240 000,00

II.5 Koszty szacowane w poszczególnych 
okresach sprawozdawczych (II.3 – II.4) 

80 000,00 100 000,00 60 000,00 10 000,00

III. Wynik finansowy (brutto) 200A 200B 200C 200D

III.1 Wynik finansowy w poszczególnych okresach 
sprawozdawczych (I.5 – II.5) 

16 000,00 20 000,00 12 000,00 2 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4.  Ustalenie przychodów i kosztów szacowanych przy założeniu, że dokonano 
rozdzielenia umowy o usługę budowlaną – wyliczenia dla obiektu X

OBIEKT X

I. Przychody 200A 200B 200C 200D

I.1 Przychody dla całego okresu realizacji umowy 
(globalny budżet przychodów umowy) 

110 000,00 110 000,00 - -

I.2 Stopień zaawansowania umowy na dzień 
bilansowy (obliczony metodą kosztową) 

80,00% 100,00% - -

I.3 Przychody odpowiadające stopniowi 
zaawansowania prac (I.1*I.2) 

88 000,00 110 000,00 - -

I.4 Przychody szacowane, które wpłynęły 
na wynik finansowy w poprzednich okresach 
sprawozdawczych (dane z wiersza I.5) 

0,00 88 000,00 - -

I.5 Przychody szacowane w poszczególnych 
okresach sprawozdawczych (I.3 – I.4) 

88 000,00 22 000,00 - -

II. Koszty

II.1 Koszty dla całego okresu realizacji umowy 
(globalny budżet kosztów) 

100 000,00 100 000,00 - -

II.2 Stopień zaawansowania umowy na dzień 
bilansowy (obliczony metoda kosztową) 

80,00% 100,00% - -
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II.3 Koszty odpowiadające stopniowi 
zaawansowania prac (II.1*II.2) 

80 000,00 100 000,00 - -

II.4 Koszty, które wpłynęły na wynik finansowy 
w poprzednich okresach sprawozdawczych 
(dane z wiersza II.5) 

0,00 80 000,00 - -

II.5 Koszty szacowane w poszczególnych 
okresach sprawozdawczych (II.3 – II.4) 

80 000,00 20 000,00 - -

III. Wynik finansowy (brutto) 

III.1 Wynik finansowy w poszczególnych okresach 
sprawozdawczych (I.5 – II.5) 

8 000,00 2 000,00 0,00 0,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5.  Ustalenie przychodów i kosztów szacowanych przy założeniu, że dokonano 
rozdzielenia umowy o usługę budowlaną – wyliczenia dla obiektu Y

OBIEKT Y

I. Przychody 200A 200B 200C 200D

I.1 Przychody dla całego okresu realizacji umowy 
(globalny budżet przychodów umowy) 

- 130 000,00 130 000,00 -

I.2 Stopień zaawansowania umowy na dzień 
bilansowy (obliczony metodą kosztową) 

- 80,00% 100,00% -

I.3 Przychody odpowiadające stopniowi 
zaawansowania prac (I.1*I.2) 

- 104 000,00 130 000,00 -

I.4 Przychody szacowane, które wpłynęły 
na wynik finansowy w poprzednich okresach 
sprawozdawczych (dane z wiersza I.5) 

- 0,00 104 000,00 -

I.5 Przychody szacowane w poszczególnych 
okresach sprawozdawczych (I.3 – I.4) 

- 104 000,00 26 000,00 -

II. Koszty

II.1 Koszty dla całego okresu realizacji umowy 
(globalny budżet kosztów) 

- 100 000,00 100 000,00 -

II.2 Stopień zaawansowania umowy na dzień 
bilansowy (obliczony metoda kosztową) 

- 80,00% 100,00% -

II.3 Koszty odpowiadające stopniowi 
zaawansowania prac (II.1*II.2) 

- 80 000,00 100 000,00 -

II.4 Koszty, które wpłynęły na wynik finansowy 
w poprzednich okresach sprawozdawczych 
(dane z wiersza II.5) 

- 0,00 80 000,00 -

II.5 Koszty szacowane w poszczególnych 
okresach sprawozdawczych (II.3 – I I.4) 

- 80 000,00 20 000,00 -

III. Wynik finansowy (brutto) 

III.1 Wynik finansowy w poszczególnych okresach 
sprawozdawczych (I.5 – II.5) 

0,00 24 000,00 6 000,00 0,00

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 6.  Ustalenie przychodów i kosztów szacowanych przy założeniu, że dokonano 
rozdzielenia umowy o usługę budowlaną – wyliczenia dla obiektu Z

OBIEKT Z

I. Przychody 200A 200B 200C 200D

I.1 Przychody dla całego okresu realizacji umowy 
(globalny budżet przychodów umowy) 

- - 60 000,00 60 000,00

I.2 Stopień zaawansowania umowy na dzień 
bilansowy (obliczony metodą kosztową) 

- - 80,00% 100,00%

I.3 Przychody odpowiadające stopniowi 
zaawansowania prac (I.1*I.2) 

- - 48 000,00 60 000,00

I.4 Przychody szacowane, które wpłynęły 
na wynik finansowy w poprzednich okresach 
sprawozdawczych (dane z wiersza I.5) 

- - 0,00 48 000,00

I.5 Przychody szacowane w poszczególnych 
okresach sprawozdawczych (I.3 – I.4) 

- - 48 000,00 12 000,00

II. Koszty

II.1 Koszty dla całego okresu realizacji umowy 
(globalny budżet kosztów) 

- - 50 000,00 50 000,00

II.2 Stopień zaawansowania umowy na dzień 
bilansowy (obliczony metoda kosztową) 

- - 80,00% 100,00%

II.3 Koszty odpowiadające stopniowi 
zaawansowania prac (II.1*II.2) 

- - 40 000,00 50 000,00

II.4 Koszty, które wpłynęły na wynik finansowy 
w poprzednich okresach sprawozdawczych 
(dane z wiersza II.5) 

- - 0,00 40 000,00

II.5 Koszty szacowane w poszczególnych 
okresach sprawozdawczych (II.3 – II.4) 

- - 40 000,00 10 000,00

III. Wynik finansowy (brutto) 

III.1 Wynik finansowy w poszczególnych okresach 
sprawozdawczych (I.5 – II.5) 

0,00 0,00 8 000,00 2 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Powyższy przypadek posłużył do zilustrowania wpływu rozdzielenia umowy 
o usługę budowlaną na rozkład wyniku finansowego w czasie. Ostateczne zestawienie 
tego wpływu zawiera tabela 7. W obydwóch wariantach (tj. 1 i 2) wynik finansowy, 
który został wygenerowany na przestrzeni okresów 200A–200D, wynosił łącznie 
50 000,00 zł (tabela 7 wiersze I.1 i  II.4). Różnica wystąpiła natomiast w wartości 
wyników finansowych brutto ustalonych za poszczególne lata. Różnią się one 
bowiem w zależności od tego, czy dokonano rozdzielenia umowy czy nie. Można 
zatem sformułować wniosek, że rozdzielanie umowy o usługę budowlaną może 
wpływać na rozkład wyniku finansowego w czasie. Tym samym w rzeczywistości 
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gospodarczej istnieje zagrożenie wykorzystywania tego faktu przez zarządzających 
dla oddziaływania na wysokość wyniku finansowego wykazywanego w poszcze-
gólnych okresach sprawozdawczych, w których jest realizowana usługa budowlana.

Tabela 7.  Porównanie wartości wyników finansowych brutto ustalonych za poszczególne 
lata obrotowe w dwóch wariantach: w wariancie 1, zakładającym, że nie 
dokonano rozdzielenia umowy, i w wariancie 2, w którym przyjęto, że umowa 
została podzielona na trzy oddzielne składowe

I. Wynik finansowy (brutto) 
– wariant 1, zakładający, że nie 
dokonano rozdzielenia umowy

200A 200B 200C 200D Łączna 
wartość 

wyniku za 
wszystkie 

lata 
obrotowe

I.1 Wartość wyniku finansowego 
brutto dla wariantu 1

16 000,00 20 000,00 12 000,00 2 000,00 50 000,00

II. Wynik finansowy (brutto) 
– wariant 2, zakładający 

rozdzielenie umowy

200A 200B 200C 200D 200D

II.1 Wynik finansowy brutto 
dotyczący budowy obiektu X

8 000,00 2 000,00 0,00 0,00 10 000,00

II.2 Wynik finansowy brutto 
dotyczący budowy obiektu Y

0,00 24 000,00 6 000,00 0,00 30 000,00

II.3 Wynik finansowy brutto 
dotyczący budowy obiektu Z

0,00 0,00 8 000,00 2 000,00 10 000,00

II.4 Łączna wartość wyniku 
finansowego brutto dla 
wariantu 2

8 000,00 26 000,00 14 000,00 2 000,00 50 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Sformułowany powyżej wniosek nie rozstrzyga w pełni kwestii możliwości od-
działywania na wartość wyniku finansowego poprzez rozdzielanie bądź łączenie 
umów o usługę budowlaną. Wynika z niego jedynie, że istnieje możliwość takiego 
oddziaływania. Pozostaje jednak pytanie, czy zawsze tak się dzieje. Czy w każdym 
przypadku rozdzielenie bądź łączenie umowy o usługę budowlaną wpłynie na roz-
kład wyniku finansowego w czasie? Na tak postawione pytanie zostanie udzielona 
odpowiedź poprzez odwołanie się do kolejnego przypadku.

Przypadek 2. Łączenie i rozdzielanie umów o usługi budowlane – sytuacja 
braku wpływu na wynik finansowy na przykładzie hipotetycznej sytuacji

Przypadek 2 bazuje (celowo) na prawie tych samych założeniach, co poprzed-
ni. Zachowane zostały te same założenia dotyczące: liczby i rodzaju budowanych 
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 obiektów, łącznej ceny, która wynosi 300 000,00 zł, globalnego budżetu kosztów, które 
wynoszą 250 000,00 zł, a także okresów, w których będą realizowane poszczególne 
prace. Jedyna różnica, jaka występuje, dotyczy cen za wybudowanie poszczególnych 
obiektów, które wyspecyfikowano w globalnym budżecie przychodów i kosztów 
w tabeli 8.

Tabela 8. Globalny budżet przychodów i kosztów

Lp. Wyszczególnienie Okres realizacji

200A 200B 200C 200D

1. Cena za obiekt X 120 000,00 - -

2. Planowane koszty wybudowania obiektu X 80 000,00 20 000,00 - -

3. Cena za obiekt Y - 120 000,00 -

4. Planowane koszty wybudowania obiektu Y - 80 000,00 20 000,00 -

5. Cena za obiekt Z - - 60 000,00

6. Planowane koszty wybudowania obiektu Z - - 40 000,00 10 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak w przypadku 1, tak i tutaj na podstawie przyjętych założeń usta-
lono wyniki finansowe brutto za poszczególne lata obrotowe w dwóch wariantach:
• w wariancie 1, zakładającym, że nie dokonano rozdzielenia umowy o usługę 

budowlaną,
• w wariancie 2, w którym przyjęto, że dla celu ustalenia szacowanych przychodów 

i kosztów, a tym samym również wyniku finansowego, umowa została podzie-
lona na trzy oddzielne składowe, dla których dokonywano odrębnych wyliczeń.
Ponadto, w tym przypadku ilustracja rozwiązania została ograniczona do zesta-

wienia łącznej wartości wyników finansowych brutto ustalonych za poszczególne 
lata obrotowe (tabela 9). W ocenie autora tym razem nie istnieje potrzeba przedsta-
wiania poszczególnych wyliczeń, gdyż te przebiegają dokładnie w taki sam sposób, 
jaki zastosowano w przypadku 1.

Wyliczenia dokonane dla założeń przyjętych w przypadku 2 wskazują na to, 
że tym razem rozdzielenie umowy nie wpłynęło na wyniki finansowe brutto 
w poszczególnych latach obrotowych (tabela 9 wiersze I.1 i II.4). Wyniosły one tyle 
samo. Wobec tego wniosek, który sformułowano po przeanalizowaniu przypadku 
1, można uzupełnić, stwierdzając, że rozdzielanie bądź łączenie umowy o usługę 
budowlaną może wpływać na rozkład wyniku finansowego w czasie, jednakże nie 
w każdym przypadku.
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Tabela 9.  Porównanie wartości wyników finansowych brutto ustalonych za poszczególne 
lata obrotowe w dwóch wariantach: w wariancie 1, zakładającym, że nie 
dokonano rozdzielenia umowy, i w wariancie 2, w którym przyjęto, że umowa 
została podzielona na trzy oddzielne składowe

I. Wynik finansowy (brutto) 
– wariant 1, zakładający, że nie 
dokonano rozdzielenia umowy

200A 200B 200C 200D Łączna 
wartość 

wyników 
finansowych 
za wszystkie 

lata 
obrotowe

I.1 Wartość wyniku finansowego 
brutto dla wariantu 1

16 000,00 20 000,00 12 000,00 2 000,00 50 000,00

II. Wynik finansowy (brutto) 
– wariant 2, zakładający 

rozdzielenie umowy

200A 200B 200C 200D 200D

II.1 Wynik finansowy brutto 
dotyczący budowy budynku A

16 000,00 4 000,00 0,00 0,00 20 000,00

II.2 Wynik finansowy brutto 
dotyczący budowy budynku B

0,00 16 000,00 4 000,00 0,00 20 000,00

II.3 Wynik finansowy brutto 
dotyczący budowy parkingu

0,00 0,00 8 000,00 2 000,00 10 000,00

II.4 Łączna wartość wyniku 
finansowego brutto dla 
wariantu 2

16 000,00 20 000,00 12 000,00 2 000,00 50 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe dwa wnioski, które zostały sformułowane na podstawie analizy przy-
padków 1 i 2, nie wyczerpują tematu. W niniejszym opracowaniu nie wykazano, 
kiedy (tj. przy zaistnieniu jakich warunków) rozdzielanie bądź łączenie umów 
o usługi budowlane wpływa na rozkład wyniku finansowego w czasie. Ponadto nie 
poruszono jakże ważnego zagadnienia reakcji interesariuszy na wyniki finansowe 
ukształtowane poprzez rozdzielenie/łączenie umów o usługi budowlane. W ocenie 
autora zagadnienia te stanowią konieczne dopełnienie powyższych rozważań, jed-
nakże ze względu na objętość nie mogły być zawarte w niniejszej publikacji i będą 
stanowiły przedmiot rozważań kolejnych opracowań.

4. Zakończenie

W niniejszym opracowaniu zostało omówione zagadnienie wpływu rozdzielania 
i łączenia umów o usługi budowlane na wartość wyników finansowych wykazywa-
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nych w poszczególnych okresach sprawozdawczych. W tym celu przeanalizowano 
istniejącą literaturę przedmiotu, prawo bilansowe (MSR 11 i KSR 3), a także dwa 
hipotetyczne przypadki. Na tej podstawie sformułowano następujące wnioski. Po 
pierwsze, przy zaistnieniu warunków określonych w prawie bilansowym istnieje 
możliwość rozdzielenia bądź łączenia umów o usługi budowlane. Po drugie, od 
działań zarządu zależy, czy warunki te będą spełnione. Tym samym zarządy mają 
możliwość powodowania, że umowy o usługi budowlane będą rozdzielane bądź 
łączone. Po trzecie, rozdzielanie/łączenie umów daje sposobność oddziaływania 
na wartości wyników finansowych wykazywanych za poszczególne okresy spra-
wozdawcze, w których są realizowane umowy o usługi budowlane, jednakże nie 
dzieje się tak w każdym przypadku.

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, jak również bogactwo literatury przedmiotu 
dotyczącej tendencyjnego kształtowania sprawozdań finansowych (potwierdzającej, 
że manipulacje sprawozdawcze nie są rzadkością), warto postawić kolejne pytania 
nawiązujące do tytułowego zagadnienia. Poszukując ładu w sferze gospodarczym 
i  finansowym, warto bowiem zastanowić się, przy zaistnieniu jakich warunków 
rozdzielanie bądź łączenie umów o usługi budowlane wpływa na rozkład wyniku 
finansowego w czasie. Ponadto można by ustalić, jak reagują interesariusze na wyniki 
finansowe ukształtowane poprzez rozdzielenie/łączenie umów o usługi budowlane. 
W ocenie autora odpowiedzi na tak sformułowane pytania mogą być użyteczne 
dla tych, którzy stoją na straży ładu w sferze informacji przekazywanej w formie 
sprawozdawczości finansowej, a w szczególności dla osób opracowujących prawo 
bilansowe i dla audytorów.
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ATRAKCYJNOŚĆ BRANŻY JAKO CZYNNIK RYZYKA

1. Wprowadzenie

Konkurencja to atrybut rynku towarzyszący każdemu przedsiębiorstwu. Zanim 
firma zacznie funkcjonować, dobrze jest zbadać, czy w regionie w ogóle istnieje 
zapotrzebowanie na  jej produkty i usługi. Często nowe firmy bankrutują przez 
niewłaściwe ulokowanie swojej działalności. Dlatego tak istotne jest właściwe 
rozpoznanie rynku, a dokładnie atrakcyjności branży, w której chcemy działać 
w określonym regionie. Na tej podstawie zdecydowanie łatwiej podjąć decyzję, czy 
warto inwestować w otwarcie nowej firmy na danym terenie.

Konkurencyjność to cecha, która zakłada relację badanego obiektu z  innymi 
obiektami. Zatem ma ona własności porównawcze. Poziomem, na którym w pracy 
badano problem, jest poziom mezo. Jest on związany z branżami, sektorami i ga-
łęziami gospodarki narodowej. Zatem są to fragmenty gospodarki danego kraju, 
w tym przypadku Polski.

Kryterium wykorzystywanym przy podziale na poszczególne podgrupy jest branża 
i terytorium. W literaturze przedmiotu Gorynia i Łaźniewska1 piszą, iż używanie 
pojęcia konkurencyjności dla województw jest mniej ścisłe. Uwzględniając warunki 
lokalizacji przedsiębiorstw reprezentowane przez dany obszar, w opracowaniu zastą-
piono pojęcie konkurencyjności pojęciem atrakcyjności ze względu na konieczność 
zbadania zespołu cech, które decydują o atrakcyjności branży na określonym terenie. 
Do analiz wykorzystano dane z Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2005–2012.

1 Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2009, s.  155; Z.  Matyjas, Wpływ czynników oddziałujących na  poziomie firmy oraz 
czynników sektorowych na  wyniki finansowe spółek w  świetle badań empirycznych, http://zif.wzr.
pl/pim/2012_4_2_2.pdf (15.03.2015).
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W opracowaniu dokonano analizy danych dotyczących branży „Handel hurto-
wy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle”. Wybór 
branży w dużej mierze zależał od dostępności danych. Na podstawie zebranych 
danych przeprowadzono analizę atrakcyjności na trzech płaszczyznach – dla woje-
wództwa opolskiego, dla Polski i dla współczynnika koncentracji. W celu znalezienia 
wskaźników, które zostały wykorzystane do badania branży, podzielono problem 
na kilka podobszarów. Między innymi były to podmioty gospodarcze, rynek, ludność, 
innowacyjność. W wyniku szeroko zakrojonych poszukiwań zostało wyłonionych 
osiem wskaźników, których zadaniem jest jak najlepsze opisanie atrakcyjności 
badanej branży.

2. Atrakcyjność branży dla Polski

Pierwszą cześć badań stanowiło badanie atrakcyjności branży „Handel hurtowy 
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle” dla Polski. 
Do badania wykorzystano metodę wartości własnych i wektorów własnych. Metoda 
ta pozwala na podstawie wektorów własnych określić, które z nich w największym 
stopniu wyjaśniają badane zjawisko, a ponadto – procent wyjaśnienia zjawiska.

Dla Polski po wprowadzeniu zebranych danych otrzymano następujący wektor 
wartości własnych, które określają, w jakim stopniu poszczególne wektory z macierzy 
(równanie (1)) wyjaśniają atrakcyjność w badanej branży. Wartości własne można 
przedstawić w następującej formie:

 [4,9402 1,699993 1,30522 0,0498 0,0048 1,54E–0,5 7,49E–0,7 3,47E–17] (1)

W celu procentowego określenia, w jakim stopniu poszczególne wektory opisują 
atrakcyjność, zestawiono poszczególne wartości do ich sumy. Procentowy zapis 
wektora wartości własnych wygląda następująco:

 [0,62 0,21 0,16 0,0062 0,000599 1,93E–0,6 9,35E–0,8 4,3433E–17] (2)

Z równania (2) wynika, iż najważniejsze są trzy pierwsze wartości własne. Opi-
sują one zjawisko w sumie w 98%. Pozostałe wektory własne wyjaśniają zjawisko 
w mało istotnym stopniu. Należy zatem skrócić wektor wartości własnych i zapisać 
go w następującej postaci:

 Wartości własne = [62% 21% 16%] (3)
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W ostatecznym zapisie macierz wektorów własnych wygląda następująco:

 

0,374 0,395 0,181
0,392 0,320 0,421
0,099 0,462 0,662
0,144 0,718 0,075
0,377 0,244 0,388

0,433 0,116 0,192
0,443 0,1396 0,176
0,399 0,148 0,358

− −

−
− −
− −

−
−
−

 (4)

Następnie, rozbijając całość na poszczególne równania, otrzymujemy wynik, że 
poniższe równanie wyjaśni atrakcyjność w około 62%:

 Y1 = 0,374 · X1 + 0,392 X2–0,099 · X3–0,144 · X4 – 0,377 · X5 + 0,433 · X6 + 
 + 0,443 · X7 + 0,399 · X8 (5)

Dla założenia, że atrakcyjność zostanie wyjaśniona w około 21%, otrzymujemy 
następujące równanie:

 Y2 = –0,395 · X1 + 0,320 · X2 + 0,462 · X3–0,718 · X4 + 0,244 · X5 + 0,116 · X6 + 
 + 0,1396 · X7 + 0,148 · X8  (6)

Gdy atrakcyjność zostanie wyjaśniona w 16%, równanie będzie wyglądało 
następująco:

 Y3 = –0,181 · X1 + 0,421 X2 + 0,662 · X3 + 0,075 · X4 – 0,388 · X5 –  
 – 0,192* · X6 – 0,176 · X7 – 0,358 · X8  (7)

Zestawiając wzory (5), (6) i (7) w jednej postaci otrzymujemy wzór na obliczenie 
atrakcyjności branży „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodo-
wych, włączając motocykle” dla Polski w postaci macierzy. Wygląda on następująco:

 [Y1 Y2 Y3] = [X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8] Y Y Y X X X X X X X X  

0,374 0,395 0,181
0,392 0,320 0,421
0,099 0,462 0,662
0,144 0,718 0,075
0,377 0,244 0,388

0,433 0,116 0,192
0,443 0,1396 0,176
0,399 0,148 0,358

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8=

− −

−
− −
− −

−
−
−

 (8)
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Objaśnienia do modelu:
X1 – wynik finansowy brutto,
X2 – nakłady na środki trwałe,
X3 – stopa referencyjna,
X4 – liczba osób w wieku produkcyjnym,
X5 – liczba osób bezrobotnych,
X6 – przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę,
X7 – zarejestrowana sprzedaż w branży motoryzacyjnej,
X8 – absolwenci szkół wyższych na 10 tys. ludności.

Z modelu przedstawionego w postaci równania (5) wyraźnie widać, iż zmienne: 
wynik finansowy brutto (X1), nakłady na środki trwałe (X2), przeciętne wydatki 
na 1 osobę (X6), zarejestrowana sprzedaż w branży motoryzacyjnej (X7) i liczba ab-
solwentów szkół wyższych na 10 tys. ludności (X8) mają dodatni wpływ na zmienną 
objaśnianą Y1. Zatem są one stymulantami atrakcyjności. Największym stymu-
lantem spośród tych zmiennych jest zmienna X7 = 0,443, czyli sprzedaż w branży 
motoryzacyjnej. W przypadku destymulant, które mają ujemny wpływ na zmienną 
objaśnianą Y1, należy wymienić X3, X4 i X5, a spośród nich najbardziej negatywnie 
wpływa X5 = –0,377 (liczba osób bezrobotnych). Opisywana sytuacja ma miejsce 
dla równania, w którym atrakcyjność zostanie wyjaśniona w 62%, czyli wartość 
własna wynosi 62%.

Kiedy przyjrzymy się sytuacji, dla której zmienna objaśniana Y2 została wyjaśniona 
w 21%, możemy zobaczyć różnice. Największym stymulantem w tym przypadku jest 
zmienna objaśniająca X3 (stopa referencyjna), największą destymulantą natomiast 
jest X4 (liczba osób w wieku produkcyjnym). W przypadku X4 widać, że ten wpływ 
jest bardzo duży, gdyż wraz ze wzrostem atrakcyjności o jednostkę następuje spadek 
liczby osób w wieku o 0,718.

Wśród analizowanych zmiennych objaśnianych znajduje się jeszcze Y3, które 
jest układem wyjaśniającym zmienną objaśnianą w 16%. W tym układzie najwięk-
szy dodatni wpływ na zmienną objaśnianą ma wysokość stopy referencyjnej (X3) 
i wynosi 0,662, natomiast największy ujemny wpływ ma liczba osób bezrobotnych 
(X5) i wynosi –0,388.

Kolejnym krokiem w analizie danych jest weryfikacja ich istotności. Mając model 
opracowany dla Polski, należy zweryfikować jego istotność. Niech X i, Xj są nieza-
leżne dla i, j = 1,..., 8, gdy i ≠ j. Stawiamy hipotezę H0 i hipotezę jej przeciwstawną 
H1, które są następujące:
H0: zmienne Xi i Xj są niezależne, dla Xi ≠ Xj, i, j = 1, …, 8
H1: zmienne Xi i Xj są zależne, dla Xi ≠ Xj, i, j = 1, …, 8
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W celu zbadania istotności uzyskanych danych zastosowano metodę inwersji 
bazującą na następującym wzorze2:

 I k I jn
j k n

k

n
max 0; 1

1∑ ( )( ) =
( )= − +

−   (9)

gdzie In(k) oznacza liczbę permutacji z k inwersjami przy próbie wielkości n.  Jak 
podaje autorka wzoru A. Bukietyńska, jest to rekurencyjny wzór, który pozwala 
dla każdego n i k obliczyć liczbę permutacji z k inwersjami. Ponieważ przy próbie 
wielkości n liczba możliwych permutacji wynosi n!, mamy3:

 P I k
I k

n!n
n( ) ( )= =   (10)

Wzór pozwala na określenie p-value przy określonej próbie. W zaproponowanym 
w pracy modelu mamy 8 prób, dla których możliwych jest 28 inwersji. Rozkład liczby 
inwersji prezentuje wykres 1.
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Wykres 1. Rozkład liczby inwersji
Źródło: opracowanie własne.

2 A. Bukietyńska, Kombinatoryczny test inwersji, w: Metody ilościowe w ekonomii, red. S. Forlicz, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 155.

3 Ibidem.
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Na podstawie przeprowadzonych badań określono wartość p-value. Ustalono, 
że wynosi:

p-value = 0,1087

Dla tak ustalonego prawdopodobieństwa testowego okazało się, że w celu 
spełnienia hipotezy H0 liczba inwersji dla zbioru dwóch danych musi wahać się 
w granicach <8;20>.

Kolejnym krokiem w analizie istotności było obliczenie liczby inwersji dla po-
szczególnych danych objaśniających model.

Tabela 1. Analiza hipotezy H0 dla Polski

Zmienna Xi Zmienna Xj
Liczba inwersji Wniosek o hipotezie H0

X1 X2 9 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X1 X3 9 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X1 X4 7 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X1 X5 15 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X1 X6 9 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X1 X7 8 odrzucamy H0

X1 X8 9 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X2 X3 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X2 X4 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X2 X5 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X2 X6 8 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X2 X7 8 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X2 X8 8 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X3 X4 12 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X3 X5 11 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X3 X6 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X3 X7 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X3 X8 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X4 X5 13 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X4 X6 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X4 X7 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X4 X8 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0
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Zmienna Xi Zmienna Xj
Liczba inwersji Wniosek o hipotezie H0

X5 X6 12 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X5 X7 12 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X5 X8 12 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X6 X7 0 odrzucamy H0

X6 X8 1 odrzucamy H0

X7 X8 1 odrzucamy H0

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy istotności dla Polski można wywnio-
skować, że hipotezę H0 należy odrzucić w przypadku par {X1, X7}, {X6, X7}, {X6, X8} 
i {X7, X8}. W pozostałych przypadkach przyjmujemy hipotezę H0 o niezależności 
zmiennych. Trzy pary zmiennych, które nie spełniają hipotezy, być może nie zostały 
przeanalizowane zbyt dokładnie ze względu na małą liczbę prób. Należy jednak pa-
miętać, że wynika to z niewielkiej liczby danych. Współcześnie przy wszechobecnej 
informatyzacji dane są monitorowane i gromadzone. Dzięki temu w przyszłości 
będzie możliwa jeszcze dokładniejsza analiza modelu.

3. Atrakcyjność dla województwa opolskiego

Drugą cześć badań stanowiło badanie atrakcyjności branży „Handel hurtowy 
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle” dla wo-
jewództwa opolskiego. Podobnie jak w przypadku Polski wykorzystano metodę 
wektorów własnych i wartości własnych. Dokonano analizy wyników i okazało 
się, że atrakcyjność dla województwa opolskiego wyjaśniają w 92% dwa równania. 
Sytuacja jest nieco inna niż w przypadku Polski. Dla województwa opolskiego 
pierwszy wektor objaśniany jest w 76%. Zatem określa on atrakcyjność dokładniej 
niż wektor pierwszy stworzony dla Polski. Ogólna postać wzoru na Y’1 przyjmuje 
następującą postać:

 Y’1 = 0,350 · X1 + 0,398 · X2–0,159 · X3–0,379 · X4–0,319 · X5 +  
 + 0,402 · X6 + 0,401 · X7 + 0,354 · X8  (11)

Natomiast w drugim wektorze, który opisuje atrakcyjność dla województwa 
opolskiego, stopień wyjaśnienia wynosi 16%.
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 Y’2 = 0,282 · X1 + 0,108 · X2 + 0,678 · X3 + 0,197 · X4 – 0,506 · X5 +  
 + 0,072 · X6 – 0,033 · X7 – 0,385 · X8  (12)

W wyniku podobnej analizy jak w przypadku Polski widać, że w województwie 
opolskim wraz ze wzrostem zmiennej objaśnianej Y’1 o jednostkę następuje wzrost 
wyniku finansowego (X1), nakładów na środki trwałe (X2), przeciętnych wydatków 
na 1 osobę (X6), sprzedaży w branży motoryzacyjnej (X7) i liczby absolwentów na 10 tys. 
ludności (X8). Natomiast odwrotnie do zmiennej objaśnianej zachowują się stopa 
referencyjna (X3), liczba osób w wieku produkcyjnym (X4) i liczba osób bezrobotnych 
(X5). Spośród zmiennych objaśniających zjawisko atrakcyjności w branży „Handel 
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle” 
dla województwa opolskiego największą stymulantą dla Y’1 są przeciętne wydatki 
na 1 osobę (X6 = 0,402) i sprzedaż w branży motoryzacyjnej (X7 = 0,401). Natomiast 
największą destymulantą w badanym przypadku jest liczba osób w wieku produk-
cyjnym (X4 = 0,379).

Kolejnym krokiem, podobnie jak w przypadku Polski, jest określenie, czy występuje 
istotność przy ustalonym p-value. Tym razem badano istotność dla województwa 
opolskiego. Postawiono hipotezę:
H0: zmienne Xi i Xj są niezależne, dla Xi ≠ Xj, i, j = 1, …, 8
H1: zmienne Xi i Xj są zależne, dla Xi ≠ Xj, i, j = 1, …, 8

Również tym razem zakres p-value wynosi:

p-value = 0,1087

Oznacza to, że także teraz liczba inwersji powinna zawierać się w zakresie <8;20>.

Tabela 2. Analiza hipotezy H0 dla województwa opolskiego

Zmienna Xi Zmienna Xj
Liczba inwersji Wniosek o hipotezie H0

X1 X2 9 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X1 X3 11 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X1 X4 13 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X1 X5 15 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X1 X6 9 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X1 X7 4 odrzucamy H0

X1 X8 12 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X2 X3 13 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X2 X4 15 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0
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Zmienna Xi Zmienna Xj
Liczba inwersji Wniosek o hipotezie H0

X2 X5 13 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X2 X6 3 odrzucamy H0

X2 X7 4 odrzucamy H0

X2 X8 7 odrzucamy H0

X3 X4 9 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X3 X5 11 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X3 X6 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X3 X7 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X3 X8 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X4 X5 9 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X4 X6 16 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X4 X7 16 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X4 X8 16 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X5 X6 12 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X5 X7 12 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X5 X8 8 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X6 X7 1 odrzucamy H0

X6 X8 4 odrzucamy H0

X7 X8 4 odrzucamy H0

Źródło: opracowanie własne.

Postawioną hipotezę H0 należy odrzucić w przypadku par {X1, X7}, {X2, X6}, 
{X2, X7}, {X2, X8}, {X6, X7}, {X6, X8} i {X7, X8}. Natomiast w pozostałych przypadkach 
hipotezę H0 o niezależności danych przyjmujemy. Podobnie jak ostatnio nasuwa się 
ten sam wniosek, iż odrzucenie hipotezy wynika z niewystarczającej liczby prób. 
W przypadku zebrania większej liczby danych może się okazać, że hipoteza jednak 
jest słuszna.

4. Atrakcyjność dla wskaźnika koncentracji

Ostatnim etapem było zbadanie wskaźnika koncentracji. Cała procedura dzia-
łania była analogiczna do działań dla Polski i województwa opolskiego. Jednak tutaj 
jako dane wejściowe wykorzystano wskaźnik koncentracji. Wskaźnik koncentracji 
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miał na celu zbadanie stopnia, w jakim województwo opolskie odpowiada za udział 
w atrakcyjności badanej branży w Polsce.

Również tym razem wynikiem przeprowadzonych badań były dwie zmienne 
objaśniane Y’’1 i Y’’2. W sumie zjawisko zostało opisane w 85%. Pozostałe wektory 
własne opisują zjawisko w mało istotnym procencie.

Analizując podejście, w którym badamy stopień, w jakim województwo opolskie 
odpowiada za udział w atrakcyjności badanej branży na tle Polski, można przedstawić 
sytuację w następującej postaci:

 [Y''1 Y''2] = [X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8] Y Y X X X X X X X X'' ''  

0,273 0,399
0,434 0,124
0,154 0,554
0,435 0,063
0,337 0,402
0,244 0,530
0,433 0,102

0,404 0,249

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8=

−
−
− −
−
− −

−

 (13)

W tym przypadku wektor wartości własnych, które określają stopień wyjaśnienia 
atrakcyjności, wygląda następująco:

 Wartości własne = [69% 16%] (14)

Zmienna objaśniana Y’’1 jest wyjaśniana w około 69%. W podejściu, w któ-
rym jest badany wskaźnik koncentracji, wyraźnie widać, że zmienne objaśniające 
są w większości ujemnie skorelowane ze zmienną objaśnianą (5 z 8 zmiennych). Dwie 
zmienne objaśniające są destymulantami, które mają maksymalny wpływ na zmienną 
objaśnianą, czyli: X4 (liczba osób w wieku produkcyjnym) i X7 (przeciętne wydatki 
na 1 osobę). Wraz ze wzrostem Y’’1 o jednostkę wymienione zmienne objaśniające 
maleją o około –0,4. Spośród dodatnio skorelowanych zmiennych największy do-
datni wpływ mają zmienne X2 (nakłady na środki trwałe) i X8 (liczba absolwentów 
na 10 tys. ludności). Ich wartość oscyluje w granicach 0,4.

W przypadku, gdy zmienna objaśniająca jest wyjaśniana w 16% (Y’’2), sytuacja 
wygląda nieco inaczej. W największym stopniu zmienna objaśniająca jest wyjaśniana 
przez stopę referencyjną (X3), która przyjmuje wartość 0,554 i jest dodatnio skore-
lowana ze zmienną objaśnianą. Obok niej należy również wymienić X6 (przeciętne 
miesięczne wydatki na 1 osobę), która wraz ze wzrostem zmiennej objaśnianej 
o jednostkę zmieni się o 0,530, natomiast największą destymulantą w tym przypadku 
jest liczba osób bezrobotnych (X5).
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Znając dane dla wskaźnika koncentracji, należy przeprowadzić test istotności. 
Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich danych tak i tym razem postawiono 
następujące hipotezy:
H0: zmienne Xi i Xj są niezależne, dla Xi ≠ Xj, i, j = 1, …, 8
H1: zmienne Xi i Xj są zależne, dla Xi ≠ Xj, i, j = 1, …, 8

Hipotezy zostały postawione dla p-value równego 0,1087. Przyjmujemy hipotezę 
H0, jeżeli liczba inwersji waha się w zakresie od 8 do 20.

Tabela 3. Analiza hipotezy H0 dla wskaźnika koncentracji

Zmienna Xi Zmienna Xj
Liczba inwersji Wniosek o hipotezie H0

X1 X2 8 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X1 X3 11 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X1 X4 11 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X1 X5 9 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X1 X6 7 odrzucamy H0

X1 X7 16 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X1 X8 10 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X2 X3 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X2 X4 16 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X2 X5 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X2 X6 12 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X2 X7 16 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X2 X8 4 odrzucamy H0

X3 X4 9 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X3 X5 13 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X3 X6 7 odrzucamy H0

X3 X7 5 odrzucamy H0

X3 X8 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X4 X5 7 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X4 X6 6 odrzucamy H0

X4 X7 4 odrzucamy H0

X4 X8 16 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X5 X6 11 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X5 X7 9 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0
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Zmienna Xi Zmienna Xj
Liczba inwersji Wniosek o hipotezie H0

X5 X8 10 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X6 X7 8 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X6 X8 14 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

X7 X8 16 przyjmujemy => brak podstaw do odrzucenia H0

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak dla Polski i województwa opolskiego istnieje kilka par zmiennych, 
dla których należy odrzucić hipotezę H0. Wśród tych par znajdują się {X1, X6}, {X2, 
X8}, {X3, X6}, {X3, X7}, {X4, X6}, {X4, X7}. Dla pozostałych zmiennych hipotezę H0 
o niezależności zmiennych należy przyjąć. Na chwilę obecną jest zgromadzonych 
jedynie 8 prób. Jednak z czasem będzie ich coraz więcej, będzie zatem możliwa 
dokładniejsza analiza istotności zgromadzonych danych.

5. Zakończenie

Każde przedsiębiorstwo, które chce się rozwijać, musi dokonywać różnych in-
westycji. Jedną z nich jest niewątpliwie otwieranie nowych filii. Tego typu działania 
są obarczone bardzo dużym ryzykiem. W celu zminimalizowania tego ryzyka można 
dokonać analizy konkurencyjności branży, w którą chcemy inwestować w określonym 
województwie. Pozwala na to metodyka zaproponowana w opracowaniu. Z analizy 
danych wynika, iż na atrakcyjność mają wpływ różne czynniki, a znając ich roz-
kład, jesteśmy w stanie określić z pewnym prawdopodobieństwem ich zachowanie 
w najbliższej przyszłości.

Zaproponowane przez autorkę rozwiązanie jest uniwersalne. Można je zastosować 
dla każdej branży i dla każdego województwa. Jedynym ograniczeniem, jakie może 
się pojawić, jest brak danych. Jednak w dobie informatyzacji większość danych jest 
magazynowana w wersji elektronicznej, a z roku na rok baza danych będzie coraz 
obszerniejsza.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że przy każdym z modeli, które badają 
atrakcyjność dla Polski, województwa opolskiego i wskaźnika koncentracji, bada-
my ten sam zestaw danych określających atrakcyjność. Jednak różne pary danych 
nie spełniają postawionej hipotezy H0. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, iż 
do tworzenia modelu wzięto pod uwagę zbyt małą liczbę prób. Związane to było 
z niedostępnością danych. Jednak gdy w modelu pojawi się większa próba, będzie 
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można w dokładniejszym stopniu określić, czy ten wzrost ma wpływ na analizę 
atrakcyjności badanej branży czy nie oraz czy dane w modelu są istotne.
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Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ISTOTA I UWARUNKOWANIA PŁYNNOŚCI 
STRUKTURALNEJ

1. Wprowadzenie

Płynność finansowa nie jest rozumiana jednoznacznie, a w literaturze przedmio-
tu można znaleźć wiele jej definicji. Różnice w definiowaniu płynności finansowej 
są związane z jej różnymi aspektami. Na płynność finansową można patrzeć przez 
pryzmat zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, przez pryzmat możliwości pozy-
skiwania zewnętrznych źródeł finansowania lub, jak to jest najczęściej, jednocześnie 
przez pryzmat zasobów majątkowych i źródeł ich finansowania.

Z pojęciem płynności finansowej wiąże się pojęcie zdolności płatniczej, płynności 
strukturalnej i płynności potencjalnej1. Najbardziej popularna definicja płynności 
określa ją jako zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących 
zobowiązań i dokonywania zakupów wtedy, kiedy są potrzebne, czyli jako zdolność 
płatniczą2. Płynność finansowa w odniesieniu do zasobów majątkowych przedsię-
biorstwa, czyli zdolność do szybkiej zamiany mniej płynnych aktywów na najbardziej 
płynne, czyli środki pieniężne, bez utraty ich wartości, to inaczej płynność struk-
turalna3. Płynność potencjalna jest nazywana przez W. Gosa płynnością ukrytą, 
a oznacza zdolność do szybkiego pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, 

1 W. Gos, Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, 
Warszawa 2004, s. 27–28.

2 Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroeko-
nomiczne i makroekonomiczne, red. U. Wojciechowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, s. 14.

3 D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla wła-
ścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 33; W. Sasin, Analiza płynności finansowej firmy, Agencja 
Wydawnicza Interfart, Łódź 2002, s. 7.
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zarówno obcych, jak i własnych4. G. Michalski nazywa ją zewnętrzną lub pomocniczą 
rezerwą płynności5. Tak samo określają ją Kosińska i Cicirko6.

Płynność strukturalna i płynność potencjalna są od siebie niezależne, ale ponie-
waż pełnią tę samą rolę, to są dla przedsiębiorstwa substytucyjne. Przedsiębiorstwo 
może rekompensować brak płynności strukturalnej dobrą płynnością potencjalną, 
a brak płynności potencjalnej – dobrą płynnością strukturalną. Zdolność płatnicza 
jest wypadkową płynności strukturalnej i płynności potencjalnej.

W literaturze przedmiotu są opisane miary zdolności płatniczej, tymczasem 
dla potrzeb zarządzania ryzykiem płynności konieczne są także miary płynności 
strukturalnej i miary płynności potencjalnej. Celem niniejszego opracowania jest 
przedstawienie uwarunkowań płynności strukturalnej i związanych z nimi autor-
skich miar płynności strukturalnej.

2. Uwarunkowania płynności strukturalnej

Płynność strukturalna odnosi się do struktury aktywów przedsiębiorstwa pre-
zentowanych w bilansie. Bilans pokazuje stan aktywów i źródła ich finansowania 
na moment sporządzenia bilansu. Dotyczy więc teraźniejszości, a aktywa, aby mo-
gły być zaprezentowane w bilansie, muszą spełniać warunki określone w ustawie 
o rachunkowości7. Warunki te zostały przedstawione na rysunku 1.

Z punktu widzenia pomiaru płynności strukturalnej istotny jest zwłaszcza waru-
nek sprawowania kontroli nad zasobami majątkowymi, ponieważ tak sformułowany 
warunek oznacza, że w aktywach przedsiębiorstwa będą też ewidencjonowane zasoby 
majątkowe, które nie są własnością przedsiębiorstwa, ale przedsiębiorstwo sprawuje 
nad nimi kontrolę ekonomiczną i przynosi ono przedsiębiorstwu korzyści ekonomiczne 
jako efekt wykorzystywania aktywów do prowadzenia działalności gospodarczej8. 
Z punktu widzenia płynności takie aktywa nie pozwalają na jej poprawę poprzez 
ich spieniężenie. Jedynie aktywa, które stanowią własność przedsiębiorstwa mogą 
ulegać transformacji na środki pieniężne, co stanowi o ich płynności.

4 W. Gos, Rachunek przepływów pieniężnych w świetle…, op.cit., s. 27–28.
5 G.  Michalski, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w  przedsiębiorstwie, wydanie 2, 

CeDeWu, Warszawa 2010, s. 16.
6 J. Kosińska, T. Cicirko, Płynność finansowa – zagadnienia wstępne, w: Podstawy zarządzania płyn-

nością finansową przedsiębiorstwa, red. T. Cicirko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 22.
7 Art. 3 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 

z późn. zm.). 
8 Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, op.cit., s. 27.
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Przedsiębiorstwo sprawuje kontrolę
ekonomiczną nad zasobami majątkowymi

Zasoby majątkowe mają
wiarygodnie określoną wartość

Zasoby majątkowe powstały
w wyniku przeszłych zdarzeń

Zasoby majątkowe będą generować
w przyszłości korzyści ekonomiczne

dla przedsiębiorstwa

Warunki ewidencjonowania zasobów
majątkowych przedsiębiorstwa w aktywach

w jego bilansie

Rysunek 1.  Warunki ewidencjonowania zasobów majątkowych w aktywach w bilansie 
przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. K. Świderska, Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik mene-
dżera, Difin, Warszawa 2007, s. 34–35; Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, red. B. Lisiecka-
-Zając, E. Walińska, J. Hryniuk, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 27–30.

Przykładem aktywów, które są całkowicie nieprzydatne z punktu widzenia 
poprawy płynności przedsiębiorstwa jest przedmiot leasingu finansowego, inaczej 
kapitałowego, ewidencjonowany jako aktywa w bilansie przedsiębiorstwa będącego 
korzystającym9. Zgodnie z ustawą o rachunkowości obce środki trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne przyjęte do używania przez przedsiębiorstwo zalicza się do 
jego aktywów trwałych, jeżeli umowa, na mocy której są one używane, spełnia co 
najmniej jeden z następujących warunków10:
• przenosi własność przedmiotu umowy na korzystającego po zakończeniu okresu 

użytkowania,
• zawiera prawo korzystającego do nabycia przedmiotu umowy po jej zakończeniu 

po cenie niższej niż rynkowa,
• okres obowiązywania umowy odpowiada w przeważającej części przewidywane-

mu okresowi ekonomicznej użyteczności przedmiotu umowy i jest nie krótszy 
niż 3/4 tego okresu,

• suma opłat, pomniejszona o dyskonto, przypadająca do zapłaty przez cały okres 
obowiązywania umowy przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy 
na dzień jej zawarcia,

9 T. Cicirko, A. Karmańska, P. Russel, Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce, Ofi-
cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 106–107.

10 Art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; I. Olchowicz, A. Tłaczała, Rachun-
kowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, wydanie 2, Difin, Warszawa 2008, 
s. 586.
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• zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy 
o oddanie w odpłatne użytkowanie tego samego przedmiotu umowy lub prze-
dłużenia obecnej umowy na warunkach korzystniejszych od przewidzianych 
w dotychczasowej umowie,

• przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, jeśli korzystający pokryje wszystkie 
koszty i straty poniesione przez finansującego,

• przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystają-
cego i może być tylko przez niego użytkowany bez konieczności wprowadzania 
w tym przedmiocie istotnych zmian.
Z punktu widzenia płynności finansowej leasing finansowy, w którym umowa 

leasingu przenosi ryzyko i korzyści związane z posiadaniem przedmiotu leasingu 
na leasingobiorcę, ale nie daje mu prawa własności tego przedmiotu, nie różni się 
w skutkach od umowy leasingu operacyjnego, w którym przedmiot leasingu nie jest 
ewidencjonowany w aktywach korzystającego. W obu typach umowy, chociaż ich 
efekt dla kształtu bilansu korzystającego jest inny, to płynność finansowa korzysta-
jącego jest taka sama. Wynika to z następujących powodów11:
• Właścicielem przedmiotu leasingu w całym okresie obowiązywania umowy 

leasingu jest leasingodawca.
• Bez względu na rodzaj umowy leasingu finansującemu, czyli leasingodawcy, 

przysługuje prawo do domagania się od korzystającego, czyli leasingobiorcy, 
terminowego uiszczania wpłaty początkowej i rat leasingowych.

• Leasingodawca ma prawo domagać się od leasingobiorcy zwrotu przedmiotu 
leasingu i zapłaty wszystkich pozostałych rat leasingowych pomniejszonych 
o korzyści, jakie leasingodawca odniósł z tego powodu, że dostał zapłatę wcze-
śniej, w przypadku: zaprzestania spłaty rat leasingowych, używania przedmiotu 
leasingu niezgodnie z jego przeznaczeniem, dokonania zmian przedmiotu le-
asingu bez zgody leasingodawcy.

• Leasingodawca ma prawo do żądania zwrotu przedmiotu leasingu po okresie 
obowiązywania umowy leasingu.

• Leasingodawca ma prawo do sprzedaży lub przekazania w spadku przedmiotu 
leasingu bez konieczności uzyskiwania zgody leasingobiorcy, a nowy właściciel 
wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego leasingodawcy.

• Leasingodawca ma prawo przewłaszczenia i zastawu przedmiotu leasingu 
na zabezpieczenie roszczeń wierzycieli leasingodawcy bez zgody leasingobiorcy.

11 K. Kreczmańska-Gigol, Ryzyko firmy leasingowej i windykacja leasingowa, w: Windykacja należno-
ści – ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2011, s. 413–429; K. Gigol, 
Bank a leasing (finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie należności), Twigger, Warszawa 2001, s. 55–70.
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• Leasingobiorca ma prawo w trakcie obowiązywania umowy leasingu oddać 
przedmiot leasingu w subleasing lub nieodpłatne użytkowanie osobie trzeciej, 
ale tylko za zgodą leasingodawcy, a obowiązek płacenia rat leasingowych dalej 
spoczywa na leasingobiorcy.

• Umowa leasingu jest zawierana na czas określony i leasingobiorca nie może jej 
wypowiedzieć jednostronnie, jeśli leasingodawca wywiązuje się z umowy, także 
wówczas, gdy leasingobiorca nie odnosi z użytkowania przedmiotu leasingu 
przewidywanych korzyści –  jeśli chce odstąpić od zawartej umowy, to musi 
zapłacić wszystkie pozostałe raty leasingowe pomniejszone jedynie o korzyści, 
jakie leasingodawca odniósł z tego powodu, że zapłata nastąpiła wcześniej niż 
przewidywała umowa.

• Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego rzeczy ruchome znajdujące się we 
władaniu osoby trzeciej (w tym leasingobiorcy), mogą zostać zajęte i odebrane 
leasingobiorcy w drodze egzekucji prowadzonej przeciwko właścicielowi rzeczy, 
czyli przeciwko leasingodawcy12.

• Przedmiot leasingu nie może być przedmiotem egzekucji prowadzonej przez 
wierzycieli leasingobiorcy.
Planowane zmiany przepisów dotyczących ujęcia leasingu w rachunkowości 

nie zmienią problemów z klasyfikowaniem aktywów ze względu na ich płynność, 
ponieważ w praktyce nie będzie podziału na leasing operacyjny i finansowy, ale bez 
względu na rodzaj umowy leasingu wszystkie przedmioty leasingu będą zaliczane 
do aktywów leasingobiorców13.

Problem z płynnością aktywów jest związany także z obciążaniem aktywów 
prawami osób trzecich. W bilansie przedsiębiorstwa mogą znajdować się zasoby 
majątkowe stanowiące zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez właściciela. 
W praktyce skutek jest taki, że w obliczu problemów z płynnością takie aktywa nie 
mogą zostać sprzedane, czyli nie może nastąpić ich upłynnienie, bez konieczności 
spłaty zadłużenia, które było zabezpieczone tymi aktywami. Z punktu widzenia 
ratowania płynności przedsiębiorstwa takie aktywa są bezużyteczne. Przedmiotem 
zabezpieczenia mogą być zarówno aktywa trwałe, jak i aktywa obrotowe. Wszystkie 
aktywa, bez względu na to, czy są częścią aktywów trwałych czy obrotowych, jeśli 
zostały na nich ustanowione zabezpieczenia na rzecz osób trzecich, nie pomogą 

12 Art. 845 par. 2 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 
nr 43 poz. 296).

13 Projekt wspólnego standardu Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) oraz 
Amerykańskiej Rady Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB), który miałby zastąpić MSR 17. 
Zob. T. Cicirko, A. Karmańska, P. Russel, Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce, op.cit., 
s. 107–109.
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w zachowaniu płynności przedsiębiorstwa. Dlatego między innymi jedną z zasad 
aktywnego zarządzania płynnością jest oszczędne udzielanie wierzycielom za-
bezpieczeń zobowiązań, żeby móc swobodnie podejmować decyzję o upłynnieniu 
zasobów majątkowych przedsiębiorstwa dla ratowania płynności (poprawa płynności 
strukturalnej) lub żeby mieć rezerwę zabezpieczenia na wypadek wzrostu zapotrze-
bowania na zewnętrzne źródła finansowania (poprawa płynności potencjalnej)14.

Aktywa odzwierciedlają sposób zaangażowania źródeł finansowania przed-
siębiorstwa. G. K. Świderska dzieli je na aktywa przeznaczone do wykorzystania 
w działalności operacyjnej i aktywa inwestycyjne, czyli utrzymywane w celu osią-
gnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości (rysunek 2).

Rzeczowe aktywa trwałe

Zapasy

Aktywa materialne

Wartości
niematerialne i prawne

Należności

Rozliczenia
międzyokresowe

Aktywa operacyjne
(przeznaczone do wykorzystania

w działalności operacyjnej)

Aktywa
pieniężne

Instrumenty kapitałowe
emitowane przez inne podmioty

Inne aktywa
�nansowe

Aktywa �nansowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne
i prawne

Aktywa inwestycyjne
(utrzymywane w celu osiągania korzyści
ekonomicznych z przyrostu ich wartości)

Aktywa przedsiębiorstwa

Rysunek 2. Podział aktywów na operacyjne i inwestycyjne
Źródło: opracowanie własne na podstawie G. K. Świderska, Jak czytać sprawozdanie finansowe…, op.cit., s. 35–37.

14 M. Ertl, Aktives Cashflow-Management. Liquiditätssicherung durch wertorientierte Unternehmens-
führung und effiziente Innenfinanzierung, Vahlen, München 2004, s. 27.
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Wartości niematerialne
i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa
�nansowe

Inne inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

Aktywa trwałe

Zapasy

Należności krótkoterminowe

Nabyte udziały lub akcje

Nabyte dłużne papiery
wartościowe

Udzielone pożyczki

Inne krótkoterminowe aktywa
�nansowe

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

Aktywa obrotowe

Aktywa przedsiębiorstwa

Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne

Rysunek 3. Struktura aktywów przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie G. K. Świderska, Jak czytać sprawozdanie finansowe…, op.cit., s. 38–41; 
Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, op.cit., s. 33–34.

Aktywa w bilansie prezentuje się według ich rosnącej płynności, czyli wzrastającej 
szansy na zamianę na gotówkę bez straty15. Z punktu widzenia płynności aktywów 
istotny jest tradycyjny podział na aktywa trwałe i aktywa obrotowe (rysunek 3). 
W ustawie o rachunkowości określono zakres aktywów obrotowych, a pozostałe akty-
wa zaklasyfikowano do aktywów trwałych16. Aktywa obrotowe to zasoby  majątkowe 

15 G. K. Świderska, Jak czytać sprawozdanie finansowe…, op.cit., s. 37.
16 Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, op.cit., s. 33.
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przedsiębiorstwa, od których oczekuje się, że zostaną przekształcone na środki 
pieniężne lub zużyte w ciągu jednego roku lub w ciągu jednego cyklu operacyjnego, 
jeśli trwa on dłużej niż 12 miesięcy17. Pozostałe zasoby majątkowe to aktywa trwałe.

Struktura aktywów

W aktywach trwałych
- przedmioty leasingu

- należności długoterminowe będące
przedmiotem cesji i pozostawione u cedenta

W aktywach obrotowych
- przelane na osoby trzecie należności

krótkoterminowe pozostawione w aktywach 
cedenta

Udział w aktywach zasobów  
majątkowych, których właścicielami

są osoby trzecie

Jakość aktywów trwałych Jakość należności Jakość zapasów

Jakość aktywów

Udział w aktywach aktywów
stanowiących zabezpieczenie

zobowiązań przedsiębiorstwa lub
osób trzecich   

Czynniki mające wpływ na
płynność strukturalną  

Rysunek 4. Uwarunkowania płynności strukturalnej
Źródło: opracowanie własne.

Z punktu widzenia płynności aktywów ważny jest nie tylko podział na aktywa 
obrotowe i trwałe, lecz także jakość samych aktywów zaliczanych do tych pozycji. 
Pewne zapasy są niepełnowartościowe, ponieważ nie uda się ich spieniężyć bez straty, 
a część jest w ogóle nie zbywalna. Do takich zapasów zalicza się – zepsute materia-
ły, zepsute towary (np. przeterminowana żywność, odzież z poprzedniej kolekcji, 
poprzedniego sezonu, uszkodzone produkty itd.). Także należności znajdujące się 
w bilansie przedsiębiorstwa nie zawsze są możliwe do odzyskania. Szanse odzyskania 

17 G. K. Świderska, Jak czytać sprawozdanie finansowe…, op.cit., s. 37; Komentarz do znowelizowanej 
ustawy o rachunkowości, op.cit., s. 33–34.
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należności spadają wraz z upływem okresu przeterminowania. Jeśli wierzytelności 
przeterminowane musiałyby zostać natychmiast upłynnione, to wierzyciel musiałby 
je sprzedać za część ich wartości – tym mniejszą, im mniejsze prawdopodobieństwo 
odzyskania należności, im wyższy koszt pieniądza na rynku, im wyższe koszty 
koniecznych do podjęcia działań windykacyjnych18.

Z punktu widzenia możliwości poprawy płynności nieistotne są wierzytelno-
ści, które zostały scedowane na inne podmioty w drodze cesji wierzytelności, ale 
– z powodu zachowania ryzyka z nimi związanego, korzyści z nimi związanych 
lub kontroli nad nimi – zostały pozostawione w księgach rachunkowych cedenta19.

Na rysunku 4 przedstawiono czynniki, które mają wpływ na płynność struk-
turalną. Można do nich zaliczyć strukturę aktywów, występowanie w aktywach 
zasobów majątkowych, których właścicielami są  inne osoby, oraz stanowiących 
zabezpieczenie zobowiązań przedsiębiorstwa lub osób trzecich.

3. Pomiar płynności strukturalnej

Wskaźniki finansowe oznaczają wielkości liczbowe wyrażające różne stosunki, 
inaczej relacje, między elementami działalności finansowej20. Aby wykorzystywać 
wskaźniki do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, należy dysponować 
określonymi bazami porównawczymi, czyli podstawami odniesienia dla ich war-
tości, którymi mogą być21:
• dane z okresów ubiegłych (porównanie w czasie),
• dane planowe (porównanie z planem),
• dane z innych jednostek (porównanie sektorowe),
• dane standardowe (porównanie ze standardami),
• dane uśrednione (porównanie ze średnimi).

18 Na temat czynników mających wpływ na cenę przeterminowanych należności szerzej: K. Krecz-
mańska-Gigol, Windykacja polubowna i przymusowa – proces, rynek, wycena wierzytelności, Difin, War-
szawa 2015, rozdział III.

19 Szerzej na ten temat zob. K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring jako jeden z instrumentów zarządza-
nia należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału, Difin, Warszawa 2013, s. 57–58; 
M. Frendzel, Instrumenty finansowe w świetle MSR 39 – ujmowanie i wycena, „Monitor Rachunkowości 
i Finansów” 2003, nr 12 (57) i 2004 nr 6 (63); K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring w świetle prawa cywilnego, 
podatkowego i bilansowego, Difin, Warszawa 2006, s. 108–112.

20 Leksykon finansowo-bankowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 506.
21 M. Hamrol, Niedoceniane aspekty badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, s. 1–10; E. Mio-
duchowska, Ocena przydatności wskaźników rynku kapitałowego, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitało-
wym, red. J. Duraj, KAiSP UŁ, Omega-Praksis, Łódź 1999, s. 133–146.
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W wyniku prowadzonych badań skonstruowano wskaźniki płynności struktu-
ralnej, pamiętając o tym, że wskaźniki muszą być proste, aby były funkcjonalne, ale 
w swej prostocie nie uwzględniają one wielu czynników uznanych za mniej istotne22. 
Dodatkowo, jak to ma miejsce w przypadku wskaźników płynności strukturalnej, 
które odnoszą się do struktury aktywów, a więc opierają się na danych bilansowych, 
są one obciążone ryzykiem manipulacji ze strony sporządzających sprawozdania.

Do pomiaru płynności strukturalnej mogą służyć następujące wskaźniki struk-
tury aktywów ogółem:
• Wskaźnik udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem

WSA1 = AT : A 

gdzie:
WSA1 – wskaźnik struktury aktywów ogółem, czyli udziału aktywów trwałych 
w aktywach ogółem
AT – aktywa trwałe
A – aktywa ogółem

Wskaźnik może przybierać wartości z przedziału (0;1>. Im niższa wartość 
wskaźnika udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem, tym lepsza płynność 
strukturalna przedsiębiorstwa.
• Wskaźnik udziału aktywów obrotowych w aktywach ogółem

WSA2 = AO : A

gdzie:
WSA2 – wskaźnik struktury aktywów ogółem, czyli udziału aktywów obrotowych 
w aktywach ogółem
AO – aktywa obrotowe
A – aktywa ogółem

Wskaźnik może przybierać wartości z przedziału (0;1>. Im niższa wartość 
wskaźnika udziału aktywów obrotowych w aktywach ogółem, tym gorsza płynność 
strukturalna przedsiębiorstwa.

Interpretacja wartości tych wskaźników znajduje się w tabeli 1.

22 Mierniki płynności strukturalnej i  płynności potencjalnej, badania statutowe pod kierunkiem 
K. Kreczmańskiej-Gigol, KZiF/S/29/14, SGH, Warszawa 2014.
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Tabela 1. Interpretacja wskaźników WSA1 i WSA2

Wskaźniki udziału aktywów trwałych w aktywach 
ogółem WSA1

Wskaźniki udziału aktywów obrotowych w aktywach 
ogółem WSA2

Wartość Poziom płynności 
strukturalnej

Wartość Poziom płynności 
strukturalnej

(0; 0,25> bardzo dobry (0; 0,25> bardzo zły

<0,26; 0,34) dobry <0,26; 0,34) zły

<0,34; 0,50) średni <0,34; 0,50) średni

<0,50; 0,75) zły <0,50; 0,75) dobry

<0,75; 1> bardzo zły <0,75; 1> bardzo dobry

Źródło: Wyniki badań Mierniki płynności strukturalnej i płynności potencjalnej, op.cit.

Można także ocenić płynność strukturalną w odniesieniu tylko do aktywów 
trwałych przedsiębiorstwa. Służą temu następujące wskaźniki płynności strukturalnej:
• Wskaźnik udziału wartości niematerialnych i prawnych w aktywach trwałych 

ogółem (WAT1)

WAT1 = WNiP : AT

gdzie:
WAT1 – wskaźnik udziału wartości niematerialnych i prawnych w aktywach trwałych
WNiP – wartości niematerialne i prawne
AT – aktywa trwałe

Wskaźnik teoretycznie może przybierać wartości z przedziału (0;1>. Im wyższa 
wartość wskaźnika udziału wartości niematerialnych i prawnych w aktywach trwa-
łych, tym gorsza płynność strukturalna przedsiębiorstwa.
• Wskaźnik udziału wartości rzeczowych aktywów trwałych w aktywach trwałych 

ogółem (WAT2)

WAT2 = RzAT : AT

gdzie:
WAT2 – wskaźnik udziału rzeczowych aktywów trwałych w aktywach trwałych 
ogółem
RzAT – rzeczowe aktywa trwałe
AT – aktywa trwałe

Wskaźnik teoretycznie może przybierać wartości z przedziału (0;1>. Im wyższa 
wartość wskaźnika udziału rzeczowych aktywów trwałych w aktywach trwałych, 
tym lepsza płynność strukturalna przedsiębiorstwa.
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• Wskaźnik udziału należności długoterminowych w aktywach trwałych ogółem 
(WAT3)

WAT3 = ND : AT

gdzie:
WAT3 – wskaźnik udziału należności długoterminowych w aktywach trwałych ogółem
ND – należności długoterminowe
AT – aktywa trwałe

Wskaźnik teoretycznie może przybierać wartości z przedziału (0;1>. Im wyższa 
wartość wskaźnika udziału należności długoterminowych w aktywach trwałych, 
tym lepsza płynność strukturalna przedsiębiorstwa.
• Wskaźnik udziału długoterminowych rozliczeń międzyokresowych w aktywach 

trwałych ogółem (WAT4)

WAT4 = RMD : AT

gdzie:
WAT4 – wskaźnik udziału długoterminowych rozliczeń międzyokresowych w akty-
wach trwałych ogółem
RMD – długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AT – aktywa trwałe

Wskaźnik teoretycznie może przybierać wartości z przedziału (0;1>. Im wyższa 
wartość wskaźnika udziału długoterminowych rozliczeń międzyokresowych w ak-
tywach trwałych, tym gorsza płynność strukturalna przedsiębiorstwa.

Kolejna grupa wskaźników płynności strukturalnej odnosi się do płynności 
aktywów obrotowych. Obejmuje ona następujące wskaźniki:
• Wskaźnik udziału zapasów w aktywach obrotowych (WAO1)

WAO1 = Z : AO

gdzie:
WAO1 – wskaźnik udziału zapasów w aktywach obrotowych
Z – zapasy
AO – aktywa obrotowe

Wskaźnik teoretycznie może przybierać wartości z przedziału (0;1>. Im wyższa 
wartość wskaźnika udziału zapasów w aktywach obrotowych, tym gorsza płynność 
strukturalna przedsiębiorstwa.
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• Wskaźnik udziału należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych (WAO2)

WAO2 = NK : AO

gdzie:
WAO2 – wskaźnik udziału należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych
NK – należności krótkoterminowe
AO – aktywa obrotowe

Wskaźnik teoretycznie może przybierać wartości z przedziału (0;1>. Im wyższa 
wartość wskaźnika udziału należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych, 
tym lepsza płynność strukturalna przedsiębiorstwa.
• Wskaźnik udziału inwestycji krótkoterminowych w aktywach obrotowych (WAO3)

WAO3 = IK : AO

gdzie:
WAO3 – wskaźnik udziału inwestycji krótkoterminowych w aktywach obrotowych
IK – inwestycje krótkoterminowe
AO – aktywa obrotowe

Wskaźnik teoretycznie może przybierać wartości z przedziału (0;1>. Im wyższa 
wartość wskaźnika udziału należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych, 
tym lepsza płynność strukturalna przedsiębiorstwa.
• Wskaźnik udziału krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w aktywach 

obrotowych (WAO4)

WAO4 = RMK : AO

gdzie:
WAO4 – wskaźnik udziału krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w akty-
wach obrotowych
RMK – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AO – aktywa obrotowe

Wskaźnik teoretycznie może przybierać wartości z przedziału (0;1>. Im wyższa 
wartość wskaźnika udziału krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w ak-
tywach obrotowych, tym gorsza płynność strukturalna przedsiębiorstwa.

Można także ocenić płynność strukturalną, badając płynność wszystkich kate-
gorii aktywów. Służy temu ogólny wskaźnik płynności aktywów przedsiębiorstwa, 
który jest następujący:

WPA = PA : A
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gdzie:
WPA – wskaźnik płynności aktywów
PA – skorygowana o płynność wartość aktywów
A – aktywa ogółem

Skorygowaną o płynność wartość aktywów wylicza się według wzoru:

PA = PAT + PAO

gdzie:
PAT – skorygowana o płynność wartość aktywów trwałych
PAO – skorygowana o płynność wartość aktywów obrotowych

W związku z tym, że poszczególne aktywa różnią się miedzy sobą płynnością, 
to każdej z grup aktywów przypisano współczynnik płynności. Zostały one przed-
stawione w tabeli 2.

Tabela 2. Współczynniki płynności poszczególnych aktywów

Rodzaj aktywów Współczynnik płynności

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne 0,10

Rzeczowe aktywa trwałe 0,20

Należności długoterminowe 0,30

Inwestycje długoterminowe 0,15

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 0,00

Aktywa obrotowe

Zapasy 0,50

Należności 0,75

Inwestycje krótkoterminowe 1,00

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 0,00

Źródło: Wyniki badań Mierniki płynności strukturalnej i płynności potencjalnej, op.cit.

Używając współczynników płynności dla poszczególnych aktywów, wyliczono:
• skorygowaną o płynność wartość aktywów trwałych:

PAT = (0,1 × WAT1 + 0,2 × WAT2 + 0,3 × WAT3 + 0,15 × WAT4) × AT

gdzie:
PAT – skorygowana o płynność wartość aktywów trwałych
WAT1 – wskaźnik udziału wartości niematerialnych i prawnych w aktywach trwałych
WAT2 – wskaźnik udziału rzeczowych aktywów trwałych w aktywach trwałych
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WAT3 – wskaźnik udziału należności długoterminowych w aktywach trwałych
WAT4 – wskaźnik udziału inwestycji długoterminowych w aktywach trwałych
AT – aktywa trwałe
• skorygowaną o płynność wartość aktywów obrotowych:

PAO = (0,5 × WAO1 + 0,75 × WAO2 + 1,0 × WAO3) × AO

gdzie:
PAO – skorygowana o płynność wartość aktywów obrotowych
WAO1 – wskaźnik udziału zapasów w aktywach obrotowych
WAO2 – wskaźnik udziału należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych
WAO3 – wskaźnik udziału inwestycji krótkoterminowych w aktywach obrotowych
AO – aktywa obrotowe
• skorygowana o płynność wartość aktywów ogółem:

PA = (0,1 × WAT1 + 0,2 × WAT2 + 0,3 × WAT3 + 0,15 × WAT4) × AT + 
+ (0,5 × WAO1 + 0,75 x WAO2 + 1,0 × WAO3) × AO

gdzie:
PA – skorygowana o płynność wartość aktywów
WAT1 – wskaźnik udziału wartości niematerialnych i prawnych w aktywach trwałych
WAT2 – wskaźnik udziału rzeczowych aktywów trwałych w aktywach trwałych
WAT3 – wskaźnik udziału należności długoterminowych w aktywach trwałych
WAT4 – wskaźnik udziału inwestycji długoterminowych w aktywach trwałych
AT – aktywa trwałe
WAO1 – wskaźnik udziału zapasów w aktywach obrotowych
WAO2 – wskaźnik udziału należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych
WAO3 – wskaźnik udziału inwestycji krótkoterminowych w aktywach obrotowych
AO – aktywa obrotowe

Wykorzystując PA, można wyliczyć wskaźnik płynności aktywów WPA na pod-
stawie następującego wzoru:

WPA = PA : A

WPA = [(0,1 × WAT1 + 0,2 × WAT2 + 0,3 × WAT3 + 0,15 × WAT4) ×  
× AT + (0,5 × WAO1 + 0,75 × WAO2 + 1,0 x WAO3) × AO] : A

gdzie:
WPA – wskaźnik płynności aktywów
WAT1 – wskaźnik udziału wartości niematerialnych i prawnych w aktywach trwałych
WAT2 – wskaźnik udziału rzeczowych aktywów trwałych w aktywach trwałych
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WAT3 – wskaźnik udziału należności długoterminowych w aktywach trwałych
WAT4 – wskaźnik udziału inwestycji długoterminowych w aktywach trwałych
AT – aktywa trwałe
WAO1 – wskaźnik udziału zapasów w aktywach obrotowych
WAO2 – wskaźnik udziału należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych
WAO3 – wskaźnik udziału inwestycji krótkoterminowych w aktywach obrotowych
AO – aktywa obrotowe
A – aktywa ogółem

Im wyższa wartość wskaźnika płynności aktywów, tym lepsza płynność struk-
turalna.

4. Zakończenie

Przedstawione autorskie wskaźniki płynności strukturalnej służą pomiarowi 
zdolności do szybkiej zamiany aktywów na środki pieniężne bez utraty wartości 
tych aktywów. Można obliczyć skorygowane wskaźniki płynności strukturalnej, 
uwzględniając ewentualne zaburzenia pomiaru związane z aktywami, które znajdują 
się w bilansie przedsiębiorstwa, ale nie mogą być użyte do poprawy płynności, o któ-
rych była mowa w punkcie dotyczącym uwarunkowań płynności strukturalnej23. 
Jednak zastosowanie wskaźników skorygowanych może natrafić na barierę braku 
odpowiednich danych do ich obliczenia. Należy także pamiętać o tym, że wskaźniki 
skorygowane będą pozbawione atutu prostoty.

Tabela 3.  Poziom zdolności płatniczej a poziom płynności strukturalnej i płynności 
potencjalnej

Rodzaj płynności Warianty I II III IV

Płynność strukturalna
dobra x x

zła x x

Płynność potencjalna
dobra x x

zła x x

Zdolność płatnicza
dobra x x x

zła x

Źródło: Wyniki badań Mierniki płynności strukturalnej i płynności potencjalnej, op.cit.

23 Na temat skorygowanych wskaźników płynności strukturalnej patrz: K. Kreczmańska-Gigol, Pomiar 
płynności finansowej, w: Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, red. K. Krecz-
mańska-Gigol, Difin, Warszawa 2015, s. 30–69.
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Płynność strukturalna jest substytutem płynności potencjalnej, a jednocześnie 
wpływa na zdolność płatniczą. Zależność między płynnością strukturalną i zdol-
nością płatniczą po uwzględnieniu wpływu płynności potencjalnej na zdolność 
płatniczą została przedstawiona w tabeli 3. Jeśli przedsiębiorstwo ma dobrą płynność 
strukturalną, to nawet jeśli jego płynność potencjalna jest zła, przedsiębiorstwo 
ma dobrą zdolność płatniczą. Jeśli płynność strukturalna przedsiębiorstwa jest zła, 
to dzięki dobrej płynności potencjalnej przedsiębiorstwo może mieć dobrą zdolność 
płatniczą. W przypadku złej płynności strukturalnej i złej płynności potencjalnej 
przedsiębiorstwo nie jest w stanie utrzymać zdolności płatniczej. Dobra płynność 
strukturalna jest więc warunkiem wystarczającym dla utrzymania zdolności płat-
niczej bez względu na poziom płynności potencjalnej.

Wskaźniki płynności strukturalnej przedstawione w opracowaniu mogą być 
wykorzystywane w praktyce do monitorowania zdolności płatniczej przedsiębior-
stwa, której utrzymanie jest warunkiem koniecznym trwania przedsiębiorstwa. 
Warto pamiętać o ich ograniczeniach związanych z zasadami ewidencjonowania 
zasobów majątkowych w bilansie przedsiębiorstwa. Jeśli zaburzenia są znaczne, 
to należałoby zastosować skorygowane wskaźniki płynności strukturalnej, których 
wadą jest jednak brak prostoty.
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KAPITAŁ OBROTOWY NETTO 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE I METODY 
JEGO POMIARU

1. Wprowadzenie

Kapitał obrotowy netto nieujemny (KON ≥ 0) informuje o wartości aktywów 
obrotowych, które są finansowane przez kapitał stały, lub o wartości kapitału stałe-
go, który finansuje aktywa obrotowe. W przypadku, kiedy KON jest mniejszy od 0, 
wartość bezwzględna tego kapitału wskazuje na poziom zobowiązań bieżących, 
które pokrywają aktywa trwałe. Zarządzanie KON dotyczy kształtowania w przed-
siębiorstwie określonych relacji pomiędzy strukturą majątku (aktywa) a strukturą 
kapitałów (pasywa). Wspomniane relacje informują o stosowanej w jednostce stra-
tegii zarządzania KON, z czym wiąże się zarówno koszt korzystania z kapitałów, 
jak i ryzyko związane z utrzymaniem określonego poziomu płynności finansowej1.

Wartość KON może być ustalona w oparciu o dwie metody, które w efekcie dają 
ten sam wynik. Kapitał obrotowy netto może być wyrażony jako różnica pomię-
dzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami bieżącymi (krótkoterminowymi) 
– pierwsza metoda – lub jako różnica pomiędzy kapitałem stałym (zobowiązania 
długoterminowe plus kapitał własny) a aktywami trwałymi – druga metoda. Niepo-
rozumieniem terminologicznym, przynajmniej dla mnie, jest nazywanie pierwszej 
metody metodą bilansową (księgową), a drugiej metodą finansową (kapitałową)2. 

1 J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse spółki akcyjnej, Difin, War-
szawa 2009, s. 141.

2 Na przykład w książce G. Gołębiowskiego (red.), A. Grycuka, A. Tłaczały, P. Wiśniewskiego, Analiza 
finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2014, na stronie 121 można przeczytać: „Kapitałem obroto-
wym netto (inaczej kapitałem pracującym – Working Capital) będzie w ujęciu bilansowym (księgowym) 
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Używanie takich nazw nie tylko wprowadza w błąd, tworzy konfuzję pojęciową, 
lecz także jest nieadekwatne (nietransparentne) w odniesieniu do rodzaju kategorii 
stosowanych dla obliczania KON.

2. Metody pomiaru kapitału obrotowego netto3

Przy wskaźnikowej analizie KON powszechnie używana jest następująca for-
muła algebraiczna:

KON
A

Informuje ona o udziale KON w ogólnej wartości aktywów. Jeżeli ta relacja jest 
ujemna, to oznacza, że kapitał obrotowy netto jest ujemny. Najniższą wartość osiąga 
KON przy danej sumie bilansowej wtedy, kiedy w aktywach występują tylko aktywa 
trwałe, a w kapitałach zobowiązania bieżące (rysunek 1).

Rysunek 1. Najniższa wartość KON
Źródło: opracowanie własne.

różnica pomiędzy aktywami obrotowymi a bieżącymi zobowiązaniami (…). W ujęciu finansowym (kapi-
tałowym) kapitał obrotowy netto to różnica pomiędzy kapitałem stałym i aktywami trwałymi (…)”. Czy 
słowa „ujęcie bilansowe (księgowe)” i „ujęcie finansowe (kapitałowe)” są to właściwe nazwy oznaczające 
nową jakość w korzystaniu z kategorii ekonomicznych należących do podobnych grup pojęć używanych 
w rachunkowości? Według mnie oba sposoby liczenia KON są oparte na bilansie przy jednoczesnym 
uwzględnieniu odpowiednich pozycji aktywów i pasywów (sic!). 

3 Kolejnym nieporozumieniem jest używanie przez J.  Komorowskiego formuły matematycznej, 
według której aktywa trwałe + kapitał pracujący (według tego autora synonim KON) są równe sumie 
kapitału własnego i kapitałów obcych. To zdanie jest wyłącznie prawdziwe w sytuacji, kiedy KON odpo-
wiada wartości aktywów obrotowych, co oznacza, że zobowiązania bieżące w ogóle nie istnieją. Zupeł-
nie kuriozalnym stwierdzeniem jest „kapitał pracujący jako zagregowany składnik bilansu wyrażający 
płynność przedsiębiorstwa pełni (…)”. Por. Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, 
red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010, s. 32 i nast.
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W miarę zwiększania KON (który jest nadal ujemny) następuje wzrost udziału 
kapitału stałego w ogólnej niezmienionej wartości bilansowej i/lub udziału aktywów 
obrotowych w aktywach ogółem. Kapitał obrotowy netto jest ujemny, ponieważ 
część aktywów trwałych jest finansowana zobowiązaniami bieżącymi (rysunek 7). 
Dalszy wzrost udziału kapitału stałego w ogólnej niezmienionej sumie bilansowej 
przy jednoczesnym wzroście udziału aktywów obrotowych w wartości bilansowej 
prowadzi do wzrostu KON, który może być dodatni, o ile wartość kapitału stałego 
przekroczy wartość aktywów trwałych (rysunki 3, 4, 5).

Kapitał obrotowy netto jest równy 0 (relacja KON do wartości aktywów jest 
równa 0) wtedy, kiedy wartość aktywów obrotowych jest równa wartości zobowią-
zań bieżących, a wartość aktywów trwałych stanowi równowartość kapitału stałego 
(rysunek 6). Należy zauważyć, że konsekwencją tego stwierdzenia jest fakt, iż KON 
jest równy 0 również wtedy, kiedy w aktywach występują wyłącznie aktywa trwałe 
pokryte w całości kapitałem stałym (rysunek 2) lub też w aktywach znajdują się tylko 
aktywa obrotowe sfinansowane w 100% zobowiązaniami bieżącymi.

Rysunek 2. Kapitał obrotowy netto równy 0
Źródło: opracowanie własne.

Najwyższą wartość osiąga KON (przy stałej sumie bilansowej) wtedy, kiedy 
w aktywach występują wyłącznie aktywa obrotowe, które są w 100% sfinansowane 
kapitałem stałym (rysunek 3). Wtedy relacja KON do wartości aktywów jest równa 1.

Przyjmując założenie utrzymywania stałej struktury majątku, przy zmiennej 
relacji kapitałów stałych do zobowiązań bieżących, najwyższą wartość osiąga KON 
w przypadku, kiedy cały majątek obrotowy jest sfinansowany kapitałami stałymi 
(rysunek 4). Jest on dokładnie równy wartości aktywów obrotowych.

Dopuszczając teraz stopniowe zwiększanie udziału zobowiązań bieżących 
w kapitałach ogółem (suma bilansowa jest constans), zmniejszeniu ulega wartość 
kapitału obrotowego netto.



Janusz Ostaszewski 188

Rysunek 3. Maksymalna wartość KON
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Kapitał obrotowy netto równy wartości aktywów obrotowych
Źródło: opracowanie własne.

Przy analizie KON mogą być pomocne następujące wskaźniki:

1) KON
Ks

 * 100% = (Ks − Atrw

Ks

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟) * 100% = (  1− Atrw

Ks

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟) * 100%

gdzie:
KON – kapitał obrotowy netto
Ks – kapitał stały
Atrw – aktywa trwałe

Wskaźnik ten informuje, ile procent kapitału stałego finansuje aktywa obroto-
we. Jeżeli ten wskaźnik jest równy 0%, oznacza, że 100% kapitału stałego finansuje 
aktywa trwałe, a KON jest dokładnie równy 0. W przypadku, kiedy wskaźnik jest 
równy 100%, kapitał stały finansuje wyłącznie aktywa obrotowe, a aktywa trwałe 
nie występują w bilansie. Kapitał obrotowy netto jest wtedy równy kapitałowi sta-
łemu. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że KON jest ujemny, czyli część 
aktywów trwałych jest finansowana zobowiązaniami bieżącymi.
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Rysunek 5. Dodatni kapitał obrotowy netto
Źródło: opracowanie własne na podstawie Finanse przedsiębiorstwa, Polsoft, Poznań 1997, s. 52.

2)  KON
Aobr

 * 100% = Aobr Zbież

Aobr

 * 100% = (1 –  Zbież

Aobr

*100%) * 100%

gdzie:
Aobr – aktywa obrotowe
Zbież – zobowiązania bieżące

Wartość tego wskaźnika wskazuje na procent aktywów obrotowych, które 
są finansowane kapitałem stałym. Jeżeli wskaźnik ten jest równy 0%, oznacza to, że 
zobowiązania bieżące finansują w 100% aktywa obrotowe (KON = 0). Przy wartości 
równej 100% zobowiązania bieżące nie występują w bilansie, a wszystkie aktywa 
finansowane są kapitałem stałym. KON jest równy wartości aktywów obrotowych. 
W przypadku, kiedy analizowany wskaźnik będzie ujemny, oznaczać to będzie, że 
KON jest również ujemny (nie wszystkie aktywa trwałe są pokryte kapitałami stałymi).

Rysunek 6. Kapitał obrotowy netto równy 0
Źródło: opracowanie własne.
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3) Zbież

Aobr

*100% * 100%

oznaczenia tak jak powyżej
Wartość wskaźnika informuje, jaki procent aktywów obrotowych jest pokryty 

zobowiązaniami bieżącymi. Jeżeli jego wartość jest wyższa od 100%, oznacza to, że 
zobowiązania bieżące finansują oprócz aktywów obrotowych część lub nawet całość 
aktywów trwałych, co oznacza, że KON jest ujemny.

4) − KON
Atrw

 * 100% = (Atrw −Ks

Atrw

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟) * 100% = (1− Ks

Atrw

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟) * 100%

oznaczenia tak jak powyżej

Rysunek 7. Ujemny kapitał obrotowy netto
Źródło: opracowanie własne.

Przy ujemnym kapitale obrotowym netto wskaźnik ten wskazuje na procent 
aktywów trwałych finansowanych zobowiązaniami bieżącymi. Przy wartości 
wskaźnika wynoszącej 0% kapitał stały jest równy wartości aktywów trwałych. 
Sytuacja taka oznacza, że 100% aktywów trwałych jest finansowanych kapitałem 
stałym, a KON wynosi 0. Jeżeli wskaźnik jest równy 100%, to oznacza, że wszystkie 
aktywa są  finansowane zobowiązaniami bieżącymi. Kapitał obrotowy netto jest 
ujemny, a jego wartość bezwzględna jest równa nadwyżce zobowiązań bieżących 
nad wartością aktywów obrotowych, czyli jest równa wartości aktywów trwałych. 
Wartość ujemna wskaźnika wskazuje, że kapitał stały przewyższa aktywa trwałe, 
w czego następstwie KON jest dodatni.

5) 1−
Ks

Atrw

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ * 100%, oznaczenia tak jak powyżej



Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru 191

Wskaźnik informuje, ile procent aktywów trwałych jest finansowanych kapita-
łem stałym. Jeżeli wskaźnik ten jest mniejszy od 100%, to oznacza, że nie wszystkie 
aktywa trwałe są finansowane kapitałem stałym. W tej sytuacji KON jest ujemny. 
Wartość wskaźnika równa 100% oznacza, że KON wynosi 0. Jeżeli omawiany współ-
czynnik jest równy 0, to w pasywach występują wyłącznie zobowiązania bieżące, 
KON jest ujemny, którego wartość bezwzględna jest równa nadwyżce zobowiązań 
przekraczającej wartość aktywów obrotowych, czyli jest równa wartości aktywów 
trwałych. Wskaźnik wyższy od 100% informuje, że nie tylko wszystkie aktywa 
trwałe zostały sfinansowane kapitałem stałym, lecz także pozostała część kapitału 
stałego jest przeznaczona na finansowanie aktywów obrotowych. Wówczas KON 
jest dodatni.

Zadaniem kapitału obrotowego netto jest racjonalizacja zarządzania ryzykiem 
wynikającym z konieczności spłacania zobowiązań bieżących (krótkoterminowych). 
Duża wartość KON przy odpowiedniej strukturze aktywów obrotowych (przewaga 
aktywów najbardziej płynnych) zmniejsza ryzyko związane ze spłacaniem zobowią-
zań bieżących. Za ten komfort płatniczy przedsiębiorstwo płaci odpowiednią cenę, 
polegającą na akceptacji wyższych kosztów korzystania z kapitałów (kapitały stałe 
są z reguły droższe od zobowiązań bieżących). Zmniejszanie wartości KON przy 
niekorzystnej zmianie struktury majątku obrotowego (np. zwiększenie udziału za-
pasów trudno zbywalnych, należności trudno ściągalnych w aktywach obrotowych) 
podwyższa ryzyko dotyczące utrzymywania odpowiedniej płynności finansowej 
pozwalającej na bezproblemowe regulowanie zobowiązań krótkoterminowych4.

3. Majątek obrotowy netto (CCN)

Analizując kategorię kapitału obrotowego netto, trzeba mieć na uwadze fakt, że 
pojęcie to może mieć różne znaczenie mimo tego, że różnice merytoryczne nie są aż 
tak bardzo istotne, ale jednak istnieją. Przedstawiony powyżej sposób liczenia KON 
jest oparty na wybranych pozycjach bilansowych i dotyczy zagadnień poruszanych 
na początku tego opracowania. Takie podejście jest dominującym przedmiotem roz-
ważań wspomnianego opracowania naukowego. Oprócz tak zdefiniowanego kapitału 
obrotowego netto istnieje kategoria kapitału pracującego (Working  Capital). Jest ona 
wykorzystywana przy liczeniu strumieni pieniężnych generowanych w działalności 
operacyjnej przedsiębiorstwa (żółte pole).

4 Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2013, s. 488.
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Mro

ΔCCN ⇓ Zaciąganie pożyczek 
i kredytów 

krótkoterminowych

⇐ ⇐ 
⇒ ⇒ 

Inwestycje

Spłaty pożyczek  
i kredytów krótkoterminowych 

Zwiększanie funduszów powierzonych 
oraz zaciąganie pożyczek i kredytów 
długoterminowych 

⇐ ⇐ 
⇒ ⇒ 

Sprzedaż składników majątkowych 
zaliczonych do działalności 
inwestycyjnej, otrzymywane 
dywidendy, odsetki itp.

Odsetki od zaciągniętych kredytów 
oraz inne wydatki pieniężne 
związane z działalnością finansową

Zmniejszanie funduszów 
powierzonych oraz spłata 
pożyczek i kredytów 
długoterminowych. Płacone 
dywidendy. 

Inne dodatkowe wpływy 
pieniężne związane 
z działalnością finansową 

⇓⇑ 

Rysunek 8.  Analiza przepływów pieniężnych przy zastosowaniu metody bezpośredniej 
liczenia cash flow

*Kolorem żółtym oznaczono działalność operacyjną, turkusowym – inwestycyjną, fioletowym – finansową.
Źródło: opracowanie własne.

W celu uniknięcia dysonansu poznawczego pierwszy omówiony kapitał jest 
nazywany KON, a ten drugi CCN (wł. Capitale Circolante Netto – majątek obroto-
wy netto). CCN wyraża zamrożenie pieniądza w obrocie, przy czym w zależności 
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od fazy obrotu przyjmuje on postać pieniądza tworzącego rezerwę transakcyjną, 
zapasów materiałów, wyrobów gotowych, należności, które w efekcie zamknięcia 
cyklu obrotowego podlegają transformacji w pieniądz.

Ogólnie rzecz ujmując, CCN może być w uproszczeniu zdefiniowany następująco5:

CCN = (należności + zapasy + rezerwa pieniądza transakcyjna) – 
– zobowiązania handlowe

Obliczając ∆CCN, bierzemy pod uwagę różnicę między CCN według bilansu 
zamknięcia i CCN według bilansu otwarcia. Jeżeli ∆CCN > 0, to oznacza, że w ciągu 
roku nastąpiło zwiększenie zamrożenia pieniądza w obrocie, czego wynikiem jest 
zmniejszenie strumienia pieniężnego, który może być przeznaczony na finansowanie 
działalności inwestycyjnej i finansowej. Marża operacyjna netto (Mro), zdefiniowana 
jako różnica pomiędzy przychodami operacyjnymi netto a kosztami monetarnymi 
(pieniężnymi) operacyjnymi skorygowana o podatek dochodowy, jest pomniejszana 
o przyrost zamrożenia pieniądza w obrocie. W sytuacji, w której ∆CCN < 0, oznacza 
to, że nastąpiło zmniejszenie zamrożenia pieniądza w obrocie (np. spadek należności, 
zmniejszenie zapasów, zwiększenie zobowiązań handlowych). Wówczas pieniądz 
generowany w działalności operacyjnej (żółte pole) jest sumą pieniądza płynącego 
z rachunku zysków (marża operacyjna) i pieniądza uwolnionego z zamrożenia w ob-
rocie (∆CCN < 0). Zatem strumień wytworzony w sferze operacyjnej jest różnicą 
Mro i ∆CCN (por. rysunek 8).

 So = Mro – ΔCCN 

gdzie:
So – strumień pieniądza pochodzący z działalności operacyjnej.

4. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto

W zarządzaniu kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwie można wyróżnić 
trzy strategie: konserwatywną, umiarkowaną i agresywną.

Pierwsza strategia, nazywana również zachowawczą6, polega na utrzymaniu jak 
najwyższego poziomu KON. Przy tej strategii wszystkie aktywa trwałe są pokryte 
kapitałem stałym, a aktywa obrotowe w znaczącym stopniu również są finansowane 

5 J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse spółki…, op.cit., s. 46.
6 W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002, s. 159.
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kapitałem stałym7. Spółka, wybierając tę strategię, minimalizuje ryzyko związane 
z ewentualnymi trudnościami dotyczącymi płynności finansowej, w pasywach bo-
wiem zobowiązania bieżące występują przez krótki czas, a ich poziom jest niewielki. 
Natomiast problemem jest wysoki koszt kapitału ze względu na to, że kapitały stałe 
są z reguły droższe od zobowiązań bieżących. W tym przypadku można mówić 
o możliwości podlewarowania rentowności kapitału własnego (ROE) w wyniku za-
ciągnięcia odsetkowych źródeł obcych (finansowanie dłużne). Rentowność kapitałów 
własnych dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej jest podwyższana o pozytywne 
efekty wspomnianej dźwigni. Spółka ma wysoką płynność finansową – tym wyższą, 
im bardziej w strukturze aktywów dominują najbardziej płynne składniki majątko-
we. Kapitał obrotowy jest najwyższy wtedy, kiedy w aktywach występują wyłącznie 
aktywa obrotowe sfinansowane w 100% kapitałami stałymi.

Według drugiej strategii, nazywanej umiarkowaną, w przedsiębiorstwie nadal 
wszystkie aktywa trwałe są sfinansowane kapitałami stałymi, ale przy większym 
niż w pierwszej strategii udziale zobowiązań bieżących w finansowaniu aktywów 
obrotowych oraz przy zwiększeniu zobowiązań bieżących w sumie bilansowej. Kapitał 
obrotowy netto ulega zmniejszeniu, wskutek czego mogą powstać problemy finan-
sowe dotyczące spłaty na czas zobowiązań bieżących. Trudności te może pogłębić 
zmiana struktury aktywów obrotowych w kierunku zwiększania udziału w majątku 
aktywów trudno zbywalnych. W tym wariancie płynność finansowa jest niższa niż 
przy pierwszej strategii. Natomiast pozytywnymi efektami jej wyboru jest obniżenie 
kosztów korzystania z kapitałów, ale za cenę podwyższonego ryzyka finansowego.

Przy strategii agresywnej poziom KON zbliża się do zera lub też może przyjąć 
wartości ujemne. Oznacza to, że zdecydowana większość aktywów obrotowych jest 
finansowana zobowiązaniami bieżącymi, a może nawet wszystkie aktywa obrotowe 
są pokryte zobowiązaniami bieżącymi (KON = 0). Może również nastąpić naruszenie 
reguły bankowej (KON < 0), w następstwie czego część aktywów trwałych jest po-
kryta zobowiązaniami krótkoterminowymi. Przy takiej agresywnej strategii ryzyko 
finansowe przedsiębiorstw rośnie i może dojść do takiej sytuacji, przy której spłata 
zobowiązań krótkoterminowych będzie wymagać upłynnienia aktywów trwałych. 
Przy strategii agresywnej stopień płynności pogarsza się. Pozytywną stroną tej 
strategii jest znaczne obniżenie kosztów korzystania z kapitałów. Kapitał obrotowy 
jest najniższy w przypadku, kiedy w aktywach występują wyłącznie aktywa trwałe 
pokryte w całości zobowiązaniami bieżącymi.

7 J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse spółki…, op.cit., s. 142.
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Politechnika Rzeszowska

NISKI POZIOM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 
I BEZROBOCIE WŚRÓD MŁODYCH OSÓB JAKO 
CZYNNIK DETERMINUJĄCY NIEFORMALNE 
ZATRUDNIENIE

1. Wprowadzenie

Obecnie państwa i ich rządy borykają się z wieloma dylematami natury poli‑
tycznej, społecznej i ekonomicznej. Jednym z ważniejszych problemów jest zjawisko 
bezrobocia, podlegające silnym wahaniom. W ostatnim czasie można zaobserwować 
jego zauważalny wzrost. Skala tego zjawiska oddziałuje na gospodarkę, społeczeń‑
stwo, ma także wymiar polityczny. Na szczególną uwagę zasługuje problem braku 
pracy wśród najmłodszych uczestników rynku.

Narastający problem bezrobocia wśród osób młodych, coraz lepiej wykształ‑
conych ma szerokie spektrum negatywnych skutków i staje się coraz groźniejsze 
dla społeczeństw, w których młodzi ludzie zaczynają swój start w dorosłe życie od 
bezczynności zawodowej. Często alternatywą dla bierności staje się praca w gospo‑
darce nieformalnej.

Zjawisko zatrudnienia nieformalnego występuje w gospodarkach na całym 
świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i zacofanych gospodarczo. Skala 
i determinanty warunkujące rozwój pracy nieformalnej różnią się w zależności od 
sytuacji społeczno‑ekonomicznej i panującego ładu instytucjonalnego.

W publikacji za zbiorowość osób młodych przyjęto (podobnie jak w Badaniach 
Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL) ludność w wieku 15–34  lat, przy 
czym wyróżnia się dwie grupy wiekowe. Pierwsza, w której górną granicę wyznacza 
średni wiek ukończenia studiów w trybie dziennym, czyli do 25 lat, i druga – osoby 
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w  wieku 25–34 lat jako wchodzące na rynek pracy lub kontynuujące naukę na wyż‑
szych poziomach kształcenia.

Celem opracowania jest próba oceny wpływu zjawiska bezrobocia na skłonność 
do podejmowania zatrudnienia nieformalnego wśród młodych osób w wieku poniżej 
25. roku życia i w granicach wiekowych 25–34 lat. W publikacji została opisana istota 
nieformalnego zatrudnienia, poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej, a także 
liczba bezrobotnych zarejestrowanych według struktury wiekowej. W publikacji 
oparto się na szacunkach Głównego Urzędu Statystycznego z  lat 2000–2014. Na 
podstawie danych statystycznych dokonano próby oceny wpływu poziomu bezro‑
bocia wśród młodych osób na aktywność na nieformalnym rynku pracy w oparciu 
o metodę regresji liniowej. Statystyki publiczne uzupełniono o wybrane fragmenty 
własnych badań empirycznych prowadzonych w latach 2007–2014, które dotyczyły 
szarej strefy, w tym pracy w nieewidencjonowanej gospodarce.

2. Pojęcie i skala pracy nielegalnej

Aktywność na rynku pracy może przyjmować postać pracy legalnej, niereje‑
strowanej lub nielegalnej. Wszystkie wymienione obszary aktywności są ze sobą 
powiązane i zmieniają się pod wpływem czynników społecznych i ekonomicznych1. 
Granica pomiędzy pracą nielegalną i nierejestrowaną jest bardzo subtelna. Czasami 
przyjmuje się, że praca nierejestrowana odnosi się do łamania zasad administracyjnych, 
natomiast praca nielegalna jest utożsamiana z zachowaniem kryminalnym. Najczę‑
ściej jednak, ze względu na nieostre granice, oba pojęcia są traktowane jako tożsame.

Zatrudnienie nieformalne (nieoficjalne, nielegalne) występuje, gdy pracę najemną 
wykonuje się bez nawiązania stosunku pracy, czyli bez umowy o pracę, umowy‑
‑zlecenia, umowy o dzieło lub jakiejkolwiek innej pisemnej umowy pomiędzy 
pracodawcą a pracownikiem. Z tytułu wykonywania pracy na czarno pracownik nie 
uzyskuje ubezpieczenia społecznego. Pracą nierejestrowaną jest także praca na własny 
rachunek, jeśli z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie są realizowane 
obowiązki finansowe wobec państwa2.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nielegal‑
nym zatrudnieniem jest zatrudnienie przez pracodawcę bez potwierdzenia na piśmie 
w wymaganym terminie warunków wykonywania pracy, niezgłoszenie osoby 

1 R. Hussmanns, Measuring the Informal Economy: from Employment in the Informal Sector to Infor-
mal Employment, Working Paper No. 53, International Labour Office, December 2004, s. 15.

2 S. Kostrubiec, Praca nierejestrowana w Polsce w 1998 roku, „Gospodarka Narodowa” 1999, nr 5–6, 
s. 16; Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku, GUS, Warszawa 2005, s. 8.
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zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego, a także podjęcie przez bezrobotnego 
zatrudnienia (bądź innej pracy zarobkowej) lub działalności bez powiadomienia 
właściwego urzędu pracy. Za zatrudnienie nielegalne uważa się także powierzenie 
wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę w przy‑
padkach, gdy jest ono wymagane, lub powierzenie pracy na innych warunkach3.

Komisja Europejska w 1998 roku w komunikacie w sprawie nielegalnego za‑
trudnienia za pracę nierejestrowaną uznała odpłatne wykonywanie czynności 
ze swej natury zgodnych z porządkiem prawnym, ale niezgłoszonych władzom 
publicznym4. W komunikacie prasowym z 2013 roku zastała podtrzymana niemal 
tożsama definicja określająca pracę nierejestrowaną jako wszelką działalność zarob‑
kową, zgodną z prawem pod względem swojej natury, lecz niezgłoszoną władzom 
publicznym, z uwzględnieniem różnic w systemach prawnych państw5. Z obszaru 
pracy nierejestrowanej została wyłączona działalność przestępcza (w tradycyjnym 
ujęciu), taka jak: przemyt, handel narkotykami, fałszowanie pieniędzy, włamania.

Wyłączenie działalności nielegalnej jest widoczne także w pracach F. Schneidera, 
B. Foglera, którzy nie obejmują w swoich szacunkach aktywności przestępczej6.

Na potrzeby publikacji przyjęto, że pracą nieformalną jest praca najemna 
wykonywana bez zawarcia formalnej umowy, a także praca wykonywana w podsta‑
wowym miejscu pracy, ale w ramach której wynagrodzenie jest częściowo wypłacane 
poza ewidencją, oraz nieewidencjonowana praca na własny rachunek.

Praca nieformalna stanowi istotny element polskiego rynku pracy. Rysunek 1 
przedstawia udział szarej strefy gospodarki, w tym pracy nierejestrowanej, w two‑
rzeniu PKB w latach 1994–2012 według szacunków GUS. W latach 1994–2000 udział 
ten kształtował się na poziomie około 15–17%, natomiast od 2001 roku poziom 
gospodarki nieformalnej zaczął systematycznie spadać. W 2008 roku obniżył się 
do najniższego poziomu, szacowanego na 11,8% PKB. W kolejnych latach, wraz 
z spowolnieniem gospodarczym będącym skutkiem kryzysu subprime, wskaźnik 
wzrósł o 1–2 punkty procentowe, aby w 2012 roku osiągnąć poziom 14,5% PKB7.

3 Art. 2 poz. 13 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).

4 Communication of the Commission on Undeclared Work, European Commission, COM(98) – 219, 
Brussels 1998.

5 Komunikat prasowy dotyczący pracy nierejestrowanej oraz konsultacji ze związkami zawodowymi 
i przedstawicielami pracodawców, Komisja Europejska, 4 lipca 2013, Biuletyn informacyjny Komisji Euro‑
pejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego 2013.

6 F. Schneider, Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 Coun-
tries, Jahannes Kepler University of Linz, Austria, 24 lipca 2007 roku; B. Torgler, F. Schneider, Shadow 
Economy, Tax Morale, Governance and Institutional Quality: A Panel Analysis, IZA Discussion Paper 
Series 2007, s. 9–10.

7 Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów, GUS, Warszawa 2014, s. 369.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów, dane GUS z lat 1995–2014.

Stosunkowo najobszerniejszym źródłem informacji na temat pracy niereje‑
strowanej, a także cech społeczno‑ekonomicznych osób ją wykonujących w Polsce 
są badania modułowe BAEL. Wyniki szacunków GUS dokonywanych w ramach BAEL 
wskazują, że liczba przyznających się do pracy w szarej strefie ulega zmniejszeniu: 
w 1995 roku – 2 199 tys. osób, w 1998 roku – 1 431 tys., w 2004 roku – 1 317 tys., 
w 2009 roku – 785 tys., w 2010 roku – 732 tys. osób, co stanowiło 4,6% ogółu pracują‑
cych. W latach 1995–2010 zmalał także odsetek wykonujących pracę nierejestrowaną 
zarówno w stosunku do ogólnej liczby pracujących (z 14,89% do 4,6%), jak i w od‑
niesieniu do liczby ludności w wieku 15 lat i więcej (z 7,60% do 2,3%)8.

Z ostatniego badania modułowego GUS wynika, że grupą wiekową najliczniej 
uczestniczącą w aktywności na nieformalnym rynku pracy są osoby w wieku 
25–34 lata. Stanowili oni największą procentowo grupę osób wykonujących pracę 
nierejestrowaną (28,8%), natomiast osoby w wieku poniżej 25 lat stanowiły 19% wśród 
osób podejmujących się pracy na czarno. Równocześnie dla obu grup wiekowych 
praca nierejestrowana najczęściej stanowiła główne źródło dochodów9.

Poza oficjalnymi statystykami są publikowane szacunki rozmiaru szarej strefy 
gospodarki, obejmującej nieformalne zatrudnienie dokonywane przy zastosowaniu 
odmiennych metod, które wskazują inne wyniki pomiaru. Na przykład rezultaty 
otrzymane przez F. Schneidera sugerują, że rozmiar szarej strefy w Polsce niemal 
dwukrotnie przekracza oficjalne statystyki GUS. Według austriackiego badacza 

8 Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 15.
9 Obliczenia własne na podstawie Praca nierejestrowana w Polsce w 2010, op.cit., s. 68, 79.
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w 2010 roku szara strefa w Polsce osiągnęła wysokość 26,4%. W kolejnych latach 
odnotowano tendencję spadkową: w 2012 roku – 24,4% PKB, a w 2013 roku – 23,8%. 
Jeżeli przyjąć poziom pracy nierejestrowanej na poziomie jednej trzeciej szarej stre‑
fy, to wynosiła ona odpowiednio: 8,8% PKB w 2010 roku, 8,1% w 2012 roku i 7,9% 
w 2013 roku10.

3.  Poziom bezrobocia wśród młodych osób w Polsce 
na tle Unii Europejskiej

Niezwykle wysoki poziom bezrobocia wśród młodych ludzi to jeden z najwięk‑
szych problemów, z którymi muszą sobie radzić kraje Unii Europejskiej. Wskaźnik 
stopy bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia utrzymuje się na ponad dwu‑
krotnie wyższym poziomie w porównaniu do wartości stopy bezrobocia liczonej 
dla wszystkich aktywnych zawodowo grup wiekowych.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy w 2010 roku bezrobocie wśród 
młodych osób w wieku od 15 do 24 lat sięgało 75,8 mln osób. Stopa bezrobocia w tej 
grupie wiekowej wyniosła 12,8%, a w UE 18,1%11.

W 2012 roku w Unii Europejskiej bez pracy pozostawało 5 517 mln młodych 
osób, które nie ukończyły 25. roku życia, a stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej 
osiągnęła poziom 22,8% (dla osób w wieku 25–74 lata stopa bezrobocia wyniosła 
9,1%)12. Najgorzej sytuacja przedstawiała się na południu Europy. Bez pracy pozo‑
stawała ponad połowa młodych Greków (52,8%) i Hiszpanów (52,1%). Nieznacznie 
lepiej było na Słowacji (38,8%) oraz w Portugalii i we Włoszech (ponad 36%). W dal‑
szej kolejności znalazły się: Bułgaria (28,5%), Litwa (27,7%), Węgry (26,0%), Szwecja 
(24,6%) i Francja (22,7%).

Najniższe bezrobocie odnotowano w Niemczech, gdzie stopa bezrobocia młodych 
spadła mimo kryzysu z ponad 11% w 2007 roku do 9,7% w maju 2012 roku Poniżej 

10 A. Buehn, F. Schneider, Size and Development of Tax Evasion In the 38 OECD Countries: What Do 
We (Not) Know?, CESifo, Working Paper No. 4004, November 2012; F. Schneider, Size and Development 
of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2012, Some New Facts, 
CESifo 2011, www.shadow‑economy‑size‑percentage‑gpd.xls (15.03.2015); F. Schneider, Size and Devel-
opment of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2013, A Further 
Decline, http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2013/ShadEcEurope31_Jan2013.
pdf (15.03.2015).

11 Global Employment Trends 2012, Report International Labour Organization, 2012, s. 92–93, www.
ilo.org/global/publications/books/global‑employment‑trends (15.03.2015).

12 Z danych Eurostatu wynika, że w połowie 2013 roku w całej UE bez pracy pozostawało aż 23,3% 
dorosłych osób poniżej 25. roku życia, a zharmonizowana stopa bezrobocia dla całej populacji w krajach 
UE na koniec października wyniosła 11%. Por. Eurostat, publikacja 159/2013.
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średniej unijnej ukształtowała się także stopa bezrobocia w Austrii, gdzie wyniosła 
8,3%. Z danych Eurostatu wynika, że na początku 2014 roku w całej UE bez pracy 
pozostawało aż 23,4% dorosłych osób poniżej 25. roku życia. W pierwszym kwartale 
2014 roku liczba młodych bezrobotnych w 28 krajach UE wzrosła o 39 mln osób, 
w porównaniu do sytuacji na rynku pracy w maju 2012 roku (w styczniu 2014 roku 
– 5 556 mln osób)13. Najniższy poziom opisywanego zjawiska odnotowano w Niemczech 
(7,6%), Austrii (10,5%) i Holandii (11,1%). Podobnie jak w latach ubiegłych najgorzej 
sytuacja przestawiała się w Grecji (59%), Hiszpanii (54,6%) i na Chorwacji (49,8%).

W naszym kraju skala bezrobocia nie jest może tak dramatyczna jak na południu 
Europy. W Polsce liczba osób pozostających bez pracy w młodym wieku wynosi 26%, 
co umieszcza nas na 17. pozycji wśród wszystkich 28 krajów UE.

W metodologii GUS przyjmuje się, że bezrobocie zarejestrowane obejmuje 
osoby niezatrudnione, niewykonujące żadnej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe 
do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nieuczące się w szkole 
w trybie dziennym, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla 
miejsca zameldowania oraz poszukujące zatrudnienia.

Tabela 1 prezentuje poziom stopy bezrobocia w Polsce w  latach 2000–2014. 
Poziom bezrobocia rejestrowanego i według BAEL nie jest jednorodny ze względu 
na różnice wynikające z przyjętej definicji i metodologii. Pierwsza wartość wy‑
nika ze statystyk rynku pracy prowadzonych w urzędach pracy, druga z badania 
metodą reprezentacyjną w ramach Badania Ekonomicznej Aktywności Ludności. 
Od 2009 roku daje się zauważyć wzrost stopy bezrobocia, będący efektem spadku 
koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie.

Z badania przeprowadzonego przez Deutsche Bank PBC w 2013 roku wynika, 
że wśród osób w wieku od 20 do 35 lat na etacie pracuje mniej niż połowa (40,3%). 
Natomiast aż 31,3% respondentów to osoby niepracujące14.

Bezrobocie w Polsce podobnie jak w Europie nadal dotyka ludzi młodych. Na 
koniec trzeciego kwartału 2013 roku najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych 
stanowiły osoby w wieku 25–34 lata (602,3 tys. osób na koniec trzeciego kwartału, 
średnia z trzech kwartałów – 640,6 tys. osób), a ich odsetek w ogólnej liczbie bezro‑
botnych wyniósł 28,9%. Osoby w wieku do 24 lat stanowiły 19,1% w ogólnej liczbie 
osób pozostających bez pracy15. Liczbę bezrobotnych w Polsce w latach 2000–2014 
według poszczególnych kategorii wiekowych prezentuje tabela 2.

13 Unemployment Statistics, Eurostat, styczeń 2014.
14 Dla młodych własne mieszkanie to luksus, Sondaż Deutsche Bank PBC 2013, www.deutschebank.

pl/biuro‑prasowe/raporty‑i‑analizy (15.03.2015).
15 Bezrobocie rejestrowane I–III kwartał 2013 roku, Informacje i opracowania statystyczne GUS, War‑

szawa 2013, s. 19, 38.
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Najwyższy udział osób w wieku 25–34 lata w ogólnej liczbie bezrobotnych odno‑
towano w województwach: lubelskim (33,2%), podkarpackim (30,8%), świętokrzyskim 
(30,0%) i wielkopolskim (29,7%). W województwie podkarpackim największy pro‑
blem ze znalezieniem pracy mają osoby młode. Większość populacji bezrobotnych 
stanowią mieszkańcy, którzy nie przekroczyli 35. roku życia (64% w 2000 roku, 52% 
w 2013 roku). Przez pierwsze lata obecnego stulecia w województwie podkarpackim 
najwyższe bezrobocie wystąpiło w grupie wiekowej 15–24 lata, gdzie liczba zare‑
jestrowanych bezrobotnych kształtowała się na poziomie: w 2000 roku – 59,8 tys., 
w 2003 roku – 51. tys. Od 2005 roku grupą wiekową najbardziej dotkniętą problemem 
braku pracy stały się osoby w wieku 25–34 lata. W 2005 roku 51,9 tys. osób z tej grupy 
wiekowej było zarejestrowanych w urzędach pracy, a w 2013 roku – 47,0 tys. osób16.

4.  Zależność pomiędzy stopą bezrobocia i liczbą 
bezrobotnych osób w wieku 15–34 lata a poziomem 
pracy nierejestrowanej

W publikacji posłużono się metodą regresji liniowej (metodą estymowania 
wartości oczekiwanej zmiennej) w celu zbadania, czy pomiędzy stopą bezrobocia 
i liczbą młodych osób pozostających bez pracy istnieje zależność statystyczna. Ry‑
sunki 2–4 prezentują wykres rozrzutu będącego graficzną interpretacją korelacji 
pomiędzy poziomem nierejestrowanego zatrudnienia a stopą bezrobocia i  liczbą 
bezrobotnych młodych osób w latach 2000–2012. Oba wykresy ilustrują zależność 
dodatnią, co oznacza, że wzrostowi bezrobocia będzie towarzyszył wzrost zatrud‑
nienia w szarej strefie.

Rysunek 2 prezentuje zależność pomiędzy stopą bezrobocia a poziomem pracy 
nierejestrowanej w Polsce w latach 2000–2012. Posługując się metodą regresji liniowej 
określono linię trendu, której wzór znajduje się w prawym dolnym rogu wykresu. 
Pod nim znajduje się współczynnik R2, czyli wskaźnik determinacji17. Jego wartość 
wyniosła 0,7011, co oznacza dość istotny związek pomiędzy obiema zmiennymi18.

16 Biuletyn statystyczny województwa podkarpackiego z lat 2003–2013.
17 Wskaźnik determinacji ma wartość od 0 do 1. Jeśli jest mniejszy niż 0,5, oznacza, że model jest nie‑

dopasowany do obserwacji. Jeśli wynosi od 0,5 do 0,6 – dopasowanie słabe, od 0,6 do 0,8 – dopasowanie 
zadowalające, od 0,8 do 0,9 – dobre, a od 0,9 do 1 – bardzo dobre.

18 Współczynnik korelacji wyniósł 0,8023. Współczynnik korelacji osiąga wartość od –1 do +1. 
W uproszczeniu można przyjąć, że współczynniki korelacji na poziomie 1 oznacza, że jeśli jedna zmienna 
rośnie w danym tempie, to druga wzrasta w ten sam sposób. Przy wartości –1 druga zmienna maleje 
w takim samym tempie, co pierwsza. Zero oznacza całkowity brak korelacji, czyli obie zmienne wydają 
się zmieniać niezależnie względem siebie, według zupełnie odmiennego wzorca.
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Rysunek 2.  Wykres rozrzutu pomiędzy stopą bezrobocia a poziomem pracy 
nierejestrowanej

Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 1 i rysunku 1.

Rysunek 3 został sporządzony dla najmłodszej grupy osób – do 25. roku życia. 
Ilustruje on związek pomiędzy liczbą bezrobotnych a udziałem pracy nierejestrowanej 
w PKB we wspomnianej kategorii wiekowej. Wartość wskaźnika determinacji wy‑
niosła w tym przypadku 0,9089, co oznacza bardzo silną (91%) zależność pomiędzy 
wzrostem liczby młodych osób pozostających bez pracy a skalą szarej strefy rynku 
pracy. Najmłodsza grupa wiekowa jest zbiorowością szczególnie podatną i skłonną 
do pracy w szarej strefie, stąd też w momencie wzrostu jej aktywności na rynku 
pracy i braku ofert legalnych młodzież przyjmuje ofertę gospodarki nieformalnej 
– czasami jako jedynej alternatywy. Najmłodsi wiekiem są także jeszcze często grupą 
uczącą się i będącą na utrzymaniu rodziców, a równocześnie pracującą w charakterze 
pracy dorywczej, charakterystycznej dla sektora nieformalnego.
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Rysunek 3.  Wykres rozrzutu pomiędzy liczbą bezrobotnych w wieku poniżej 25. roku 
życia a poziomem pracy nierejestrowanej

Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 2 i rysunku 1.
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y = 0,0044x + 1,198
R2 = 0,7197
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Rysunek 4.  Wykres rozrzutu pomiędzy liczbą bezrobotnych w wieku 25–34 lata 
a poziomem pracy nierejestrowanej

Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 2 i rysunku 1.

Odmiennie przedstawia się sytuacja w grupie osób w wieku od 25 do 34 lat (ry‑
sunek 4.) W tym przypadku nie wykazano aż tak wysokiej statystycznie zależności 
pomiędzy liczbą bezrobotnych a poziomem pracy nieformalnej. W tej grupie wie‑
kowej wskaźnik determinacji wyniósł 0,7197, co oznacza, że poziom bezrobocia 
w 70% determinuje aktywność w szarej strefie rynku pracy. Jest to wiek, w którym 
pracownicy są zainteresowani większą stabilizacją zawodową (o którą trudniej w sek‑
torze nieformalnym chociażby z powodu braku nawiązania formalnego stosunku 
pracy), zakładają rodziny i chcą uniezależnić się finansowo. Często też potrzebują 
umowy o pracę, aby móc pozyskać kredyt na mieszkanie lub rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej. Takiej możliwości nie daje im zatrudnienie nieformalne.

Starsze osoby mają też większą świadomość społeczną i częściej biorą pod uwagę 
fakt, iż praca nieformalna nie daje im żadnej gwarancji otrzymywania w przyszłości 
świadczeń emerytalnych bądź rentowych w przypadku utraty zdrowia i niezdolności 
do pracy. Dlatego też, kiedy rynek pracy oferuje im legalne zatrudnienie, zdecydo‑
wanie częściej są skłonne zrezygnować nawet z wyższego wynagrodzenia w szarej 
strefie. Równocześnie w obliczu braku pracy formalnej i braku środków do życia 
i utrzymania rodziny są zmuszone podjąć jakąkolwiek pracę, choćby nielegalną.

W celu zbadania, czy zależność wykazana na rysunkach 2–4 nie jest przypadkowa, 
przeprowadzono test istotności współczynnika korelacji. Testy statystyczne służą 
do oceny, czy zależności i relacje zaobserwowane w próbie są efektem ogólniejszej 
prawidłowości panującej w całej populacji czy tylko przypadkowym rezultatem. 
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Wynikiem testu statystycznego jest tzw. prawdopodobieństwo testowe (p), którego 
niskie wartości świadczą o istotności statystycznej rozważanej zależności19.

We wszystkich trzech prezentowanych zależnościach zaobserwowano wysoką 
nieprzypadkowość wyników. Prawdopodobieństwo testowe dla rysunku 2 wyniosło 
p*** równe 0,0004, na którego podstawie można wnioskować o dużej istotności sta‑
tystycznej. Dla wykresu rozrzutu pomiędzy pracą nieformalną a liczbą bezrobotnych 
w wieku poniżej 25 lat odnotowano p*** na poziomie 0,00000, co oznacza wynik 
znamienny statystycznie. W trzecim przypadku na podstawie p*** równego 0,0003 
także można przyjąć, iż zależność ta jest wysoko istotna statystycznie.

5.  Aktywność zawodowa młodych osób a praca 
nielegalna

W badaniach rynku pracy realizowanych przez statystykę publiczną przyjmuje 
się, że ludność aktywna zawodowo obejmuje zarówno osoby już pracujące, jak i osoby 
poszukujące aktywnie pracy za pośrednictwem powołanych do tego celu instytucji 
lub poza nimi, tj. bezrobotnych20.

Tabela 3.  Współczynnik aktywności zawodowej w Polsce w latach 1994–2013 
według wieku (w %)

Lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ogółem 56,4 55,8 55,0 54,8 54,9 55,2 54,1 54,1 54,7 55,1 55,8 55,7 56,0 56,1 56,5

do 24 lat 38,5 38,2 36,2 36,0 35,4 35,1 34,3 32,8 33,4 34,2 33,7 33,6 34,0 33,5 24,5

25–34 lata 86,0 85,3 85,2 85,3 85,7 86,4 85,1 85,5 85,1 84,6 85,2 85,6 85,3 85,9 85,8

35–44 lata 87,1 87,2 87,3 87,6 88,2 88,9 87,3 86,9 87,3 87,5 87,7 88,0 88,2 87,6 88,2

45–54 lata 73,4 72,8 7,3 72,6 74,0 75,0 74,4 75,0 76,8 78,7 79,6 66,2 67,5 68,7 81,6

55–59/64 lata
16,8 16,2 15,9 16,7

30,5 36,5 36,4 38,4 40,3 42,4 45,7 40,4 42,8 45,1 45,4

65 lat i więcej 6,7 6,8 5,9 6,4 6,1 5,6 6,5 6,8 6,9 6,8 5,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczniki statystyczne, dane GUS z lat 1995–2014.

19 Przyjmuje się przy tym najczęściej następujące reguły:
•  gdy p > 0,05, mówimy o braku podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, co oznacza, że testowana róż‑

nica, zależność, efekt nie jest znamienny statystycznie,
• gdy p ≤ 0,05, mówimy o statystycznie istotnej zależności (oznaczamy ten fakt za pomocą *),
• p ≤ 0,01 to wysoce istotna zależnoścć (**),
• p ≤ 0,001 to bardzo wysoko istotna statystycznie zależność (***). 

20 Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS, Warszawa 2008, s. 20.
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Tabela 3 prezentuje współczynnik aktywności zawodowej młodych osób na tle 
innych kategorii wiekowych w latach 1994–2013 w Polsce. Współczynnik ten liczo‑
ny dla osób w wieku 15–34 lata wynosi około 60%, a nieaktywni – niepracujący 
i nieposzukujący pracy – stanowią średnio 40% w tej kategorii wiekowej. Zawęże‑
nie analiz do osób w wieku poniżej 25 lat niemal dwukrotnie zwiększa wskaźnik 
bierności zawodowej.
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Rysunek 5.  Powiązanie współczynnika aktywności zawodowej osób w wieku poniżej 
25 lat oraz w wieku 25–34 lata z poziomem pracy nieformalnej w Polsce 
w latach 1994–2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów, dane GUS z lat 2000–
2013; Roczniki statystyczne, dane GUS z lat 1995–2014.

Udział aktywnych zawodowo w populacji najmłodszych osób (od 15. do 25. 
roku życia) mieścił się w przedziale od 32,8% do 42,3% w latach 1994–2013, a naj‑
wyższe wartości osiągał w początkowej fazie transformacji gospodarczej. W całym 
analizowanym okresie był on dwuipółkrotnie niższy niż w starszych kategoriach 
wiekowych. Z niskimi wartościami wskaźnika aktywności zawodowej młodzieży 



Niski poziom aktywności zawodowej i bezrobocie wśród młodych osób jako czynnik... 209

wiąże się duży udział w tej grupie biernych zawodowo. Wyniki badania BAEL 
wskazują, że zasadniczym powodem wysokiej bierności zawodowej ludzi młodych 
w badanym okresie było pobieranie nauki i uzupełnianie kwalifikacji.

Rysunek 5 ilustruje wykres rozrzutu pomiędzy współczynnikiem aktywności za‑
wodowej młodych osób a poziomem pracy nieformalnej w Polsce w latach 1994–2012. 
Posługując się metodą regresji liniowej, określono linię trendu, której wzór znajduje 
się w prawym dolnym rogu wykresów. Pod nim znajduje się współczynnik R2, czyli 
wskaźnik determinacji. Oba wykresy ilustrują zależność dodatnią, co oznacza, że 
wzrostowi aktywności zawodowej będzie towarzyszył wzrost zatrudnienia w szarej 
strefie. Z równania regresji wynika, iż zależność statystyczna pomiędzy obiema 
zmiennymi jest niezadowalająca. W tak długim okresie na oba zjawiska wpływa 
zbyt wiele innych zmiennych, które zaburzają badaną zależność.

Natomiast zależność ta liczona dla lat 2000–2012 w najmłodszej grupie wiekowej 
wykazała bardzo wysokie dopasowanie zmiennych. W przypadku osób poniżej 
25 lat wartość wskaźnika determinacji wyniosła 0,7977, co oznacza, że niemal w 80% 
współczynnik aktywności zawodowej ma wpływ na skłonność do aktywności w szarej 
strefie rynku pracy najmłodszych osób.

6.  Bezrobocie a podejmowanie pracy nieformalnej przez 
osoby w początkowej fazie aktywności zawodowej 
w świetle badań własnych

Badania empiryczne przeprowadzone przez polskie i zagraniczne ośrodki ba‑
dawcze wskazują, że status bezrobotnego może stanowić czynnik motywujący do 
aktywności w szarej strefie rynku pracy. Respondenci biorący udział w badaniach 
BAEL w latach 1995–2010 przyznali, iż bardzo istotnym czynnikiem motywującym 
do podejmowania nieformalnego zatrudnienia jest brak możliwości znalezienia 
pracy legalnej (w 1995 roku – 21,8% wskazań, w 2010 roku – 53,1%)21. Analiza 
CASE pozwoliła na potwierdzenia tezy o wpływie bezrobocia na zatrudnienie nie‑
formalne22. Także wśród najczęściej wymienianych przyczyn przez respondentów 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech znalazł się brak możliwości zatrud‑
nienia rejestrowanego23.

21 Badania Ekonomicznej Aktywności Ludności, GUS.
22 M. Bednarski, E. Kryńska, K. Pater, M. Walewski, Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, Mini‑

sterstwo Pracy i Polityki Społecznej, IPiSS, COBOS, CASE, MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa 2008.
23 Undeclared Work in the European Union, Report Directorate General Employment, Special Euro‑

barometer, October 2007, Table QB7T.
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W sprawozdaniu Państwowej Inspekcji Pracy podkreśla się, że osoby podej‑
mujące nieewidencjonowane zatrudnienie usprawiedliwiają swoje postępowanie 
właśnie brakiem możliwości znalezienia pracy24. Pozostawaniem bez zatrudnienia, 
poszukiwaniem i gotowością do pracy charakteryzują się osoby bezrobotne25.

Na bezrobocie jako przyczynę pracy nieoficjalnej wskazują także własne badania 
ankietowe z lat 2007–2014 dotyczące zjawiska szarej strefy, w tym pracy nieformal‑
nej26. Taka forma metody bezpośredniej pozwala na jakościową analizę problemu. 
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż obok wielu wad tej metody badania tego 
typu są najlepszym narzędziem, jakie w chwili obecnej można wykorzystać do ana‑
lizy struktury nieformalnego rynku pracy, jego determinantów oraz identyfikacji 
przyczyn zjawiska27.

Badania własne przeprowadzone w latach 2007–2013 wskazują, że wśród głównych 
przyczyn podejmowania pracy nierejestrowanej wymienia się, obok niewystarcza‑
jących dochodów, brak możliwości znalezienia pracy w sektorze formalnym. Taki 
powód podało 35,5% ankietowanych w 2013 roku, uznając go za pierwszoplanowy 
czynnik skłaniający do pracy na czarno (w 2007 roku na brak znalezienia pracy 
zwróciło uwagę 23,6% respondentów, w 2009 roku – 29,5%, w 2010 roku – 31,6%, 
w 2011 roku – 6,9%28, w 2012 roku – 33,3%, a w 2013 roku – 35,5%)29.

Znaczenie trudności w znalezieniu pracy wzrosło jeszcze w ostatnim roku prze‑
prowadzanych badań. W 2014 roku czynnik ten jako powód skłaniający do pracy 
nieformalnej wyszczególniło 42,2% osób biorących udział w badaniu. Tabela 4 
ilustruje, jakie przyczyny wyliczali respondenci w poszczególnych przedziałach 
wiekowych. Najwięcej wskazań w każdej kategorii wiekowej miały odpowiedzi 

24 Państwowa Inspekcja Pracy, Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy w 2009 roku, Warszawa 2010, s. 94.

25 E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 
s. 16.

26 Badania własne przeprowadzono na celowej próbie 686 gospodarstw domowych (w maju 2007 roku), 
750 gospodarstw domowych (w  maju 2009  roku), 1084 gospodarstw domowych (w  kwietniu i  maju 
2010 roku), 1201 gospodarstw domowych (w maju 2011 roku), 1230 gospodarstw domowych (w stycz‑
niu 2012 roku), 1128 gospodarstw domowych (w styczniu 2013 roku) oraz 857 gospodarstw domowych 
(w styczniu 2014 roku). W badaniach ankietowych przeprowadzonych w maju 2007 roku wzięły udział 
gospodarstwa domowe z terenu całej Polski, natomiast wywiady w latach 2009–2014 zostały przeprowa‑
dzone na terenie województwa podkarpackiego. Ankiety były skierowane do osób powyżej 20. roku życia 
o zróżnicowanym poziomie dochodów i standardzie życia.

27 M. Bednarski, E. Kryńska, K. Pater, M. Walewski, Przyczyny pracy nierejestrowanej, op.cit., s. 56.
28 Bardzo niski udział tej determinanty wynika z faktu, iż w 2011 roku ankietowani mieli do wyboru 

tylko jeden wariant odpowiedzi (w pozostałych latach – dwa warianty). 
29 M. Pasternak‑Malicka, Zatrudnienie nierejestrowane w kontekście problematyki bezrobocia, w: Praca 

Polaków, red. B. Kłos, A. Grycuk, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Studia BAS, 4 (36) 2013, War-
szawa 2013, s. 50.
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wskazujące na brak możliwości znalezienia pracy innej niż nieformalna, ale na ten 
problem częściej niż inni zwracały uwagę osoby do 25. i po 60. roku życia.

Tabela 4.  Struktura odpowiedzi na pytanie o przyczyny podejmowania pracy nieformalnej 
według struktury wiekowej

Przyczyny podejmowania 
pracy na czarno

Wiek (w latach) 

poniżej 25 26–35 36–50 51–60 powyżej 60 ogółem

niewystarczające dochody 61 (31%) 72 (41%) 96 (44%) 56 (38%) 37 (33%) 322

wyższe wynagrodzenie 
bez umowy 66 (36%) 60 (40%) 55 (30%) 48 (38%) 17 (16%) 146

wysokie podatki 
dochodowe 44 (26%) 22 (16%) 35 (19%) 9 (7%) 16 (19%) 126

wysoka składka 
ubezpieczeniowa 15 (9%) 20 (13%) 17 (10%) 25 (22%) 9 (8%) 86

sytuacja rodzinna lub 
życiowa 40 (24%) 38 (26%) 40 (24%) 36 (31%) 38 (41%) 192

brak innych możliwości 
znalezienia pracy 93 (63%) 75 (58%) 90 (59%) 50 (57%) 54 (72%) 362

mała wykrywalność i niskie 
kary 7 (5%) 6 (5%) 8 (6%) 1 (1%) 2 (3%) 24

możliwość utraty 
niektórych świadczeń 10 (8%) 3 (3%) 12 (9%) 6 (7%) 5 (8%) 36

inne przyczyny 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1

* Suma wynosi ponad 100%, gdyż ankietowani mogli wskazać wiele wariantów odpowiedzi.
Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych w 2014 roku.

Osoby biorące udział w badaniu zapytano także o skutki bezrobocia. W tym 
przypadku wiek zdaje się bardziej różnicować udzielane odpowiedzi (tabela 5). 
Wśród najmłodszych respondentów co dziesiąta osoba była zdania, że posiadanie 
statusu bezrobotnego skutkuje pracą nieformalną. Wśród najstarszych osób niemal 
co trzecia (28% osób powyżej 60. roku życia) uważała, że konsekwencją pozostawania 
bez pracy jest wybór pracy na czarno.

Tabela 6 prezentuje strukturę odpowiedzi na pytanie, jak zachowaliby się sami 
uczestnicy badania, gdyby stracili pracę i nie mogli znaleźć legalnego zatrudnienia. 
W 2014 roku 79% ankietowanych osób (w 2013 roku – 75,2%, w 2012 roku – 77%) 
przyznało, że podjęłoby się pracy na czarno, z czego 52,6% osób się nie wahało. 
W 2014 roku osób zdecydowanych na podjęcie pracy nieformalnej i niemających 
żadnych wątpliwości co do tego było 52,6%, w 2013 roku – 43,7%, a w 2012 roku 
– 48,3%. Taka struktura odpowiedzi może świadczyć o dużym przyzwoleniu spo‑
łecznym dla badanego zjawiska.
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Tabela 5. Struktura odpowiedzi na pytanie o skutki bezrobocia według struktury wiekowej

Skutki bezrobocia
Wiek (w latach) 

poniżej 25 26–35 36–50 51–60 powyżej 60 ogółem

godzą się na niskie zarobki 78 (40%) 70 (40%) 88 (40%) 47 (32%) 41 (36%) 324

młodzi ludzie nie 
są samodzielni 51 (26%) 41  (23%) 48 (22%) 42 (29%) 13 (11%) 195

pracują na czarno 22 (11%) 33 (19%) 32 (15%) 18 (12%) 32 (28%) 137

godzą się na złe 
traktowanie w pracy 17 (9%) 15 (9%) 26 (12%) 18 (12%) 13 (11%) 89

są przygnębieni i tracą 
chęć do życia 17 (9%) 9 (5%) 2 (1%) 5 (3%) 4 (4%) 37

rodziny osób bezrobotnych 
ulegają rozbiciu 4 (2%) 1 (1%) 9 (4%) 7 (5%) 5 (4%) 26

przestępczość, alkoholizm 2 (1%) 7 (4%) 12 (6%) 3 (2%) 1 (1%) 25

ludzie żyją z zasiłków 
i odzwyczajają się od pracy 6 (3%) 0 (0%) 2 (1%) 4 (3%) 5 (4%) 17

inne 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1

razem 197 176 219 145 114 851

* Pominięto wariant brak wypowiedzi.
Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych w 2014 roku.

Tabela 6.  Struktura odpowiedzi na pytanie o skłonność do podjęcia pracy nieformalnej 
w przypadku utraty pracy według struktury wiekowej

Pytanie: czy w razie utraty 
pracy byłby/byłaby Pan/

Pani skłonny/skłonna 
pracować na czarno?

Wiek (w latach) 

poniżej 25 26–35 36–50 51–60 powyżej 60 ogółem

Tak 103 (52%) 91 (52%) 100 (45%) 91 (61%) 66 (59%) 451

Raczej tak 66 (34%) 52 (30%) 74 (34%) 22 (15%) 12 (11%) 226

Raczej nie 7 (4%) 6 (3%) 11 (5%) 7 (5%) 2 (2%) 33

Nie 8 (4%) 11 (4%) 8 (4%) 3 (2%) 12 (11%) 42

Nie wiem 13 (7%) 16 (9%) 28 (13%) 26 (18%) 20 (18%) 103

Razem* 197 176 221 149 112 855

* Pominięto wariant inne oraz brak wypowiedzi.
Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych w 2014 roku.
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Na decyzję o podjęciu nieformalnego zatrudnienia mają wpływ nie tylko trud‑
ności na rynku pracy związane z brakiem ofert. Ostatecznie na skłonność do pracy 
w szarej strefie gospodarki będzie też wpływać moralność i mentalność podatkowa30 
oraz poczucie, iż system podatkowy niesprawiedliwie rozkłada ciężary fiskalne 
na społeczeństwo31. Nie bez znaczenia jest także skuteczność działania instytucji 
państwowych w walce z przejawami gospodarki cienia32.

7. Zakończenie

Istotnym problemem Unii Europejskiej jest trudna sytuacja na rynku pracy. 
Rozbieżność pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi utrzymuje się na hi‑
storycznie wysokich poziomach. Z jednej strony niektóre kraje cechuje stosunkowo 
niska stopa bezrobocia (Austria, Niemcy). Z drugiej strony część państw charakte‑
ryzuje się nadal silnymi spadkami zatrudnienia i rekordowo wysokim poziomem 
bezrobocia (Hiszpania, Portugalia, Grecja, Cypr). W dalszym ciągu utrzymuje się 
niekorzystne położenie młodych osób na rynku pracy – w Grecji czy Hiszpanii bez 
pracy pozostaje co drugi młody człowiek.

W Polsce statystyki publiczne także sygnalizują niepokojący z punktu widze‑
nia gospodarczego i społecznego wzrost poziomu bezrobocia wśród młodych osób 
w przedziale wiekowym od 15 do 34 lat. Grupa ta jest szczególnie wrażliwa na wa‑
hania sytuacji na rynku pracy, przez co także bardziej skłonna do pracy w sektorze 
nieformalnym.

W Polsce zatrudnienie nieformalne dotyczy około 5–8% pracujących, chociaż 
w liczbach bezwzględnych ulega zmniejszeniu. Jest to zjawisko częste, ale raczej 
krótkotrwałe. Praca na czarno dotyczy w dużej mierze osób w wieku od 15 do 34 lat. 
Z BAEL wynika, że jest to grupa najliczniej uczestnicząca w tej sferze aktywności, 
dla której równocześnie praca nieformalna jest najczęściej podstawowym źródłem 
dochodów.

30 M. Pasternak‑Malicka, Mentalność i moralność podatkowa a reakcje gospodarstw domowych na obo-
wiązek podatkowy, „Modern Management Review, Reserch Journal” 2013, Vol. 20 (1/2013), Rzeszów 2013, 
s. 87–99.

31 M. Pasternak‑Malicka, Uchylanie się od opodatkowania jako reakcja podatników na nieprzestrzega-
nie zasad podatkowych w polskim systemie podatkowym, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy 
i wyzwania. Finanse publiczne, red. T. Famulska, A. Walasik, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekono‑
micznego w Katowicach”, Katowice 2012, s. 353–365.

32 M. Pasternak‑Malicka, Rola kodeksu karno-skarbowego i kontroli skarbowej w walce z szarą strefą. 
Opodatkowanie Przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr  708, Szczecin 
2012, s. 73–94.
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Za jeden z głównych determinantów pracy nieformalnej uważa się brak miejsc 
pracy w sektorze oficjalnym. Przyjmuje się, że większemu bezrobociu towarzyszy 
na ogół wyższy udział pracy na rynku nieformalnym. Dane statystyczne z lat 2000–
2013 zdają się potwierdzać występującą zależność. W oparciu o metodę regresji 
liniowej wykazano, iż stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych w dwóch kategoriach 
wiekowych (poniżej 25 lat i 25–34 lata) wpływa na udział pracy nieformalnej w PKB 
i zależność ta jest wysoce istotna statystycznie.

Także badania ankietowe wskazują, iż status bezrobotnego może mieć wpływ 
na decyzję o podjęciu pracy nieformalnej, chociaż nie jest to  jedyna przyczyna 
skłaniająca do zatrudnienia w szarej strefie gospodarki. Wydaje się jednak, że jest 
to ważny czynnik zachęcający do pracy nieformalnej. Obawę może budzić fakt, iż 
przeważająca część ankietowanych podjęłaby pracę nierejestrowaną w sytuacji braku 
oficjalnego zatrudnienia. Grupą szczególnie zdecydowaną były osoby najmłodsze 
– do 25. roku życia.

Ze względu na złożoność i różnorodność omawianego zjawiska nie istnieje 
prosty sposób na rozwiązanie tego problemu. Praca nierejestrowana stanowi część 
gospodarki nieformalnej, której nie da się całkowicie wyeliminować, ale poprzez 
ograniczenie bodźców motywujących do jej podejmowania bądź też tworzenie 
nowych miejsc pracy można próbować ją skutecznie ograniczyć.
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

WPŁYW ZMIAN KONIUNKTURY 
NA EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA  
CZYNNIKA PRACY

1. Wprowadzenie

Lata 2009–2012 w Polsce charakteryzowały się zmienną koniunkturą gospo-
darczą. W różny sposób poszczególne czynniki wzrostu gospodarczego wpływały 
na zmianę PKB w Polsce zarówno w okresach spowolnienia gospodarczego 2008–2009 
i 2012, jak i w okresie ożywienia gospodarczego 2010–2011. Na zmiany polskiego 
PKB w istotny sposób wpłynął światowy kryzys finansowy, który w drugiej połowie 
2008 roku w miarę pogłębiania się tendencji recesyjnych w gospodarce światowej 
stopniowo zaczął oddziaływać także na gospodarkę polską, powodując obniżenie 
większości miar aktywności gospodarczej w Polsce.

Skutki pogorszenia koniunktury gospodarczej ujawniły się dopiero w 2009 roku, 
w którym polski PKB zwiększył się tylko o 1,7%1 wobec 5,1% w 2008 roku. Do 
wzrostu PKB przyczyniło się jedynie zwiększenie o 2,0% popytu konsumpcyjnego 
prywatnego i publicznego. Pozostałe składniki globalnego popytu były niższe niż 
w 2008 roku. Na osłabienie wzrostu gospodarczego wpłynęło znaczne obniżenie 
eksportu o 6,8%. Było to spowodowane recesją w państwach strefy euro, będących 
głównymi partnerami handlowymi Polski, przez spadek popytu na polskie produkty 
i dużą zmienność kursów walut. Jednocześnie nastąpił bardzo silny spadek importu 
o 12,4%, związany z gwałtowną deprecjacją złotego w stosunku do najważniejszych 
walut i pogarszaniem się koniunktury w kraju. Ze względu na silniejszy spadek 

1 Wszystkie dane liczbowe w tej części opracowania zostały pozyskane z Biuletynów Statystycznych 
GUS z miesiąca lutego z lat 2010–2014.
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importu niż eksportu w 2009 roku wystąpił dodatni wkład eksportu netto do PKB. 
Silne osłabienie kursu złotego w drugiej połowie 2008 roku i na początku 2009 roku, 
pomimo iż zwiększało złotową wartość zadłużenia zagranicznego Polski, przyczyniło 
się do poprawy konkurencyjności polskich produktów i było czynnikiem wspiera-
jącym wzrost PKB. Na spadek tempa wzrostu gospodarczego w 2009 roku istotny 
wpływ wywarło zmniejszenie akumulacji o 11,4% w porównaniu do 2008 roku. 
W zdecydowanie mniejszym stopniu niż akumulacja zmniejszyły się nakłady brutto 
na środki trwałe (o 1,1%). Wynikało to w dużej mierze ze znacznych nakładów in-
westycyjnych o charakterze infrastrukturalnym, współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej, oddziałujących na spadki inwestycji sektora prywatnego.

Kolejne lata 2010 i 2011 to okres ożywienia gospodarczego. W 2010 roku wzrost 
PKB wydawał się być dość istotny i wyższy o 3,8% w porównaniu z 2009. Wzrósł popyt 
konsumpcyjny prywatny i popyt zgłaszany przez państwo o ponad 3%. Wprawdzie 
nakłady na środki trwałe zmalały o 2% w porównaniu do roku poprzedniego, ale 
przedsiębiorstwa zaczęły odbudowywać zapasy (wzrost akumulacji o 7%). Stosunkowo 
wysoka była dynamika eksportu, który zwiększył się o 10,2% w porównaniu z 2009 
rokiem i to mimo niewielkiego wprawdzie, ale umocnienia się wartości złotego.

Nieco bardziej korzystny na tle roku poprzedniego okazał się rok 2011, polski 
PKB wzrósł bowiem o 4,5%. W stopniu dość istotnym przyczyniło się do tego dalsze 
odbudowanie stanu zapasów (wzrost akumulacji o 11,2%) przy jednoczesnym sil-
nym wzroście nakładów brutto na środki trwałe (o 8,5% w stosunku do 2010 roku).

Wyraźne wyhamowanie wzrostu gospodarczego można zaobserwować w 2012 roku, 
w którym roczny PKB Polski zwiększył się zaledwie o 1,9% w porównaniu do 2011 roku. 
Obniżenie dynamiki PKB wynikało z przedłużającego się okresu słabej koniunk-
tury za granicą, w tym zwłaszcza utrzymania się recesji w strefie euro. Gwałtownie 
zmniejszyła się akumulacja (o 4,2%), przy czym nakłady brutto na środki trwałe 
zmniejszyły się (o 1,7%). Istotnym czynnikiem podtrzymującym wzrost PKB było 
powiększenie wolumenu eksportu o 3,9%, jednak przy spadku wolumenu importu 
o 0,7% o takim rezultacie zdecydował nieznaczny wzrost popytu wewnętrznego 
(o 1,0% w stosunku do 2011 roku), przesunięcia w strukturze eksportu w kierunku 
bardziej dynamicznych rynków wschodzących i elastyczny kurs złotego, sprzyjający 
rozwojowi eksportu w okresie niepomyślnej koniunktury zewnętrznej.

Zaistniałe w latach 2009–2012 zmiany dynamiki poszczególnych składników 
popytu globalnego miały istotny wpływ na rozwój i efektywność ekonomiczną 
polskich przedsiębiorstw: mikro (zatrudniających do 9 pracowników), małych (za-
trudniających 10–49 pracowników), średnich (zatrudniających 50–249 pracowników) 
i dużych (zatrudniających powyżej 250 pracowników).
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2.  Efektywność wykorzystania czynnika pracy w polskich 
przedsiębiorstwach w latach 2009–2012

Zmiany koniunktury gospodarczej w latach 2009–2012 w istotny i zróżnicowany 
sposób oddziaływały na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw mikro, małych, 
średnich i dużych i w konsekwencji – na liczbę pracujących i zatrudnionych na pod-
stawie umowy o pracę. W 2012 roku w polskich przedsiębiorstwach pracowało 
ponad 8,9 mln osób2 i było to zaledwie o 1,2% więcej niż w 2009 roku, podczas gdy 
liczba zatrudnionych osób zmniejszyła się o 0,1%. Najszybciej zwiększała się w tym 
czasie liczba pracujących w małych podmiotach (wzrost o 7,2%). Zdecydowanie 
wolniejszy był wzrost liczby pracujących w dużych przedsiębiorstwach (o 2,8%). 
Natomiast w mikrofirmach w latach 2009–2012 liczba pracujących zmniejszyła się 
o 0,1%, a w średnich – aż o 2,5%.

Tabela 1. Dynamika liczby pracujących w przedsiębiorstwach w latach 2010–2012 (w %)

Wyszczególnienie
2010 2011 2012

rok poprzedni = 100 rok 2009 = 100

Ogółem 100,3 101,9 99,0 101,2

– mikro 98,1 103,2 98,6 99,9

– małe 101,8 103,3 101,9 107,2

– średnie 100,3 99,8 97,3 97,5

– duże 102,6 100,9 99,2 102,8

Źródło: obliczenia własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011 i 2012 roku, 
GUS, Warszawa 2010–2014.

W latach 2009–2012 w sposób zróżnicowany kształtowała się liczba zatrudnio-
nych na podstawie umowy o pracę. W 2012 roku w polskich przedsiębiorstwach było 
zatrudnionych ponad 6,5 mln osób na podstawie umowy o pracę i było ich o 0,1% 
mniej niż w 2009 roku. Najszybciej liczba zatrudnionych rosła w małych podmio-
tach, a także w dużych przedsiębiorstwach. Natomiast w średnich i mikrofirmach 
zmniejszyła się liczba zatrudnionych.

2 Szerzej na  ten temat zob.  D.  Redel, Wpływ zmian koniunktury na  efektywność wykorzystania 
czynnika pracy i majątku trwałego w polskich przedsiębiorstwach w latach 2009–2012, zrealizowanym 
w ramach badań statutowych Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kierownictwem 
dr. R. Tuzimka, Warszawa 2014.



Danuta Redel 220

Spowolnieniu aktywności gospodarczej w 2009 roku towarzyszyło dalsze 
ograniczenie popytu na pracę, na co wskazuje gwałtowny spadek zarówno liczby 
pracujących, jak i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę we wszystkich 
grupach przedsiębiorstw. Najszybciej zmniejszyła się w porównaniu do 2008 roku 
liczba pracujących w dużych (o 9,6%) i w mikroprzedsiębiorstwach (o 7,1%), znacznie 
mniejszy był spadek zatrudnionych w nich pracowników (odpowiednio o 6,1% i 2,7%). 
Małe firmy zmniejszyły zarówno liczbę pracujących, jak i zatrudnionych o 6,0%. 
Najmniejszy zaś spadek liczby pracujących i zatrudnionych odnotowały w 2009 roku 
podmioty średnie (odpowiednio o 3,2% i 3,0%). W okresie pogarszającej się sytuacji 
finansowej przedsiębiorstw stosunkowo najłatwiej było ograniczać koszty poprzez 
zmniejszenie liczby pracujących i liczby zatrudnionych osób.

Tabela 2.  Dynamika przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach  
w latach 2010–2012 (w %)

Wyszczególnienie
2010 2011 2012

rok poprzedni = 100 rok 2009 = 100

Ogółem 99,1 101,5 99,2 99,9

– mikro 94,2 101,6 97,5 93,3

– małe 100,0 104,0 102,0 106,1

– średnie 98,7 100,5 97,9 97,1

– duże 101,6 101,1 99,8 102,5

Źródło: obliczenia własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011 i 2012 roku, 
GUS, Warszawa 2010–2014.

W okresie ożywienia gospodarczego (w latach 2010–2011) w zasadzie we wszyst-
kich grupach przedsiębiorstw sytuacja zaczęła się poprawiać. W 2010 roku liczba 
pracujących wzrosła nieznacznie (oprócz mikrofirm), a liczba zatrudnionych wzrosła 
tylko w dużych podmiotach, a nadal zmniejszała się w mikrofirmach i średnich 
przedsiębiorstwach. W 2011 roku o ponad 3% wzrosła liczba pracowników w grupie 
podmiotów małych i mikro, podczas gdy liczba w nich zatrudnionych zwiększyła 
się odpowiednio o 4,0% i 1,6% w porównaniu do 2010 roku. W dużych przedsię-
biorstwach wzrost liczby zatrudnionych był szybszy niż wzrost liczby pracujących 
(odpowiednio o 1,1% i o 0,9%). W średnich firmach zmniejszyła się liczba pracujących 
(o 0,2%) przy wzroście liczby zatrudnionych (o 0,5%).

W okresie kolejnego spowolnienia gospodarczego w roku 2012 wzrost liczby 
pracujących i zatrudnionych osób odnotowano tylko w grupie małych podmiotów 
(odpowiednio o 1,9% i 2,0%). W pozostałych grupach zarówno pracujących, jak 
i zatrudnionych było mniej niż w roku poprzednim.
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Warto zauważyć, że relacja liczby zatrudnionych do liczby pracujących w znacz-
nym stopniu zależy od wielkości przedsiębiorstwa. W 2012 roku we wszystkich 
grupach przedsiębiorstw udział ten był mniejszy niż w 2009 roku. Spadek zatrud-
nienia w 2012 roku był symptomem pogarszającej się koniunktury, a pozytywnym 
czynnikiem gospodarczym, który zmniejszał te negatywne skutki mógł być wysoki 
poziom samozatrudnienia (około 18%).

Tabela 3.  Dynamika przeciętnych wynagrodzeń brutto w przedsiębiorstwach 
w latach 2010–2012 (w %)

Wyszczególnienie
2010 2011 2012

rok poprzedni = 100 rok 2009 = 100

Ogółem 105,1 105,5 104,2 115,6

– mikro 106,8 102,6 105,5 115,6

– małe 106,4 104,5 104,7 116,4

– średnie 103,7 106,1 103,9 114,3

– duże 104,2 106,1 104,1 115,1

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011 
i 2012 roku, GUS, Warszawa 2010–2014.

W latach 2009–2012 mimo zmiany koniunktury, która oddziaływała na zmiany 
dynamiki wzrostu przychodów, produkcji, wyniku finansowego itp., mieliśmy do 
czynienia z systematycznym wzrostem przeciętnych wynagrodzeń brutto. Dla ogółu 
przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie brutto było w 2012 roku o 15,6% wyższe 
od tego z 2009 roku. Najszybciej wzrosły w tym okresie wynagrodzenia w małych 
podmiotach. Nieco wolniej w mikrofirmach, dużych i średnich przedsiębiorstwach.

Aby ocenić efektywność wykorzystania czynnika pracy należy obliczyć wskaźnik 
opłacenia wydajności pracy3, który jest relacją dynamiki przeciętnego wynagrodze-
nia do dynamiki wydajności pracy. Wydajność pracy może być określona w różny 
sposób. Ze względu na dostępność danych statystycznych w opracowaniu przyjęto 
następujące dwie miary: przychody ogółem i wartość dodaną. Będą one odnoszone 
raz do liczby pracujących w poszczególnych grupach przedsiębiorstw, a drugi raz 
do liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W latach 2009–2012 wartość przychodów w przeliczeniu na jednego pracują-
cego zwiększyła się o 20,6%. Było to nieco więcej niż wynosił wzrost przeciętnego 
wynagrodzenia (15,6%). Podobne tendencje wzrostu przychodów na jednego pracu-

3 Zdefiniowany w: A. Marzec Wpływ procesów transformacji na efektywność ekonomiczną przedsię-
biorstw, „Monografie i Opracowania” nr 451, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999, s. 71 i nast.
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jącego i przeciętnych wynagrodzeń występowały w trzech grupach przedsiębiorstw: 
w dużych, w małych i w średnich przedsiębiorstwach. W mikrofirmach relacje 
te były odwrotne, najmniej korzystne, ponieważ przychody na jednego pracującego 
zwiększały się wolniej niż przeciętne wynagrodzenie brutto.

Tabela 4.  Dynamika wydajności pracy pracujących w przedsiębiorstwach liczona jako 
wartość przychodów ogółem na jednego pracującego w latach 2010–2012 (w %)

Wyszczególnienie
2010 2011 2012

rok poprzedni = 100 rok 2009 = 100

Ogółem 106,6 109,1 103,7 120,6

– mikro 105,0 102,4 101,4 108,9

– małe 105,6 112,0 104,8 123,9

– średnie 104,5 111,7 102,6 119,8

– duże 107,4 111,1 104,8 125,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011 
i 2012 roku, GUS, Warszawa 2010–2014.

W 2009 roku, kiedy zarówno przychody, jak i liczba pracujących spadły, tylko 
w przedsiębiorstwach mikro i dużych spadek liczby pracujących był szybszy od 
spadku wartości przychodów. Konsekwencją było zmniejszenie w 2009 roku wy-
dajności pracy (wartość przychodów na jednego pracującego) w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, w których ta relacja była odwrotna, a więc niekorzystna.

W latach 2010–2012 we wszystkich grupach przedsiębiorstw przychody na jednego 
pracującego rosły szybciej niż liczba pracujących, co oznaczało wzrost wydajności 
pracy. Warto zauważyć, że relacje dynamiki przeciętnych wynagrodzeń do dynamiki 
wartości przychodów na jednego pracującego w latach 2009–2012 niemal we wszystkich 
grupach przedsiębiorstw kształtowały się korzystnie (wskaźniki opłacenia wydaj-
ności pracy mniejsze niż 1). Tylko w grupie mikrofirm relacje te były niekorzystne, 
gdyż wskaźnik ten był większy od 1. Ta niekorzystna relacja występowała w całym 
badanym okresie w mikrofirmach, co świadczy o utrzymywaniu się pogarszającej 
się efektywności czynnika pracy, a także w małych podmiotach w latach 2009–2010, 
a w średnich tylko w 2012 roku. Natomiast w dużych przedsiębiorstwach we wszyst-
kich badanych latach wskaźniki te były niższe od 1, co świadczy o utrzymującej się 
efektywności wykorzystania czynnika pracy w tych przedsiębiorstwach.
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Tabela 5.  Wskaźniki opłacenia wydajności pracy pracujących liczone jako relacja dynamiki 
przeciętnych wynagrodzeń do dynamiki wartości przychodów ogółem 
na jednego pracującego w latach 2010–2012

Wyszczególnienie
2010 2011 2012

rok poprzedni = 100 rok 2009 = 100

Ogółem 0,99 0,97 1,00 0,96

– mikro 1,02 1,00 1,04 1,06

– małe 1,01 0,93 0,999 0,94

– średnie 0,99 0,95 1,01 0,95

– duże 0,97 0,95 0,99 0,92

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011 
i 2012 roku, GUS, Warszawa 2010–2014.

W podobny sposób można porównać dynamikę zmian przychodów na jednego 
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

Tabela 6.  Dynamika wydajności pracy zatrudnionych w przedsiębiorstwach liczona 
jako wartość przychodów ogółem na jednego zatrudnionego w latach  
2010–2012 (w %)

Wyszczególnienie
2010 2011 2012

rok poprzedni = 100 rok 2009 = 100

Ogółem 108,1 108,1 109,4 122,3

– mikro 109,1 109,1 104,1 116,7

– małe 107,3 107,3 111,5 125,2

– średnie 106,4 106,4 111,0 120,3

– duże 108,5 108,5 110,9 125,4

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011 
i 2012 roku, GUS, Warszawa 2010–2014.

W latach 2009–2012 wartość przychodów na jednego zatrudnionego zwiększyła 
się o 22,3% przy wzroście przeciętnego wynagrodzenia o 15,6%, co było korzystną 
relacją tych dwóch wielkości. Analogiczne korzystne relacje wzrostu wynagrodzeń 
i wydajności pracy mierzonej przychodami na jednego zatrudnionego występowały 
we wszystkich grupach przedsiębiorstw.
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Tabela 7.  Wskaźniki opłacenia wydajności pracy zatrudnionych liczone jako relacje 
dynamiki przeciętnych wynagrodzeń do dynamiki wartości przychodów ogółem 
na jednego zatrudnionego w latach 2010–2012

Wyszczególnienie
2010 2011 2012

rok poprzedni = 100 rok 2009 = 100

Ogółem 0,97 0,98 0,95 0,94

– mikro 0,98 0,94 1,01 0,99

– małe 0,99 0,97 0,94 0,93

– średnie 0,97 0,997 0,94 0,95

– duże 0,96 0,98 0,94 0,92

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011 
i 2012 roku, GUS, Warszawa 2010–2014.

Warto zauważyć, że we wszystkich grupach przedsiębiorstw w latach 2009–2012 
wskaźnik opłacenia wydajności pracy był mniejszy od 1, co świadczyło o utrzymującej 
się efektywności wykorzystania czynnika pracy w przedsiębiorstwach. Te korzystne 
tendencje występowały we wszystkich pozostałych latach w zasadzie we wszystkich 
grupach przedsiębiorstw (z wyjątkiem mikrofirm w 2012 roku).

Porównując uzyskane wyniki dotyczące wskaźników opłacenia wydajności 
pracy w latach 2009–2012, można zaobserwować zbieżne tendencje przy obliczeniu 
wydajności liczonej jako kwota przychodów na  jednego pracującego lub jednego 
zatrudnionego. W małych, średnich i dużych grupach przedsiębiorstw nastąpiła 
poprawa wykorzystania czynnika pracy (wskaźniki niższe niż 1). Jedynie w grupie 
mikrofirm wyniki były odmienne. W przypadku relacji dynamiki przeciętnego 
wynagrodzenia do dynamiki przychodów na jednego pracującego wskaźnik opła-
cenia był większy od 1, co mogło oznaczać, że nastąpiło pogorszenie efektywności 
wykorzystania czynnika pracy.

Wydajność pracy można także określić jako kwotę wartości dodanej przypadającą 
na jednego pracującego lub jednego zatrudnionego.

W latach 2009–2012 kwota wartości dodanej przypadająca na jednego pracu-
jącego zwiększyła się o 5,5%, a przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 15,6%. 
We wszystkich grupach przedsiębiorstw wzrost wynagrodzeń był szybszy niż tak 
liczona wydajność pracy.
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Tabela 8.  Dynamika wydajności pracy pracujących w przedsiębiorstwach liczona jako 
kwota wartości dodanej na jednego pracującego w latach 2010–2012 (w %)

Wyszczególnienie
2010 2011 2012

rok poprzedni = 100 rok 2009 = 100

Ogółem 103,3 102,1 100,0 105,5

– mikro 100,0 96,8 100,0 96,8

– małe 103,9 101,3 102,5 107,9

– średnie 100,0 100,0 104,5 104,5

– duże 104,6 105,6 99,3 109,5

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011 
i 2012 roku, GUS, Warszawa 2010–2014.

Tabela 9.  Wskaźniki opłacenia wydajności pracy pracujących liczone jako relacja dynamiki 
przeciętnego wynagrodzenia do dynamiki kwoty wartości dodanej ogółem 
na jednego pracującego w latach 2010–2012

Wyszczególnienie
2010 2011 2012

rok poprzedni = 100 rok 2009 = 100

Ogółem 1,02 1,03 1,04 1,10

– mikro 1,07 1,06 1,05 1,19

– małe 1,02 1,03 1,02 1,08

– średnie 1,04 1,06 0,99 1,09

– duże 0,99 1,00 1,05 1,05

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011 
i 2012 roku, GUS, Warszawa 2010–2014.

W konsekwencji wskaźniki opłacenia wydajności pracy we wszystkich grupach 
przedsiębiorstw kształtowały się niekorzystnie (były większe od 1 z wyjątkiem du-
żych podmiotów w 2010 roku i średnich w 2012 roku). Świadczy to o stopniowym 
pogarszaniu się efektywności wykorzystania czynnika pracy w polskich przedsię-
biorstwach.

Analogicznie jak w przypadku przychodów na jednego zatrudnionego można 
obliczyć kwotę wartości dodanej na jednego zatrudnionego na podstawie umowy 
o pracę.
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Tabela 10.  Dynamika wydajności pracy zatrudnionych w przedsiębiorstwach liczona jako 
kwota wartości dodanej na jednego zatrudnionego (w %)

Wyszczególnienie
2010 2011 2012

rok poprzedni = 100 rok 2009 = 100

Ogółem 104,1 102,3 100,0 106,5

– mikro 104,4 98,8 100,6 103,8

– małe 104,9 101,2 103,5 109,9

– średnie 101,1 100,0 104,3 105,5

– duże 105,7 105,4 98,7 110,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011 
i 2012 roku, GUS, Warszawa 2010–2014.

Tabela 11.  Wskaźniki opłacenia wydajności pracy zatrudnionych liczone jako relacja 
dynamiki przeciętnego wynagrodzenia do dynamiki kwoty wartości dodanej 
ogółem na jednego zatrudnionego w latach 2010–2012

Wyszczególnienie
2010 2011 2012

rok poprzedni = 100 rok 2009 = 100

Ogółem 1,01 1,03 1,04 1,09

– mikro 1,02 1,04 1,05 1,11

– małe 1,01 1,03 1,01 1,06

– średnie 1,03 1,06 0,996 1,08

– duże 0,99 1,01 1,05 1,05

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009, 2010, 2011 
i 2012 roku, GUS, Warszawa 2010–2014.

W latach 2009–2012 wartość dodana przypadająca na jednego zatrudnionego 
zwiększyła się o 6,5%, a przeciętne wynagrodzenie wzrosło w tym samym czasie 
o 15,6%. Mamy zatem do czynienia z wyraźnie niekorzystną relacją tych dwóch wiel-
kości. We wszystkich grupach przedsiębiorstw relacje te kształtowały się podobnie. 
Wyjątkiem była grupa dużych przedsiębiorstw w 2010 roku i średnich w 2012 roku. 
Oznacza to, że tak liczona efektywność wykorzystania czynnika pracy pogorszyła się 
w polskich przedsiębiorstwach w latach 2009–2012 (wskaźniki opłacenia wydajności 
pracy były większe od 1).

Porównując uzyskane wyniki dotyczące opłacenia wydajności pracy, można za-
obserwować zbieżne tendencje przy obliczeniu wydajności pracy liczonej jako kwota 
wartości dodanej na jednego pracującego lub jednego zatrudnionego. Tylko w grupie 
dużych przedsiębiorstw w roku 2010 i w grupie średnich podmiotów w 2012 roku tak 
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liczona wydajność pracy zwiększała się szybciej niż przeciętne wynagrodzenie brutto. 
Jedynie te dwie grupy przedsiębiorstw i w tych wymienionych latach poprawiły swoją 
konkurencyjność. W pozostałych latach i grupach przedsiębiorstw relacje te były 
niekorzystne, a efektywność czynnika pracy się pogarszała (wskaźniki wyższe od 1).

3. Zakończenie

Lata 2009–2012 w Polsce charakteryzowały się zmienną koniunkturą gospo-
darczą, a zmiany dynamiki poszczególnych składników popytu globalnego miały 
istotny i zróżnicowany wpływ na rozwój i efektywność ekonomiczną mikro, małych, 
średnich i dużych polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego 
(2008–2009 i 2012) i w okresie ożywienia gospodarczego (2010–2011). Należy pod-
kreślić, że oddziaływanie to było bardzo zróżnicowane i co do siły, i co do kierunku 
w zależności od wielkości przedsiębiorstw, których dotyczyło.

Zmiany koniunktury gospodarczej w latach 2009–2012 oddziaływały na rozwój 
i funkcjonowanie przedsiębiorstw i w konsekwencji na liczbę pracujących i zatrud-
nionych na podstawie umowy o pracę. W 2012 roku w polskich przedsiębiorstwach 
pracowało ponad 8,9 mln osób i było to zaledwie o 1,2% więcej niż w 2009 roku, 
podczas gdy liczba zatrudnionych (ponad 6,5 mln) osób zmniejszyła się o 0,1%. 
Najszybciej zwiększała się w tym czasie liczba pracujących w małych podmiotach. 
Zdecydowanie wolniejszy był wzrost liczby pracujących w dużych przedsiębior-
stwach. Natomiast w mikrofirmach liczba pracujących zmniejszyła się nieznacznie, 
a w średnich – aż o 2,5% w latach 2009–2012.

W badanym okresie w sposób zróżnicowany kształtowała się liczba zatrudnio-
nych na podstawie umowy o pracę. Najszybciej liczba zatrudnionych rosła w małych 
i dużych podmiotach. Natomiast w średnich i w mikrofirmach liczba zatrudnionych 
się zmniejszyła.

W latach 2009–2012 mimo zmian koniunktury, która oddziaływała na zmiany 
dynamiki wzrostu przychodów, produkcji, wyniku finansowego itp., mieliśmy do 
czynienia z systematycznym wzrostem przeciętnych wynagrodzeń brutto. Najszyb-
ciej wzrosły w tym okresie wynagrodzenia w małych podmiotach. Nieco wolniej 
w mikrofirmach i w dużych przedsiębiorstwach.

Jeżeli porównano wyniki relacji dynamiki przeciętnego wynagrodzenia do dy-
namiki przychodów ogółem na jednego pracującego lub jednego zatrudnionego dla 
poszczególnych grup przedsiębiorstw w latach 2009–2012, to okazało się, że w gru-
pach małych, średnich i dużych przedsiębiorstw według obu metod wskaźniki miały 
wartości mniejsze od 1, co oznacza, że niezależnie od metody liczenia wskaźnika 
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w tych grupach nastąpiła poprawa wykorzystania czynnika pracy. Jedynie w grupie 
mikrofirm wyniki pierwszej z nich były większe od jedności, co może oznaczać, 
że nastąpiło tam pogorszenie efektywności wykorzystania czynnika pracy. Wynik 
drugiej metody był odmienny, mniejszy od jedności, co świadczy o poprawie efek-
tywności we wszystkich grupach przedsiębiorstw.

Gdy zestawiono wskaźniki opłacenia wydajności pracy liczone jako relacja 
dynamiki przeciętnego wynagrodzenia do dynamiki kwoty wartości dodanej 
przypadającej na jednego pracującego lub jednego zatrudnionego, wyniki były jed-
nakowe. Według wyników tych relacji w latach 2009–2012 we wszystkich grupach 
przedsiębiorstw nastąpiło pogorszenie efektywności wykorzystania czynnika pracy 
(wskaźniki opłacenia wydajności większe od 1).
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WPŁYW ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH 
NA ROZWÓJ LEASINGU KONSUMENCKIEGO 
W POLSCE

1. Wprowadzenie

Polski rynek usług leasingowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwi‑
jających się rynków w Europie i ma coraz większy udział w finansowaniu inwestycji 
w Polsce1. Udział leasingu w finansowaniu inwestycji ogółem w Polsce wzrósł z 6,3% 
w 2001 roku do 14,2% w 2013 roku, co pozwoliło zbliżyć się do środkowoeuropej‑
skiego poziomu zaangażowania leasingu w finansowaniu inwestycji, szacowanego 
na około 15%2. O ile uprawnione jest stwierdzenie, iż jest on relatywnie powszechnym 
narzędziem stosowanym przez polskich przedsiębiorców w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, o  tyle jego wykorzystanie przez konsumentów przez 
wiele lat stanowiło margines całego rynku usług leasingowych. Stanowi to wyraźny 
kontrast w porównaniu do europejskiego rynku leasingu, na którym – według sza‑
cunków – leasing konsumencki stanowi przeciętnie około 30% rynku finansowania 
pojazdów, zaś wartość tego segmentu rynku jest wyceniana na ponad 200 mld euro3.

Celem opracowania jest zaprezentowanie uwarunkowań prawnych dotyczą‑
cych leasingu konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów 
prawnych dokonanych w 2011 roku, regulujących zasady opodatkowania umów 

1 T. Cicirko, P. Russel, Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2008, s. 7.

2 20 lat rynku inwestycji w Polsce, prezentacja na konferencję prasową Związku Polskiego Leasingu 
i Konfederacji Lewiatan, Warszawa, październik 2014.

3 A. Bobrowicz, Kto skorzysta na leasingu konsumenckim, http://miesiecznikdealer.pl/index.php?me‑
nu=glowna&podmenu=czytaj_artykul&id=16 (4.02.2015).
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 leasingowych, w których korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności 
gospodarczej. W szczególności zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, na ile 
zmienione przepisy przyczyniły się do rozwoju leasingu konsumenckiego w Polsce.

2. Opodatkowanie leasingu konsumenckiego

Leasing konsumencki a podatek dochodowy

Na wstępie należy podkreślić fakt, iż o ile regulacje cywilnoprawne od początku ich 
przyjęcia w 2000 roku nie stanowiły bariery w rozwoju leasingu konsumenckiego w Polsce, 
o  tyle uchwalone w 2001 roku przepisy podatkowe zostały stworzone głównie 
z myślą o sytuacji, w której korzystającym jest podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą, a tym samym mający m.in. prawo do dokonywania odpisów amor‑
tyzacyjnych. Ustawodawca stworzył bowiem dwa warianty opodatkowania stron 
umowy leasingowej, przy czym drugi wariant mógł być stosowany tylko wówczas, 
kiedy umowa przewidywała, iż podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje 
korzystający. Biorąc pod uwagę fakt, iż konsument z natury rzeczy nie ma prawa 
do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, należy stwierdzić, że wariant ten nie 
mógł być wykorzystywany w umowach leasingu konsumenckiego. W związku z po‑
wyższym w przypadku, gdy korzystającym była osoba nieprowadząca działalności 
gospodarczej, występowała konieczność zawierania umów w pierwszym wariancie 
opodatkowania stron umowy leasingowej. Wariant ten zakłada, iż przedmiot leasingu 
dla celów podatku dochodowego amortyzuje finansujący, zaś cała rata leasingowa 
(część kapitałowa i odsetkowa) stanowiła dla niego przychód w rozumieniu przepisów 
prawa podatkowego. Z kolei korzystający, jako osoba fizyczna, nie mógł poniesionych 
wydatków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto istotnym problemem 
był również fakt, iż w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy klient nie 
mógł zakupić przedmiotu za kwotę wynikającą z rozliczenia kontraktu, a jedynie 
za wartość rynkową. Dodatkowo umowa leasingu konsumenckiego musiała być 
zawierana na okres wynoszący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. 
Wszystkie wymienione ograniczenia sprawiały, iż leasing konsumencki do 2011 roku 
stanowił margines całego rynku usług leasingowych w Polsce4.

4 T. Cicirko, A. Karmańska, P. Russel, Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce, Ofi‑
cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 92 i nast.
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Na mocy Ustawy z 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla 
obywateli i przedsiębiorców5 zostały m.in. wprowadzone zmiany w zakresie opodatkowania 
transakcji leasingu konsumenckiego. Obowiązujące od 1 lipca 2011 roku przepisy ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepisy ustawy o podatku dochodo‑
wym od osób prawnych określają zasady opodatkowania stron umowy leasingowej, 
w tym również umowy, której stroną jest osoba fizyczna nieprowadząca dzia‑
łalności gospodarczej. W przypadku pierwszego wariantu opodatkowania stron 
umowy leasingowej (przedmiot leasingu dla celów podatku dochodowego amor‑
tyzuje finansujący) przepisy obowiązujące od 1 lipca 2011 roku stanowią: „Opłaty 
ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym 
okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerial‑
nych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, 
o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeże‑
niem ust. 2 i 3, jeżeli:
1) umowa leasingu w przypadku, gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona 

w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% norma‑
tywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające 
odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, 
albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat6, jeżeli jej przedmiotem są pod‑
legające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;

2) umowa leasingu w przypadku, gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowa‑
dząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;

3) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniej‑
szona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości 
początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (…)”7.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2011 roku umowa leasingu 

konsumenckiego może więc zostać zawarta na dowolny czas, przy czym musi to być 
czas oznaczony, zaś suma opłat ustalonych w umowie leasingu wraz z ewentualnie 
określoną ceną, po której może nastąpić przeniesienie praw własności, musi odpo‑
wiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu. Brak ograniczeń, 
jeśli chodzi o minimalny czas trwania umowy leasingu, oznacza również, iż w spo‑
sób elastyczny umowę taką można skracać bądź przedłużać w zależności od woli 
stron. Skrócenie bądź przedłużenie umowy leasingu powinno być każdorazowo 
dokonane na podstawie aneksu do umowy leasingu, tworzącego nowy podstawowy 

5 Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622.
6 Okres ten od 1 stycznia 2013 roku został skrócony do 5 lat.
7 Art. 23b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 

nr 80 poz. 350 z późn. zm.). 
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okres trwania umowy leasingu i nowy harmonogram rat leasingowych8. Przepisy 
wprowadzone od 1 stycznia 2013 roku nakazują jedynie, aby w przypadku zawarcia 
kolejnej umowy leasingu tego samego środka trwałego (bez względu na to, czy stroną 
jest dotychczasowy korzystający czy też nowy podmiot) suma opłat nie była niższa 
od wartości rynkowej obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.

Jeśli chodzi o wartość opcji wykupu, to również w przypadku umów leasingu 
konsumenckiego nie może ona być niższa aniżeli tzw. hipotetyczna wartość netto 
(wartość początkowa środka trwałego pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyj‑
nych liczonych metodą degresywną ze współczynnikiem 3)9. W przeciwnym razie 
– analogicznie do przypadku, gdy korzystającym jest przedsiębiorca – przychód 
finansującego z tytułu sprzedaży przedmiotu umowy może zostać określony przez 
organy podatkowe w wysokości wartości rynkowej.

W przypadku pierwszego wariantu opodatkowania stron umowy leasingu 
konsumenckiego (przedmiot leasingu dla celów podatku dochodowego amortyzuje 
finansujący) konsekwencje dotyczące podatku dochodowego są następujące:
• w czasie trwania podstawowego okresu umowy u finansującego:

 – opłata leasingowa (część kapitałowa i odsetkowa) jest w całości przychodem,
 – przedmiot leasingu amortyzuje finansujący, u którego odpisy amortyzacyj‑

ne są w całości kosztem uzyskania przychodu (z wyjątkiem samochodów 
osobowych, wobec których obowiązuje limit 20 tys. euro);

• w czasie trwania podstawowego okresu umowy u korzystającego (konsumenta) 
zawarta umowa leasingu nie wywołuje żadnych skutków podatkowych;

• po zakończeniu podstawowego okresu umowy:
 – finansujący ma obowiązek przeniesienia własności przedmiotu leasingu 

na korzystającego, o  ile zostały spełnione warunki umowy i  taką opcję 
przewidzianą w umowie zgłosi korzystający,

 – cena przeniesienia własności może znacznie odbiegać od cen rynkowych, 
przy czym nie może być niższa od tzw. hipotetycznej wartości netto.

Z kolei drugi wariant opodatkowania stron umowy leasingowej w myśl aktualnie 
obowiązujących przepisów stanowi, iż do przychodów finansującego i odpowiednio 
do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat w części stano‑
wiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych 
i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

8 Leasing konsumencki – uwarunkowania prawne i podatkowe. Raport, Związek Polskiego Leasingu, 
Warszawa, lipiec 2011.

9 W odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych wartość hipotetyczną netto oblicza się jako 
wartość początkową pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu 3‑krotnie skró‑
conych okresów amortyzowania.
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• umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
• suma opłat ustalonych w umowie leasingu pomniejszona o należny podatek od 

towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwa‑
łych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez 
finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niema‑
terialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada 
co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu,

• umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
 – odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający w przypadku, gdy jest 

osobą prowadzącą działałność gospodarczą, albo
 – finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przy‑

padku, gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności 
gospodarczej.

W myśl przepisów obowiązujących od 1 lipca 2011 roku zastosowanie drugie‑
go wariantu opodatkowania stron umowy leasingowej jest więc możliwe również 
w sytuacji, gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospo‑
darczej – w takiej sytuacji finansujący musi zrezygnować z dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych. Analogicznie do przypadku, gdy korzystającym jest podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą, w przypadku leasingu konsumenckiego 
spełniającego warunki zakwalifikowania go do drugiego wariantu opodatkowania 
przeniesienie praw własności po zakończeniu trwania umowy leasingowej może 
nastąpić po dowolnej cenie.

W przypadku zawarcia umowy leasingu konsumenckiego spełniającego powyższe 
warunki konsekwencje dotyczące podatku dochodowego są następujące:
• w czasie trwania podstawowego okresu umowy u finansującego przychodem 

jest tylko opłata dodatkowa (część odsetkowa raty),
• w czasie trwania podstawowego okresu umowy u korzystającego (konsumenta) 

zawarta umowa leasingu nie wywołuje żadnych skutków podatkowych,
• po zakończeniu podstawowego okresu umowy:

 – finansujący ma obowiązek przeniesienia własności przedmiotu leasingu 
na korzystającego, o  ile zostały spełnione warunki umowy i  taką opcję 
przewidzianą w umowie zgłosi korzystający,

 – przeniesienie praw własności może nastąpić po dowolnej cenie, również 
znacznie odbiegającej od cen rynkowych i wartości hipotetycznej netto 
przedmiotu leasingu.

Biorąc pod uwagę to, iż kwalifikacja tego rodzaju umowy leasingu nie jest 
uzależniona od okresu trwania umowy, w sposób dowolny można skracać bądź 
przedłużać podstawowy okres jej trwania. Tym samym w razie chęci wcześniej‑
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szego  zakończenia umowy leasingu przez konsumenta i dokonania wcześniejszej 
spłaty wartości początkowej konieczne będzie zawarcie aneksu do umowy leasingu 
przewidującego nowy podstawowy okres jej trwania. Działanie takie nie wpłynie 
na możliwość dokonania sprzedaży przedmiotu umowy po zakończeniu ustano‑
wionego w ten sposób nowego podstawowego okresu umowy po cenie odbiegającej 
od rynkowej10.

Podsumowując: należy stwierdzić, iż nowe przepisy jasno określają zasady 
opodatkowania stron umowy leasingowej również w sytuacji, gdy korzystającym 
jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Należy również pod‑
kreślić fakt, iż nowe uregulowania nie wprowadzają żadnych zachęt podatkowych 
(np. w formie ulg podatkowych) dla konsumentów, którzy chcieliby skorzystać 
z nowej formy finansowania.

Leasing konsumencki a podatek od towarów i usług

Istotne znaczenie dla opłacalności leasingu konsumenckiego może mieć opo‑
datkowanie tych transakcji podatkiem od towarów i usług. Od 1 maja 2004 roku 
umowy leasingu – w zależności od ich postanowień – są traktowane jako dostawa 
towarów lub jako świadczenie usług.

Aby umowa leasingu mogła być zakwalifikowana jako dostawa towarów, musi 
spełniać łącznie następujące warunki:
• powinna być zawarta na czas określony,
• odpisów amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego powinien dokonywać 

korzystający lub przedmiotem umowy leasingu powinny być grunty,
• w umowie powinno się stwierdzać, iż w następstwie normalnych zdarzeń 

przewidzianych tą umową prawo własności towaru zostanie przeniesione 
na korzystającego.
Jeśli natomiast umowa leasingu nie spełnia przesłanek zakwalifikowania jej 

jako dostawy towarów, wówczas na gruncie ustawy o VAT jest traktowana jako 
świadczenie usług. Analizując powyższe warunki, należy stwierdzić, iż umowa 
leasingu konsumenckiego co do zasady będzie traktowana jako świadczenie usług 
(wyjątkiem będzie przypadek leasingu przez konsumenta gruntu). Konsekwencje 
przyjętych rozwiązań są następujące11:

10 Leasing konsumencki – uwarunkowania..., op.cit.
11 T. Cicirko, A. Karmańska, P. Russel, Determinanty rozwoju…, op.cit., s. 96–97.
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• podatek VAT w wysokości stawki podstawowej (obecnie 23%) będzie naliczany 
sukcesywnie od poszczególnych rat leasingowych (z wyjątkiem leasingu grun‑
tu, kiedy wystąpi konieczność naliczenia podatku VAT z góry od wszystkich 
płatności wynikających z zawartej umowy leasingu),

• finansujący (leasingodawca) będzie kalkulował opłaty leasingowe od ceny netto 
zakupu również w przypadku leasingu samochodów osobowych; zgodnie bowiem 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług pełne odliczenie podatku 
VAT naliczonego z tytułu nabycia samochodów, niezależnie od ich charakteru, 
przysługuje podatnikom, których przedmiotem działalności jest:

 – odprzedaż tych samochodów lub
 – oddanie w odpłatne używanie tych samochodów na podstawie umowy naj‑

mu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, jeśli 
te samochody są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez 
okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Przyjęcie rozwiązania, iż w odniesieniu do większości przedmiotów leasingu 
konsumenckiego podatek VAT będzie naliczany sukcesywnie od poszczególnych rat 
leasingowych, należy ocenić jako rozwiązanie korzystne. Konsument w odróżnieniu 
od przedsiębiorcy nie ma bowiem możliwości odliczenia podatku VAT i konieczność 
jednorazowego zapłacenia całego podatku VAT z góry stawiałaby zasadność zawie‑
rania takich transakcji pod dużym znakiem zapytania. Należy również zauważyć, iż 
podatkiem VAT będzie obciążona zarówno kapitałowa, jak i odsetkowa część raty 
leasingowej. W przypadku leasingu gruntu konieczność zapłacenia jednorazowo 
przez konsumenta całego podatku VAT wydaje się czynnikiem, który będzie zde‑
cydowanie zniechęcał do zawierania tego typu transakcji12.

3.  Rynek leasingu konsumenckiego w Polsce 
na tle rynku europejskiego

Do 2011 roku cechą charakterystyczną polskiego rynku usług leasingowych był 
fakt, iż leasing oferowano niemalże wyłącznie przedsiębiorcom, zaś udział leasingu 
konsumenckiego stanowił mało znaczący segment tego rynku. Według danych GUS 
w 2011 roku 97,1% podmiotów, które skorzystały z leasingu, stanowiły przedsiębior‑
stwa, 2,8% to konsumenci, zaś zaledwie 0,1% podmioty należące do administracji 
publicznej. W 2010 roku proporcje te były zbliżone: 96,8% ogółu leasingobiorców 

12 Ibidem, s. 97.
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stanowili przedsiębiorcy, 2,9% osoby fizyczne, zaś leasingobiorcy należący do ad‑
ministracji publicznej – 0,2%13.

Istotny wzrost udziału konsumentów wśród leasingobiorców możemy zaobserwo‑
wać dopiero w 2012 roku – wówczas co dziesiąty klient firmy leasingowej był osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jednocześnie ponad 3,5‑krotnie 
wzrosła liczba konsumentów zawierających umowy leasingowe – o ile w 2011 roku było 
ich tylko 3 660 osób, o tyle w 2012 roku ich liczba wzrosła do 13 818. Bez wątpienie 
istotny wzrost udziału konsumentów jest wynikiem zmian przepisów prawnych, które 
zostały wprowadzone od połowy 2011 roku. Niemniej przy uwzględnieniu wartości 
wyleasingowanych konsumentom aktywów udział leasingu konsumenckiego – wg 
statystyk GUS – w 2012 roku można szacować na poziomie nieco ponad 5%. Nadal 
jest więc on kilkukrotnie niższy od średniej europejskiej (wykres 1).

sektor publiczny, 3% 

produkcja, przemysł
i budownictwo, 24%

rolnictwo, leśnictwo
i rybołówstwo, 4%

konsumenci, 22% 

usługi, 45% 

inne, 2% 

Wykres 1.  Struktura europejskiego rynku leasingu ruchomych środków trwałych 
w 2012 roku według różnych kategorii leasingobiorców

Źródło: Leaseurope, http://www.leaseurope.org/uploads/documents/FF%20Leaseurope%202013.pdf (06.02.2015).

Porównując rynek europejski (wykres 1) z rynkiem polskim, można zaobserwo‑
wać na rynku europejskim znacznie większy udział konsumentów oraz podmiotów 
sektora publicznego, którzy łącznie w 2012 roku wyleasingowali jedną czwartą ogółu 
ruchomych środków trwałych (konsumenci – 22%, sektor publiczny – 3%).

13 Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012, http://www.stat.gov.
pl/cps/rde/xbcr/gus/pgw_dzialaln_przeds_leasingowych_2011.pdf (06.02.2015).
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Tabela 1.  Liczba leasingobiorców (klientów) i wartość brutto nowych umów zawartych 
od 1 stycznia do 31 grudnia według charakterystyki obsługiwanych 
leasingobiorców

Wyszczególnienie
Liczba klientów Należności leasingowe brutto 

(w tys. zł) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Ogółem 130 271 138 529 141 821 27 793 805 26 905 452 30 418 550

Przedsiębiorstwa 126 488 124 595 129 258 27 151 832 25 308 522 28 581 959

Administracja publiczna 123 116 122 49 300 98 012 35 975

Gospodarstwa domowe 3 660 13 818 12 441 592 673 1 498 918 1 800 616

Źródło: Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012, GUS, Warszawa 2013; Działalność przedsiębiorstw leasin-
gowych w 2013, GUS, Warszawa 2014.

Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 wynika również, iż w 2013 roku w Polsce 
o 10% zmniejszyła się liczba konsumentów korzystających z leasingu przy jednocze‑
snym wzroście o 20% wartości wyleasingowanych środków trwałych.

4. Zakończenie

Zmiany dokonane w 2011 roku w prawie podatkowym dotyczące leasingu kon‑
sumenckiego należy ocenić jako krok w dobrym kierunku, czego wynikiem było 
istotne zwiększenie tego segmentu rynku usług leasingowych obserwowane w latach 
2012–2013. Nadal jednak w przypadku polskiego rynku udział konsumentów jest 
kilkakrotnie niższy od średniej europejskiej. W celu wykorzystania pełnego poten‑
cjału w tym zakresie konieczne wydaje się podjęcie co najmniej trzech grup działań14:
• doprecyzowanie przepisów prawnych w celu wyeliminowania wątpliwości 

dotyczących tego, czy tego typu umowy podlegają reżimowi ustawy o kredycie 
konsumenckim czy też nie15,

• wprowadzenie przynajmniej minimalnych zachęt podatkowych dla konsumen‑
tów, którzy decydowaliby się na zawarcie umowy leasingu konsumenckiego; 
w początkowym okresie – ze względu na trudną sytuację budżetową – takie bodź‑
ce podatkowe mogłyby dotyczyć np. nowych aut hybrydowych i elektrycznych,

14 T. Cicirko, A. Karmańska, P. Russel, Determinanty rozwoju…, op.cit., s. 149.
15 Szerzej na ten temat zob. P. Russel, Consumer Lease Development in Poland. Legal Determinants, 

„Journal of Management and Financial Sciences”, Vol. V, Issue 9, September 2012.
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• wdrożenie działań edukacyjnych zmierzających do uświadomienia konsumen‑
tom samego faktu istnienia instrumentu, jakim jest leasing konsumencki, jego 
zalet i wad.
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ZARZADZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW 
Z UWZGLĘDNIENIEM CZYNNIKA WRAŻLIWOŚCI 
NA RYZYKO

1. Wprowadzenie

Jednym z warunków rozwoju przedsiębiorstw jest zapewnienie im odpowied-
niej bazy kapitałowej. Finansowanie działalności firm może się odbywać dwoma 
drogami: za pomocą finansowania własnego lub przy użyciu długu. Właściwe 
zaprojektowanie źródeł finansowania jest warunkiem niezbędnym dla powo-
dzenia przedsięwzięcia gospodarczego. W literaturze rozważa się wiele modeli 
zarządzania strukturą finansów przedsiębiorstwa, jednak wyłącznie w odniesieniu 
teoretycznym. Modele struktury finansowania nie są w praktyce wykorzysty-
wane z powodu nikłej znajomości koncepcji struktury kapitału i  ich ważności 
w zarządzaniu spółkami. Poczynając od teorii F. M. Modiglianiego i M. H. Millera 
(1958 rok), zagadnienie „wartość przedsiębiorstwa a struktura finansów” to jeden 
z ważniejszych problemów współczesnej teorii finansów1.

Decyzje zarządzania strukturą aktywów trwałych i źródeł ich finansowania 
są decyzjami długookresowymi. „Mają one charakter strategiczny, a co za tym 
idzie ich horyzont czasowy jest znacznie dłuższy niż decyzji bieżących. W obrębie 
tej grupy decyzji można mówić o dwóch ich rodzajach. Decyzje kształtujące struk-
turę majątku określa się jako decyzje inwestycyjne, a decyzje kształtujące strukturę 

1 V. Jog, C. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1990.
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źródeł finansowania nazywane są decyzjami finansowymi. Decyzje inwestycyjne 
dotyczą polityki inwestycyjnej i określają, w jakie składniki majątku przedsiębiorstwo 
powinno inwestować, a decyzje finansowe precyzują, w jaki sposób te inwestycje 
powinny zostać sfinansowane2”.

Teoria decyzji to wspólny obszar zainteresowań wielu różnych dziedzin nauki, 
obejmujący analizę i wspomaganie procesu podejmowania decyzji. W pracy przed-
stawiono kształtowanie docelowej struktury kapitałowej w procesie inwestowania 
z uwzględnieniem wrażliwości na ryzyko.

2. Docelowa struktura kapitałowa

Dostępność poszczególnych źródeł finansowania na rynku kapitałowym oraz 
ich koszty kapitałowe wpływają na strukturę kapitałową i na średnio ważony koszt 
kapitału. Zarząd spółki, finansując inwestycje kapitałem obcym, musi się liczyć 
z faktem, że akcjonariusze dostrzegają w takich decyzjach zwiększone ryzyko. Ryzyko 
to jest tym wyższe, im wyższy jest udział kapitału obcego w strukturze kapitałowej. 
Z drugiej strony dług o niskim oprocentowaniu może zwiększać wartość rynkową 
firmy i zysk netto. Ustalenie odpowiedniej struktury kapitału w firmie jest rzeczą 
trudną do zrealizowania w praktyce. Wybrane podejścia do optymalnej struktury 
finansowania spotykane w literaturze światowej i polskiej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Kształtowanie docelowej struktury finansowania

T. Copeland, 
T. Koller, 
J. Murrin3

Zalecają zastosowanie trzech połączonych metod:
• oszacowanie w miarę możliwości obecnej struktury kapitałowej firmy na podstawie 

wartości rynkowych,
• ocenę struktury kapitałowej porównywalnych firm,
• ocenę jawnych i ukrytych metod finansowania działalności firmy stosowanych przez zarząd 

oraz ich wpływ na docelową strukturę kapitałową.

A. Bielawska4 Optymalna struktura kapitałowa to taka, która:
• maksymalizuje wartość rynkową przedsiębiorstwa,
• maksymalizuje rentowność kapitału własnego zaangażowanego w przedsiębiorstwie,
• możliwie najskuteczniej zapewnia zachowanie zdolności płatniczej,
• minimalizuje koszty działalności,
• możliwie najskuteczniej ogranicza ryzyko, zarówno finansowe, jak i operacyjne.

2 Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 
2002, s. 14.

3 T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John 
Wiley & Sons, New York 1990, s. 232–233.

4 A. Bielawska, Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 210.
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E. Urbańczyk5 Docelowa struktura to taka, która pozwala na maksymalizowanie wartości rynkowej 
przedsiębiorstwa (łącznej wartości rynkowej kapitałów własnych i długu). 

R. Brealey, 
S. C. Myers6

Za optymalną uważa się strukturę kapitałową, przy której średnioważony koszt kapitału 
jest najniższy. Minimalizacja średniego ważonego kosztu kapitału jest równoznaczna 
z maksymalizacją wartości przedsiębiorstwa.

W. Janasz7 Optymalna struktura kapitałowa stanowi swego rodzaju kompromis pomiędzy wzrostem 
korzyści a wzrostem ryzyka.

J. Gajdka8 Optymalna struktura kapitałowa wiąże się z zagadnieniem pojemności zadłużeniowej 
przedsiębiorstwa, czyli maksymalnej wielkości długu, jaką może ono zaciągnąć 
na efektywnym rynku kapitałowym.

G. Donaldson9 Oznacza optymalną wielkość zadłużenia z punktu widzenia maksymalizacji dochodów 
właścicieli. Jest to taka kwota długu, która nie spowoduje nagłego zmniejszania zysków netto 
i wartości przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo.

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

W wyniku analizy tabeli 1 należy stwierdzić, iż głównym kryterium świadczącym 
o optymalnej strukturze kapitałowej jest wartość firmy i zwiększenie zamożności wła-
ścicieli. Cel ten może być realizowany poprzez maksymalizację pojemności zadłużenia 
z uwzględnieniem kosztu kapitału i ponoszonego ryzyka finansowego.

3. Kryteria optymalizacji struktury kapitałowej

Kształtowanie struktury kapitałowej przedsiębiorstwa polega na zachowaniu 
odpowiednich proporcji pomiędzy kapitałem własnym i kapitałem obcym. Według 
tzw. złotej reguły bilansowania majątek trwały powinien być w pełni pokryty kapitałem 
własnym. Środki obce zaangażowane w finansowanie majątku trwałego powodują 
wzrost ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstwa. Z drugiej strony korzystanie z fi-
nansowania obcego powoduje wzrost stopy rentowności kapitałów własnych. Sposób 
finansowania zarówno działalności bieżącej, jak i inwestycji przedsiębiorstwa zależy 
od wielu czynników, a odpowiedni dobór źródeł finansowania współtworzy jego 
sukces. Struktura finansowa przedsiębiorstwa jest jednym z czynników wpływają-

5 E.  Urbańczyk, Znaczenie analizy struktury kapitałowej w  strategii rozwojowej przedsiębiorstwa, 
„Przegląd Organizacji” 1998, s. 29.

6 R. Brealey, S. C. Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw, tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1999, s. 632.

7 W. Janasz, Kształtowanie struktury kapitału, „Przegląd Organizacji” 1997, nr 10, s. 37.
8 J. Gajdka, Wyznaczanie pojemności zadłużeniowej spółki. Metoda praktyczna, „Przegląd Organi-

zacji” 2001, nr 9, s. 30.
9 G. Donaldson, Managing Corporate Wealth. The Operation of a Comprehensive Financial Goals 

System, Preager, New York 1984, s. 122–123.
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cych na bieżące wyniki finansowe przedsiębiorstwa i na opłacalność realizowanych 
przedsięwzięć rozwojowych. Majątek przedsiębiorstwa jest finansowany z różnych 
źródeł. Decyzje strategiczne w tym obszarze dotyczą optymalizacji poziomu zadłu-
żenia. Optymalizując strukturę kapitału, należy mieć na względzie m.in.:
• długookresowy cel przedsiębiorstwa,
• ryzyko,
• wzajemną zależność pomiędzy działalnością bieżącą i rozwojową,
• właściwą ocenę relacji pomiędzy efektem dźwigni finansowej a kosztem kapitału,
• możliwość modyfikacji strategii finansowej ze względu na zmieniające się wa-

runki: ekonomiczne, społeczne, gospodarcze,
• rezerwy finansowe jako neutralizatory ryzyka,
• elastyczność finansową,
• obciążenie firmy podatkami (odsetki obniżają podstawę opodatkowania),
• wymagania inwestorów (akcjonariuszy, udziałowców).

O optymalizacji struktury kapitałowej można mówić jedynie w odniesieniu do 
konkretnego przedsiębiorstwa, trudno jest natomiast sugerować optymalną struk-
turę kapitałową dla wszystkich przedsiębiorstw. Określenie optymalnej dla danego 
przedsiębiorstwa struktury kapitałowej jest wewnętrzną sprawą przedsiębiorstwa 
i stanowi wyraz polityki finansowej przyjętej przez kierownictwo i realizowanej 
strategii finansowej. Decyzja dotycząca struktury kapitału uznawanej za optymalną 
odzwierciedla rezultat kompromisu pomiędzy ryzykiem a oczekiwaną stopą zwrotu 
oraz wpływu szeregu czynników10.

Uniwersalna metoda określania w praktyce optymalnej struktury kapitału 
spółki pomimo wielostronnych prac prowadzonych przez praktyków i teoretyków 
z zakresu zarządzania finansowego jak dotychczas nie została opracowana. Istnieją 
jednak różne warianty określania tej struktury, które mogą zostać zastosowane11.

Według W. Bienia12 optymalna struktura kapitałów przedsiębiorstwa powinna 
być wyznaczana z góry i jej trzeba podporządkować podejmowaną bieżącą decyzję 
dotyczącą zaciągania zobowiązań. W przeciwnym przypadku decyzje bieżące mogą 
spowodować nieprzewidzianą i zaskakującą utratę płynności finansowej lub nie 
pozwolić na pełne wykorzystanie istniejących mozliwości poprawy zyskowności 
kapitałów własnych. Kalkulacja optymalnej struktury kapitałów wymaga odpow-

10 Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, red. M. Wypych, Absolwent, Łódź 
2000, s. 128.

11 J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe teoria i praktyka, tom 2, Fundacja Rozwoju Rachun-
kowości w Polsce, Warszawa 2000, s. 219.

12 W. Bień, Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Finans-Servis, Warszawa 2002, s. 104.
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iedniego ich dostosowania do struktury majątku i powiązania z przyjmowanymi 
założeniami co do dopuszczalnego ryzyka finansowego.

4.  Potrzeby finansowe przedsiębiorstwa  
jako rezultat procesu inwestowania

Przedsiębiorstwo, które stoi przed koniecznością pozyskania dodatkowego kapitału 
długoterminowego, musi rozważyć wiele kwestii, spośród których najważniejsze to:
• koszty,
• ryzyko,
• elastyczność,
• czas,
• kontrola właścicielska.

Rozmaitość problemów, z jakimi stykają się na co dzień menedżerowie przedsię-
biorstw, jest ogromna, ale ich zadania w swej istocie są na tyle do siebie podobne, że 
możemy wyodrębnić trzy obszary decyzyjne wspólne dla całego biznesu13 (rysunek 1):
• inwestowanie kapitału w zasoby,
• prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem tychże zasobów,
• dobór odpowiedniej struktury finansowania zasobów.

Inwestycje

Działalność
operacyjna

Trzy obszary decyzyjne
jako pole podejmowania

wyborów ekonomicznych

Źródła
�nansowania

Rysunek 1. Podstawowe obszary decyzyjne
Źródło: E. Helfert, Techniki analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 24.

W gospodarce rynkowej obowiązuje zasada: kto dzisiaj zaniecha inwestycji, jutro 
zostanie zmuszony przez konkurentów do ustąpienia z rynku. I druga, bezpośrednio 
z nią związana: projekt inwestycji jest bez znaczenia, jeżeli planowana inwestycja 

13 E. Helfert, Techniki analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 24.
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nie może zostać sfinansowana. W literaturze finansowej zgodnie prezentowany 
jest pogląd, iż inwestor, dokonując wyboru instrumentu finansowania inwestycji, 
uwzględnia przede wszystkim koszt pozyskania kapitału z poszczególnych źródeł 
i wpływ określonej formy finansowania na ryzyko przedsiębiorstwa14.

W związku z kosztami pozyskania kapitału z różnych źródeł pojawia się wyraźna 
hierarchia efektywności poszczególnych form finansowania. Badania przeprowadzone 
przez Hax15 oraz Albach, Hunsdiek, Kokail16 wskazują, iż inwestycje przedsiębiorstw 
są  finansowane przede wszystkim środkami z własnych, wewnętrznych źródeł 
finansowych, a gdy zostaną one wyczerpane, dopiero przedsiębiorstwo korzysta 
z finansowania zewnętrznego.

Zależność między źródłem finansowania i wartością nakładów inwestycyjnych 
przedstawia rysunek 2.

Nakłady
na inwestycje 

Finansowanie
przez nowych
współwłaścicieliFinansowanie

kredytem 

Samo�nanso-
wanie

Źródło
�nansowania 

Rysunek 2. Zależność między źródłem finansowania i wartością nakładów inwestycyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Bielawska, Teoretyczne przesłanki wyboru metod finansowania inwe-
stycji, „Ekonomista” 1995, nr 4.

Inwestowanie w przedsiębiorstwie jest uzależnione od kapitału, którym firma 
dysponuje, i od możliwości pozyskania dodatkowych kapitałów. Koszt korzystania 
ze źródła finansowania jest stopą dyskontową w NPV. Sposób finansowania inwe-
stycji oprócz wpływu na koszt kapitału wywiera również wpływ na generowany 
strumień środków pieniężnych, który jest przynależny zarówno właścicielom, jak 
i wierzycielom.

Podstawą metod szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych są wypra-
cowane przez nie strumienie gotówki CFt. Prognozowanie cash flow możemy oprzeć 

14 A. Bielawska, Samofinansowanie jako instrument finansowania przedsiębiorstw, „Ekonomika i Orga-
nizacja Przedsiębiorstwa” 2000, nr 7, s. 13–14.

15 H. Hax, Die Bedeutung von beteiligungs – und kreditfinanzierung für deutsche unternnehmungen, 
Materialen nr 67, Bonn 1988, s. 11.

16 A. Albach, E. Hunsdiek, L. Kokalj, Finanzierung mit risikokapital, Stuttgart 2001.
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na metodach ekonometrycznych lub stochastycznych w zależności od występowania 
losowości zależnej od czasu. W metodzie NPV strumienie gotówki są odpowiednio 
dyskontowane i porównywane z nakładami inwestycyjnymi. Jako stopę dyskontową 
przyjmuje się WACC. Koszt kapitału jest zależny od sposobu finansowania. Symu-
lacja NPV polega na uwzględnieniu zaprognozowanych CF i możliwych kombinacji 
WACC. Wyniki symulacji są podstawą eliminacji z dalszych rozważań projektów 
o NPV < 0, projektów nieopłacalnych.

5.  Optymalizacja z uwzględnieniem czynnika 
wrażliwości na ryzyko

Rozważmy problem wyboru alternatywy a z pewnego zbioru A, której rezulta-
tem będzie losowa wyplata Xa o rozkładzie prawdopodobieństwa zależnym od a. 
Decydent, który jest niewrażliwy na ryzyko, wybierze a, dla którego wartość ocze-
kiwana EXa jest maksymalna. Zajmując sie problematyką wyboru dobrego portfela 
inwestycyjnego, Markowitz17 zasugerował, aby kryterium optymalizacji opierało 
się na maksymalizacji sumy

 M EX r Var X
2

                                                                   a a a( )= +  (1)

gdzie r < 0 jest współczynnikiem wrażliwości decydenta na ryzyko. Biorąc takie 
wyrażenie pod uwagę, decydent dba o możliwie wysoką wartość oczekiwaną i 
możliwie małą wariancję losowej wypłaty. Nieco ogólniejsze i subtelniejsze podej-
ście do wskazanego problemu wywodzi się z teorii użyteczności i optymalizacji 
stochastycznej19,18 i polega na maksymalizacji wielkości postaci:

 W
r

Ee1 ln                                                                              a
rXa( )=  (2)

Stosując rozwinięcie Taylora dla funkcji wykładniczej ex i logarytmiczne ln y1( )+  
dowodzi się, że Wa jest granicą szeregu zawierającą wyrażenie EXa i dalsze momenty 
centralne zmiennej losowej Xa pomnożone przez liczby zależne od potęg liczby r i 
zbieżne w szybkim tempie do zera. Gdy r < 0 jest blisko zera, to mamy:

17 T. Bielecki, S. R. Pliska, Economic Properties of the Risk Sensitive Criterion for Portfolio Management, 
„Review of Accounting and Finance” 2003, Vol. 2, s. 3–17; H. Fllmer, A. Schied, Stochastic Finance, Wal-
ter de Gruyter, Berlin 2004.

18  P. Whittle, Risk-Sensitive Optimal Control, John Wiley & Sons, New York 1990.
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W EX r Var X
2a a a( )≈ +

W przypadku, gdy zmienna losowa Xa ma rozkład normalny, w powyższym wzorze 
mamy równość. Dla innych rozkładów równość nie występuje, ale widać, że bliskość 
współczynnika r < 0 do liczby zero (mówiąca o stosunkowo umiarkowanej wraż-
liwości na ryzyko) oznacza, że kryterium wyboru oparte na wyrażeniu postaci Wa 
jest bliskie idei Markowitza.

Zauważmy, że ze względu na r < 0 maksymalizacja wyrażenia Wa jest równo-
ważna minimalizacji ln Ee( rX ), a ze wzgledu na to, ze logarytm jest funkcją malejącą, 
jest ona równoważna minimalizacji wielkości erXa . Dla ilustracji wyboru podamy 
prosty przykład.

Przykład 1 

Niech A 1,2{ }= : Załóżmy, że X1 ma wartości –1, 1 z jednakowymi prawdopo-
dobieństwami. Niech X X   22 1= . Intuicja podpowiada nam, że ostrożny decydent 
będzie preferował X2 ze względu na mniejszą wariancję. Obie zmienne losowe mają 
zerowe wartości oczekiwane i są nierozróżnialne przez osobę niewrażliwą na ryzyko. 
Zauważmy teraz, że:

Ee e e Ee e e
2 2

rX
r r

rX
r r2 2

1 2= + > = +− −

gdy r < 0. Dla przykładu, dla r = –0,1 mamy EerX1 ≈ EerX2 ≈1 , czyli wspomniane wy-
żej kryterium jest zgodne z naszą intuicją. Oczywiście może być ono rozstrzygające 
w sytuacjach, gdy intuicja jest niemożliwa ze względu na bardziej skomplikowane 
zmienne losowe czy ich rozkłady prawdopodobieństwa.

W podobny sposób możemy porównywać zmienne losowe X i Y. Mówimy, że 
X jest lepsza od Y, gdy:

r
ln Ee

r
ln Ee1 1rX rY( ) ( )>

gdzie r < 0 jest ustalonym czynnikiem wrażliwości na ryzyko. Oczywiście, powyższa 
nierówność jest równoważna nierówności: Ee Ee  rX rY< .

Załóżmy, że X jest losowym wynikiem pewnej inwestycji. Możemy założyć dla 
przykładu, że X = NPV. Decydent niewrażliwy na ryzyko powie, że inwestycja jest 
do zaakceptowania, jeśli EX    0≥ . Natomiast osoba wrażliwa na ryzyko (charakte-
ryzująca się współczynnikiem wrażliwości na ryzyko r < 0) powie, że inwestycja 
jest do przyjęcia, jeśli
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r
ln Ee

r
ln Ee1 1 0rX 0( ) ( )> =

lub równoważnie

 Ee E 1                                                                  rX 0≤ =  (3)

W dalszej części będziemy stosować kryterium (3).

6.  Zastosowanie wrażliwości ryzyko do oceny inwestycji 
z losowymi wpływami

Rozważmy inwestycje, w której wkład początkowy wynosi I, a wpływy będą 
otrzymywane na końcu każdego z okresów t n1, ,  .= …  Zakłada sie, że wpływy te 
są zmiennymi losowymi C1 , C2 , …Cn . Zmienna losowa Z = NPV ma znaną postać:

Z C
d

I
1t

n
t

t
1
∑( )

=
+

−
=

gdzie d > 0 jest stopą dyskontową w jednym okresie. Przyjmijmy oznaczenie: 

b
d

1
1t t( )

=
+

; t n   1, , = … . 

Wtedy możemy prościej napisać, że:

Z NPV b C b C b C I                 – n n1 1 2 2= = + +…+

Stosując kryterium (3), mówimy, że inwestycja jest do zaakceptowania, jeśli

Ee E 1rZ 0≤ =
Załóżmy, że zmienne losowe C1 , C2 , …Cn są niezależne. Z teorii prawdopodobieństwa 
wiemy, że zmienne losowe erb1C1erb2C2 ,…,  erbnCn  też są niezależne i dlatego

Ee E e e e erZ r b C b C b C rI rI

t

n
rb C

1

n n t t1 1 2 2 ∏( )= =( )+ +…+ − −

=

Zatem inwestycja jest do przyjęcia, gdy

 e e                                                                              
t

n
rb C rI

1

t t∏ ≤
=

 (4)
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Załóżmy dodatkowo, że zmienne losowe Ct mają ten sam rozkład prawdopodo-
bieństwa.
Wtedy możemy napisać (4) w bardziej przejrzystej postaci.

6.1

Załóżmy, że każda zmienna losowa ma rozkład normalny N µ ;σ( ).  Wtedy 
µ = ECt , a Var C t n, 1, , t

2σ ( )= = … . Ze wzoru (8) w suplemencie (patrz niżej) wiemy, 
że jeśli Y ma rozkład N µt ;σ t( ) ,  to 

 EerY=erµt + r
2σ t

2

2
                                              (5)

Zmienna Y b Ct t=  ma rozkład  N bµt ;bσ t( ) . Korzystając ze wzorów (4) i (5) otrzy-
mujemy

t=1

n

∏e
rbtµ+

r2bt
2σ t

2

2 ≤ erI

stąd:

t=1

n

∑e
rbtµ+

r2bt
2σ t

2

2 ≤ rI

Dzieląc obie strony tej nierówności przez r < 0, otrzymamy:

 
t=1

n

∑e
btµ+

rbt
2σ t

2

2 ≥ I                                                     (6)

Podstawiając b
d

1
1t t( )

=
+

; w (6) otrzymamy konkluzje.

Kryterium 1

Jeśli wpływy C1,…,Cn  są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie  
N µ ;σ( )., to decydent charakteryzujący sie wrażliwością na ryzyko na poziomie 
r < 0 przyjmie projekt, gdy:

 
d d

I1
1

r
2

1
1

                                     
t

n

t t
1

2

t 1

n

2∑ ∑σ
( ) ( )+

+
+

≥
= =

 (7)

czyli:

d
d

I
1 1

1 r
2

1 1
1 d

d 2d

n 2 2n

2

σ( ) ( )
−

+
+

−
+
+

≥
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Warunek podany w Kryterium 1 można uogólnić na przypadek, w którym rozkłady 
zmiennych Ct są normalne N µt ;σ t( ) ,  ale ich parametry są rożne. Wyprowadzenie 
warunku akceptacji projektu jest podobne, ale ma on mniej zwartą postać. Jednak 
jest ona w miarę prosta do zastosowania.

Kryterium 2

Zakładamy niezależność zmiennych losowych  C1 ,…,Cn i to, że mają rozkłady 
normalne. Wtedy projekt inwestycyjny przyjmuje się, gdy:

 
d d

I
1

r
2 1

                                           
t

n

t t
1

t

t 1

n
t
2

2∑ ∑ σ
( ) ( )+

+
+

≥
= =

 (8)

6.2

Wpływy jako niezależne zmienne losowe o rozkładzie jednostajnym.
Załóżmy teraz, że Ct ma rozkład jednostajny U C c;C c[ ]− +  na przedziale  

C c;C c[ ]− + , C c−  >0, wtedy:

Ee
c

e dx
c

e e
rb

1
2

1
2

rb C

C c

C c
rb x

rb C c rb C c

t

t t t
t t

∫= = −( ) ( )

−

+ + −

Podstawiając do wzoru (4), otrzymujemy

c
e e

rb
e1

2t

n rb C c rb C c

t

rI

1

t t

∏ − ≤
( ) ( )

=

+ −

cr
e e

b
e1

2 n
t

n rb C c rb C c

t

rI

1

t t

∏( )
− ≤

( ) ( )

=

+ −

Przykład 1

Rozpatrzmy inwestycję trzyletnią. Przyjmiemy, że zmienne losowe C C C, 1,  2 3  
mają rozkład jednostajny na odcinku 800,1000[ ] . Przyjmijmy, że d = 0,04.

Decydent niewrażliwy na ryzyko przyjmie projekt, gdy:

900 1
1+d

+
1

1+d
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟
2

+
1

1+d
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟
3⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟≥ I

900 ⋅
1− 1

1+d
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟
3

d
≥ I
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900 ⋅
1− 1

1+0,04
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟
3

0,04
≥ I

I ≤ 2497,58

Rozpatrzmy ten przykład w przypadku, gdy mamy do czynienia z decydentem 
wrażliwym na ryzyko. Ile będzie w stanie zainwestować, gdy jego współczynnik 
wrażliwości na ryzyko r = –0,05?

t=1

3

∏ 1
2 ⋅100

e−0,05bt1000 −e−0,05bt 800

−0,05 ⋅bt

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟≤ erI

I ≤ 2353,53
Dla współczynnika r = –0,01

I ≤ 2455,92
W przypadku, gdy r = –0,001

I ≤ 2493,3

Zauważona różnica jest mała, ale współczynnik r = –0,001 oznacza stosunkowo 
niewielką wrażliwość na ryzyko w przypadku kwot w granicach kilku tysięcy.

Przykład 2

Załóżmy, że każda zmienna losowa Ct  ma rozkład N (10000; 100). Rozważmy 
inwestycję 10-letnią. Przyjmijmy, że d = 0,04, zaś r = –0,02.

Jasne jest, że decydent niewrażliwy na ryzyko zaakceptuje wydatek I taki,

I10000
1 0,04t

t
1

10

∑( )+
≥

=

Po podstawieniu danych otrzymujemy I  ≤81108,96 . Podstawiając dane do kryte-
rium 1, otrzymamy natomiast warunek I ≤80442,77 . Możemy się przekonać, że 
świadomość ryzyka nieco osłabiła zapał inwestycyjny.

Suplement

Załóżmy Y ~N µt ,σ t( ) ; r < 0,
wtedy:

EerY =
−∞

∞

∫erx 1
σ t 2π

e
− x−µt( )2

2σ t
2

dx = 1
σ t 2π −∞

∞

∫erxe
− x−µt( )2

2σ t
2

dx =
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=
1

σ t 2π −∞

∞

∫e
− x−µt( )2

2σ t
2 +rx

dx = 1
σ t 2π −∞

∞

∫e
− x−µt( )2

2σ t
2 +

2rxσ t
2

2σ t
2

dx =

=
1

σ t 2π −∞

∞

∫e
−x2+2xµt+2rxσ t

2−µt
2

2σ t
2

dx =

=
1

σ t 2π −∞

∞

∫e
−x2+2x µt+rσ t

2( )−µt2
2σ t

2

dx =

=
1

σ t 2π −∞

∞

∫e
− x− µt+rσ t

2( )( )
2

2σ t
2 +

2µtrσ t
2+a2σ t

4

2σ t
2

dx =

=
1

σ t 2π −∞

∞

∫e
− x− µt+rσ t

2( )( )
2

2σ t
2 ⋅

e
2µtrσ t

2+r2σ t
4

2σ t
2

dx =

= e
2µtrσ t

2+r2σ t
4

2σ t
2 1

σ t 2π −∞

∞

∫e
− x− µt+rσ t

2( )( )
2

2σ t
2

dx = e
2µtr+r

2σ t
2

2

zatem:

 EerY = e
2µtr+r

2σ t
2

2 = e
µtr+

r2σ t
2

2                                                                       (8)

7. Zakończenie

Sposób finansowania zarówno działalności bieżącej, jak i inwestycyjnej przed-
siębiorstwa zależy od wielu czynników, a odpowiedni dobór źródeł finansowania 
współtworzy jego sukces. Struktura finansowa przedsiębiorstwa jest jednym z czyn-
ników wpływających na bieżące wyniki finansowe przedsiębiorstwa i na opłacalność 
realizowanych przedsięwzięć rozwojowych.

W najnowszej literaturze jest prezentowany pogląd, że struktura finansów 
przedsiębiorstwa powinna uwzględniać związek między gospodarką finansową 
przedsiębiorstwa oraz rodzajem i rozmiarem prowadzonej działalności, a  także 
posiadanym majątkiem. W związku z tym nie można określić optymalnej struk-
tury finansów dla wszystkich przedsiębiorstw, można jednakże ustalić efektywną 
strukturę finansów dla wybranego przedsiębiorstwa. Można także opracować ogólne 
założenia i narzędzia zarządzania strukturą finansów przedsiębiorstwa.
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Teorie kształtowania optymalnej struktury finansów przedsiębiorstwa są sto-
sunkowo mało znane w porównaniu z innymi aspektami zarządzania finansami 
firm i rzadko opisywane w krajowej literaturze specjalistycznej. W większości przy-
padków w polskich podmiotach gospodarczych długoterminowe decyzje finansowe 
są podejmowane w sposób subiektywny i nie są poparte szczegółowymi analizami 
firm i otoczenia.

Podejmowanie decyzji w zakresie struktury finansów wymaga stosowania róż-
nych narzędzi i technik finansowych. Decyzje finansowe stają się wówczas bardziej 
racjonalne i sprzyjają umacnianiu pozycji rynkowej przedsiębiorstw.

Globalne zmiany warunków gospodarczych – coraz większa zmienność cen 
towarów, kursów walutowych, stóp procentowych – potęgują ryzyko działalności 
prowadzonej przez przedsiębiorstwa, co wymusza konieczność uwzględniania 
wpływu ryzyka na efekty podejmowanych decyzji dotyczących źródeł finansowa-
nia. Zmienność warunków działalności gospodarczej stwarza konieczność reakcji 
na zmiany zachodzące w otoczeniu – przedsiębiorstwa mogą dopasowywać się do 
zmian w otoczeniu przez zmianę skali działalności, odroczenie czy zaniechanie 
pewnych inwestycji, gdy okażą się one nieopłacalne itp. Podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych nieodłącznie towarzyszy ryzyko. Ryzyko ma wpływ na decyzje 
o przyjęciu bądź odrzuceniu inwestycji.

Bibliografia
Albach A., Hunsdiek E., Kokalj L., Finanzierung mit risikokapital, Stuttgart 2001.
Bielawska A., Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
Bielawska A., Samofinansowanie jako instrument finansowania przedsiębiorstw, „Ekono-

mika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000, nr 7.
Bielawska A., Teoretyczne przesłanki wyboru metod finansowania inwestycji, „Ekonomi-

sta” 1995, nr 4.
Bielecki T., Pliska S. R., Economic Properties of the Risk Sensitive Criterion for Portfolio 

Management, „Review of Accounting and Finance” 2003, nr 2.
Bień  W., Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Finans-Servis, Warszawa 

2002.
Brealey R., Myers S. C, Podstawy finansów przedsiębiorstw, tom 2, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1999.
Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation: Measuring and Managing the Value of Com-

panies, John Wiley & Sons, New York 1990.



Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw z uwzględnieniem czynnika wrażliwości na ryzyko 253

Donaldson G, Managing Corporate Wealth. The Operation of a Comprehensive Financial 
Goals System, Preager, New York 1984.

Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, red. M. Wypych, Absolwent, 
Łódź 2000.

Fllmer H., Schied A., Stochastic Finance, Walter de Gruyter, Berlin, 2004.
Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe teoria i praktyka, tom 2, Fundacja Rozwoju 

Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
Gajdka J., Wyznaczanie pojemności zadłużeniowej spółki. Metoda praktyczna, „Przegląd 

Organizacji” 2001, nr 9.
Hax H., Die Bedeutung von beteiligungs – und kreditfinanzierung für deutsche unternneh-

mungen, Materialen nr 67, Bonn 1988.
Helfert E., Techniki analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2004.
Janasz W., Kształtowanie struktury kapitału, „Przegląd Organizacji” 1997, nr 10.
Jog V., Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1990.
Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Akademia Ekonomiczna w Pozna-

niu, Poznań 2002.
Urbańczyk E., Znaczenie analizy struktury kapitałowej w strategii rozwojowej przedsiębior-

stwa, „Przegląd Organizacji” 1998.
Whittle P., Risk-Sensitive Optimal Control, John Wiley & Sons, New York 1990.





Monika Sikorska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

UCHWYCIĆ NIEUCHWYTNE  
– SPRAWOZDANIE FINANSOWE A MARKA 
JAKO KATEGORIA WPŁYWAJĄCA NA WARTOŚĆ 
PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Wprowadzenie

Celem opracowania jest próba opisu problemów, które pojawiają się w związku 
z różnym podejściem do zasobów niematerialnych, poprzez analizę wpływu marki 
na wartość całego przedsiębiorstwa. Znaczne rozbieżności w wycenie tego samego 
przedsiębiorstwa skłaniają do refleksji zarówno teoretyków, jak i praktyków. Dla-
czego inwestor jest skłonny zapłacić więcej niż wynika to z formalnie posiadanych 
i ujawnianych aktywów przedsiębiorstwa? Czy wartość rynkowa przedsiębiorstw 
jest przeszacowana? Czy formalne regulacje dotyczące zasad ujmowania aktywów 
nadążają za aktualnymi potrzebami ewidencyjnymi?

Wartość przedsiębiorstw w tradycyjnym ujęciu była postrzegana przez pryzmat 
posiadanych przez nie aktywów trwałych. Uwidaczniające się znaczne różnice po-
między wartością księgową a rynkową zainicjowały poszukiwanie nowych źródeł 
istniejącej wartości i uwypukliły rosnącą rolę pozabilansowych zasobów niematerial-
nych – marki, wizerunku, kultury organizacyjnej, lojalności klientów czy kapitału 
ludzkiego. Obecnie to one składają się na istotną część wartości. Specjalną kategorią 
zasobów niematerialnych jest marka, co wynika z  jej znaczenia ekonomicznego 
i wpływu na identyfikowalność produktów oraz samego przedsiębiorstwa. Deter-
minuje ona wybory konsumentów, pracowników i inwestorów. W świecie, w którym 
wybór jest praktycznie nieograniczony, taki bodziec stanowi często kluczowy czynnik 
decydujący o powodzeniu biznesu.
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2. Marka jako składnik wartości przedsiębiorstwa

Marka jest elementem kapitału intelektualnego, rezultatem wcześniejszego 
zastosowania wiedzy. Pierwotnie służyła wyłącznie do odróżniania produktów, 
obecnie stanowi produkt sam w sobie, który zapewnia korzyści w postaci wyższych 
przychodów ze sprzedaży. Może być nią nazwa, symbol, znak, wzór lub kombinacja 
tych elementów. Wartość marki wynika z dodatkowych wpływów, jakie właściciel 
uzyskuje ze sprzedaży produktów nią oznaczonych, ponad wpływy, które mógłby 
uzyskać ze sprzedaży dokładnie takich samych produktów, ale nieoznaczonych 
marką lub oznaczonych marką obojętną1. Markę można traktować więc jako wartość 
finansową, wpływającą na wielkość obrotu gospodarczego. Stoją za nią możliwość 
sprzedawania większych ilości towaru, uzyskiwanie lepszej marży i możliwość 
rozszerzania jej na kolejne produkty.

Marki do niedawna nie były postrzegane jako element tworzący wartość firmy. 
Zmiana nastąpiła w latach 80. XX wieku2. Wcześniej środki produkcji, nieruchomości, 
środki finansowe umieszczane w bilansie były praktycznie jedynymi wyznaczni-
kami ceny, jaką trzeba było zapłacić za spółkę. Interesariusze zdawali sobie sprawę 
z występowania zasobów niematerialnych w postaci marki, ale ich wartość pozo-
stawała nie do końca wyjaśniona, a co za tym idzie – niewyceniona i nieujawniona, 
a w efekcie nie miały one istotnego znaczenia dla inwestorów3.

Wraz ze wzrostem świadomości na temat wartości, którą może wygenerować 
pozornie niewymierna marka, zaczęły się pojawiać różne opracowania mówiące 
o tym, jaką część wartości firmy nieujętej w bilansie stanowi marka. Powstały spe-
cjalne zespoły konsultantów (Brand Finance, Interbrand, Millward Brown i inni), 
które wyceniają markę w odniesieniu do wartości przedsiębiorstwa. W raporcie 
Brand Finance opublikowanym w marcu 2012 roku oszacowano, jaką część wartości 
przedsiębiorstwa można przypisać marce. Wartość marki waha się zazwyczaj średnio 
w przedziale od 10% do 30% wartości przedsiębiorstwa4. Nie znaczy to jednak, że 
nie występują odstępstwa od tej reguły – marka Avon czy Sony stanowi 68%, a Play-
station aż 205% wartości całego przedsiębiorstwa. Poniżej zamieszczono fragmenty 

1 G.  Urbanek, Wycena niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2008, s. 47.

2 J. Kall, Silna marka: istota i kreowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 312.
3 Kontrowersje pojawiają się wokół wykazywania wartości marek wewnętrznie wygenerowanych, 

a nie marek nabytych, na których ujawnienie zezwalają oficjalnie standardy rachunkowości.
4 D. Haigh, The ISO Standard Requires that Brand Valuation Appraisers Must Be Independent and Be 

Seen to Be Independent, „Brand Finance Journal” 2011, Vol. 1, s. 3.



Uchwycić nieuchwytne – sprawozdanie finansowe a marka jako kategoria wpływająca ... 257

raportów Brand Finance Global 500 i Interbrand Best Global Brands 2013, ukazujące 
10 przedsiębiorstw mających najwyżej wyceniane marki.

Tabela 1. Wartość marki a wartość przedsiębiorstwa
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1 8 Apple Technology United 
States 70,605 AAA+ 350,257 20% 29,543 244,382 12% AAA

2 1 Google Technology United 
States 47,463 AAA+ 155,895 30% 44,294 143,016 31% AAA+

3 2 Microsoft Technology United 
States 45,812 AAA+ 165,151 28% 42,805 165,725 26% AAA+

4 4 IBM Technology United 
States 39,135 AA+ 241,208 16% 36,157 189,718 19% AA+

5 3 Walmart Retail United 
States 38,319 AA 155,189 25% 36,220 154,325 23% AA

6 18 Samsung Miscellaneous 
Manufacture

South 
Korea 38,197 AAA- 199,331 19% 21,511 113,327 19% AA+

7 7 General 
Electric

Miscellaneous 
Manufacture

United 
States 33,214 AA+ 468,287 7% 30,504 475,066 6% AA+

8 16 Coca 
Cola Beverages United 

States 31,082 AAA+ 83,696 37% 25,807 69,508 37% AAA+

9 5 Vodafone Telecommu-
nications

United 
Kingdom 30,044 AAA+ 189,232 16% 30,674 192,456 16% AAA+

10 32 Amazon Technology United 
States 28,665 AA+ 94,398 30% 17,780 64,132 28% AA

Źródło: Raport Brand Finance Global 500 z marca 2012 roku.

Wartość marki ulega zmianom w czasie – może się dewaluować lub wzrastać 
w zależności od tego, w jaki sposób jest zarządzana. Zarządzanie marką polega na 
dopasowaniu strategii marketingowej do strategii biznesowej firmy. Marki są unikalne 
i długowieczne, a ich formalnego ujęcia często na próżno szukać w publikowanych 
danych finansowych przedsiębiorstw. Większość najbardziej wartościowych marek 
funkcjonuje na rynku powyżej 70 lat  i przetrwało, przechodząc przez ręce kilku 
właścicieli5. Monitorując zmiany ich wartości poprzez okresową wycenę, można 
na bieżąco reagować na te wahania, a przez to uchronić je przed dewaluacją.

5 Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, War-
szawa 2006, s. 412–418.
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Tabela 2. Najcenniejsze marki świata w 2013 roku

Miejsce Marka Wartość Zmiana

1. Apple 98,316 $m 28%

2. Google 93,291 $m 34%

3. Coca-Cola 79,213 $m 2%

4. IBM 78,808 $m 4%

5. Microsoft 59,546 $m 3%

6. GE 46,947 $m 7%

7. McDonald's 41,992 $m 5%

8. Samsung 39,610 $m 20%

9. Intel 37,257 $m –5%

10. Toyota 35,346 $m 17%

11. Mercedes-Benz 31,904 $m 6%

12. BMW 31,839 $m 10%

Źródło: Raport Interbrand Best Global Brands 2013.

3. Ujęcie wartości niematerialnych i prawnych w bilansie

Rachunkowość jako sformalizowany system, odzwierciedlający proces prowa-
dzonej działalności gospodarczej, powinien pozwalać na rzetelną ocenę jednostki. 
Coraz częściej poddaje się w wątpliwość to stwierdzenie w związku ze znacznymi 
ograniczeniami nakładanymi przez przepisy sprawozdawcze w zakresie ujawniania 
wartości niematerialnych, w których skład wchodzi marka. Wydawać by się mogło, 
że skoro marka stanowi wymierną wartość dla przedsiębiorstw, to powinna zostać 
uwzględniona w oficjalnych danych finansowych przedsiębiorstw – w sprawoz-
daniach finansowych. Niestety nie zawsze wartość rynkowa przedsiębiorstwa ma 
przełożenie na wartość wykazywaną w księgach rachunkowych, co stanowi często 
podnoszony zarzut i jednocześnie stawia poważne wyzwanie przed rachunkowością. 
Aby marka została ujawniona w sposób oficjalny w danych finansowych, powinna 
spełniać definicję składnika aktywów i wartości niematerialnych przedstawioną 
w standardach rachunkowości. Składnik aktywów, zgodnie ze standardami, to zasób 
pozostający pod kontrolą jednostki, powstały w wyniku zdarzeń zaistniałych w prze-
szłości, z którego, według przewidywań, jednostka osiągnie w przyszłości korzyści 
ekonomiczne. Wartością niematerialną jest natomiast możliwy do zidentyfikowania 
niepieniężny składnik aktywów, nieposiadający postaci fizycznej. Warunki dotyczące 
formalnego ujęcia wartości niematerialnych znajdują się w zarówno w regulacjach 
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krajowej Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 
poz. 591 z późn. zm.), jak i w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF/MSR), a dokładnie – głównie w MSR nr 38, poświęconym w ca-
łości wartościom niematerialnym. Przy czym w polskich regulacjach rachunkowości 
definicja wartości niematerialnych jest węższa, a regulacje na ich temat uboższe.

Kryteria ujęcia zasobu jako wartości niematerialnej 
w rachunkowości

Nie wszystkie zasoby, którym intuicyjnie przypisuje się status wartości niema-
terialnej, spełniają kryteria definicji składnika wartości niematerialnych. Brak ich 
spełnienia powoduje, że nakłady na ich nabycie lub wytworzenie przez jednostkę we 
własnym zakresie, ujmuje się w kosztach obciążających bieżący wynik finansowy 
przedsiębiorstwa. Aby dany zasób został zaliczony w poczet wartości niematerial-
nych ujawnionych w aktywach przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami rachunkowości, 
powinien być identyfikowalny, przedsiębiorstwo musi sprawować nad nim kontrolę 
oraz powinien przynieść korzyści ekonomiczne w przyszłości.

Składnik aktywów spełnia kryterium identyfikowalności, jeśli można go wyod-
rębnić – wyłączyć lub wydzielić z przedsiębiorstwa, a następnie sprzedać, przekazać, 
licencjonować. Co do zasady prawa do składnika niematerialnego i  jego wartość 
w rozumieniu standardów rachunkowości wynikają z tytułów umownych. Problem 
dotyka w szczególności wartości wytworzonych we własnym zakresie, które nie 
mogą być standardowo wykazywane w bilansie. Jednakże wartości te podlegają 
ujawnieniu w momencie przejęcia jednostek, kiedy powstaje tzw. wartość firmy 
w rozumieniu księgowym, czyli nadwyżka ceny nabycia nad wartością godziwą 
przejętych aktywów netto.

Jednostka kontroluje składnik aktywów, jeżeli jest uprawniona do uzyskiwania 
przyszłych korzyści ekonomicznych powstających za przyczyną danego środka i jest 
w stanie ograniczyć dostęp do tych korzyści osobom trzecim. Zdolność jednostki 
do kontrolowania przyszłych korzyści ekonomicznych ze składnika wartości nie-
materialnych zazwyczaj wynika z tytułu prawnego, który może podlegać egzekucji 
na drodze sądowej. Co więcej, przyszłe korzyści ekonomiczne powinny dawać 
możliwość ich przyporządkowania do danego składnika aktywów. Dodatkowo, 
ocenia się prawdopodobieństwo osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych, 
stosując rozsądne i udokumentowane założenia, które stanowią odzwierciedlenie 
dokonanej przez kierownictwo oceny całokształtu uwarunkowań ekonomicznych, 
występujących w ciągu okresu użytkowania składnika aktywów.
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Początkowe ujęcie i późniejsza wycena

W Międzynarodowych Standardach Rachunkowości początkowe ujęcie składnika 
wartości niematerialnych i prawnych jest uwarunkowane możliwością wiarygod-
nego ustalenia ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika. Pomimo 
pojawiającego się sformułowania „koszt wytworzenia” przedsiębiorstwa nie mogą 
wykazywać marki wytworzonej we własnym zakresie, ponieważ nie jest możliwa 
jej jednoznaczna identyfikacja – nie można jej wyodrębnić ani nie wynika z tytu-
łów umownych lub innych tytułów prawnych. Różnice między wartością rynkową 
jednostki a wartością bilansową jej aktywów netto, możliwych do zidentyfikowania 
w dowolnym momencie, mogą wynikać nie tylko z marki, lecz także z wielu innych 
czynników, które wpływają na wartość jednostki. Często kosztu wytworzenia 
składnika wartości niematerialnych we własnym zakresie nie można oddzielić od 
kosztów bieżącej działalności jednostki.

Ponadto trudno jest ocenić, czy składnik wartości niematerialnych wytworzony 
przez jednostkę we własnym zakresie w ogóle powstał – a jeśli tak, to w którym mo-
mencie. Koszt wytworzenia składnika wartości niematerialnych przez jednostkę we 
własnym zakresie stanowi bowiem sumę nakładów poniesionych od dnia, w którym 
po raz pierwszy dany składnik wartości niematerialnych spełni kryteria dotyczące 
jego ujmowania w aktywach.

Oprócz wątpliwości związanych z początkowym ujęciem składnika wartości nie-
materialnych problemy pojawiają się przy jego późniejszej wycenie (między innymi 
na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego). Standard dopuszcza dwa modele 
wyceny po początkowym ujęciu wartości niematerialnych: model ceny nabycia lub 
kosztu wytworzenia i model oparty na wartości przeszacowanej. Zgodnie z modelem 
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia po początkowym ujęciu składnik wartości 
niematerialnych wykazuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszo-
nym o umorzenie i łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. 
Model ten nie rozwiązuje problemów, które pojawiałyby się przy wycenie marki 
– wartość marki nie jest stała w czasie, często ulega zwiększeniu, czego nie można 
byłoby uwzględnić przy jego zastosowaniu. Z kolei wyceniając składnik wartości 
niematerialnych z zastosowaniem modelu opartego na wartości przeszacowanej, 
po początkowym ujęciu składnik wartości niematerialnych wykazuje się w war-
tości przeszacowanej odpowiadającej jego wartości godziwej (rynkowej) na dzień 
przeszacowania, pomniejszonej o późniejsze umorzenie i  łączną kwotę odpisów 
aktualizujących z tytułu utraty wartości. Dla celów przeszacowania zgodnie z MSR 
wartość godziwą ustala się poprzez odniesienie do aktywnego rynku. Jednakże MSR 
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podkreślają trudność ustalenia aktywnego rynku na niektóre wartości niemate-
rialne, w tym marki. Mimo iż marki są przedmiotem obrotu, umowy negocjowane 
są przez poszczególnych kupujących i sprzedających, a transakcje są stosunkowo 
rzadkie i mają charakter indywidualny. Z tego właśnie powodu cena zapłacona za 
jedną markę nie może stanowić wystarczającego dowodu pozwalającego na ustale-
nie wartości godziwej innej marki. I wreszcie, ceny często nie są udostępniane do 
publicznej wiadomości (o czym mowa w dalszej części opracowania).

4. Wycena wartości marki

Niemożność bezpośredniego ujawnienia w danych finansowych wartości marki, 
skłania przedsiębiorstwa do podawania informacji o jej wycenie w dodatkowych 
komentarzach i raportach zarządczych. Historia wyceny marek sięga roku 1988, 
kiedy to Interbrand wycenił Ranks Hovis McDougall (RHM). W celu uchronienia 
przedsiębiorstwa przed wrogim przejęciem zarządzający RHM zdecydowali się 
na wycenę i ujawnienie w bilansie wszystkich swoich marek bez względu na to, czy 
były one zakupione czy też rozwinięte wewnątrz firmy. Wartość wycenionych wtedy 
marek wyniosła 678 mln funtów6.

Szacowanie wartości marki jest obecnie zabiegiem popularnym i szeroko stosowa-
nym. Raporty z wyceny oferuje wiele polskich i zagranicznych firm konsultingowych. 
Wycena marki jest wyceną odbiegającą od większości wycen dokonywanych zgodnie 
z zasadami rachunkowości, gdyż zasadniczo jest zorientowana na przyszłość, a nie 
jak w przypadku innych aktywów – na zdarzenia z przeszłości. Wśród trzech pod-
stawowych grup metod wyceny marki wyróżnia się metody kosztowe, dochodowe 
i rynkowe7. W kolejnych podrozdziałach zaprezentowano zarys metodologiczny 
poszczególnych metod wyceny.

Metody koszowe (cost-based value)

Metody kosztowe opierają się na  identyfikacji i wyodrębnieniu kosztów nie-
zbędnych do wykreowania marki. Wycena sporządzona metodami kosztowymi 

6 A. Paszkiewicz, Historia rachunkowości w Wielkiej Brytanii. Rachunkowość w zarządzaniu jednost-
kami gospodarczymi, Wydawnictwo Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, 
s. 231.

7 Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 
2011, s. 508–510.
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jest stosowana zazwyczaj do wyceny marek nowych, dla których jest możliwe jest 
dokładne zarejestrowanie, oszacowanie i wyszczególnienie wszystkich kosztów 
poniesionych na stworzenie i rozwój marki.

W ramach metod kosztowych można wyróżnić dwa podejścia do wyceny po-
legające na ustaleniu kosztu reprodukcji (reproduction cost) lub kosztu zastąpienia 
(replacement cost). Szacowanie kosztu reprodukcji (odtworzenia) bazuje na aktu-
alizacji sumy kosztów poniesionych w przeszłości kosztów na rozwój marki, jej 
marketing, reklamę i public relations. Podczas wyceny marki tą metodą istnieje 
ryzyko popełnienia błędu wynikające z przeszacowania wartości w sytuacji, gdy 
nakłady poniesione na markę będą nieporównywalnie wysokie w stosunku do 
osiągniętych zysków, bądź niedoszacowania wartości, jeśli marka została stworzona 
niskim kosztem, a jest rozpoznawalna i przynosi zyski. Metoda oparta na koszcie 
zastąpienia polega na oszacowaniu hipotetycznych kosztów, jakie należałoby ponieść 
na stworzenie marki alternatywnej, która byłaby w stanie generować podobny po-
ziom przychodów ze sprzedaży.

Metody kosztowe wyceny marki są często krytykowane, gdyż nie odnoszą się 
do aktualnej wartości marki i bazują na nakładach poniesionych w procesie jej wy-
tworzenia (brak uwzględnienia istotnych czynników wartościotwórczych). Ponadto 
marka jest wyceniana w oderwaniu od jej rynkowego charakteru poprzez pominięcie 
przepływów pieniężnych, które przedsiębiorstwo realizuje dzięki jej posiadaniu.

Metody dochodowe (revenue-based value)

W metodach dochodowych szacuje się wartość marki, bazując na związanych z nią 
przewidywanych korzyściach ekonomicznych i okresie występowania tych korzyści. 
Polegają one na wyodrębnieniu z przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa tych 
przepływów, które dotyczą konkretnych marek. W tym celu w ogóle przepływów 
pieniężnych identyfikuje się te przepływy, które dotyczą danej marki, co jest procesem 
skomplikowanym. W praktyce stosuje się kilka sposobów wydzielenia przepływów 
takich jak odliczenie od przepływów pieniężnych odpowiedniej stopy zwrotu z innych 
aktywów przedsiębiorstwa i przypisanie salda aktywom niematerialnym, porów-
nanie zysków lub przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa posiadającego markę 
z zyskami lub przepływami pieniężnymi przedsiębiorstwa nieposiadającego marki 
czy też identyfikację premii cenowej nałożonej przez produkt markowy ponad cenę 
podobnych niemarkowych produktów.

Metody dochodowe bazują na przyszłych przepływach pieniężnych genero-
wanych przez markę. Na etapie ich szacowania istnieje ryzyko popełnienia błędu 
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– przeszacowania lub niedoszacowania przepływów. Określanie wielkości zysków 
generowanych przez markę poprzez wydzielenie ich z całości zysków przedsiębior-
stwa nie jest oczywiste, co prowadzi do zastosowania przybliżeń, które z kolei mogą 
prowadzić do błędów w przyjęciu poprawnych wartości i w efekcie zniekształcić 
wycenę. Wartość dochodowa jest aktualizowana na moment pomiaru za pomocą 
dyskontowania, co także prowadzi do popełniania błędów – można bowiem przyjąć 
nieprawidłową stopę dyskonta nieodzwierciedlającą ryzyka powiązanego z rynkową 
obecnością marki.

Metody rynkowe (market-based value)

W metodach rynkowych wartość marki jest ustalana na podstawie rynkowej 
wartości transakcji w odniesieniu do podobnych marek, niedawno nabytych lub 
przejętych. Ograniczeniem w stosowaniu tej metody jest stosunkowo niewielka licz-
ba transakcji przeprowadzanych na markach i trudność w udowodnieniu analogii 
– marki mają charakter indywidualny i unikalny, a ich wartość jest wypadkową wielu 
czynników. Dodatkowo transakcje tego typu są w większości poufne, co oznacza, 
że podmioty zewnętrzne nie mają możliwości uzyskania dokładnych informacji 
na temat warunków transakcji i wyceny ustalonej przez strony podobnych marek.

Wycena marki może opierać się na ekonomicznej wartości produktu, gdzie ob-
licza się jednostkową premię cenową, którą są skłonni płacić klienci za to, że dany 
produkt jest markowy. Cena płacona za produkt jest dzielona na dwie składowe 
– cenę odzwierciedlającą obiektywne właściwości produktu i premię za markę, pod 
którą produkt jest sprzedawany.

W przypadku istnienia opłat licencyjnych (royalties), mogą one także stanowić 
podstawę rynkowej wyceny marki. Opłaty licencyjne są świadczeniami wynikającymi 
z korzystania z praw do marki. Mają zastosowanie w przypadku umów dzierżawy 
marki lub franchisingu. Podstawą obliczenia opłat licencyjnych mogą być przychody, 
zysk netto lub brutto, oszczędności kosztowe lub rozmiary sprzedaży.

Dobór metod wyceny

Najczęściej stosowanymi metodami wyceny są metody dochodowe. Stanowią one 
kompromis pomiędzy metodami kosztowymi – pozbawionymi czynnika kreowania 
przyszłej wartości oraz metodami rynkowymi – w obliczu braku porównywalności 
marek. Jednakże wybór metody wyceny marki jest uzależniony przede wszystkim 
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od jej celu, a także od specyfiki wycenianej marki i  jej charakteru. Inne metody 
wyceny zostaną zastosowane do marek produktowych, inne do korporacyjnych oraz 
marek związanych z całymi gamami produktowymi. Odrębnie trzeba  potraktować 
stare i nowe marki czy ewentualne występowanie lub nie na rynku marek porów-
nywalnych. Wycena przy zastosowaniu odmiennych metod daje zazwyczaj różne 
wyniki. Metoda kosztowa daje najczęściej najniższy wynik, wskazując tylko na koszty 
poniesione na stworzenie i rozwój marki bez uwzględniania przyszłych korzyści 
generowanych przez markę i w ten sposób wyznacza dolny próg negocjacji. Pozo-
stałe metody uwzględniają zdolność marki do wytwarzania zysku. Jednocześnie 
wszystkie metody w większości opierają się na założeniach i cechują się do pewnego 
stopnia subiektywizmem związanym zarówno ze sposobem wyodrębnienia kosztów 
lub przychodów marki, jak i z oceną kryteriów determinujących siłę marki oraz 
określeniem wielkości stopy dyskontowej. Wszystko to wpływa na możliwość osią-
gnięcia odmiennych wyników procesu wyceny marki dokonywanego przez dwóch 
specjalistów, ale z zastosowaniem tej samej metody wyceny.

5. Zakończenie

Wycena przedsiębiorstwa w oparciu o rynek różni się znacząco od wyceny tego 
samego przedsiębiorstwa poprzez ewidencję księgową. Różnice wynikają w dużej 
mierze z trudności ujęcia wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych we 
własnym zakresie, które wchodzą w skład wartości przedsiębiorstwa jako całości, 
jednak ich powstanie i wycena wychodzą poza ramy standardów regulacyjnych 
rachunkowości. Zaprezentowane oszacowania udziału wartości marki w wartości 
przedsiębiorstwa przekraczają w niektórych jednostkach połowę wartości całego 
przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na rosnący udział zasobów niematerialnych nie-
identyfikowalnych przez system rachunkowości powstały różne metodologie wyceny 
marki – kosztowe, dochodowe i rynkowe. Są one jednak niewystarczające z punktu 
widzenia formalnych reguł zapisanych w standardach rachunkowości, a informacje 
uzupełniające dotyczące dodatkowych wycen znajdują się nie w samych sprawoz-
daniach finansowych, a w raportach zarządczych.

Z drugiej strony należy jednak pamiętać, że zasoby niematerialne wytworzone 
we własnym zakresie dają duże pole do manipulacji – wycena rzeczoznawców różni 
się w zależności od przyjętego podejścia. Marka nie jest zasobem statycznym, jej 
wartość ulega ciągłym zmianom. Co więcej, nie można jednoznacznie określić, 
w którym momencie marka zaczyna istnieć, co bezpośrednio przekłada się na pro-
blem przy początkowym ujęciu jej wartości w księgach rachunkowych jednostki. 
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W związku z brakiem aktywnego rynku – w wyniku niemożności znalezienia 
transakcji porównywalnych – przedsiębiorstwa nie mogłyby zastosować modelu 
wyceny opartego na wartości przeszacowanej, co oznacza, że nie można byłoby 
aktualizować wartości marki pomimo zwiększenia jej wartości. Obecne zasady 
rachunkowości nie pozwalają na ujęcie zasobów niematerialnych wytworzonych 
we własnym zakresie przez przedsiębiorstwa zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. 
Dostosowanie zasad wyceny do realiów będzie tym trudniejsze, że każda marka 
ma charakter unikalny i nie jest możliwe porównywanie pomiędzy sobą transakcji 
dotyczących marek. Powoduje to także znaczne utrudnienia w sprawdzaniu, czy 
wyceny prezentowane przez poszczególne jednostki byłyby uzasadnione i czy nie 
miałyby na celu zawyżenia wartości aktywów, a co za tym idzie – wprowadzenia 
w błąd odbiorców danych finansowych.

Poruszana w opracowaniu tematyka jest bardzo złożona – z jednej strony po-
wszechnie akceptowalne zasady ewidencji są dalekie od rzeczywistości, a drugiej 
–  jedną markę można wycenić na kilka różnych sposobów, uzyskując odmienne 
rezultaty. Przyszłe rozważania w tej tematyce muszą wypracować kompromis pomię-
dzy ostrożnym podejściem wykazanym w standardach rachunkowości a faktyczną 
wartością rynkową i istnieniem marki. Teoretycy rachunkowości nie powinni po-
zostawać jednak obojętni wobec tego zagadnienia, choćby ze względu na rozmiary 
problemu wyrażone w pieniądzu. Szacuje się, że marka i logo Apple są najbardziej 
wartościowe na świecie. Wycenia się je na 119 mld dolarów, co stanowi więcej niż 
produkt krajowy brutto Maroka, Ekwadoru czy Omanu8. Czy można przejść obok 
tego obojętnie? Czy zasady rachunkowości nie powinny zostać zmienione tak, aby 
marka wewnętrznie wygenerowana przez przedsiębiorstwo stanowiła ujawniony 
składnik jego aktywów?
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ŹRÓDŁA I ZNACZENIE INFORMACJI W PROCESIE 
ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI

1. Wprowadzenie

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą ma do wyboru dwie drogi: 
działać asekuracyjnie bez podejmowania ryzyka albo działać, podejmując ryzyko. 
Przedsiębiorstwo, które nie podejmuje ryzyka kredytowego, a zatem nie udziela 
kontrahentom wydłużonego terminu płatności, nie jest również konkurencyjne, 
atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Należy także zauważyć, że udzielanie od-
biorcom kredytu kupieckiego nie stanowi już elementu przewagi konkurencyjnej, 
ponieważ wpisało się na stałe w praktykę gospodarczą. Jednym z elementów, który 
stanowi walkę konkurencyjną jest długość terminu płatności. Skłania to przedsię-
biorców do udzielania coraz dłuższych odroczeń w dokonywaniu płatności, a co się 
z tym wiąże – do udzielania coraz większych kredytów kupieckich. Zatem ryzyko 
kredytowe należy podejmować i jednocześnie starać się jak najbardziej je ograni-
czać. Ryzykiem w przypadku kredytu kupieckiego jest możliwość nieterminowego 
uregulowania należności za zaciągnięte zobowiązanie lub niebezpieczeństwo braku 
zapłaty w ogóle. Jednym ze sposobów ograniczania ryzyka kredytowego jest zbie-
ranie informacji na temat przyszłych odbiorców, co pozwala jednocześnie ocenić 
wiarygodność i zdolność płatniczą kontrahenta.

Elementem wspomagającym proces decyzyjny w biznesie jest zagadnienie wia-
rygodności, która nie jest tylko kwestią prawdomówności kontrahenta, lecz także 
jego rzeczywistej sytuacji finansowej.
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Zdaniem W. Flakiewicza1 informacja może być rozumiana jako zbiór faktów 
i zdarzeń pozwalających jej odbiorcy ustosunkować się do zaistniałej sytuacji oraz 
podjąć odpowiednie działania. K. Kreczmańska-Gigol2 podkreśla, że w przypadku 
celu, jakim jest podjęcie współpracy z solidnym kontrahentem, informację gospodarczą 
można określić jako zbiór danych na temat kontrahenta, które pomagają w ocenie 
jego wypłacalności, czyli zdolności do regulowania zaciągniętych zobowiązań. 
Pokrewnym pojęciem do informacji jest dana. Jest to pojedyncza informacja, którą 
można przetworzyć i przystosować do potrzeb decyzyjnych. Danymi są na przykład 
poszczególne wielkości poszczególnych sprawozdań finansowych3.

Jak zauważa M. Grabowska4, posiadanie jak największej wiedzy o swoich part-
nerach biznesowych jest niezbędne do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. 
Współcześnie znaczenie wiarygodności finansowej rośnie i stanowi jeden z podsta-
wowych warunków zapewnienia bezpieczeństwa finansowego. Informacja powinna 
być zatem traktowana jako szczególnie cenne dobro, pozwalające na zabezpieczenie 
się przed ryzykiem nieterminowej spłaty zobowiązań.

2. Źródła informacji w procesie odzyskiwania należności

Zbieranie informacji na temat potencjalnych kontrahentów można prowadzić 
we własnym zakresie lub przy pomocy wyspecjalizowanych podmiotów. To, z której 
możliwości przedsiębiorca skorzysta, zależy tylko od niego, jego zaangażowania, 
dostępnych środków. Informacje o kontrahencie można zdobywać poprzez rodzinę, 
znajomych, kontrahentów, pracowników, bezpośrednio od kontrahenta, z prasy 
lokalnej, ogólnopolskiej czy branżowej. Cennym źródłem informacji jest również 
internet – fora internetowe czy strona internetowa kontrahenta. Wiedzę o kontrahencie 
umożliwiają także publiczne rejestry, bazy danych, archiwa sądowe i komornicze, 
wywiadownie gospodarcze, agencje detektywistyczne, biura informacji kredytowej.

1 W.  Flakiewicz, Systemy informacyjne w  zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, 
C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 17.

2 K. Kreczmańska-Gigol, Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, Difin, War-
szawa 2010, s. 244.

3 T. Mendel, J. Przeniczka, Badanie i ocenia wiarygodności partnera gospodarczego, czyli jak zbadać 
wiarygodność kredytobiorcy, leasingobiorcy, kontrahenta handlowego, Akademia Ekonomiczna w Pozna-
niu, Poznań 2002, s. 64.

4 M.  Grabowska, Znaczenie informacji w  procesie zarządzania płynnością finansową, w:  Rozwój 
nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 441.
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Prostym, łatwym i szybkim sposobem na zdobycie podstawowych informacji 
o kontrahencie jest poproszenie go o dokumenty rejestrowe działalności. W przypadku 
osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą będą to NIP, REGON 
i dokument CEIDG5. W przypadku spółek cywilnych oprócz dokumentów NIP i RE-
GON są potrzebne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
wszystkich wspólników spółki cywilnej. Natomiast w przypadku spółek jawnych, 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych i akcyjnych, a  także 
w przypadku przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, stowarzyszeń i przedsię-
biorstw zagranicznych jest wymagany wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 
Pozwoli to uniknąć wątpliwości na temat rzetelności danych podawanych przez 
kontrahenta, ich czytelności czy innych wątpliwości w tym zakresie.

Rejestr ewidencji działalności gospodarczej zawiera między innymi oznaczenie 
przedsiębiorcy, imię i nazwisko właściciela, jego numer NIP oraz miejsce stałego 
zamieszkania, miejsce wykonywania działalności, dane kontaktowe, określenie 
przedmiotu działalności, datę rozpoczęcia działalności, status działalności gospodar-
czej – a więc informację, czy działalność jest aktywna, zawieszona bądź zakończona 
– a także informacje dotyczące upadłości lub postępowania naprawczego.

Rejestr KRS jest jawny, a więc dostęp w postaci przeglądania, sporządzania 
kopii, odpisów może uzyskać do niego każdy zainteresowany bez konieczności wy-
kazywania interesu prawnego6. Dostęp do danych zawartych w KRS jest bezpłatny 
i możliwy za pośrednictwem wyszukiwarki podmiotów zamieszczonej na stronie 
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wypis z KRS zawiera między innymi 
informacje o nazwie przedsiębiorstwa, siedzibie, formie prawnej, dacie wpisu do 
rejestru, wielkości kapitału, przedmiocie działania, składzie zarządu, prokurentów, 
pełnomocników i osób upoważnionych do reprezentowania kontrahenta, informacje 
na temat postępowania układowego i upadłościowego, wielkości niezapłaconych 
należności publicznoprawnych i prywatnoprawnych. W przypadku braku wiedzy 
o miejscu zamieszkania osoby fizycznej jest możliwe skierowanie wniosku do Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych o udostępnienie żądanych informacji, tj. odnośnie 
adresu zameldowania i okresu zameldowania pod danym adresem.

Ponieważ dane adresowe podlegają ochronie danych osobowych, z prośbą o ich 
ujawnienie należy wystąpić na oficjalnym formularzu, uzasadniając konieczność 
posiadania powyższych danych. Trzeba również wskazać dane umożliwiające 
identyfikację poszukiwanej osoby. Samo podanie imienia i nazwiska nie wystarczy, 

5 CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
6 W. Podel, Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne prak-

tyki, Difin, Warszawa 2014, s. 107.
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ponieważ w bazie może znajdować się kilka lub kilkanaście osób posiadających takie 
samo imię i nazwisko. Dlatego informacje na temat dłużnika, takie jak: numer PE-
SEL, numer dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia czy chociażby poprzednie 
miejsce zameldowania, mają niebagatelne znaczenie7.

Cennym źródłem informacji o majątku dłużnika są księgi wieczyste prowadzone 
przez sądy. Do jednej nieruchomości jest prowadzona jedna księga wieczysta, która 
jest zaopatrzona w numer. Z wypisu księgi wieczystej przedsiębiorca może dowiedzieć 
się między innymi, jakie są: stan prawny nieruchomości kontrahenta, jej położenie, 
powierzchnia, rodzaj, oznaczenie właściciela bądź użytkownika wieczystego, prawa 
i obciążenia oraz hipoteki.

W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) znajduje się baza danych 
na temat pojazdów zarejestrowanych na nazwisko danej osoby, natomiast informacje 
odnośnie do ruchomości (lub praw) obciążonych zastawem rejestrowym znajdują się 
w centralnym rejestrze zastawów. Pewien zakres danych, w tym na temat kondycji 
finansowej kontrahenta, można uzyskać na podstawie zaświadczeń o płatnościach 
(zaleganiu lub niezaleganiu) wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu 
Skarbowego. Zaleganie z opłatami wobec ZUS lub Urzędu Skarbowego powinno 
być sygnałem dla przedsiębiorcy o konieczności wzmożenia ostrożności.

Jeżeli współpraca z danym kontrahentem jest długofalowa, a kontrakt dotyczy 
dużej sumy pieniędzy, warto poprosić klienta o opinię z banku o prowadzonym 
rachunku. Dzisiaj instytucje finansowe oferują przedsiębiorcom linie debetowe, 
kredyty, karty płatnicze. Dobrze jest wiedzieć, czy potencjalny klient wywiązuje się 
ze swoich zobowiązań wobec banku i nie ma żadnych opóźnień w spłacie swoich 
zobowiązań8.

Pewien zakres danych finansowych (w tym na temat kondycji finansowej) dostar-
cza sprawozdanie finansowe, które jest sporządzane w przypadku, gdy kontrahent 
prowadzi tzw. pełną księgowość. Takie sprawozdanie finansowe jest składane do 
sądu rejestrowego i przechowywane w aktach rejestrowych spółki.

Autorka w 2010 roku przeprowadziła badanie ankietowe na temat czynników 
mających wpływ na skuteczność prowadzonych działań windykacyjnych. W badaniu 
wzięły udział 82 osoby zajmujące się windykacją należności przeterminowanych 
na terenie kraju. Jedno z pytań dotyczyło potrzeby uzyskiwania informacji z różnych 
źródeł oraz skuteczności windykacji z tym związanej. Na rysunku 1 przedstawiono 
rozkład częstości ocen skuteczności informacji uzyskanych z różnych źródeł.

7 J. Holweg, Negocjacje z dłużnikami. Windykacja, Helion, Gliwice 2006, s. 162.
8 M. Bekas-Nowak, Windykacja należności w praktyce, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 45.
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Rysunek 1.  Procentowy rozkład częstości – ocena skuteczności informacji uzyskanych 
z różnych źródeł

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez autorkę w 2010 roku.



Dorota Strubel 272

W tabeli 1 przedstawiono wartości testu9 χ2 dla jednej próby, za którego pomocą 
analizowano różnice w zakresie częstości wybieranych odpowiedzi. Otrzymano 
istotne statystycznie różnice w zakresie wszystkich analizowanych odpowiedzi.

Tabela 1.  Analiza różnic w zakresie częstości wybieranych odpowiedzi  
– test χ2 dla jednej próby

Źródło informacji χ2 df p

Centralne Biuro Adresowe 62,15*** 2 0,001

Ewidencja Gruntów i Budynków 24,22*** 2 0,001

Centralna Ewidencja Pojazdów 12,70** 2 0,002

Księgi Wieczyste 42,54*** 2 0,001

Rejestr Zastawów 29,41*** 2 0,001

Rejestr Dłużników 10,96** 2 0,004

Spółdzielnia mieszkaniowa 21,63*** 2 0,001

Wywiad detektywistyczny 21,63*** 2 0,001

Urząd Skarbowy 22,52*** 2 0,001

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 32,58*** 2 0,001

Krajowy Rejestr Sądowy 14,81** 2 0,001

χ2 – wartość testu
df – liczba stopni swobody
p – istotność statystyczna
** – p < 0,01
*** – p < 0,001
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez autorkę w 2010 roku.

W tabeli 2 przedstawiono źródła informacji posortowane od najlepiej do najgo-
rzej ocenianych. Najwyżej oceniono Centralne Biuro Adresowe, najniżej – Rejestr 
Dłużników.

Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że większość osób wysoko 
oceniła informacje pochodzące z Centralnego Biura Adresowego (73,2%), Ksiąg 
Wieczystych (61%) Ewidencji Gruntów i Budynków (56,8%) i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (56,3%). Brak wiedzy na temat miejsca zameldowania bądź zamieszkania 
dłużnika prowadzi jednocześnie do braku możliwości skutecznego wysłania do niego 
wezwania do zapłaty w przypadku zaistnienia należności przeterminowanych oraz 

9 Test chi-kwadrat służy sprawdzaniu hipotez. Innymi słowy wartość testu jest oceniana za pomocą 
rozkładu chi kwadrat. Test najczęściej wykorzystywany w praktyce. Możemy go wykorzystywać do bada-
nia zgodności zarówno cech mierzalnych, jak i niemierzalnych. Jest to jedyny test do badania zgodności 
cech niemierzalnych.
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w konsekwencji skutecznego doręczenia pozwu w przypadku przekazania sprawy 
na drogę postępowania sądowego. Jest to zatem istotny czynnik i źródło informacji 
w procesie odzyskiwania należności.

Tabela 2. Ocena źródeł informacji

Źródła informacji

1 Centralne Biuro Adresowe

2 Księgi Wieczyste

3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

4 Ewidencja Gruntów i Budynków

5 Urząd Skarbowy

6 Krajowy Rejestr Sądowy

7 Wywiad detektywistyczny

8 Spółdzielnia mieszkaniowa

9 Centralna Ewidencja Pojazdów Pojazdów

10 Rejestr Zastawów

11 Rejestr Dłużników

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez autorkę w 2010 roku.

Ewidencja Gruntów i Budynków również jest cenną bazą wiadomości o nie-
ruchomościach kontrahenta. W rejestrze tym znajdują się informacje dotyczące 
właścicieli, przeznaczeniu danej działki, informacje związane z zagospodarowaniem 
przestrzennym, ustalaniem podatków i opłat. 56,8% ankietowanych wskazało Ewi-
dencję Gruntów i Budynków jako ważne źródło informacji o majątku kontrahenta 
i ważny czynnik w procesie późniejszego dochodzenia należności.

Nie bez znaczenia jest także informacja uzyskiwana z ksiąg wieczystych na temat 
stanu prawnego nieruchomości, jej położenia, rodzaju, określenia właściciela itp. Tę 
informację wskazało 61% osób ankietowanych. Windykacja należności dzięki takim 
informacjom przebiega w sposób szybszy i skuteczniejszy.

Respondenci zwrócili także uwagę na istotność informacji uzyskiwanych z Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku zadłużenia kontrahenta wobec ZUS 
wierzyciel powinien mieć świadomość o kolejności zaspokajania wierzycieli i może 
być to wskazówką przy wyborze kierunku windykacji. Zaskakujące wydawać by 
się mogło to, że 48,1% osób biorących udział w badaniu wskazało potrzebę uzyski-
wania informacji z Urzędu Skarbowego jako średnią. Zdaniem autorki informacje 
uzyskiwane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są co najmniej tak samo istotne jak 
informacje uzyskiwane z Urzędu Skarbowego w procesie dochodzenia należności. 
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Nieodprowadzanie składek przez kontrahenta na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, 
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków 
do Urzędu Skarbowego – VAT, PIT, CIT czy akcyza – wskazują na poważne kłopoty 
finansowe kontrahenta i utratę przez niego płynności finansowej.

3. Znaczenie informacji w procesie windykacji należności

Nie bez znaczenia w procesie odzyskiwania należności jest posiadanie pod-
stawowych informacji na  temat kontrahenta, do których można zaliczyć dane 
identyfikacyjne, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców, imię 
współmałżonka, adres zamieszkania, siedziby przedsiębiorstwa, NIP, REGON, 
PESEL, adres e-mail, numery telefonów, faksów itp. Są to informacje ważne, które 
umożliwiają dochodzenie należności na drodze sformalizowanej. Wydawać by się 
mogło, że są to informacje zupełnie podstawowe, jednak jakakolwiek pomyłka, po-
legająca chociażby na nieprawidłowym wpisaniu nazwiska dłużnika bądź miejsca 
jego zamieszkania, może na długi czas zahamować działania sądu lub komornika. 
Wierzyciel zostaje wówczas zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, 
które sprostują pomyłkę. Wiąże się to jednak z wydłużeniem procesu odzyskiwania 
należności. Przedsiębiorca wierzyciel może spotkać się również z sytuacją, w której 
sąd zwróci pozew lub zawiesi postępowanie.

Odpowiednie gromadzenie informacji o kontrahencie, jego dokumentach i sytu-
acji majątkowej powinno przyczynić się do zminimalizowania ryzyka podejmowania 
decyzji niekorzystnych dla przedsiębiorcy, polegających na zawarciu kontraktu 
z podmiotem nieuczciwym bądź mającym problemy z terminowym regulowaniem 
płatności. Informacje na temat kontrahenta służą również do podjęcia decyzji o sposobie 
prowadzenia dalszego procesu windykacji. Posiadanie wiedzy na temat kontrahenta 
i jego sytuacji majątkowej umożliwia jednocześnie zastosowanie odpowiednich zabez-
pieczeń spłaty należności. Gromadząc dokumenty rejestrowe przyszłego kontrahenta, 
zdobywamy tym samym wiedzę na temat osoby mającej uprawnienia do podpisania 
umowy o współpracy handlowej. Należy pamiętać, że umowa podpisana przez osobę 
niemającą umocowania jest nieważna i na jej podstawie przedsiębiorca nie będzie 
mógł w sądzie dochodzić swoich praw. W procesie dochodzenia należności ważne 
jest, aby uzyskać oryginał pełnomocnictwa, jeśli umowę podpisuje pełnomocnik.

Z punktu widzenia procesu decyzyjnego informacje te spełniają trzy podsta-
wowe funkcje10:

10 J. Penc, Decyzje w zarządzaniu, PSB, Kraków 1995, s. 183.



Źródła i znaczenie informacji w procesie odzyskiwania należności 275

• umożliwiają wybór jednej z możliwości działania,
• inicjują proces decyzyjny,
• pozwalają na ewentualną korektę procesu decyzyjnego.

W związku z powyższym można stwierdzić, że błędne decyzje mogą być skut-
kiem niedocenienia informacji lub ich braku.

Przydatna przy gromadzeniu danych jest umiejętność dokonywania selekcji 
zebranych informacji i wydobycie z nich tego, co istotne, ponieważ źródła informacji 
są coraz bardziej rozległe. Dłużnicy, świadomi tego, że ich dane związane z opinią 
i historią kredytową są dostępne dla wierzycieli poprzez wymianę informacji gospo-
darczych, są bardziej skłonni do terminowego realizowania płatności11. Warto także 
podkreślić, że informacje pozyskiwane z nieoficjalnych źródeł (np. od pracowników 
kontrahenta) mogą okazać się równie (a niekiedy bardziej) użyteczne niż te dostępne 
z oficjalnych źródeł (np. publicznych rejestrów)12. Należy jednak mieć świadomość, 
że posiadanie większości wiadomości nie gwarantuje uzyskania kompletnego ob-
razu przyszłego kontrahenta, ponieważ np. dane zawarte w KRS mogą okazać się 
nieaktualne, mimo że istnieje obowiązek zgłoszenia wniosku o dokonanie zmian. 
Na forach internetowych często może wypowiadać się sam kontrahent, co jednocze-
śnie tworzy fałszywy obraz rzeczywistości i fałszywe wyobrażenie o kontrahencie. 
Dlatego tak ważne jest zbieranie informacji na temat potencjalnego kontrahenta 
w różnych źródłach, a także bieżące weryfikowanie tych informacji i uaktualnianie.

W procesie odzyskiwania należności informacje na temat kontrahentów powin-
ny stanowić podstawę do stworzenia bazy, w której każdy kontrahent ma zapisaną 
swoją historię oraz w której na bieżąco są gromadzone wszelkie dokumenty i kore-
spondencja. W toku współpracy wszystkie informacje powinny być weryfikowane 
i wzbogacane o nowe dane. Powyższe działania służą efektywniejszej i skuteczniej-
szej windykacji należności. Przedsiębiorca, zanim rozpocznie współpracę z nowym 
kontrahentem, powinien upewnić się, że zrobił wszystko, aby nie dopuścić do sytu-
acji, w której nowy klient będzie mógł wykorzystać jego niedociągnięcia i błędy do 
własnych celów. Jeśli dokumentacja nie będzie uporządkowana, kontrahent będzie 
mógł skorzystać z okazji i nie płacić w terminie za faktury bądź moment zapłaty 
będzie przedłużał w nieskończoność. W toku współpracy partner handlowy może 
także wskazywać w działaniach wierzyciela proceduralne potknięcia i wykorzysty-
wać to do możliwości nieterminowego regulowania płatności. Dlatego tak istotne 
jest gromadzenie wszelkich informacji na temat kontrahenta przed rozpoczęciem 

11 T. Jappelli, M. Pagano, Information Sparing, Lending and Defaults: Cross Country Evidence, Centre 
for Studies in Economics and Finance, „Working Paper”, No. 22, May 1999, s. 7–10.

12 W. Podel, Windykacja dla wierzycieli…, op.cit., s. 106.
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współpracy i podjęcie wszelkich działań minimalizujących ryzyko powstania prze-
terminowanych należności.

4. Zakończenie

Wiedza o kontrahencie powinna stanowić podstawę do prowadzenia jakichkolwiek 
działań zmierzających do podjęcia współpracy, a następnie windykacji należności. Ma 
to na celu zapobieganie utraty płynności finansowej z powodu oszustwa kontrahen-
ta, ponieważ nieposiadanie informacji na temat przyszłego odbiorcy uniemożliwia 
podjęcie decyzji adekwatnej do stopnia ryzyka i łatwiej tym samym wpaść w pułapki 
zastawiane przez nieuczciwego kontrahenta. Zatem wiedza na temat kontrahenta 
umożliwia przedsiębiorcom kreowanie procesu decyzyjnego w sposób właściwy 
biznesowo odnośnie do transakcji z odroczonym terminem płatności.

Informacje o kontrahentach powinny być pozyskiwane przez cały okres współ-
pracy i gromadzone w sposób systematyczny. Jest właściwe, aby proces zbierania 
informacji polegał na planowych czynnościach wykorzystujących wszelkie możliwe 
źródła wiedzy na temat partnera biznesowego. Autorka ma tu na myśli pozyskiwanie 
holistycznego, a zatem pełnego – nie tylko aktualnego, lecz także historycznego 
– zasobu wiadomości związanego z potencjalnym kontrahentem.

W związku z tym, że na rynku działa duża liczba podmiotów gospodarczych 
konkurujących ze sobą i często konkurencja ta przybiera ostrą i nieuczciwą for-
mę, istnieje znaczne ryzyko związane z działalnością przedsiębiorstwa. Wymusza 
to na przedsiębiorstwach stworzenie informacyjnej bazy kontrahentów, która za-
pewni potrzebne informacje dotyczące konkurentów, branży, jak również umożliwi 
szybkie i prawidłowe zidentyfikowanie kontrahenta.
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CHARAKTERYSTYKA WSKAŹNIKÓW  
MODELU KULTUROWEGO HOFSTEDE

1. Wprowadzenie

Badania z zakresu finansów kulturowych pokazują, że inwestorzy pochodzący 
z różnych rejonów geograficznych i wywodzący się z różnych kultur podejmują różne 
decyzje inwestycyjne i w różny sposób podchodzą do takich kwestii jak na przykład 
ryzyko1. Samo pojęcie kultury Guiso, Sapienza i Zingales zdefiniowali jako wierzenia 
i wartości, które są przekazywane w niezmieniony sposób z pokolenia na pokolenie 
przez grupy etniczne, religijne i społeczne2. Zdaniem DiMaggio kultura nie tylko 
ogranicza, lecz także buduje i kształtuje zachowania, komunikację między jednost-
kami i podejmowane przez nich decyzje3.

Badania z zakresu finansów kulturowych opierają się w dużej mierze na cią-
gle doskonalonym modelu kulturowym Hofstede4. Umożliwia on wykorzystanie 
czynników kulturowych do precyzyjnej analizy zjawisk ekonomicznych, a także do 
łatwiejszego ich modelowania.

1 W. Breuer, B. Quinten, Cultural Finance, 2009, s. 6–7, http://ssrn.com/abstract=1282068 (22.03.2014).
2 L. Guiso, P. Sapienza, L. Zingales, Does Culture Affect Economic Outcomes?, „Journal of Economic 

Perspectives” 2006, Vol. 20, No. 2, s. 23–48.
3 P. DiMaggio, Culture and Cognition, „Annual Review of Sociology” 1997, Vol. 23, s. 263–287.
4 G. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2011, s. 10–11.
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2. Model kulturowy Hofstede

W latach 60. i 70. XX wieku holenderski socjolog Gert Hofstede dokonał analizy 
zachowania się pracowników IBM w ponad 70 krajach świata. Ponad 116 tysięcy 
wypełnionych kwestionariuszy zawierało pytania na temat wartości, do których 
ustosunkowali się menedżerowie międzynarodowej organizacji. Stwierdzono, że 
społeczeństwa generalnie borykają się z podobnymi problemami, ale mają inne po-
dejście do ich rozwiązywania. Na bazie badań Hofstede wyodrębniono empirycznie 
wymiary kulturowe uniwersalne dla badanych krajów5. Wymiar kulturowy (cechę 
kultury) Hofstede definiuje jako „pewien aspekt kultury, dający się zmierzyć i pozwa-
lający określić pozycję danej kultury wobec innych kultur”6. Teoria zaproponowana 
przez niego zakłada istnienie czterech takich wymiarów: indywidualizmu, unikania 
niepewności, dystansu władzy (siła społecznej hierarchii), wymiaru męskości-ko-
biecości (orientacja zadaniowa vs. orientacja na osobę).

3. Wskaźnik dystansu władzy (Power Distance, PDI)

Wskaźnik dystansu władzy obrazuje stosunek do zjawiska nierówności między 
ludźmi w różnych krajach. Pokazuje zakres, w jakim jednostki akceptują i postrze-
gają nierówności społeczne. Kraje, które wykazują niski wskaźnik dystansu władzy, 
są bardziej demokratyczne i gotowe do konsultacji społecznych, natomiast kraje 
o wysokim wskaźniku preferują władzę utrzymywaną silną ręką, czyli rządy autory-
tarne. Wyższe wskaźniki PDI są charakterystyczne dla większości krajów azjatyckich, 
krajów wschodnioeuropejskich, krajów łacińskich, arabskich i afrykańskich. Niskie 
wartości wskaźnika dystansu władzy są typowe dla krajów germańskich, krajów 
nordyckich i bałtyckich oraz Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W grupie 74 
krajów analizowanej przez Hofstede najwyższy wskaźnik dystansu władzy odnoto-
wała Malezja (104), natomiast najniższy – Austria (11). Wskaźnik PDI w przypadku 
Polski był stosunkowo wysoki i wyniósł 68.

Podstawową charakterystykę społeczeństw o małym i dużym dystansie władzy 
przedstawia tabela 1.

5 M. Czerwonka, R. Buczkowski, Finanse kulturowe, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finan-
sów SGH, Zeszyt Naukowy 132, Warszawa 2013.

6 G. Hofstede, Kultury…, op.cit., s. 51.
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Tabela 1.  Podstawowe różnice między społeczeństwami o małym  
i dużym dystansie władzy

Duży dystans władzy Mały dystans władzy

Przeważnie kraje biedniejsze ze słabą klasą średnią. Przeważnie kraje bogate z silną klasą średnią.

Nierówności pomiędzy ludźmi są uzasadnione 
i pożądane.

Nierówności pomiędzy ludźmi powinny być 
zmniejszane.

Podwładni powinni być zależni od przełożonych. Przełożeni i podwładni powinni być wzajemnie 
zależni.

Rodzice uczą dzieci posłuszeństwa, szacunku wobec 
starszych.

Rodzice traktują dzieci jak partnerów.

Uczniowie traktują nauczycieli z respektem, nawet 
poza szkołą.

Uczniowie traktują nauczycieli jak partnerów.

W polityce edukacyjnej przywiązuje się największą 
wagę do szkolnictwa wyższego.

W polityce edukacyjnej przywiązuje się największą 
wagę do szkolnictwa średniego.

W miejscu pracy – dążenie do centralizacji,
więcej personelu nadzorczego.

W miejscu pracy – dążenie do decentralizacji,
mniej personelu nadzorczego.

Duże różnice w płacach między wysokimi i niskimi 
stanowiskami.

Małe różnice w płacach między wysokimi i niskimi 
stanowiskami.

Relacje między przełożonym i podwładnym 
są naładowane emocjami.

Relacje między przełożonym i podwładnym mają 
charakter pragmatyczny.

Przywileje i oznaki statusu są powszechnie uznawane 
i akceptowane.

Przywileje i oznaki statusu nie są aprobowane.

Praca biurowa jest ceniona wyżej niż praca fizyczna. Praca fizyczna ma taki sam status jak praca biurowa.

Sprawujący władzę powinni mieć przywileje. Wszyscy powinni mieć równe prawa.

Duże różnice w dochodach ludności są dodatkowo 
pogłębiane przez system podatkowy.

Różnice w dochodach są niewielkie i stale 
zmniejszane przez system podatkowy.

Udział w skandalu osób będących u władzy jest 
zazwyczaj tuszowany.

Udział w skandalu oznacza koniec kariery politycznej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Wymienione w tabeli różnice pomiędzy krajami w kontekście wskaźnika PDI 
zostały celowo przedstawione w sposób skrajny. Rzeczywiste relacje w poszczegól-
nych społeczeństwach, zdaniem Hofstede, lokują się gdzieś pomiędzy ekstremami 
dystansu władzy. Oprócz wymienionych wyżej charakterystyk warto odwołać się 
również do kwestii religii. Zauważono, że tradycyjne kraje protestanckie charak-
teryzują się mniejszym wskaźnikiem dystansu do władzy niż kraje katolickie czy 
ortodoksyjne. Szczególnie silnie dany podział zaznacza się w Europie, gdzie kraje 
skandynawskie charakteryzują się dużo mniejszym wskaźnikiem PDI niż kraje 
Europy Południowej (Portugalia) czy Wschodniej (Polska).
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Badania z zakresu finansów kulturowych wskazują, że można wykorzystać 
wskaźniki Hofstede na gruncie finansowym. Chui i Kwok założyli, że konsumpcja 
ubezpieczeń jest negatywnie skorelowana ze wskaźnikiem dystansu władzy. To 
przypuszczenie wynikało z przekonań, że skoro podwładni oddają większość wła-
dzy w ręce rządzących, to mogą oczekiwać, że władze będą sprawować pieczę nad 
ich majątkami, a w wypadku śmierci członkowie ich rodzin otrzymają docelową 
pomoc od państwa (co z kolei przełoży się na mniejsze zapotrzebowanie na rynek 
ubezpieczeń). W celu sprawdzenia hipotez naukowcy dokonali analizy danych z 41 
krajów świata z  lat 1976–2001. Wyniki ich analiz pokazały, że wyższy wskaźnik 
dystansu władzy przekłada się na niższą konsumpcję ubezpieczeń7.

4. Wskaźnik indywidualizmu (Individualism, IDV)

Wskaźnik indywidualizmu to drugi wymiar kultur narodowych opisany i opra-
cowany przez Hofstede. Indywidualizm jest właściwy społeczeństwom, w których 
więzy między jednostkami są luźne i każdy ma na uwadze głównie siebie i swoją 
najbliższą rodzinę. Przeciwieństwem indywidualizmu jest kolektywizm, który 
charakteryzuje społeczności, w których ludzie od momentu narodzin należą do 
silnych, spójnych grup. Grupy te zapewniają im opiekę i ochronę w zamian za nie-
kwestionowaną lojalność8.

Hofstede zauważył silną zależność pomiędzy stopniem zamożności kraju a jego 
stopniem indywidualizmu. Duży stopień indywidualizmu charakteryzuje kraje za-
możne, a niski poziom indywidualizmu występuje w krajach ubogich. W grupie 76 
krajów analizowanej przez Hofstede najwyższy wskaźnik indywidualizmu odnotowały 
Stany Zjednoczone (91), najniższy – Gwatemala (6). Wskaźnik IDV w przypadku 
Polski wyniósł 60. Podstawową charakterystykę społeczeństw indywidualistycznych 
i kolektywistycznych przedstawia tabela 2.

Zauważono również pewne korelacje pomiędzy wyżej opisanymi dwoma wskaź-
nikami – dystansu do władzy i  indywidualizmu. Większość krajów o wysokim 
wskaźniku dystansu do władzy ma niski wskaźnik indywidualizmu i na odwrót, 
większość krajów o małym dystansie władzy cechuje się wysokim indywidualizmem. 
W kulturach, w których ludzie są zależni od grupy, zazwyczaj występuje również 
silna zależność od władzy.

7 A. Chui, C. Kwok, National Culture and Life Insurance Consumption, „Journal of International Busi-
ness Studies” 2008, Vol. 39, No. 1, s. 88–101.

8 Za G. Hofstede, Kultury…, op.cit., s. 102.
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Tabela 2.  Podstawowe różnice pomiędzy społeczeństwami o wysokim i niskim 
wskaźniku indywidualizmu

Wysoki stopień indywidualizmu Niski stopień indywidualizmu (kolektywizm) 

Każdy powinien w życiu zajmować się sobą i swoją 
najbliższą rodziną.

Ludzie są częścią wielopokoleniowych rodzin, które 
dają im ochronę i poczucie bezpieczeństwa w zamian 
za lojalność.

Dzieci są uczone rozumować w kategorii „ja”. Dzieci są uczone rozumować w kategorii „my”.

Uczciwa osoba szczerze i otwarcie wyraża swoje 
opinie.

Należy unikać konfliktów i dążyć do zachowania 
harmonii.

Dorosłe dzieci opuszczają dom. Dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami.

Mój dom jest moją twierdzą. Życie towarzyskie toczy się w miejscach publicznych.

Następstwem wykroczeń jest poczucie winy i utrata 
poczucia własnej godności.

Następstwem wykroczeń jest wstyd i utrata 
twarzy zarówno jednostki, jak i grupy, do której się 
przynależy.

Nie ma z góry ustalonych kryteriów doboru małżonka. Ustalone kryteria doboru małżonka – narzeczona 
młoda, zaradna, cnotliwa, a narzeczony powinien być 
starszy.

Zachęca się do okazywania radości, nie akceptuje się 
okazywania smutku.

Zachęca się do okazywania smutku, nie akceptuje się 
okazywania radości.

Wzorce konsumpcji wskazują na niezależność 
i samowystarczalność.

Wzorce konsumpcji wskazują na zależność od innych.

Głównym źródłem informacji są środki masowego 
przekazu.

Głównym źródłem informacji są kontakty i powiązania 
osobiste.

Większa mobilność zawodowa. Mniejsza mobilność zawodowa.

Pracownicy są „jednostkami ekonomicznymi” i działają 
w imię interesów pracodawcy tylko wówczas, gdy 
służy to jednocześnie ich własnym interesom.

Pracownicy są członkami grup wewnętrznych i dążą 
do realizacji interesów grupowych.

Zarządzanie jest zarządzaniem jednostkami. Zarządzanie jest zarządzaniem grupami.

Realizacja zadań jest ważniejsza od relacji 
międzyludzkich.

Relacje międzyludzkie są ważniejsze od realizacji 
zadań.

Każdy klient powinien być traktowany tak samo. Klient będący członkiem grupy wewnętrznej jest 
traktowany lepiej od innych.

Interes jednostki jest ważniejszy od interesu grupy. Interes grupy jest ważniejszy od interesu jednostki.

Wyższy dochód narodowy brutto per capita. Niższy dochód narodowy brutto per capita.

Wyższe wskaźniki przestrzegania praw człowieka. Niższe wskaźniki przestrzegania praw człowieka.

Rodzime teorie ekonomiczne opierają się na założeniu 
o dążeniu do realizacji indywidualnych interesów.

Importowane teorie ekonomiczne nie sprawdzają 
się, gdyż nie biorą pod uwagę zbiorowych 
i partykularnych interesów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
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Odwołując się do badań z zakresu finansów kulturowych, warto powołać się 
na badania Hsee i Webera przeprowadzone na próbie respondentów z Chin i Stanów 
Zjednoczonych. Odkryli oni, że chińscy studenci przejawiali istotnie mniejszą awersję 
na ryzyko niż ich amerykańscy koledzy w wyborze pomiędzy ryzykownymi opcjami 
(na przykład podjęcie się ryzykowanej pracy, która jest perspektywiczna) a pewnymi 
rezultatami, zarówno w przypadku, kiedy dane rezultaty dotyczyły zysków bądź 
strat. Przyczyn takiego stanu rzeczy Weber i Hsee upatrywali w czynnikach kultu-
rowych, a konkretnie w modelu Hofstede, operując na wymiarach kolektywizmu 
i indywidualizmu. Według nich mniejsza awersja do ryzyka u Azjatów może być 
tłumaczona hipotezą „miękkiej poduszki”, która mówi, że w kolektywistycznych 
kulturach, takich jak Chiny, w wypadku dużych trudności finansowych jednostki, 
która wybrała ryzykowną opcję, do pomocy wkracza rodzina bądź inni członkowie 
społeczności. W Stanach Zjednoczonych z kolei panuje podejście indywidualistyczne, 
gdzie jednostka musi osobiście ponieść konsekwencje swoich nietrafionych wyborów9.

5. Wskaźnik męskości (Masculine, MAS)

Wskaźnik męskości to trzeci wymiar kulturowy opracowany przez Hofstede. 
Jak już wspominano, pokazuje on odmienność ról płciowych. Kultury silnie zma-
skulinizowane charakteryzują się wysokim współzawodnictwem, asertywnością, 
materializmem oraz znacznym poziomem ambicji i potrzebą władzy, podczas gdy 
kultury feministyczne kładą większy nacisk na relacje i na jakość życia. W kultu-
rach męskich różnice w rolach poszczególnych płci są bardzo wyraźne, w opozycji 
do społeczeństw żeńskich, gdzie zarówno kobiety, jak i mężczyźni dzielą podobne 
wartości, kładąc nacisk na skromność i  troskę o drugiego człowieka. Męskość 
w przeciwieństwie do wskaźnika indywidualizmu nie jest związana z zamożnością 
kraju: wśród krajów bogatych są zarówno kraje męskie, jak i kobiece, podobnie jest 
wśród krajów biednych.

W grupie 76 krajów analizowanej przez Hofstede najwyższy wskaźnik męskości 
odnotowały kraje anglojęzyczne: Irlandia (68), Wielka Brytania, Afryka Południowa, 
Stany Zjednoczone, Australia, a w Europie: Słowacja (100), Węgry, Austria, Włochy, 
Niemcy, Polska (64). Wśród krajów azjatyckich przodują: Japonia (95), Chiny, Fili-
piny. Najbardziej kobiecymi krajami okazały się kraje skandynawskie: Szwecja (5), 
Norwegia, Dania, kraje takie jak: Portugalia (31), Hiszpania, Francja, część krajów 

9 C. K. Hsee, E. U. Weber, Cross-National Differences in Risk Preference and Lay Predictions, „Journal 
of Behavior Decision Making” 1999, Vol. 12, s. 165–179.
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wschodnioeuropejskich: Łotwa (9), Słowenia, Litwa, Estonia, jak również kraje 
azjatyckie: Tajlandia (34), Korea Południowa, Wietnam.

Podstawową charakterystykę społeczeństw męskich i kobiecych przedstawia 
tabela 3.

Tabela 3.  Podstawowe różnice pomiędzy społeczeństwami o wysokim  
i niskim wskaźniku męskości

Wysoki wskaźnik męskości Niski wskaźnik męskości
(społeczeństwa kobiece) 

Ważne są wyzwania, zarobki i postęp. Ważne są relacje z innymi ludźmi i jakość życia.

W rodzinie o sprawy bytowe dbają ojcowie, a za sferę 
uczuć są odpowiedzialne matki.

Sprawy duchowe i bytowe rodziny są przedmiotem 
troski obojga rodziców.

Standardem jest pracujący ojciec i matka zajmująca 
się domem.

Rodzice na ogół dzielą obowiązki związane 
z zarobkowaniem i opieką.

Chłopcy bawią się, aby ze sobą konkurować, 
dziewczynki – żeby wspólnie spędzać czas.

Chłopcy i dziewczynki bawią się z tych samych 
powodów.

Podwójne standardy: mężczyźni są traktowani 
podmiotowo, kobiety – przedmiotowo.

Jeden standard: obie płcie są traktowane 
podmiotowo.

W szkole konkurowanie z innymi uczniami w klasie; 
dążenie do bycia najlepszym.

W szkole zawiść wobec tych, którzy próbują się wybić.

Nauczyciel jest ceniony za swoje kompetencje 
w przedmiocie.

Nauczyciel jest ceniony za przyjazne nastawienie do 
uczniów.

Menedżerowie powinni być stanowczy i agresywni. Menedżerowie powinni kierować się intuicją i dążyć 
do porozumienia.

Wynagrodzenia według zasady słuszności. Wynagrodzenie według zasady równości.

Żyje się, aby pracować. Pracuje się, aby żyć.

Niższy udział kobiet na profesjonalnym rynku pracy. Większy udział kobiet na profesjonalnym rynku pracy.

Przewaga w branżach produkcyjnych i chemii 
przemysłowej.

Przewaga w branżach rolniczych i usługowych.

Ideałem jest społeczeństwo wydajności, na wsparcie 
zasługują najlepsi.

Ideałem jest społeczeństwo socjalne (powszechnego 
dobrobytu); potrzebującym należy się wsparcie.

Kraje biedne sobie same powinny pomóc. Pomoc rządowa dla krajów biednych.

Duża waga przywiązywana do stałego wzrostu 
gospodarczego: duże jest piękne.

Duża waga przywiązywana do ochrony środowiska: 
małe jest piękne.

Religie o ostrym rygorze. Religie o mniejszym rygorze.

W chrześcijaństwie mniejsza rola sfery świeckiej: 
podkreślenie nakazu wiary w Boga.

W chrześcijaństwie duża rola sfery świeckiej: 
podkreślenie nakazu miłowania bliźniego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
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6.  Wskaźnik unikania niepewności  
(Uncertainty Avoidance, UAI)

Wskaźnik unikania niepewności jest czwartym wymiarem kulturowym Hofstede 
i opisuje sposób, w jaki jednostki radzą sobie z niepewnością w sytuacjach nowych, 
nieznanych lub niepewnych. Uczucie niepewności wyraża się między innymi stresem 
i potrzebą przewidywalności, która może być zaspokojona przez wszelkiego rodzaju 
prawa, przepisy, zwyczaje10.

W grupie 76 krajów analizowanej przez Hofstede najwyższy wskaźnik unikania 
niepewności odnotowały kraje Ameryki Łacińskiej (Gwatemala, Urugwaj, Peru), 
kraje śródziemnomorskie (Grecja, Portugalia, Malta), Rosja, Polska (93), Japonia, 
Korea Południowa. Niskie wskaźniki unikania niepewności charakteryzują kraje 
azjatyckie z wyjątkiem Japonii i Korei Południowej (Singapur, Hongkong, Wietnam, 
Chiny) oraz kraje anglosaskie (Stany Zjednoczone (46), Wielka Brytania, Irlandia, 
Kanada) i kraje nordyckie (Dania, Szwecja).

Podstawową charakterystykę społeczeństw o wysokim i niskim wskaźniku 
unikania niepewności przedstawia tabela 4.

Tabela 4.  Podstawowe różnice pomiędzy społeczeństwami o wysokim i niskim wskaźniku 
unikania niepewności

Wysoki wskaźnik unikania niepewności Niski wskaźnik unikania niepewności

Niepewność jest stałym zagrożeniem, z którym należy 
walczyć.

Niepewność jest naturalną częścią życia; życie należy 
przyjmować takim, jakie jest.

Wysoki poziom stresu i silny niepokój. Niski poziom stresu i brak niepokoju.

We właściwym czasie i miejscu można dać ujście 
agresji i uczuciom.

Nie powinno się okazywać otwarcie agresji i uczuć.

W testach osobowościowych wyższe wyniki na skali 
neurotyzmu.

W testach osobowościowych wyższe wyniki na skali 
życzliwości.

Surowe zasady określające dzieciom, co jest nieczyste 
i zakazane.

Dzieci dostają bardzo ogólne wskazówki co do tego, 
co jest nieczyste lub zakazane.

Inne znaczy niebezpieczne. Inne znaczy ciekawe.

Życie rodzinne jest pełne stresu i napięć. Duża troska 
o wychowanie dzieci (jeżeli kraj jest zamożny). 

Życie rodzinne spokojne i satysfakcjonujące (jeżeli 
kraj jest zamożny). 

Więcej ludzi czuje się nieszczęśliwymi. Mniej ludzi czuje się nieszczęśliwymi.

Więcej obaw o zdrowie i pieniądze. Mniej obaw o zdrowie i pieniądze.

10 G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2011, s.200.
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Wysoki wskaźnik unikania niepewności Niski wskaźnik unikania niepewności

Studenci oczekują wskazania im jedynego 
właściwego podejścia do przedmiotu 
i jednoznacznych odpowiedzi na wszelkie pytania.

Studenci doceniają wagę konstruktywnych dyskusji 
i preferują otwartość w podejściu do przedmiotu.

Osiągane wyniki przypisuje się okolicznościom lub 
szczęściu.

Osiągane wyniki przypisuje się własnym zdolnościom.

Nauczyciele informują rodziców. Nauczyciele współpracują z rodzicami.

Kupowane towary mają spełniać wymogi czystości 
i schludności. Zdrowe żywienie.

Kupowane towary mają służyć wygodzie.

Podejmowanie zachowawczych decyzji 
inwestycyjnych.

Podejmowanie ryzykownych decyzji inwestycyjnych.

Reklamy odwołują się do wiedzy eksperckiej. Reklamy odwołują się do poczucia humoru.

Rzadsze zmiany pracodawcy, dłuższe okresy 
zatrudnienia; równowaga pomiędzy pracą a życiem 
osobistym trudna do osiągnięcia.

Częstsze zmiany pracodawcy, krótsze okresy 
zatrudnienia.

Silna potrzeba bycia stale zajętym; czas to pieniądz. Pozytywny stosunek do bezczynności; czas jest 
drogowskazem.

Potrzeba doprecyzowania i formalizowania. Tolerancja ambiwalencji i chaosu.

Innowacyjność i kreatywność pracowników jest 
ograniczana przepisami.

Firmy dają pracownikom kreatywnym i innowacyjnym 
relatywnie dużo swobody.

Więcej osób samozatrudnionych. Mniej osób samozatrudnionych.

Więcej uprzedzeń wobec mniejszości etnicznych; 
ksenofobia.

Więcej tolerancji dla mniejszości etnicznych; 
pozytywne nastawienie do obcokrajowców.

W religii istnieje tylko jedna Prawda i my ją znamy. 
Więcej religijnej, politycznej i ideologicznej 
nietolerancji.

Prawdy jednej religii nie powinny być narzucane 
innym. Prawa człowieka: nikt nie powinien być 
prześladowany za swoje przekonania.

W filozofii i nauce poszukiwanie ogólnych teorii. W filozofii i nauce skłonność do relatywizmu 
i empiryzmu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Zdaniem Hofstede nie należy mylić unikania niepewności z awersją do po-
dejmowania ryzyka. Niepewność jest bowiem mało sprecyzowanym pojęciem 
w przeciwieństwie do ryzyka, które jest dokładnie określone –  jako prawdopo-
dobieństwo zajścia danego zdarzenia. Jeśli niepewność sprowadzi się do postaci 
konkretnego ryzyka, to przestaje być źródłem niepokoju. Unikanie niepewności nie 
obniża ryzyka, ale pozwala unikać dwuznaczności. Kultury o wysokim wskaźniku 
UAI nie lubią sytuacji dwuznacznych i oczekują klarownych struktur. Paradoksal-
nie obsesyjne unikanie dwuznaczności często prowadzi do podejmowania działań 
ryzykownych (tzw. ryzyko oswojone). Wiąże się to również z pewną dozą emocjo-
nalności, która charakteryzuje kultury o wysokim UAI. Natomiast słabe unikanie 
niepewności jest związane z chęcią podejmowania ryzyka w sytuacjach nowych 
i nieznanych (tzw. ryzyko nieoswojone).
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Badania porównujące wskaźniki UAI z narodowymi normami wskazują, że 
w kulturach o silniejszym unikaniu niepewności respondenci częściej podkreślali 
cechę neurotyzmu, rzadziej zaś cechę życzliwości. Cecha neurotyzmu była pozy-
tywnie skorelowana ze wskaźnikiem męskości11. Neurotyzm jako przeciwieństwo 
emocjonalnej stabilności cechuje również: niepokój, agresywna wrogość, depresja, 
nieśmiałość, impulsywność, wrażliwość i uległość.

Owe zależności wyjaśniają, dlaczego ludzie z kultur o wysokim wskaźniku UAI 
wydają się wiecznie zajęci, niespokojni, nerwowi, agresywni, podejrzliwi, natomiast 
jednostki z kultur o niskim unikaniu niepewności sprawiają wrażenie znudzonych, 
zrelaksowanych, opieszałych, opanowanych i powolnych.

7.  Wskaźnik orientacji długoterminowej  
(Long-Term Orientation, LTO)

Wskaźnik orientacji długoterminowej, jako ostatni ze wskaźników kulturowych 
Hofstede, oznacza rozwijanie cnót przynoszących korzyści w przyszłości, takich jak 
upór i oszczędność. Przeciwnym biegunem tego wymiaru jest orientacja krótkotermi-
nowa, która oznacza pielęgnowanie cnót związanych z przeszłością i teraźniejszością.

Najwyższe wskaźniki orientacji długoterminowej charakteryzują kraje wschod-
nioazjatyckie: Chiny (118), Tajwan, Japonię. Kraje anglosaskie: Kanada, Wielka 
Brytania, Stany Zjednoczone (29) i kraje afrykańskie (Zimbabwe) znalazły się nato-
miast na krótkoterminowym biegunie tego wymiaru. Wskaźnik LTO w przypadku 
Polski był raczej niski i wyniósł 32.

Podstawową charakterystykę społeczeństw o wysokim i niskim wskaźniku 
orientacji długoterminowej przedstawia tabela 5.

Tabela 5.  Podstawowe różnice pomiędzy społeczeństwami o orientacji długoterminowej 
i krótkoterminowej

Orientacja długoterminowa Orientacja krótkoterminowa

Zapobiegliwość, oszczędne gospodarowanie 
dobrami.

Presja społeczna na konsumpcję.

Wytrwałość i systematyczne wysiłki w celu 
stopniowego osiągania rezultatów.

Wysiłki powinny przynosić szybkie efekty.

Poczucie wstydu. Dbałość o zachowanie twarzy.

11 Za: G. Hofstede, R. R. McCrae, Personality and Culture Revisited: Linking Traits and Dimensions of 
Culture, „Cross-Cultural Research” 2004, Vol. 38, No. 1.



Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede 291

Orientacja długoterminowa Orientacja krótkoterminowa

Małżeństwo jest układem pragmatycznym. Małżeństwo jest moralnym zobowiązaniem.

Dziećmi w wieku przedszkolnym powinny zajmować 
się matki.

Dzieci w wieku przedszkolnym mogą pozostawać pod 
opieką osób obcych.

Starość zaczyna się dość wcześnie, ale jest 
to szczęśliwy okres życia.

Starość zaczyna się dość późno, ale jest to okres życia 
pozbawiony radości.

Dzieci powinny być uczone wytrwałości i tego, jak 
oszczędzać pieniądze i przedmioty. Pokora.

Pomaganie innym jest ważnym celem. Silna rola 
tradycji. Wywyższanie się.

Lepsze wyniki z matematyki i nauk ścisłych 
u 14‑latków dzięki większym staraniom. Większe 
uzdolnienia w dziedzinie nauk stosowanych i ścisłych.

Słabsze wyniki z matematyki i nauk ścisłych 
u 14‑latków z powodu braku starań. Większe 
uzdolnienia w dziedzinie nauk teoretycznych 
i abstrakcyjnych.

Biznes – ważne są zyski za 10 lat. Biznes – ważne są zyski tegoroczne.

Właściciele/kadra kierownicza i pracownicy mają 
te same cele.

Kadra kierownicza i pracownicy tworzą mentalnie 
dwa oddzielne obozy.

Szybszy wzrost ekonomiczny krajów ubogich. Powolny lub zerowy wzrost gospodarczy krajów 
biednych.

Wysoka stopa oszczędności, duże środki 
na inwestycje.

Niska stopa oszczędności, brak pieniędzy 
na inwestycje.

Inwestowanie w nieruchomości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne.

Skłonność do pragmatyzmu. Skłonność do fundamentalizmu.

Wiara w mądrość ludową i czary. Wiara w wiedzę i edukację.

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

8. Zakończenie

Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede przedstawiona 
w opracowaniu pokazuje ogromne zróżnicowanie na poziomie zachowania się 
poszczególnych społeczeństw. Hofstede wskazuje, że jednostki wywodzące się 
z różnych rejonów kulturowych podejmują różne decyzje na poziomie społecznym, 
gospodarczym czy ekonomicznym. Okazuje się, że kultura, z  jakiej wywodzi się 
dana osoba, wywiera stały i długofalowy wpływ na jej zachowanie.

Zdaniem autorki istnieje potrzeba uwzględnienia czynników kulturowych w pro-
cesie tworzenia modelów ekonomicznych czy finansowych. Homogeniczny obraz 
człowieka ekonomicznego powinien zostać wzbogacony wiedzą z zakresu finansów 
kulturowych. Implementacja uwarunkowań kulturowych do różnego rodzaju ana-
liz ekonomicznych pozwoliłaby na dokładniejsze zbadanie zjawisk zachodzących 
w globalnej gospodarce, a także na lepsze poznanie procesów podejmowania decyzji 
ekonomicznych.
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STANDARYZACJA WARTOŚCI GODZIWEJ 
JAKO WYRAZ WPROWADZANIA ŁADU 
W JĘZYKU EKONOMII, FINANSÓW, 
ZARZĄDZANIA I RACHUNKOWOŚCI

1. Wprowadzenie

W 2008 roku prasa donosiła, że światowi przywódcy na szczycie G20 w Wa-
szyngtonie zastanawiali się nad nowym ładem finansowym, dyskutowali nad tym, 
jak naprawić globalny system finansowy. Pisano wówczas: „Marzą o nowym ładzie, 
ale nie zgadzają się nawet co do tego, czy jest co naprawiać”1. Tekst ma wprawdzie 
wydźwięk wybitnie polityczny i pojawił się w okresie szczególnym (bo kryzysowym), 
w tym miejscu niech służy jednak za wprowadzenie do tytułowego problemu i wy-
rażenia przekonania, że aby naprawiać, należy z dużym wyprzedzeniem czasowym 
zidentyfikować płaszczyzny, w których występują działania, lub inne cechy, które 
mogą się w przyszłości psuć i będą wymagały monitorowania, bieżących konser-
wacji, okresowych przeglądów lub nawet napraw kapitalnych. Brak antycypowania 
czynników ryzyka może doprowadzić do sytuacji, w której żadna naprawa już nie 
będzie możliwa.

Oczywiście identyfikowanie płaszczyzn ważnych dla ładu finansowego w świecie 
jest zdeterminowane pozycją, z jakiej jest ono wykonywane. Inaczej może to wy-
glądać z punktu widzenia przywódców światowych, a inaczej – z punktu widzenia 
instytucji, której misją jest utrzymanie porządku zaledwie w jakimś fragmencie 
istotnych problemów dla ładu finansowego. Jeszcze inaczej wygląda to z naukowej 
perspektywy. Każda jednak kwestia, która pojawia się na płaszczyźnie ważnej dla 

1 W. Smoczyński, Finanse po bretońsku, „Polityka”, 14 listopada 2008.
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tegoż ładu, wymaga uwagi, ponieważ globalny świat w praktyce szybko „konsumuje” 
rozwiązania z nią związane, a to rzadko pozostaje obojętne dla zjawisk występujących 
w skali makro- i mikroekonomicznej.

W świecie finansów wycena jest obszarem, w którym występuje wiele alter-
natywnych rozwiązań i różnych kontrowersji. Taki stan rzeczy można oceniać 
zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Ocena pozytywna wynika z możliwości: 
wyboru sposobu wyceny, najbardziej adekwatnego do obiektu wyceny i celu, któremu 
ta wycena ma służyć. Ocena negatywna natomiast może – wobec dostępnej wielo-
wariantowości – wynikać z zagrożenia ulegania pokusie manipulowania doborem 
parametrów wyceny.

Efekty wyceny (tj. ustalone wartości) rzutują na decyzje biznesowe i inne w ob-
szarze inwestycyjnym, operacyjnym i finansowym, i nie ma tu znaczenia, o jakim 
poziomie gospodarczej i  społecznej odpowiedzialności tu mówimy. W każdych 
okolicznościach użyta wartość powinna więc spełniać cechy jakościowe, chroniące 
przed decyzjami błędnymi, które mogłyby być podejmowane w oparciu o wartości 
ustalone w sposób niewiarygodny, niepoprawny metodycznie lub niegwarantujący 
porównywalności w szerszej skali i w czasie.

Uporządkowanie metodyki wyceny kategorii finansowych, które są immanentnym 
elementem świata finansów i – szerzej – biznesu, jest więc obszarem o kluczowym 
znaczeniu dla wprowadzania ładu (porządku) w finansach, zarówno na poziomie 
mikro-, jak i makroekonomicznym. Taka potrzeba może być bowiem porównana 
do porządkowania języka ekonomii, finansów, zarządzania i rachunkowości, które 
w praktyce i w nauce wykorzystują wartość na co dzień, ale często w odmiennych 
kontekstach analitycznych. Odmienność jest tu jak najbardziej uzasadniona. Mię-
dzydyscyplinarne efektywne komunikowanie się (zarówno w nauce, jak i w praktyce) 
wymaga jednak używania pojęć wywodzących się ze wspólnej płaszczyzny. Aby 
przenikać dalej, pojęcia te powinny być zdefiniowane, a następnie (aby móc migrować 
do obszarów specyficznych dla ekonomii, finansów, zarządzania czy rachunkowości) 
powinny być poddane szerokiej weryfikacji.

Spiritus movens dyskusji nad problemem ze wspólnej płaszczyzny może wy-
wodzić się z każdej z powyższych dyscyplin, ponieważ interes jest wspólny. W tym 
opracowaniu:
1) wyraża się przekonanie o potrzebie wspólnego (w obszarze dyscyplin ekono-

micznych) dyskutowania problemów leżących na wspólnej płaszczyźnie,
2) uznaje się, że skoro rachunkowość operuje wartościami, których metodyka 

ustalania nie jest obojętna dla decyzji osób korzystających z wartości zawar-
tych w sprawozdawczości finansowej, raportach zarządczych czy też innych 
agregatach stworzonych na podstawie baz danych finansowych odnoszących 
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się do działalności gospodarczej, to właśnie z obszaru rachunkowości powinna 
wychodzić inicjatywa przedstawiania metodyki ustalania tych wartości,

3) jako problem wspólny (dla dyscyplin ekonomicznych) identyfikuje się wycenę 
aktywów i zobowiązań w wartości godziwej, której szerokie wprowadzenie do 
świata rachunkowości wykreowało wspólny dla finansów i rachunkowości obszar 
troski o jej dobre rozumienie, prawidłowe ustalanie i właściwe stosowanie.
Wobec powyższego, celem dalszych rozważań jest zaprezentowanie specyfikacji 

kwestii związanych z kategorią wartości godziwej, których świadomość jest ważna 
wobec faktu, iż na poziomie wartości godziwej jest wyceniana większość sprawoz-
dawczych kategorii finansowych, które w praktyce są wykorzystywane w różnych 
analizach, a w nauce mogą spełniać rolę punktu (wartości) odniesienia, zmiennej 
lub parametru finansowego w jakimś badaniu.

Opracowanie, jako że jest oparte na analizie metodyki ustalania wartości godziwej 
przedstawionej w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej 
nr 13 Ustalanie wartości godziwej2, spełnia funkcję przede wszystkim informacyj-
ną o zagadnieniu wymagającym partnerstwa rachunkowość – finanse, wprawdzie 
ważnym pierwotnie w rachunkowości, ale w konsekwencji przekładającym się 
na znaczenie w finansach. Choć wątek ocen jest tu drugoplanowy, tekst ten może 
skłaniać także do polemik w zakresie powodów, obranego w świecie, prospektyw-
nego kierunku rozwoju prawa bilansowego. Jest ono niewątpliwie elementem ładu 
gospodarczego ważnym dla sfery finansowej i z tej chociażby przyczyny może być 
poligonem uprawiania polityki3, której konsekwencje finalnie dotyczą nie tylko 
przedsiębiorstw dużych i nie tylko lokalnie.

2.  Wartość godziwa, wartość sprawiedliwa, uczciwa, 
rzetelna

Wartość godziwa w potocznym rozumieniu to wartość sprawiedliwa, uczciwa, 
rzetelna. Na gruncie wyceny jej zdefiniowanie nie jest jednak tak jednoznaczne. 

2 MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej (Dz.Urz. UE nr 1255/2012, 29.12.2012, L 360/87), http://www.
mf.gov.pl/documents/764034/1002221/20130114_rozp_KE_1255–2012.pdf (15.03.2015).

3 Na przykładzie MSSF 13: „Prace nad ujednolicaniem regulacji rachunkowości w świecie stanowią 
poważne wyzwanie nie tylko organizacyjne, koncepcyjne, ale także polityczne. Nietrudno zauważyć walkę 
o priorytet w stanowieniu zasad rachunkowości czy konieczność podporządkowania się systemowi regu-
lacji o większych wpływach”. Por. B. Dratwińska-Kania, Wartość godziwa – skąd przyszła i dokąd zmie-
rza?, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, „Studia 
Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. H. Buk, 
A. Kostur, Katowice 2012, s. 150, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/SE_125.pdf (15.03.2015).
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W najogólniejszym rozumieniu jest to wartość wyznaczona w trakcie swobodnych 
negocjacji między stronami transakcji dysponującymi pełnym zakresem informacji4. 
Często uznaje się, że najlepszą podstawą określenia wartości godziwej są ustalenia 
pochodzące z aktywnego rynku w postaci aktualnych cen rynkowych danego skład-
nika aktywów. Wyraża się jednak także pogląd, że wartość godziwa jest kombinacją 
różnych podstaw wyceny (określonych przez komisje i sądy do szczególnego celu) 
i dlatego wartość ta nie jest podstawą wyceny, która mogłaby mieć ogólne zastoso-
wanie w systemie finansowym.

W tym miejscu ważne jest dookreślenie, że wartość godziwa w systemie informa-
cyjnym rachunkowości jest ważna szczególnie na moment tzw. wycen bilansowych 
aktywów i pasywów danego przedsiębiorstwa/instytucji. Waga tej wyceny dla de-
cyzji podejmowanych na podstawie sprawozdawczych kategorii finansowych nie 
budzi wątpliwości. Wobec tego istotne jest, aby zwrócić uwagę na to, że w systemie 
informacyjnym rachunkowości wartość godziwa powinna być utożsamiana przede 
wszystkim z koniecznością podejmowania procedur estymacji wartości posiadanych 
aktywów i wartości takich aktywów, które powinny być wydane celem zaspokojenia 
godziwej wartości zobowiązania. Estymacje te powinny być oparte m.in. na: aktual-
nych cenach rynkowych podobnych aktywów (niezbędne są korekty uwzględniające 
istnienie różnic między tymi aktywami), niedawnych cenach takich samych akty-
wów z mniej aktywnego rynku (po skorygowaniu o wszelkie zmiany, np. warunków 
ekonomicznych), projekcji zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych 
związanych z użytkowaniem (i ewentualną sprzedażą) danego składnika aktywów.

Na gruncie jakościowych cech systemu informacyjnego rachunkowości sprawa 
jest poważna. Wymaga bowiem profesjonalizmu w wycenie, która ma następować 
w okolicznościach występowania różnorodności (także jakościowej) źródeł informacji 
niezbędnych tu do wykorzystywania.

3.  Przejście z informowania retrospektywnego 
w kierunku prospektywnym

Nie popełni się błędu, stwierdzając, że wartość godziwa – znajdując szybko 
coraz to szersze pola zastosowania – dosłownie wyparła koszt historyczny. Stało się 
to – po pierwsze – nagle (jeśli porównać to z zasadą kosztu historycznego, wielo-

4 Szerzej problem rozumienia wartości, jej kulturowych i biznesowych aspektów, w tym wartości 
godziwej, naświetla A.  Karmańska, Wartość ekonomiczna w  systemie informacyjnym rachunkowości 
finansowej, Difin, Warszawa 2009, s. 137–155.
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wiekową praktyką stosowaną do wyceny aktywów i zobowiązań; w Polsce nastąpiło 
to w ciągu zaledwie jednej dekady), po drugie – w skali światowej, a nie lokalnej 
i wreszcie – po trzecie i to jest ciekawe – poniekąd równolegle do kolejnych etapów 
rozwoju gospodarki rynkowej w naszym kraju. Dobrą ilustracją tej ostatniej obser-
wacji może być ewolucja zasady, według której – na gruncie tzw. prawa bilansowego 
– następowała wycena wartości firmy. Pierwsza obowiązująca procedura wyceny 
tej kategorii określała (z 1991 roku5) wartość firmy jako różnicę pomiędzy ceną 
nabycia (przejęcia) określonej jednostki lub jej zorganizowanej części a niższą od 
niej wartością księgową przejętych aktywów netto. Kilka lat później (w 1994 roku6) 
zmieniona procedura wartość firmy nakazywała obliczać jako różnicę pomiędzy 
ceną nabycia (przejęcia) określonej jednostki lub jej zorganizowanej części a niższą 
od niej wartością rynkową przejętych aktywów netto, aż w końcu w 2000 roku7 
– w kontekście ustalania wartości firmy – zaistniała i trwa do dziś wartość godziwa 
przejętych aktywów netto.)

Wartość godziwa w początkowych okresach jej stosowania w systemie infor-
macyjnym rachunkowości była powszechnie uznawana za poziom wyceny nie tyle 
nowy, co niezbyt dobrze rozpoznany od strony metodyki. W praktyce polskiej 
wzbudzała wiele emocji. Wiązała się z nią bowiem nie tylko niepewność co do 
sposobu ustalania, lecz także niepewność co do źródeł informacji, które mogłyby 
być ocenione w tym ustalaniu jako wiarygodne. Z pierwszych badań w zakresie 
stosowania wartości godziwej w Polsce w tym okresie, przeprowadzonych przez 
A. Mazur w 2009 roku8, wynika, że: (1) wartość godziwą jako poziom wyceny 
bilansowej rzeczywiście stosowało 35% badanej próby, głównie miało to  jednak 
miejsce w dużych przedsiębiorstwach i to przede wszystkim tych zobowiązanych do 
stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF); 
(2) przyczyną niestosowania wartości godziwej była przede wszystkim skompliko-
wana procedura jej ustalania, czasochłonność i koszty z tym związane; (3) wartość 
godziwa, jeśli była ustalana, to przede wszystkim do wyceny rzeczowych aktywów 
trwałych, aktywów finansowych i inwestycji w nieruchomości; (4) u podstaw po-
wyższego zakresu wyceny leżały przede wszystkim wymagania prawne odnoszące 

5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości z dnia 15 stycz-
nia 1991 roku (Dz.U. 1991 nr 10 poz. 35).

6 Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121, poz. 591).
7 Ibidem (Dz.U. 1994 nr 121, poz. 591 z późn. zm., w tym zmiana z dnia 9 listopada 2000 roku – Dz.U. 

2000 nr 113 poz. 1186).
8 A. Mazur, Stosowanie wartości godziwej w Polsce – wyniki badań, „Zeszyty Teoretyczne Rachun-

kowości”, tom 49 (105), Warszawa 2009, s. 145–167. Badanie przeprowadzono na próbie aktywnych 276 
respondentów.
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się do polityki rachunkowości9; (5) ponad 80% respondentów wskazało na trudności 
związane ze stosowaniem tej kategorii (obejmowały one przede wszystkim trud-
ności związane z identyfikowaniem aktywnego rynku, problemy z zastosowaniem 
technik szacowania wartości godziwej; wskazywano również na niedostatek umie-
jętności przeprowadzania wycen właściwych dla tej kategorii); (6) w sprawozdaniu 
finansowym w tych przedsiębiorstwach, w których zastosowano wycenę na po-
ziomie wartości godziwej, zazwyczaj podawano jedynie ogólną informację o tym 
fakcie, nie objaśniano, w jaki sposób wartość ta była ustalana; (7) nie kwestionując 
walorów wartości godziwej, większość respondentów (70%) oceniała pozytywnie 
decyzyjną przydatność kosztu historycznego, jednakże (8) negatywne opinie co do 
wiarygodności wartości godziwej wyraziło wówczas bez mała 50% respondentów, 
a (9) wobec odczuwania dyskomfortu związanego z uznaniem wartości godziwej 
(ustalanej w warunkach ówczesnych i według sposobów i umiejętności ówcześnie 
dostępnych) prawie 70% uznało, że wartość godziwa powinna być dodatkowo badana 
przez biegłego księgowego. I na koniec – tylko 1/10 respondentów nie stosowała tej 
kategorii ze względu na jej kosztochłonność.

Ten okres (kolejnych 10 lat do 2010 roku) to czas oswajania się z kategorią wy-
ceny, która dosłownie zdominowała sprawozdawczość finansową. Kropka nad i, 
tj. przyzwolenie dla wartości godziwej do zaanektowania praktycznie większości 
obszarów podlegających w rachunkowości sprawozdawczej wycenie, została posta-
wiona w ramach koncepcyjnych związanych z tą sprawozdawczością. Już na wstępie 
Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej10 stwierdza się (par. C1), iż m.in. 
ujmowanie, wycena, prezentacja i ujawnianie informacji wypływają z celu spra-
wozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia. Jest nim (par. C2) dostarczanie 
informacji finansowych na temat jednostki sprawozdawczej, które są użyteczne dla 
potencjalnych inwestorów i innych jej interesariuszy, którzy jako (par. C3) „obecni 
lub potencjalni inwestorzy, pożyczkodawcy i inni wierzyciele potrzebują informacji 
pomocnych w ocenie perspektyw przyszłych wpływów środków pieniężnych netto 
do jednostki”. W świetle tego określenia jednoznacznie widać, że koszt historyczny 
przegrał z wartością godziwą. W warunkach rynkowych nam współczesnych, dy-
namicznych, nieprzewidywalnych, obarczonych wieloma czynnikami ryzyka, koszt 

9 Można sądzić, że gdyby nie wymagania prawne w obszarze rachunkowości praktyka zarządzania 
nie zgłaszałaby potrzeby wyceny w wartościach godziwych. Szerzej zob. A. Mazur, Stosowanie wartości…, 
op.cit., s. 161. Ta sytuacja uzmysławia, że polityka globalna rachunkowości antycypuje w znacznej części 
praktyczne potrzeby informacyjne zewnętrznych interesariuszy rachunkowości. Dzieje się to głównie za 
sprawą oddziaływania różnego rodzaju grup interesów. Więcej zob. A. Karmańska, Czy istnienie rachun-
kowości jest zagrożone?, „Rachunkowość” 2014, nr 4, s. 76–81.

10 Por. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (2010), MSSF 2014, SKwP.
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historyczny nie ma w sobie zakodowanych walorów prognostycznych. Tę lukę wobec 
wyartykułowanej potrzeby wspomagania oceny przyszłych przepływów pieniężnych 
wypełnia wartość godziwa. Stąd przede wszystkim wynika jej popularność w praktyce.

4. Główne wątki związane z ustalaniem wartości godziwej

Odpowiedź na potrzebę uporządkowania kwestii stosowania wartości godziwej 
w systemie informacyjnym rachunkowości przedstawia MSSF 13 Ustalanie wartości 
godziwej, który obowiązuje dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 
1 stycznia 2013 roku11. Standard ten:
1) zawiera definicję wartości godziwej, wyznacza ramy dla jej wyceny i wprowadza 

wymagania dotyczące ujawniania związanych z nią informacji,
2) ujednolica i systematyzuje zasady obowiązujące w zakresie wyceny w wartości 

godziwej na potrzeby wszystkich dotychczasowych standardów i interpretacji, 
w których występuje pojęcie wartości godziwej,

3) ma zastosowanie zarówno do wyceny początkowej, jak i wyceny po początkowym 
ujęciu, gdy inne standardy wymagają lub zezwalają na wycenę lub ujawnianie 
informacji o wartości godziwej, za wyjątkiem wycen przedstawionych w: MSSF 
2 – Płatności w formie akcji, MSF 17 – Leasing, MSR 2 – Zapasy, MSR 36 – Utrata 
wartości aktywów, MSR 19 – Świadczenia pracownicze, MSR 26 – Rachunkowość 
i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych.
Dla dobrego rozumienia wyceny w wartości godziwej ważna jest wyjściowa 

konstatacja12:
1) wycena w wartości godziwej nie jest wyceną specyficzną dla danej jednostki, lecz 

wyceną opartą na danych rynkowych, obejmujących obserwowalne transakcje 
rynkowe, ale także takie, które są niedostępne. Niezależnie od sytuacji cel ustale-
nia wartości godziwej jest jednak taki sam – chodzi bowiem o oszacowanie, jaka 

11 Za główny powód wydania MSSF 13 International Accounting Standard Board (IASB) uznaje 
potrzebę zmniejszenia złożoności i zwiększenia spójności w stosowaniu standardów podczas pomiaru 
wartości godziwej. „(…) przed wydaniem MSSF 13 poradnictwo, w jaki sposób można zmierzyć wartość 
godziwą, było ograniczone, a w niektórych przypadkach wytyczne był sprzeczne. (…) Uważa się także, 
że wydanie MSSF 13 stanowi część odpowiedzi IASB na wnioski G20 w obliczu kryzysu finansowego 
[o czym wspomniano na wstępie niniejszego opracowania – A. K.]. Powodem wydania MSSF 13 było 
także zwiększenie konwergencji z US GAAP (…). IASB i FASB pracowały razem, aby zapewnić, że »war-
tość godziwa« ma takie samo znaczenie w MSSF i US GAAP, a ich odpowiedniki wartości godziwej oraz 
wymogi dotyczące ujawniania informacji są takie same”. Por. B. Dratwińska-Kania, Wartość godziwa…, 
op.cit., s. 148

12 Szerzej zob. MSSF 13, op.cit.
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byłaby cena w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach sprzedaży 
składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania między uczestnikami rynku 
w dniu wyceny i w aktualnych warunkach rynkowych (tj. cena wyjścia na dzień 
wyceny z perspektywy uczestnika rynku, który posiada składnik aktywów lub 
zobowiązanie);

2) w definicji wartości godziwej kładzie się nacisk na aktywa i zobowiązania, 
ponieważ one są podstawowym przedmiotem wyceny bilansowej, ale wartość 
godziwa ma zastosowanie także do własnych instrumentów kapitałowych jed-
nostki w tej wartości wycenianych;

3) ustalenie wartości godziwej odnosi się do konkretnego składnika aktywów lub 
zobowiązania (lub grupy aktywów, lub grupy zobowiązań), które traktuje się 
jako jednostkę rozliczeniową, i powinno następować z uwzględnieniem cech 
(np. stan i lokalizacja składnika aktywów, ograniczenia dotyczące sprzedaży), 
które uczestnicy rynku uwzględniliby przy ustalaniu ceny składnika aktywów 
lub zobowiązania na dzień wyceny; uwzględnienie to powinno odpowiadać 
sposobowi, w jaki postąpiliby uczestnicy rynku;

4) ustalenie wartości godziwej opiera się na założeniu, że transakcja sprzedaży 
składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania odbywa się: (a) na głównym 
rynku dla danego składnika aktywów lub zobowiązania lub (b) w przypadku 
braku głównego rynku na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika 
aktywów lub zobowiązania13;

5) jednostka nie musi być skłonna do sprzedaży konkretnego składnika aktywów 
lub przeniesienia konkretnego zobowiązania na dzień wyceny, aby móc usta-
lić wartość godziwą; ustalenie tej wartości opiera się bowiem na założeniu, że 
transakcja odbywa się w tym dniu, i jest postrzegana z perspektywy uczestnika 
rynku, który posiada składnik aktywów lub ma zobowiązanie, a zakładana 
transakcja stanowi podstawę do oszacowania ceny sprzedaży składnika aktywów 
lub przeniesienia zobowiązania;

6) jednostka nie musi określać konkretnych uczestników rynku, powinna jednak 
sprecyzować cechy ogólnie odróżniające uczestników rynku, z którymi chcia-

13 W celu określenia głównego rynku lub – w przypadku braku głównego rynku – najkorzystniej-
szego rynku jednostka nie musi przeprowadzić gruntownych poszukiwań wszystkich możliwych ryn-
ków, lecz uwzględnia wszystkie racjonalnie dostępne informacje. Wobec braku dowodu przeciwnego za 
główny rynek lub – w przypadku braku głównego rynku – za najkorzystniejszy rynek uważa się rynek, 
na którym jednostka zawarłaby w normalnych warunkach transakcję sprzedaży składnika aktywów lub 
przeniesienia zobowiązania”. MSSF 13, op.cit., s. 17. Główny (lub najbardziej korzystny) rynek (a więc 
i uczestników rynku) należy postrzegać z perspektywy podmiotu (przedsiębiorstwa, instytucji).
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łaby ona na tym rynku zawrzeć transakcję, a którzy przystąpiliby do transakcji 
w swoim najlepszym interesie gospodarczym;

7) cena na głównym (lub najkorzystniejszym) rynku (niezależnie od tego, czy cena 
została określona bezpośrednio, czy oszacowana przy użyciu innej techniki wyceny) 
w żadnym razie nie może być ustalona pod presją lub przymusem gospodarczym; 
ceny nie mogą być też korygowane o koszty transakcyjne, ponieważ nie są one 
cechą składnika aktywów lub zobowiązania, są raczej atrybutem transakcji; 
jednakże, jeśli jednostka rozliczeniowa (np. składnik aktywów) została ustalona 
tak, iż dla transakcji rynkowej ważna byłaby taka jej cecha, jak np. lokalizacja, 
wówczas koszty transportu, które należałoby ponieść, aby transakcja w ogóle 
mogła zaistnieć, należy wykorzystać celem skorygowania wartości godziwej 
tego składnika aktywów;

8) wycena niefinansowych składników aktywów powinna uwzględniać ich zdolność 
do generowania korzyści ekonomicznych – w wyniku ich najlepszego możliwe-
go wykorzystania – dla użytkownika tych składników; najlepsze użytkowanie 
składnika aktywów to takie, które jest fizycznie i finansowo wykonalne oraz 
prawnie dopuszczalne;

9) wartość godziwą zobowiązania lub instrumentu kapitałowego określa się przy 
założeniu, że instrument zostanie przekazany na dzień wyceny, ale pozostanie 
niezrealizowany (jest to wartość transferu, a nie cena umorzenia czy koszt 
rozliczenia);

10) do wyceny w wartości godziwej jednostka wybiera technikę adekwatną do 
sytuacji, w jakiej się znajduje, wykorzystując w maksymalnym stopniu obserwo-
walne (mierzalne, obiektywne itd.) dane wejściowe (np. informacje pochodzące 
z aktywnych rynków – z rynku walutowego lub towarowego), a w stopniu mi-
nimalnym – dane nieobserwowalne (subiektywne, niepochodzące z aktywnego 
rynku); wyróżnia się następujące techniki:
• podejście rynkowe, polegające na wykorzystaniu cen i innych odpowiednich 

informacji generowanych przez transakcje rynkowe obejmujące identyczne 
lub porównywalne (tj. podobne) aktywa, zobowiązania bądź grupę aktywów 
i zobowiązań, taką jak prezentuje jednostka rozliczeniowa; opiera się czę-
sto na wykorzystaniu mnożników rynkowych wywodzących się z zestawu 
porównywalnych danych, wykorzystuje np. macierzową kalkulację cen 
(w odniesieniu głównie do wyceny instrumentów finansowych, których ceny 
zostają powiązane z referencyjnymi notowanymi papierami wartościowymi);

• podejście kosztowe, które odzwierciedla kwotę, która byłaby wymagana 
aktualnie, aby możliwe było odtworzenie wydajności danego składnika 
aktywów (tzw. bieżący koszt zastąpienia);
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• podejście dochodowe, które odzwierciedla aktualne oczekiwania rynku co do 
przyszłych kwot i dlatego wymaga przeliczania przyszłych kwot (przepływów 
pieniężnych) na jedną ich wartość bieżącą (zdyskontowaną) kwotę; w tym 
podejściu mogą być stosowane: techniki wartości bieżącej, modele wyceny 
opcji, np. równanie Blacka-Scholesa-Mertona lub model dwumianowy, me-
toda wielookresowej nadwyżki dochodów, która jest stosowana do ustalania 
wartości godziwej niektórych składników wartości niematerialnych;

11) w celu zwiększenia spójności i porównywalności pomiarów wartości godziwej 
i ujawnianych informacji ustanowiono hierarchię wartości godziwej, która 
na trzech poziomach klasyfikuje dane wejściowe dla technik wyceny stosowanych 
do ustalania wartości godziwej; w hierarchii wartości godziwej najwyższy prio-
rytet nadano cenom notowanym (nieskorygowanym) na aktywnych rynkach za 
identyczne aktywa lub zobowiązania (dane wejściowe na poziomie 1), zaś najniższy 
priorytet – nieobserwowalnym danym wejściowym (dane wejściowe na poziomie 3);

12) ponieważ w praktyce wpływ na wybór odpowiednich technik wyceny mogłaby 
mieć dostępność odpowiednich danych wejściowych i ich względna subiektyw-
ność, w hierarchii wartości godziwej rangę nadaje się nie technikom wyceny 
stosowanym do ustalenia wartości godziwej, lecz danym wejściowym w tech-
nikach wyceny; na przykład ustalenie wartości godziwej dokonane przy użyciu 
techniki wartości bieżącej może zostać sklasyfikowane na poziomie 2 lub 3 
w zależności od tych danych wejściowych, które są znaczące dla całej wyceny, 
i poziomu hierarchii wartości godziwej, na którym dane te są sklasyfikowane:
• poziom 1 (jakości i wiarygodności) pozyskanych informacji wejściowych 

dla techniki wyceny wartości godziwej zawiera dane wejściowe pochodzące 
z aktywnego rynku i takiego, który jest traktowany jako źródło najbardziej 
wiarygodnych danych; dane z tego poziomu powinny być stosowane zawsze, 
gdy tylko jest to możliwe;

• poziom 2 zawiera dane wejściowe inne niż pochodzące z aktywnego rynku, 
które jednak są obserwowalne (obiektywne, mierzalne); ten poziom obejmuje 
następujące możliwe źródła informacji i dane: notowania dla podobnych akty-
wów i pasywów pochodzące z aktywnego rynku, notowania dla takich samych 
albo podobnych aktywów i pasywów z rynków, które nie są aktywne, rynki 
inne niż rynki notowane, będące jednak rynkami obserwowalnymi (stopy 
procentowe, spready kredytowe itp.), inne rynkowo potwierdzone informacje;

• poziom 3 zawiera dane o charakterze nieobserwowalnym, stosowane wów-
czas, gdy nie można uzyskać informacji z pierwszych dwóch poziomów 
wyceny. Zalicza się do niego wszelkie wyceny nacechowane subiektywnymi 
danymi wejściowymi;
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13) przyjęte zasady wyceny w wartości godziwej powinny być stosowane w sposób 
ciągły, a zmiana metodologii wyceny jest możliwa pod warunkiem, że nowa 
metodologia będzie bardziej odpowiednia w danych okolicznościach; może 
to nastąpić wobec: rozwoju nowego rynku, pojawienia się nowych informacji 
wejściowych, gdy dotychczasowe informacje stają się nieaktualne, gdy nastąpi 
zmiana warunków rynkowych lub rozwój technik wyceny;

14) konieczne są ujawnienia w sprawozdawczości finansowej, w tym celu należy odróż-
niać składniki wyceniane w wartości godziwej systematycznie (np. nieruchomości 
inwestycyjne lub środki trwałe) i składniki wyceniane w wartości godziwej jedno-
razowo (np. aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży) i przedstawiać stosowne 
informacje; wśród nich powinny być zaprezentowane m.in.: poziom (jakości i wia-
rygodności) pozyskanych i wykorzystanych w wycenie informacji wejściowych dla 
techniki wyceny wartości godziwej, dla poziomu 1 i 2 ewentualne zmiany w technice 
wyceny i przyczyny ich wprowadzenia, dla poziomu 3 opis przyjętego modelu wy-
ceny z analizą danych wejściowych i metod doboru techniki wyceny, przyczyny, 
dla których składnik aktywów nie jest użytkowany w możliwie najlepszy sposób.

5. Doświadczenia pierwszego roku

MSSF 13 obowiązuje w sposób tak zwany prospektywny. Oznacza to, że za-
sady zawarte w tym standardzie w praktyce weszły w życie z dniem 1 stycznia 
2013 roku i za ten rok (2013) po raz pierwszy były stosowane. Standard nie wymaga 
retrospektywnych zmian w w wartościach porównywalnych kategorii raportowa-
nych w ubiegłych latach. To jest ważne, ponieważ pierwsze analizy sprawozdań 
finansowych będą mogły być przeprowadzone za rok 2014 i 2013 w duchu pełnej 
porównywalności w zakresie stosowania wyceny w wartości godziwej (w tym także 
w aspekcie hierarchii jakości danych wejściowych do ustalania wartości godziwej).

Z tego powodu interesujące wydaje się, jak przedsiębiorstwa w 2013 roku zareago-
wały na nowy standard wyceny. Syntetyczny obraz można tu stworzyć, wykonując 
sondaż sprawozdań finansowych chociażby na losowej próbie kilku spośród spółek 
wymienionych w WIG 30 (w końcówce 2014 roku).

Przeszukanie sprawozdań losowo wyselekcjonowanych, wysoko notowanych 
spółek giełdowych, w tym miejscu, ma zasadniczo na celu udzielenie odpowiedzi 
na pytanie: w jaki sposób spółki – po pierwszym roku obowiązywania MSSF 13 
– komunikują interesariuszom giełdowym znaczenie, jakie dla porównywalności 
sprawozdania finansowego z roku 2013 miał fakt prospektywnego wprowadzenia 
nowego standardu, całkowicie poświęconego wycenie w wartości godziwej?
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Spośród 30 spółek wylosowano spółki, kierując się kryterium branżowym, 
aby przy tej okazji problem zakotwiczyć także w wycenie różnorodnych aktywów 
i zobowiązań. Na postawione pytanie praktycznie wszystkie spółki (nawet te dzia-
łające w sektorze bankowym, w których mogłoby się wydawać, że zakres stosowania 
wartości godziwej jest szczególnie duży, a wycena wymagająca) odpowiadały ana-
logicznie i w duchu14:

Nowy standard ustanawia ramy dla pomiaru wartości godziwej oraz określa wymagania dotyczące ujawnienia 
wyceny wartości godziwej. Wyjaśnia, jak mierzyć wartość godziwą, jeżeli jest to wymagane przez inne MSSF. 
Zmiana nie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe (bank: BZ WBK SA). Bank nie stwierdza 
istotnego wpływu powyższych zmian w standardach na sytuację finansową ani na wyniki działalności Banku 
(bank: Alior Bank SA). Implementacja nowego standardu wpłynęła na wycenę instrumentów pochodnych 
jednak jej wpływ na sprawozdanie jest nieistotny. Implementacja MSSF 13 ma istotny wpływ na zakres 
ujawnień w odniesieniu do wartości godziwej. (bank: ING Bank Śląski SA). 

Wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji nie wpłynęło istotnie na stosowane przez Spółkę 
zasady (politykę) rachunkowości (energetyka: Tauron SA). 

Zmiana ta nie miała istotnego wpływu na sprawozdania spółki (handel detaliczny: CCC SA) 

Zastosowanie nowego standardu nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki, gdyż metody i założenia 
wykorzystywane przy wycenie składników aktywów w wartości godziwej w Spółce są zgodne z MSSF 13. 
Zastosowanie standardu spowodowało jednak zwiększenie zakresu ujawnień (przemysł surowcowy: 
JWS SA). 

Powyższe zmiany będą obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub później, 
a Spółka zastosuje je począwszy od okresu rocznego rozpoczynającego się 1 stycznia 2015 roku. Zmiany te nie 
będą miały wpływu na sprawozdania finansowe Spółki (przemysł surowcowy: KGHM SA). 

Nowy standard MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej ujednolica pojęcie wartości godziwej we wszystkich 
MSSF i MSR i wprowadza wspólne wskazówki i zasady, które do tej pory były rozproszone w różnych 
standardach. MSSF 13 nie określa, które pozycje podlegają wycenie do wartości godziwej. MSSF 13 wprowadza 
nowa definicję wartości godziwej, wskazówki, jak wyceniać aktywa niefinansowe oraz wprowadza szereg 
nowych ujawnień dotyczących wartości godziwej. Spółka spełniła wymóg zaprezentowania tych ujawnień 
w notach omawiających odpowiednie aktywa i zobowiązania. MSSF 13 stosuje się prospektywnie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później (telekomunikacja: Orange SA). 

Spółka zastosowała MSSF 13, który wprowadza ramy wyznaczania wartości godziwej w jednym MSSF oraz 
dokonywania ujawnień dotyczących wartości godziwej, gdy pomiary wartości godziwej są wymagane lub 
dozwalane przez inne MSSF. W szczególności standard ujednolica definicję wartości godziwej jako ceny, którą 
by otrzymano za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono za przeniesienie zobowiązania w transakcji 
przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień wyceny. Dodatkowo standard 
zmienia lub rozszerza zakres ujawnień dotyczących wartości godziwej, o których mowa w innych MSSF, w tym 
MSSF 7. W konsekwencji Spółka wprowadziła dodatkowe ujawnienia w tym zakresie (zob. nota 26). Zgodnie 
z przepisami przejściowymi MSSF 13 Spółka wprowadziła zmiany zasad wyznaczania wartości godziwej 
prospektywnie, jak również nie prezentuje danych porównawczych dla nowych ujawnień. Wprowadzone zmiany 
nie miały istotnego wpływu na wycenę aktywów i zobowiązań Spółki (przemysł chemiczny: Azoty SA). 

Spółka dokonała weryfikacji powyższych zmian i oceniła, iż nie mają one istotnego wpływu na zasady (polityki) 
rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego (przemysł paliwowy: 
Lotos SA). 

14 Jednostkowe sprawozdania finansowe za rok 2003 zamieszczone na stronach internetowych spółek 
w zakładce: relacje inwestorskie/raporty okresowe/2013.
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Na tym tle odosobniony wydaje się przypadek spółki PGNiG, która:
• już na wstępnie komunikuje, że niniejsze sprawozdanie finansowe zostało 

sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży i pochodnych instrumentów finanso-
wych wycenionych w wartości godziwej oraz pożyczek i należności wycenianych 
w skorygowanej cenie nabycia;

• w całym sprawozdaniu nie zamieszcza żadnej wzmianki na temat MSSF 13 
(chociaż informacje dotyczące stosowania innych standardów są prezentowane);

• podaje: „W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka przyjęła wszyst-
kie nowe i zaktualizowane standardy oraz interpretacje, przedstawione poniżej, 
wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet 
ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zatwier-
dzone do stosowania w Unii Europejskiej, mające zastosowanie do prowadzonej 
przez nią działalności i obowiązujące w rocznych okresach sprawozdawczych 
od 1 stycznia 2013 roku”.
Spółki (choć nie wszystkie z wymienionych powyżej) po pierwszym roku obowią-

zywania MSSF 13 raportują też hierarchię wartości godziwej wycenionych aktywów. 
Przykładem sposobu tego raportowania niech będzie fragment sprawozdania Alior 
Bank SA, który przedstawia się jak niżej15.

Bank zaklasyfikował:
• do poziomu 1 – wszystkie papiery, dla których występują notowania cen na aktywnych rynkach 

finansowych.
Do grupy tej należą głównie dłużne skarbowe papiery wartościowe. Wartość godziwa jest ustalana w oparciu 
o cenę kupna z kwotowań na rynku międzybankowym, kwotowań brokerskich i kwotowań BondSpot.

• do poziomu 2 – instrumenty, dla których ceny nie są bezpośrednio obserwowalne, ale cena służąca do 
wyceny jest oparta na kwotowaniach z aktywnych rynków transakcji;

Do grupy tej należą bony pieniężne i dłużne komercyjne papiery wartościowe. Wartość godziwa jest 
ustalana w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zakładającą konstrukcję krzywych 
dochodowości opartych na kwotowaniach rentowności papierów wartościowych z rynku międzybankowego. 
W przypadku dłużnych komercyjnych papierów wartościowych wycena jest ustalana w oparciu o krzywe 
dochodowości skorygowane o ustaloną różnicę (spread kredytowy), o ile różnicę tę można wyznaczyć 
na podstawie obserwowanych kwotowań rynkowych, np. w oparciu o kwotowania transakcji swap 
kredytowych. Ponadto do tego poziomu zostały zaliczone dłużne komercyjne papiery wartościowe notowane 
na rynkach giełdowych, charakteryzujące się niskim wolumenem obrotu na tym rynku.

• do poziomu 3 – instrumenty, dla których przynajmniej jeden z czynników wpływających na cenę nie jest 
obserwowany na rynku.

W tej grupie wykazano pozycję banku w dłużnych komercyjnych papierach wartościowych, w których 
przypadku oprócz parametrów pochodzących z kwotowań rynkowych na wartość godziwą ma wpływ 
nieobserwowalna wysokość spreadu kredytowego. Spread jest ustalany na podstawie ceny rynku pierwotnego 

15 Por źródło: Sprawozdanie finansowe Alior Bank za 2013 rok. http://www.aliorbank.pl/pl/o_
banku/relacje_inwestorskie/raporty_okresowe (15.03.2015).
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lub z momentu zawarcia transakcji. Podlega on okresowej aktualizacji w okresach wystąpienia wiarygodnych 
kwotowań rynkowych bądź pozyskania cen z transakcji o porównywalnym wolumenie. Wysokość spreadu 
ulega również zmianie na podstawie informacji o zmianie standingu finansowego emitenta papieru. Na koniec 
2013 roku wrażliwość zmiany wyceny tych aktywów w przypadku wzrostu spreadu kredytowego o 1 punkt 
bazowy wynosiła 7 tys. zł. Przeniesienia instrumentów pomiędzy poziomami wyceny następują wg stanu 
na koniec okresu sprawozdawczego. Przesłankami przeniesienia są warunki opisane w międzynarodowych 
standardach sprawozdawczości finansowej, tj. m.in. dostępność kwotowań instrumentu z aktywnego rynku, 
dostępność kwotowań czynników wyceny bądź występowanie wpływu czynników nieobserwowalnych 
na wartość godziwą.

Poniższe zestawienie przedstawia na przykład hierarchię metod wyceny aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży, wycenianych do wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz dane porównawcze 
na 31 grudnia 2012 roku.

Wartość godziwa Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2012

Poziom 1 2 506 302 2 656 157

Bony skarbowe 0 93 762

Obligacje skarbowe 2 441 675 2 416 889

Certyfikaty pozostałe 64 627 145 506

Poziom 2 591 186 1 664 347

Bony pieniężne 399 805 1 249 410

Obligacje pozostałe 191 381 265 048

Certyfikaty depozytowe 0 149 889

Poziom 3 291 037 243

Instrumenty kapitałowe 307 243

Obligacje pozostałe 290 730 0

Razem 3 388 525 4 320 747

Powyższy, zaledwie sondażowy przegląd pozwala zauważyć, że spółki giełdowe 
weryfikowały znaczenie zasad przedstawionych w nowo wprowadzonym w 2013 roku 
MSSF 13. Zastanawia jednak spostrzeżenie, że praktycznie we wszystkich wylo-
sowanych przypadkach uznano, że wprowadzenie tego standardu w Polsce nie 
spowodowało rewolucji w dotychczasowej praktyce wyceny w wartości godziwej. 
Oznaczać to może, że poprzednie ponad 10 lat oswajania się z wartością godziwą 
zaprocentowało doświadczeniem. Z założenia bowiem – szczególnie wobec badania 
sprawozdania przez biegłych rewidentów – nieuprawnione byłoby kwestionowanie 
prawdziwości zapewnień przedstawionych w sprawozdaniu finansowym16.

16 Szczegółowość prezentacji polityki rachunkowości w zakresie wyceny wartości godziwej jest w przy-
toczonych powyżej sprawozdaniach spółek daleko większa i może być odrębnym obszarem ciekawego 
badania empirycznego, które powinno być podjęte przez mieszany zespół, tj.  złożony z  akademików 
w obszarze rachunkowości i finansów.
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6. Zakończenie

Problematyka wartości godziwej w Polsce w obszarze rachunkowości koncentrowa-
ła na sobie, i czyni to nadal, szczególną uwagę zarówno praktyków, jak i naukowców. 
Jednak stosunkowo dużo publikacji pojawiło się krótko po jej wprowadzeniu do 
prawa bilansowego. Autorzy podejmowali różne aspekty związane z wartością go-
dziwą. Dominowały rozważania na temat, czy można uznać za wiarygodne szacunki 
wartości godziwej w świetle obecnych i zmieniających się regulacji, jakie są obszary 
zastosowania wartości godziwej jako kategorii wyceny w regulacjach krajowych17 czy 
też to, na ile możliwy jest obiektywny (neutralny) pomiar wartości godziwej i jakie 
warunki muszą być spełnione, aby kategorię tę uwolnić od świadomych manipulacji 
zarządu18. Nie brakowało także głosów, że wartość godziwa jest jednym z bardziej 
kontrowersyjnych zagadnień w rachunkowości, chociaż de facto nie jest nową wyceną 
w rachunkowości19, a zgoda na dominowanie w rachunkowości wyceny w wartości 
godziwej powoduje poważne konsekwencje dla historycznie ukształtowanych funkcji 
rachunkowości20. Krytykowało się ją za subiektywizm ustalania i za koszty związane 
z jej wyznaczeniem. Mimo to wyraża się pogląd, że w porównaniu z tradycyjnymi, 
historycznymi parametrami wyceny w rachunkowości wartość godziwa może służyć 
lepszemu opisowi rzeczywistości ze względu na jej aktualność21.

W świecie równolegle powstawały (przede wszystkim w firmach konsultin-
gowych i audytorskich) obszerne opracowania, których celem było wspomaganie 
praktyków w prawidłowym stosowaniu nowej koncepcji ustalania wartości dla wielu 
sprawozdawczych kategorii finansowych22. Opracowania te mają służyć opanowaniu 

17 Zob. Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej. „Studia 
Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. H. Buk, 
A. Kostur, Katowice 2012, s. 148, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/SE_125.pdf (15.03.2015).

18 J. Gierusz, Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”, 
„Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 4/3, http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_3_16.pdf (15.03.2015).

19 M. Gawart, Wartość godziwa – panaceum na całe zło w rachunkowości? Rachunkowość – sztuka 
pomiaru i komunikowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 184–185.

20 M. Kwiecień, Rachunkowość – na niebezpiecznym zakręcie (prawda czy fałsz), „Zeszyty Teoretyczne 
Rachunkowości”, tom 38 (94), SKwP, Warszawa 2007, cyt w: M. Gawart, Wartość godziwa – panaceum…, 
op.cit., s. 193.

21 S.  Hońko, Wartość godziwa –  parametr czy koncepcja wyceny?, „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego nr 684, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 45, http://www.wneiz.
pl/nauka_wneiz/frfu/45–2012/FRFU-45–53.pdf (15.03.2015).

22 Przykładem może być tu opracowanie o objętości 245 stron pt. A Global Guide to Fair Value Mea-
surements, PricewaterhouseCoopers, 2013, http://www.pwc.com/en_US/us/cfodirect/assets/pdf/account-
ing-guides/pwc_fair_value_2013.pdf (10.03.2015).
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metodyki nowej w wycenie, ale jednocześnie takiej, która zrewolucjonizowała myślenie 
o rachunkowości, w dużej części zmieniła bowiem optykę systemu informacyjnego 
rachunkowości w przedsiębiorstwie z retrospektywnego na prospektywny.

Przy okazji wydania MSSF 13 praktycy i zarazem komentatorzy MSSF, do-
ceniając wysiłek mający na celu uporządkowanie stosowania wartości godziwej 
w rachunkowości, wyrażali także różne opinie o stopniu trudności związanym 
z wyceną w wartości godziwej. Reprezentatywne dla nich może być stwierdzenie, iż 
„na pewno nastanie bardzo dobry czas dla rzeczoznawców i doradców zajmujących 
się wycenami aktywów, jak i całych przedsiębiorstw. Rada Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości zadbała o to, aby pracy w najbliższej przyszłości im 
nie brakowało”23.

Czy można uznać, że w obszarze wyceny w rachunkowości i finansach zapanował 
ład? Za wcześnie, by to potwierdzać bez uprzednich gruntownych badań empirycz-
nych. Niemniej jednak ważny krok w kierunku zapewnienia tegoż ładu został już 
wykonany. Ma on znaczenie także dla ładu we wspólnej terminologii, używanej 
w obszarze ekonomii, finansów, zarządzania i rachunkowości.
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SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE INWESTOWANIE 
A SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE INWESTYCJE

1. Wprowadzenie

Problematyka społecznie odpowiedzialnego inwestowania i społecznie odpowie‑
dzialnych inwestycji nierozłącznie wiąże się z działalnością gospodarczą człowieka 
i celami tej działalności oraz ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. O ile spo‑
łecznie odpowiedzialne inwestowanie1 jest dokonywane z perspektywy inwestora 
będącego na zewnątrz przedsiębiorstwa, który buduje swój portfel inwestycyjny, 
dobierając spółki spełniające standardy społecznej odpowiedzialności, to mówiąc 
o społecznie odpowiedzialnych inwestycjach, mamy na myśli inwestycje rzeczowe 
dokonywane wewnątrz przedsiębiorstwa. Do społecznie odpowiedzialnych inwesty‑
cji podchodzimy z perspektywy danego przedsiębiorstwa, podejmującego decyzje 
inwestycyjne nienaruszające zasad społecznej odpowiedzialności biznesu2. Zatem 
nie może być mowy o inwestowaniu społecznie odpowiedzialnym bez spełnienia 
warunku społecznie odpowiedzialnych inwestycji, dokonywanych w przedsiębior‑
stwach wybieranych do swojego portfela przez inwestora.

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie jako zagadnienie jest już rozpoznane 
i dobrze opisane literaturze naukowej, natomiast problematyka inwestycji społecznie 
odpowiedzialnych wymaga bardziej szczegółowej analizy, co jest celem tego opraco‑
wania. Możliwość oceny inwestycji realizowanych w przedsiębiorstwach w punktu 
widzenia ich społecznej odpowiedzialności – w tym opracowaniu zostanie ku temu 

1 SRI – Socially Responsible Investing (w literaturze przedmiotu używa się też terminu: inwestowanie 
społecznie odpowiedzialne). 

2 CSR – Corporate Social Responsibility (społeczna odpowiedzialność biznesu). 
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zaprezentowane autorskie narzędzie – pozwoli inwestorom uzyskać wyższy poziom 
pewności, czy decydując się na inwestowanie w dany podmiot, zachowują się zgodnie 
z zasadami i respektują ideę społecznie odpowiedzialnego inwestowania.

Ponadto wiedza o postawie danego przedsiębiorstwa jako społecznie odpowie‑
dzialnego jest ważna nie tylko dla inwestorów, lecz także dla innych interesariuszy, 
na przykład dla lokalnej społeczności bądź kontrahentów wchodzących z danym 
podmiotem w kontakty handlowe.

2. Specyfika społecznie odpowiedzialnego inwestowania

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie to proces, który polega na dokonywaniu 
inwestycji w spółki, które spełniają pewien standard społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Idea inwestowania społecznie odpowiedzialnego skupia wokół siebie inwe‑
storów zainteresowanych nie tylko długoterminową maksymalizacją zysków, lecz 
także szeroko pojętą odpowiedzialnością, przejawiającą się między innymi troską 
o drugiego człowieka i o środowisko naturalne3.

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie jest koncepcją działania mieszczącą 
się w szerszej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, która natomiast jest 
pochodną etyki biznesu i rozwoju zrównoważonego. Kontekst społecznie odpowie‑
dzialnego inwestowania jest oczywiście jeszcze bardziej złożony. Bo trudno mówić 
o społecznie odpowiedzialnym inwestowaniu (no i o inwestycjach społecznie od‑
powiedzialnych) bez analizy celów działania przedsiębiorstwa, teorii interesariuszy 
i etyki biznesu. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie jest sposobem pomnażania 
kapitału, ale bez przyczyniania się do krzywdy innych interesariuszy i szkód w śro‑
dowisku naturalnym.

Ostatnio coraz częściej w nauce o  finansach dochodzą do głosu koncepcje 
finansów behawioralnych. Na przykład J. Komorowski podkreśla, że na podmiot 
ekonomiczny należy spojrzeć nie tylko z perspektywy finansowej, lecz także beha‑
wioralnej, personalistycznej i humanistycznej. W konsekwencji drogą do poprawy 
wyników przedsiębiorstw, powiększania ich wartości ekonomicznej i rozwoju staje 
się również uwzględnienie takich wartości, jak: wiarygodność, odpowiedzialność, 
zaufanie, ład społeczny czy inne wartości etyczne4.

3 Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2013, s. 567–568.
4 J.  Komorowski, Cele i  wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne, Oficyna 

Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 10.
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Inwestorzy respektujący zasady społecznie odpowiedzialnego inwestowania 
poszukują danych dotyczących strategii i polityki spółek, których walory rozważają 
jako potencjalny przedmiot inwestycji. W odniesieniu do tej problematyki trzeba 
powiedzieć, że istnieje pokaźny dorobek koncepcyjny i badawczy umożliwiający 
identyfikację takich podmiotów.

Ważnym przyczynkiem w tej kwestii są między innymi badania P. Wachowiaka, 
który opracował koncepcję wrażliwości społecznej przedsiębiorstwa, wyszczególnił 
stadia rozwoju tego rodzaju wrażliwości (wyjściowe, deklaratywne, przejściowe 
i realizacyjne) oraz opracował metodę jej pomiaru5. Przedsiębiorstwo wrażliwe 
społecznie, to według autora takie, „które podejmuje na rzecz swoich pracowników 
działania zapewniające im satysfakcję z pracy, wspierające przedsięwzięcia związane 
z rozwojem nauki, edukacji, kultury, sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
wspomagające rozwój infrastruktury lokalnej oraz dbałość o ochronę środowiska 
naturalnego”6.

Ponadto istnieją rozwiązania stosowane w praktyce, wyłaniające spółki społecznie 
odpowiedzialne. Najłatwiej dotrzeć do wiedzy o spółkach notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych, ponieważ przede wszystkim ich raporty są upublicznia‑
ne. Na przykład w roku 2009 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
utworzono indeks Respect7, który służy do mierzenia wartości portfela spółek 
najbardziej odpowiedzialnych społecznie. Za spółki odpowiedzialne społecznie 
uznaje się podmioty, które wdrażają specjalne koncepcje i metody zarządzania, 
oparte na dobrych relacjach z partnerami biznesowymi, otoczeniem firmy i  jej 
pracownikami. Zamiarem Giełdy Papierów Wartościowych było zainteresowanie 
w ten sposób notowanych tu spółek zarządzaniem opartym na zasadach społecznej 
odpowiedzialności biznesu jako narzędziem zwiększania wartości i promowania 
najwyższych standardów zarządzania w wymiarach: ekonomicznym, ekologicznym 
i społecznym8.

Na podstawie wiedzy dotyczącej respektowania w swojej działalności zasad 
społecznej odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa notowane na rynku giełdo‑
wym inwestor kierujący się zasadami społecznie odpowiedzialnego inwestowania 
może realizować swoją strategię inwestycyjną. Badaniem strategii inwestowania 

5 P. Wachowiak, Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2013.

6 P. Wachowiak, Wrażliwość społeczna polskich grup kapitałowych, w: Grupy kapitałowe w Polsce. Stra-
tegie i struktury, red. M. Romanowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 183–184.

7 W styczniu 2015 roku były notowane na tym indeksie 24 spółki.
8 Strategie społecznej odpowiedzialności polskich spółek giełdowych, red. P. Płoszajski, Oficyna Wydaw‑

nicza SGH, Warszawa 2013, s. 9.
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społecznie odpowiedzialnego zajmowała się między innymi M. Czerwonka, która 
w swojej publikacji przytoczyła klasyfikację strategii SRI, podejmowanych przez 
inwestorów indywidualnych i korporacyjnych9:
• Inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem – to strategia polegająca 

na inwestowaniu w obszary lub aktywa powiązane z celami zrównoważonego 
rozwoju.

• Selekcja na podstawie kryteriów „Najlepszy z Najlepszych” – polega na inwe‑
stowaniu w spółki o najlepszych wynikach pod względem kryteriów ESG10 
(aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego).

• Selekcja na podstawie norm – polega na wyłączaniu z portfela tych spółek, które 
nie spełniają standardów związanych z obszarami zarządzania środowiskowego, 
odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

• Negatywna selekcja, wykluczenie – eliminacja spółek, których działalność jest 
wątpliwa pod względem etycznym czy społecznym.

• Integracja czynników ESG – analiza spółek pod kątem ryzyka związanego 
z czynnikami ESG, które mogą mieć wpływ pozytywny lub negatywny na wy‑
niki finansowe.

• Zaangażowanie – po wejściu w skład akcjonariuszy inwestorzy starają się wpłynąć 
na politykę spółki w kwestiach społecznych i środowiskowych.

• Inwestowanie społecznie odpowiedzialne – polega na  inwestycji w spółki, 
organizacje lub fundusze z zamiarem wywołania, obok zwrotu z  inwestycji, 
pozytywnego wpływu społecznego lub pozytywnego wpływu na środowisko 
naturalne w horyzoncie długookresowym.
W nawiązaniu do przytoczonych strategii społecznie odpowiedzialnego inwesto‑

wania warto wskazać także problematykę inwestycji społecznie odpowiedzialnych 
jako możliwego do zastosowania kryterium wyboru przedsiębiorstwa do portfela 
inwestycyjnego.

3. Kryteria oceny i formy sprawozdawczości CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja dobrowolnego uwzględnia‑
nia przez organizację aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia 
działań gospodarczych i w kontaktach z interesariuszami. Z tym, że korzyści śro‑
dowiskowe i społeczne nie stoją w sprzeczności z długotrwałym wzrostem wartości 

9 M. Czerwonka, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa 2013, s. 52–58.
10 ESG – Environment, Social, Governance.
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firmy. Ogólnie można powiedzieć, że odpowiedzialny biznes przynosi zyski przy 
jednoczesnym przestrzeganiu prawa, respektowaniu zasad etycznego postępowania 
oraz wspieraniu środowiska i społeczeństwa.

Wielu autorów podkreśla, że działania nieuwzględniające celów społecznych 
i środowiskowych, a realizowane jedynie dla zysku pociągają za sobą wiele negatyw‑
nych zjawisk ubocznych, takich jak na przykład: „niszczenie środowiska ludzkiego 
i naturalnego, groźbę skażeń nuklearnych i toksycznych, monopolizację rynków, 
asymetryczny dostęp do informacji, a także nasilanie się takich zjawisk, jak nad‑
mierna konsumpcja, szary i czarny rynek, nielojalność i nieuczciwość konkurencji”11.

A. B. Carroll określa odpowiedzialny biznes jako taki, który przynosi zyski, 
przestrzega prawa, postępuje etycznie i wspiera społeczeństwo12. Aspekty te nie 
stoją w sprzeczności, wręcz przeciwnie – wzmacniają swoje działanie. Na bazie tych 
poglądów jest tworzona „piramida społecznej odpowiedzialności”, u której podstaw 
leżą kwestie ekonomiczne, ale następnie poprzez płaszczyznę prawną i etyczną do‑
chodzi się do poziomu działalności filantropijnej.

Pomimo niejednokrotnie odmiennego definiowania koncepcji społecznej odpo‑
wiedzialności biznesu przez różnych autorów koncepcja ta dotyczy uwzględniania 
przez organizację już na etapie budowania strategii: interesów społecznych, ochrony 
środowiska oraz relacji z szeroko rozumianym otoczeniem organizacji (różnymi 
grupami interesu): zarówno zewnętrznymi (klientami, konkurentami, dostawcami, 
władzami centralnymi i lokalnymi, społecznością lokalną, organizacjami społecz‑
nymi, mediami i uczelniami), jak i wewnętrznymi (właścicielami, menedżerami, 
pracownikami, związkami zawodowymi itp.)13. Przy czym koncepcja CSR zakłada 
utrzymane harmonii między trzema obszarami, określanymi jako 3E: ekonomią, 
ekologią i etyką14.

Z punktu widzenia inwestorów ważna jest możliwość obiektywnej oceny, czy 
w rzeczywistości i w jakim stopniu brany pod uwagę podmiot gospodarczy respektuje 
zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, zatem czy może być przedmiotem 
inwestowania społecznie odpowiedzialnego. W światowej praktyce społecznej odpo‑

11 B. Klimczak, Etyka gospodarcza, w: Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. W. Gasparski, 
A. Lewicka‑Strzałecka, D. Miller, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno‑Ekonomicznej w Łodzi, 
Fundacja Wiedza i Działanie im. L. von Milesa i T. Kotarbińskiego, Warszawa 1999, s. 121.

12 A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, Thompson 
Learning, South‑Western College, USA 2003, s. 31–39.

13 J. Weiss, Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach, 3 rd ed., Mason, OH: 
Thompson South‑Western 2003, s. 20–41.

14 H. Brdulak, T. Gołębiowski, Idea zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój przedsiębior-
stwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2005, s. 13.
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wiedzialności biznesu można wyróżnić szereg wytycznych, procedur i wskaźników, 
które odnoszą się do wdrożenia i rezultatów aktywności przedsiębiorstwa w sferze 
CSR. S. Zapłata i M. Kaźmierczak wskazują, że część z nich jest ukierunkowana 
na zwiększenie świadomości, zmianę postaw lub zachowań określonej grupy ludzi, 
na przykład za pomocą mediów (kampanie społeczne). Inne dotyczą programów 
etycznych dla pracowników, normalizacji i certyfikacji. Jeszcze inne odnoszą się 
do sprawozdawczości i komunikowania15. Autorzy dokonali klasyfikacji najczęściej 
stosowanych w świecie inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Tylko niektóre z nich mają system mierników umożliwiających podanie stosownych 
danych w ujęciu wartościowym.

Tabela 1. Inicjatywy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Kodeksy postępowania w działalności 
gospodarczej

Standardy społecznej 
odpowiedzialności

Wskaźniki giełdowe
Raportowanie

• Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych

• Caux Round Table Principles for Business
• Globalne Zasady Sullivana
• UN Global Compact

• AA 1000
• SA 8000
• ISO 26000
• SII 10000

• Dow Jones Sustainability Index 
(DJS)

• FTSE4Good
• RESPECT
• GRI

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Zapłata, M. Kaźmierczak, Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność 
społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 171.

Spośród wymienionych w tabeli najbardziej kompleksowym podejściem jest 
GRI (Global Reporting Initiative). Organizacje stosujące zasady GRI opracowują 
Raport zrównoważonego rozwoju. Raport przedstawia wyniki w formie kilku grup 
wskaźników, w tym ukazujących pozytywny i negatywny wkład organizacji w rozwój 
zrównoważony. Wytyczne do stosowania metodologii GRI wskazują na trzy główne 
grupy wskaźników16:
• Wskaźniki ekonomiczne – ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju 

dotyczy wpływu organizacji na wyniki ekonomiczne swoich interesariuszy 
oraz na systemy gospodarcze na szczeblu lokalnym, krajowym i światowym. 
Wskaźniki ekonomiczne obrazują przepływ kapitałów pomiędzy poszczegól‑
nymi interesariuszami i główny wpływ ekonomiczny, jaki organizacja wywiera 
na społeczeństwo.

15 S. Zapłata, M. Kaźmierczak, Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne kon-
cepcje zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 169–170.

16 Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, Amsterdam 2000–2011, s. 26–39.



Społecznie odpowiedzialne inwestowanie a społecznie odpowiedzialne inwestycje 317

• Wskaźniki środowiskowe – środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju 
odnosi się do wpływu organizacji na przyrodę ożywioną i nieożywioną, w tym 
na ekosystemy, grunty, atmosferę i wody. Wskaźniki środowiskowe obejmują 
wyniki związane z czynnikami produkcji (na przykład materiałami, energią, 
wodą) i skutkami produkcji (na przykład emisjami, wyciekami, odpadami). 
Ponadto obejmują wyniki związane z wpływem na bioróżnorodność, przestrze‑
ganiem zasad ochrony środowiska i inne istotne informacje, takie jak nakłady 
na ochronę środowiska czy oddziaływanie produktów i usług na środowisko.

• Wskaźniki społeczne – wymiar społeczny zrównoważonego rozwoju dotyczy 
wpływu organizacji na systemy społeczne, w których prowadzi działalność. 
Wskaźniki te określają kluczowe aspekty wyników w zakresie praktyk zatrudnienia 
i godnej pracy, respektowania praw człowieka, społeczeństwa i odpowiedzial‑
ności za produkt.
Wymienione wskaźniki pozwalają na kompleksową ocenę działalności przed‑

siębiorstwa w punktu widzenia zasad rozwoju zrównoważonego i  społecznej 
odpowiedzialności biznesu, ale odnoszą się przede wszystkim do jego działalności 
operacyjnej. Natomiast warto jest w odniesieniu do podejmowanych w przedsię‑
biorstwie projektów inwestycyjnych jako wyodrębnionych przedsięwzięć poszukać 
metody oceny ich oddziaływania na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsię‑
biorstwa, aby ocenić, czy mogą być uznane za inwestycje społecznie odpowiedzialne.

4.  Metodyka pomiaru oddziaływania inwestycji 
społecznie odpowiedzialnych

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne pozwala inwestorom łączyć dąże‑
nie do maksymalizacji zysku z respektowaniem cenionych przez siebie wartości, 
poprzez inwestowanie w spółki wdrażające koncepcję zrównoważonego rozwoju 
i społecznej odpowiedzialności biznesu17. Zatem wszelkie działania podejmowane 
w przedsiębiorstwie nie mogą stać w sprzeczności w tymi zasadami. Dotyczy to także 
projektów inwestycyjnych, które powinny przejawiać cechy inwestycji społecznie 
odpowiedzialnych.

Na polu inwestowania społecznie odpowiedzialnego funkcjonują dwa rodzaje 
inwestorów18:

17 A. Domini, Socially Responsible Investing: Making a Difference and Making Money, Dearborn Trade, 
Chicago 2001, s. 14.

18 M. Czerwonka, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, op.cit., s. 37.
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• Inwestorzy instytucjonalni, którzy skupiają się na działalności długookresowej 
i kierują się kryteriami jakościowymi, takimi jak: ochrona środowiska, relacje 
spółki z interesariuszami, ład korporacyjny.

• Inwestorzy indywidualni, którzy chcą, aby ich pieniądze były lokowane odpo‑
wiedzialnie, zgodnie z ich światopoglądem i normami etycznymi.
I jedni, i drudzy są zatem zainteresowani, aby projekty inwestycyjne podejmowa‑

ne przez przedsiębiorstwo miały atrybuty społecznie odpowiedzialnych inwestycji. 
Powstaje problem dobrania kryterium takiego sklasyfikowania. Żeby można było 
ocenić, czy analizowana inwestycja ma charakter społecznie odpowiedzialnej, 
można więc posłużyć się opracowaną metodą analizy finansowej i ekonomicznej 
w odniesieniu do danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, bazującą na rachunku 
kosztów i korzyści generowanych przez analizowany projekt. Mamy tu na myśli 
projekty inwestycyjne w aktywa rzeczowe, na przykład maszyny i urządzenia, bu‑
dynki i budowle, wyposażenie itp. W tym celu wyróżnia się następujące wskaźniki19:
• FNPV – to finansowa zaktualizowana wartość netto, FRR – to finansowa we‑

wnętrzna stopa zwrotu.
• ENPV – to ekonomiczna zaktualizowana wartość netto, ERR – to ekonomiczna 

wewnętrzna stopa zwrotu.
Wskaźniki FNPV i FRR są typowymi wskaźnikami finansowej oceny efektywno‑

ści inwestycji, stosowanymi do oszacowania, czy analizowana inwestycja przyniesie 
nadwyżkę dodatnich zdyskontowanych przepływów pieniężnych z inwestycji nad 
ujemnymi oraz czy przyczyni się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Nowością 
w prezentowanej metodyce jest zastosowanie wskaźników ekonomicznych: ENPV 
i ERR. Punktem wyjścia w formule obliczeniowej tych wskaźników jest wcześniejszy 
pomiar wskaźników finansowych: FNPV i FRR, do których obliczenia wykorzystuje się 
przepływy pieniężne, które zgodnie z poczynionymi prognozami dla analizowanego 
projektu realnie mają nastąpić. Następnie oszacowuje się oddziaływanie (pozytywne 
i negatywne) projektu inwestycyjnego na otoczenie społeczne, ekonomiczne i przy‑
rodnicze w mierniku pieniężnym i dodaje się odpowiednio po stronie wpływów do 
projektu korzyści, czyli pozytywne oddziaływanie, a po stronie wydatków – koszty 
społeczne i środowiskowe, będące skutkiem negatywnego oddziaływania projektu20. 
Oddziaływanie o pozytywnym charakterze przejawia się w formie zwiększenia 
dochodów lub oszczędności różnych kategorii kosztów u  interesariuszy projek‑

19 T. Szot‑Gabryś, Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecz-
nej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2013, s. 153.

20 Ibidem, s. 196–199.
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tu, natomiast oddziaływanie negatywne obciąża interesariuszy i skutkuje przede 
wszystkim zwiększeniem kosztów.

Rozstrzygnięcie, czy daną inwestycję można uznać za społecznie odpowiedzialną, 
uzyskujemy dzięki zestawieniu i porównaniu ze sobą wartości wskaźników finan‑
sowych i ekonomicznych dla projektu.

Jeżeli wskaźniki ekonomiczne ENPV i ERR są większe wartościowo niż ich 
odpowiedniki finansowe: FNPV i FRR, oznacza to, że oceniane przedsięwzięcie 
inwestycyjne działa na korzyść interesariuszy przedsiębiorstwa i przyczynia się do 
poprawy sytuacji w swoim otoczeniu społeczno‑ekonomicznym. W sytuacji, gdy 
wskaźniki ekonomiczne kształtują się na niższym poziomie niż finansowe, oznacza 
to, że projekt inwestycyjny będzie bardziej obciążać negatywnym oddziaływaniem 
swoje otoczenie, niż przyniesie temu otoczeniu korzyści. W tej sytuacji należy oce‑
nić przedsięwzięcie jako takie, przez które podmiot gospodarczy uzyskuje korzyści 
finansowe kosztem społeczeństwa i środowiska, co jest sprzeczne z zasadami spo‑
łecznej odpowiedzialności biznesu.

Zatem jeżeli21:
• FNPV > ENPV, oznacza to, że projekt jest realizowany kosztem społeczeństwa 

i środowiska.
• FNPV > 0 i jednocześnie FNPV < ENPV, oznacza, że projekt jest korzystny dla 

przedsiębiorstwa i jednocześnie niesie korzyści dla swojego otoczenia.
Jako walor opisanej metody należy wymienić, że zaproponowane wskaźniki 

pozwalają na liczbowy opis oddziaływania projektów inwestycyjnych na różne gru‑
py interesariuszy. Natomiast mankamentem tej metody jest problem identyfikacji 
korzyści i kosztów pozafinansowych (oddziaływania) z punktu widzenia podmiotu 
realizującego projekt, które wywołuje ten projekt w swoim otoczeniu, oraz wycena 
wartościowa, która pozwalałaby ująć te dane w procedurze obliczania wskaźników 
ekonomicznych.

W celu znalezienia sposobów określenia i wyceny oddziaływania ekonomicznego 
projektu biznesowego można posłużyć się metodami stosowanymi w przypadku 
projektów infrastrukturalnych. Analiza ekonomiczna takiego projektu opiera się 
na rachunku kosztów i korzyści, ponieważ w tym przypadku interesuje nas zakres 
korzyści nie tylko inwestora, lecz także innych interesariuszy. Problemem w ana‑
lizie ekonomicznej jest tak jak w projektach biznesowych również wskazanie tych 
korzyści, a przede wszystkim ich wycena w mierniku pieniężnym. Problem ten 
podkreśla wielu autorów. Na przykład W. Adamczyk i współautorzy stwierdzają, że 
największym problemem związanym z przeprowadzaniem analizy kosztów i korzy‑

21 Ibidem, s. 198.



Teresa Szot-Gabryś 320

ści jest wycena pieniężna poszczególnych składników kosztów i korzyści, które nie 
mają formy towaru dostępnego na rynku, więc nie jest znana ich cena22. Dotyczy 
to między innymi poprawy/pogorszenia jakości środowiska, oszczędności czasu, 
zmiany wartości estetycznych krajobrazu. Korzyści dla interesariuszy generowane 
przez projekt inwestycyjny mogą mieć na przykład formę23:
• uniknięcia kosztów, które musiałyby zostać poniesione w sytuacji braku działania 

inwestycyjnego, a których można by uniknąć, jeżeli działania te zostaną podjęte,
• oszczędności – zmniejszenie wydatków ponoszonych przez interesariuszy 

obecnie na dane cele,
• wzrostu przychodów lub dochodów u interesariuszy, wywołanego przez projekt 

inwestycyjny,
• korzyści dla bezpośrednich interesariuszy i dla całych grup społecznych, prze‑

jawiających się na przykład wzrostem poziomu kapitału społecznego.

5. Zakończenie

Projekty inwestycyjne realizowane w przedsiębiorstwie powinny spełniać 
kryterium inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Chodzi o uzyskanie pewno‑
ści, iż ich realizacja i wdrożenie nie będą dokonane ze szkodą dla interesariuszy 
przedsiębiorstwa i środowiska naturalnego. Taki stan rzeczy przy jednocześnie 
pozytywnym wskaźniku zaktualizowanej wartości netto projektu jest bardzo 
ważny dla inwestorów zewnętrznych zainteresowanych inwestowaniem społecznie 
odpowiedzialnym. Zastosowanie opisanej metodyki rachunku kosztów i korzyści 
sprzyja propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, ponieważ 
pokazuje, czy przedsiębiorstwo wnosi coś więcej do relacji ze swoim otoczeniem 
poza respektowaniem podstawowych zasad prawych obligujących podmiot do 
zachowania pewnego minimum norm środowiskowych i społecznych. Pozytywna 
odpowiedź na tak postawiony problem może być jednoznaczną wskazówką dla 
inwestorów realizujących strategię społecznie odpowiedzialnego inwestowania. 
Ponadto społecznie odpowiedzialne inwestycje badane wskazaną metodą umożli‑
wiłyby także dostęp do wiedzy o inwestycjach podmiotów, które nie są notowane 
na giełdzie papierów wartościowych. Jest to bowiem wiedza ważna dla różnych grup 
interesariuszy powiązanych z takimi podmiotami.

22 W. Adamczyk i in., Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych, Ministerstwo Roz‑
woju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 62–63.

23 Ibidem, s. 63.
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Magdalena Walczak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

MARKETING MIX JAKO PRZYKŁAD 
PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA BADAŃ 
NEUROEKONOMICZNYCH

1. Wprowadzenie

Neuroekonomia jest młodą dziedziną nauki. Przedstawiciele ekonomii, psychologii 
i neurologii łączą swoją wiedzę i umiejętności dla pogłębienia ogólnego rozumienia 
funkcjonowania podmiotów na rynku. W badaniach neuroekonomicznych korzysta 
się m.in. z elektorfizjologicznych i hemodynamicznych metod pomiaru aktywności 
mózgu1. Głównym przedmiotem zainteresowania neuroekonomii jest faktyczny proces 
podejmowania decyzji przez uczestników rynku, w szczególności zatem na gruncie 
neurologii i psychologii konfrontuje się model homo oeconomicus z rzeczywistym 
homo vivens. Tym samym coraz bardziej możliwe staje się empiryczne sprawdzenie 
czysto teoretycznych osiągnięć ekonomii.

Często jednak pod adresem neuroekonomii wysuwane są zarzuty braku bez-
pośredniego wykorzystania w ekonomii lub finansach2 czy też braku faktycznej 
możliwości weryfikacji dotychczasowych teorii3.

Wobec pojawiającej się krytyki warto zwrócić uwagę na subdyscyplinę neuro-
ekonomii, jaką jest neuromarketing. Podobnie jak w przypadku neuroekonomii tak 

1 Por. M. Walczak, Neuroekonomia – w drodze do mainstreamu, w: Rozwój nauki o finansach, Stan 
obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red.  J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2014, s. 57–70.

2 S. Satel, S. Lilienfeld, Brainwashed: The Seductive Appeal of Neuroscience, Basic Books, New York 
2013.

3 F. Gul, W. Pesendorfer, The Case for Mindless Economics, Working Paper, Dept. Econ., Princeton 
University, 2005.
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samo dla neuromarketingu próba zdefiniowania w jednym zdaniu nastręcza pewnych 
problemów. Można powtórzyć za Kenningem, że neuroekonomia to zastosowanie 
metod neurologicznych celem zrozumienia relewantnego ekonomicznie zachowania 
podmiotów4. Analogicznie można zatem określić neuromarketing jako multidyscy-
plinarne podejście do badania neurofizjologicznych podstaw postaw konsumenckich 
i oddziaływania narzędzi marketingu na zachowania i decyzje podmiotów.

Dzięki zastosowaniu metod neuroobrazowania mózgu tradycyjne narzędzia mar-
ketingu mogą być przedefiniowane i wykorzystywane w sposób bardziej efektywny.

2. Marketing mix

Jednym z tradycyjnych narzędzi marketingu jest bez wątpienia marketing mix, 
który w klasycznej postaci obejmuje cztery grupy czynników mających wpływać 
na kształtowanie się preferencji konsumentów. Na szczególną uwagę zasługują czyn-
niki, które mnemotechnicznie można zapamiętać jako 4P, tj. produkt (product), cena 
(price), promocja (promotion), miejsce/dystrybucja (place). Koncepcja klasyfikacji 
instrumentów marketingowych służących osiągnięciu wyznaczonych celów na rynku 
została pierwotnie zaproponowana w 1964 roku przez N. Bordena, który wyróżnił 
aż 12 czynników marketingowych. Do klasycznej postaci czterech5 grup czynników 
zredukował omawianą koncepcję E. McCarthy6. Odpowiednia kombinacja wyżej 
wymienionych czterech kluczowych aspektów strategii marketingowej pozwala 
na wyznaczenie rynku docelowego. Odpowiednie zdefiniowanie konsumenta do-
celowego (target) jest niezbędne dla dostosowania podaży produktu/usługi.

Pod pojęciem produktu należy rozumieć asortyment produktów/usług oferowa-
nych przez przedsiębiorstwo. Parametrami charakteryzującymi oferowane produkty 
są: jakość, wzór, parametry techniczne, marka i opakowanie7. Jednym z ciekawych 
atrybutów produktu jest jego marka. Jest to czynnik, który w sposób bardzo istotny 
wpływa na kształtowanie się preferencji konsumentów. Marka często bywa utoż-
samiana z gwarancją określonej jakości, wyznacznikiem statusu społecznego czy 

4 P. Kenning, H. Plassmann, NeuroEconomics: An Overview from an Economic Perspective, „Brain 
Research Bulletin” 2005.

5 W literaturze można znaleźć uwspółcześniony i poszerzony model zwany 7P, w którym analizie 
poddaje się ponadto czynniki, takie jak: pracownicy (people), procesy (processes) i proaktywna obsługa 
klienta (proactive consumer service). 

6 A. Lotko, Marketing wobec ponowoczesności, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 35.
7 Ph. Kotler, Marketing. Analiza planowania, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 

1994, s. 90.
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przynależnością do określonej grupy kulturowej/wiekowej itd. Istnieje wiele badań 
opisujących znaczenie marki w decyzjach konsumenckich.

produkt 
różnorodność, jakość, design, cechy,
marka, opakowanie, usługi
okołosprzedażowe i posprzedażowe  

cena 
cena katalogowa, zniżki, rabaty,
terminy płatności, warunki kredytu  

promocja reklama, sprzedaż osobista, PR 

dystrybucja 
kanały, zasięg terytorialny,
lokalizacja, zapasy, transport, sposób
oferowania produktu klientowi  

Rysunek 1. Elementy marketing miksu
Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Armstrong, Ph. Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Wolter Kluwers, 
Warszawa 2012, s. 101.

Czynnikiem kształtującym preferencje konsumenckie jest także cena oferowa-
nego produktu. Działania marketingowe polegające na wycenie produktu mogą 
przyjmować postać m.in. celowego zaniżania/zawyżania ceny lub oferowania cen 
penetracyjnych. Wpływ ceny na decyzje dotyczące zakupu danego produktu określa 
prawo popytu Marshalla8. Należy wskazać, że popyt jest malejącą funkcją ceny, zaś 
podaż jest rosnącą funkcją ceny. Najprościej zaś można zależność tę w ujęciu popy-
towym sprowadzić do zdania, że popyt rośnie wraz ze spadkiem ceny9. W strukturze 
czynników marketing miksu cena powinna być odpowiednia do postrzeganej jakości 
oferowanego produktu, w przeciwnym razie konsumenci zwrócą się w stronę oferty 
konkurencji.

Trzecim wymienianym elementem marketing miksu jest promocja, tj. działania 
marketingowe, które są nakierowane na wywołanie określonej reakcji u klienta, 

8 R. Bartkowiak, Rozwój myśli ekonomicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 24–25.
9 Należy mieć jednak na uwadze sytuacje specyficzne, które obrazują paradoks Giffena i paradoks 

Veblena. Dotyczą one odpowiednio dóbr podrzędnych (poślednich) i luksusowych.
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a zwłaszcza dokonania zakupu danego produktu. Szczególną i ważną formą pro-
mocji jest reklama (advertising). Reklamy przybierają różne postacie, począwszy 
od tradycyjnych form plakatów, bilbordów, przez telewizyjne spoty, po lokowa-
nie produktów w programach lub filmach. Łacińskie advertare oznacza zwracać 
uwagę. Można to słowo podzielić na dwa człony: ad- – w kierunku –  i vertere 
– zwracać się. Powstaje zatem pytanie, która forma najbardziej przykuwa uwagę 
potencjalnych klientów, na które elementy reklamy klienci są najbardziej podatni, 
jak reklama ma być skonstruowana, żeby klienci zwrócili się właśnie w kierunku 
reklamowanego dobra.

Kanały dystrybucji, których zadaniem jest przemieszczenie produktu/usługi od 
producentów do konsumentów, odgrywają nie mniej istotną rolę niż inne elementy 
markeiting miksu. Sprzedaż hurtowa czy detaliczna, bezpośrednia czy pośrednia 
to jedynie przykłady strategii, które mogą rozstrzygnąć o powodzeniu na rynku.

3. Neuromarketing mix

W kontekście zaprezentowanej i znanej od lat koncepcji marketing mix warto 
zwrócić uwagę na wyniki badań neuroekonomicznych, dotyczących poszczegól-
nych elementów koncepcji 4P. Innymi słowy: można dokonać neuroekonomicznej 
rekonstrukcji marketing miksu. Tym samym celem niniejszego opracowania jest 
przedstawienie istotnych wybranych badań neuroekonomicznych dotyczących 
polityki produktowej, cenowej, dystrybucyjnej i promocyjnej.

Jak się podkreśla w literaturze, w sytuacjach ekonomicznie relewantnych wpływ 
na podjętą decyzję co do kupna określonego produktu ma nie tylko wiedza o cenie 
i cechach oferowanego produktu, lecz także procesy nieuświadomione, warunkujące 
ocenę oferty (implicite evaluation process)10. Gerald Zaltman, założyciel pierwsze-
go na świecie ośrodka badań neuromarketingowych na Uniwersytecie Harvarda 
w 1998 roku, stwierdza, że 95% procesów myślenia i kojarzenia odbywa się nieświa-
domie, co oznacza, że kupując określone produkty, konsumenci w przytłaczającej 
większości kierują się nieuświadomionymi przesłankami11.

10 M. Deppe, W. Schwindt, H. Kugel, H. Plaßmann, P. Kenning, Nonlinear Responses Within the Medial 
Prefrontal Cortex Reveal When Specific Implicit Information Influences Economic Decision Making, „Jour-
nal of Neuroimaging” 2005, Vol. 15, No. 2, s. 172.

11 G. Zaltman, Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Rebis, Poznań 2008, s. 89.
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1P – produkt

Jednym z częstych przedmiotów badań neuromarketingowych, a będących ele-
mentem produktu12, jest marka. Badacze próbują odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę 
przy podejmowaniu decyzji konsumenckich odgrywa marka. Szczególnie interesujące 
wydaje się badanie przeprowadzone na grupie 22 osób przez M. Deppe’ego i innych13. 
Osoby badane zostały skonfrontowane z fikcyjnymi decyzjami dotyczącymi zaku-
pu podobnych dóbr, różniących się jedynie marką. Wśród kobiet produktem była 
kawa, zaś wśród mężczyzn – piwo. Autorzy podkreślają, że poszczególne obiekty 
obu wymienionych grup produktowych nie różnią się zasadniczo właściwościami, 
co wynika między innymi ze szczególnych regulacji prawnych obowiązujących 
w Niemczech (w szczególności Reinheitsgebot dotyczący piwa), dlatego można 
twierdzić, że głównym i zasadniczym elementem odróżniającym jest marka. Sytu-
acjami testowanymi był wybór TD, tj. wybór pomiędzy produktem posiadającym 
największy udział w rynku, produktem markowym (T – target brand) a produktem 
generycznym, nie markowym (D – diverse brand), oraz wybór DD, tj. wybór między 
dwoma produktami niemarkowymi. W badaniu fMRI zauważono istotne różnice 
w aktywności mózgu podczas dokonywania wyboru TD i DD, gdy target brand 
był przez uczestnika badania wcześniej zadeklarowany jako ulubiona marka (FCB 
– first choice brand). Uczestnicy, których ulubioną marką była target brand tworzyli 
tzw. grupę FCB. Przedstawiciele grupy FCB w badaniu wykazywali się zmniejszoną 
aktywnością w obszarach mózgu odpowiedzialnych za pamięć i wnioskowanie, zaś 
zwiększoną w obszarach powiązanych z przetwarzaniem emocji. Autorzy zaznaczają, 
że w badaniu ujawnił się tzw. efekt „wygrany bierze wszystko”, tj. decyzja konsumencka 
zależy od tego, który obszar mózgu został najsilniej aktywowany. Wyniki uzyskane 
przez Deppe’ego i innych stoją w opozycji do Consideration Set Theory14, w myśl 
której istnieje określony zhierarchizowany zbiór alternatyw zaspakajających potrzeby 
konsumenta. W przypadku pozostałych uczestników (tj. obojętnie  nastawionych 
do T i D) nie wykazano powyższych zmian w aktywności mózgu. Autorzy badania 

12 Produkt można rozpatrywać, wyróżniając jego trzy poziomy. Pierwszy to rdzeń produktu, tj. pod-
stawowa wartość dla klienta, drugim poziomem jest tzw. produkt rzeczywisty, na który składa się nazwa 
(marka), poziom jakości, design, opakowanie i atrybuty produktu. Ostatni poziom, tzw. produkt rozsze-
rzony, tworzą serwis posprzedażowy, udzielenie gwarancji, dostawa i warunki kredytu. G. Armstrong, 
Ph. Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Wolter Kluwers, Warszawa 2012, s. 313.

13 M Deppe., W.  Schwindt, H.  Kugel, H.  Plaßmann, P.  Kenning, Nonlinear Responses Within the 
Medial…, op.cit., s. 171–182.

14 A. D. Shocker, M. Ben-Akiva, B. Boccara, P. Nedungadi, Consideration Set Influences on Consumer 
Decision-Making and Choice: Issues, Models and Suggestions, „Marketing Letters” 1991, Vol 2, No. 3, 
s. 181–197.
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konkludują, że jedynie ulubiona marka jest w stanie wpłynąć na zakup poprzez 
wzbudzenie emocji. Uzyskane wyniki potwierdza badanie przeprowadzone przez 
M. Koenigsa i D. Tranela15, którzy wykazali, że osoby ze stwierdzonymi uszkodzeniami 
brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej, które przez to cierpią na zaburzenia 
w przetwarzaniu emocji, nie były podatne na wpływ marki FCB podczas decyzji 
zakupowych. Preferencje u tych osób nie zostają „skrzywione” poprzez informacje 
o marce deklarowanej jako ulubiona.

2P – cena

Konsument, decydując o kupnie określonej rzeczy, bierze pod uwagę jej cenę. 
Badania neuromarketingowe w obszarze strategii cenowej podejmują bardzo in-
teresujące problemy badawcze. Co może determinować postrzeganie ceny jako 
wysokiej lub niskiej, czy wobec tego samego produktu ta sama cena w zależności 
od określonych czynników może być różnie odbierana? Tego zagadnienia dotyczy 
badanie przeprowadzone na próbie 37 osób przez T. Eberhardta i innych16. Autorzy 
badania poddali analizie wpływ podwyższonego poziomu insuliny na postrzega-
nie cen towarów. Próbę podzielono na trzy grupy: pierwszą poddano manipulacji 
poprzez podanie 90 gram glukozy rozpuszczonej w 0,3 l wody, drugą potraktowano 
jako grupę placebo, której podano 0,3 l nieposłodzonej wody, trzecia grupa była 
grupą kontrolną, która nie była poddana żadnej manipulacji. W wyniku badania 
naukowcy zaobserwowali, że osoby z grupy pierwszej były skłonne zaakceptować 
wyższe poziomy cen niż osoby z grupy drugiej i trzeciej. Jak podkreślają autorzy 
badania, otrzymane wyniki mogą potwierdzać przypuszczenie, że glukoza stymuluje 
wydzielanie serotoniny, co uwidacznia się w zwiększonej aktywności mózgu w ob-
szarach odpowiedzialnych za przetwarzanie emocji. Tym samym udowodniono, że 
gotowość do zapłacenia określonej ceny (willingness to pay) może być wypadkową 
nie tylko atrybutów określonego towaru.

Kolejnym, słynnym już badaniem neuroekonomicznym w zakresie postrzegania 
cen, jest badanie H. Plassmann i innych17 z 2008 roku, które dotyczy efektu placebo 
w zakresie cen, tj. zjawiska, w jakim różne poziomy cen zastosowane do tego samego 

15 M. Koenigs, D. Tranel, Prefrontal Cortex Damage Abolishes Brand-Cued Changes in Cola Preference, 
„SCAN” 2008, No. 3, s. 1–6, http://koenigslab.psychiatry.wisc.edu/pdfs/Koenigs%20SCAN%20brand%20
pref.pdf (15.03.2015).

16 T. Eberhardt, T. Fojcik, M. Linzmajer, M. Hubert, P. Kenning, The Sweet Side of Sugar – The Influ-
ence of Raised Insulin Levels on Price Fairness and Willingness to Pay, „Advances in Consumer Research” 
2010, Vol. 37, s. 788–790.

17 H. Plassmann, J. O’Doherty, B. Shiv, A. Rangel, Marketing Actions Can Modulate Neuronal Repre-
sentations of Experienced Pleasantness, „Proceedings of National Academy of Sciences of the United State 
of America” 2008, Vol. 105, No. 3, s. 1050–1054.
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produktu powodują różny odbiór jakości oferowanego produktu przez konsumentów. 
Badaniu fMRI poddano próbę 20 osób, które miały wypowiedzieć się m.in. o jakości 
próbowanego wina. Respondenci byli poinformowani, że smakują pięć rodzajów 
wina, z których każde było opatrzone etykietą z ceną. W rzeczywistości badane 
osoby próbowały jedynie trzech różnych win, zaś dwa wina były degustowane przez 
badanych dwukrotnie, z tą różnicą, że do wiadomości badanych podano różne ceny 
tego samego testowanego wina. W szczególności zestaw testowanych win prezentował 
się następująco: 5 USD (wino 1), 10 USD (wino 2), 35 USD (wino 3), 45 USD (wino 
1), 90 USD (wino 2). Badani mieli za zadanie skupić się na smaku wina i zbudować 
ranking testowanych win pod względem przyjemności, jaka płynie z ich degustacji. 
W wyniku przeprowadzonego badania okazało się, że respondenci zawsze deklaro-
wali, że smakuje im bardziej wino droższe. Co ciekawe, powyższe zjawisko znalazło 
także swoje odzwierciedlenie w przeprowadzonym obrazowaniu mózgu. Przy 
degustacji win z etykietą wyższej ceny silniej aktywował się obszar przyśrodkowej 
części kory oczodołowo-czołowej (mOFC), tj. obszar odpowiedzialny za kodowa-
nie przyjemności, i obszar brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej (vmPFC), 
tj. obszar odpowiedzialny za wyważanie wartości różnych opcji decyzyjnych. Tym 
samym można stwierdzić, że raportowana w wywiadzie odczuwana przyjemność 
z konsumpcji droższego wina znajduje swoje potwierdzenie w aktywności neuro-
nalnej. Na podstawie przedstawionych wyników badacze wysnuli wniosek, że cena 
towaru warunkuje ocenę jakości produktu. Może się to wydać o tyle interesujące, że 
intuicyjnie można raczej było przypuszczać, że to ocena jakości winna warunkować 
postrzeganie ceny, nie zaś odwrotnie.

3P – promocja

Przy wzrastającym fizycznym podobieństwie produktów oferowanych na rynku 
coraz istotniejsze jest psychologiczne odróżnienie marek między sobą. Jedną z naj-
popularniejszych form takiego właśnie rozróżnienia jest reklama. Neuromarketing 
cieszy się wielkim uznaniem w agencjach reklamowych. W dzisiejszych czasach 
żadna kampania o zasięgu międzynarodowym nie zostanie upubliczniona bez 
pozytywnej opinii neuromarketingowej. Reklama tworzy własny przemysł, który 
w 2009 roku w samych Stanach Zjednoczonych był wyceniany na 170 mld USD. 
John Wanamaker miał powiedzieć: „połowa pieniędzy, jakie wydałem na reklamę, 
jest zmarnowana… nie wiem tylko która”18. Neuromarketing wydaje się być tym 
narzędziem, które ma zidentyfikować te reklamy, na które warto wydać pieniądze. 
Najczęściej wykorzystywane w analizie reklam narzędzia neuromarketingu to fMRI, 

18 A. A. Berger, Ads, Fads, and Consumer Culture, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2011, s. 1.
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które powie, czy reklama jest skuteczna (poprzez analizę wzbudzenia aktywności 
poszczególnych obszarów mózgu), i badanie EEG, które umożliwi wskazanie kon-
kretnych słów, dźwięków, scen wywołujących reakcje u badanego (poprzez badanie 
fal mózgowych). R. Ohme19 wskazuje na trzy podstawowe sposoby analizowania 
reklam z wykorzystaniem EEG. Pierwsza metoda – analiza referencyjna – polega 
na porównywaniu typowych reklam dla określonej kategorii produktów. Przez ze-
branie różnych sposobów prezentowania treści reklamowej bada się, który sposób 
wywołuje największe emocje. Analizę prowadzi się zarówno na poziomie całej rekla-
my, jak i jej poszczególnych sekwencji. Druga metoda – analiza wertykalna – polega 
na rozszczepieniu reklamy na fonię i wizję. Osobom badanym prezentuje się sam 
dźwięk, samą muzykę, sam obraz lub całość reklamy, sprawdzając jak kształtuje, 
względnie zmienia się, reakcja mózgu na poszczególne elementy reklamy20. Trzecia 
metoda – analiza horyzontalna – polega na prezentowaniu respondentom alterna-
tywnych ujęć danej reklamy i sprawdzeniu, która wersja jest odbierana najbardziej 
pozytywnie. Co interesujące, na poziomie świadomym respondenci często uważają 
prezentowane ujęcia za jednakowo dobre, podczas gdy w wyniku badań EEG są za-
uważalne różnice w percepcji poszczególnych wersji.

W innym badaniu naukowcy wykazali, że reklamy odwołujące się do emocji 
są łatwiej zapamiętywane przez konsumentów niż te oferujące jedynie informacje 
o produkcie21. Badanie przybrało formę manipulacji farmakologicznej. Wybranym 
respondentom podano leki z grupy beta-blokerów, które miały skutkować stłumieniem 
reakcji emocjonalnych, pozostałe osoby badane były podzielone na grupę placebo 
i grupę kontrolną. Reprezentanci grup placebo i kontrolnej łatwiej rozpoznawali 
i zapamiętywali reklamy nacechowane emocjonalnie, podczas gdy osoby z grupy 
poddanej manipulacji farmaceutycznej lepiej zapamiętywały i rozpoznawały reklamy 
składające się wyłącznie z informacji dotyczących produktu.

4P – dystrybucja

Jednym z elementów czynnika dystrybucji jest sposób zaprezentowania pro-
duktu kupującemu. Ciekawych wniosków dostarcza doświadczenie dotyczące 
wpływu otoczenia (zapachu22) na decyzję zakupową i na postrzeganie oferowanego 

19 R. K. Ohme, Neuromarketing jako owoc mariażu nauki z biznesem, „Marketing i Rynek” 2008, nr 2, 
s. 11–16.

20 Taka analiza jest bardzo drobiazgowa, przeprowadzana z dokładnością co do sekundy. Por. R. Ohme, 
M. Matukin, T. Szczurko, Neurophysiology Uncovers Secrets of TV Commercials, „Der Markt, Journal für 
Marketing” 2010, nr 49, s. 133–142.

21 T. Ambler, T. Burne, The Impact of Affect on Memory of Advertising, „Journal of Advertising Rese-
arch” 1999, Vol. 39, No. 2, s. 25–34.

22 Marketing zapachowy.



Marketing mix jako przykład praktycznego wykorzystania badań neuroekonomicznych 331

produktu przez klientów. M. Lindstrom23 przywołuje przykład oferty takiej samej 
pary butów Nike w dwóch identycznych pomieszczeniach, z których w jednym 
unosił się kwiatowy, miły zapach. Okazało się, że 84% klientów wolałoby kupić 
buty z pachnącego pomieszczenia, a co więcej respondenci wyceniali buty z tego 
pomieszczenia średnio na 10,33 USD więcej niż parę obuwia z bezzapachowego 
pomieszczenia. Podobne wyniki dały porównania zysków z kasyna w Las Vegas, 
gdzie okazało się, że zysk z wonnych sal był o 45% wyższy niż z sal gry, w których 
nie rozpylono żadnego zapachu.

4. Zakończenie

W literaturze spotykają się poglądy sceptyków i entuzjastów neuromarketingu. 
Jednymi z krytyków podejścia neuroekonomicznego są F. Gul i W. Pesendorfer24, 
którzy argumentują, że dane neurologiczne nie są w stanie podważyć teorii ekono-
micznych, przez co neuroekonomia jest tworem metodologicznie nieuzasadnionym. 
G. W. Harrison25 twierdzi, że neuroekonomia jest tworem szkodliwym dla nauk 
ekonomicznych, ponieważ przez nią coraz trudniejsze jest wskazanie, co w ekonomii 
stanowi prawdziwą wiedzę. Liczne wydają się także głosy które wątpią w możliwość 
bezpośredniego wykorzystania wyników badań neuroekonomicznych w ekonomii, 
zarządzaniu czy finansach26. H. Szymusiak zwraca uwagę na pominięty w badaniach 
mechanizm wrodzonej współzależności (inherent two-way interdependence). Nie 
można jego zdaniem wykluczyć, że jednostka, która posiadła określoną wiedzę (także 
tę wynikającą z  funkcjonowania obszarów mózgu), będzie zdolna modyfikować 
swoje zachowania. Innymi słowy „rozszyfrowany” przekaz, który miał oddziaływać 
podprogowo może stać się bezużyteczny27.

Niniejsze opracowanie przez wskazanie wybranych badań neuromarketingo-
wych wykazało wyraźnie, że neuronauka nie odrywa się od dotychczasowych teorii, 
stanowi nową część prawdziwej wiedzy, jej nową odsłonę. Poprzez badanie neuro-
logicznych oddziaływań poszczególnych elementów marketing miksu przyczynia 
się do weryfikacji dotychczasowej wiedzy i  tworzenia nowych teorii. Co ważne, 

23 M.  Lindstrom, Brand Sense: How to  Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, 
Sight & Sound, KoganPage, London, s. 97–98.

24 F. Gul, W. Pesendorfer, The Case for Mindless Economics, op.cit.
25 G. W. Harrison, Neuroeconomics: a Critical Reconsideration, „Economics and Philosophy” 2008, 

No. 24.
26 Por. S. Satel, S. Lilienfeld, Brainwashed: The Seductive Appeal…, op.cit.
27 H. Szymusiak, Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 39.
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należy wskazać, że neuromarketing, a szczególnie badania w zakresie skuteczności 
reklamy, są wykorzystywane w praktyce gospodarczej, co explicite ukazuje bezpo-
średnie wykorzystanie badań neuroekonomicznych w zarządzaniu i marketingu.
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ANALIZA DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECI 
I MŁODZIEŻY PODEJMOWANYCH PRZEZ BANKI 
W POLSCE W RAMACH SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

1. Wprowadzenie

Społeczne zaangażowanie banków w Polsce ma wieloletnią tradycję1. W ramach 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SOB, ang. Corporate Social Responsibility 
– CSR) banki tworzą fundacje korporacyjne, które realizują liczne inicjatywy. 
Pierwsze fundacje w środowisku bankowym powstały już na początku transformacji 
gospodarczo-rynkowej. Przykładem mogą tu być działająca od 1991 roku przy ING 
Banku Śląskim S. A. Fundacja ING Dzieciom2 czy utworzona w 1994 roku Funda-
cja BRE Banku3. Działania banków w ramach SOB są realizowane także poprzez 
wspieranie inicjatyw pozabankowych fundacji i innych instytucji non profit. Jednym 
z takich przykładów może być działalność banków spółdzielczych z Grupy BPS S. A., 

1 Warto przy tym zauważyć, że przyczyny podejmowania tego rodzaju działalności różnią się w zależ-
ności od tego, czy podejmują ją banki komercyjne czy spółdzielcze. Por. D. Korenik, Znaczenie społecznej 
odpowiedzialności banki w teorii i praktyce bankowej, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 1, s. 311.

2 http://www.ingbank.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/relacje-ze-spoleczenstwem/funda-
cja-ing-dzieciom#dzieciom=1 (9.01.2015).

3 Działalność Fundacji BRE Banku jest kontynuowana w ramach mFundacji, działającej przy mBanku 
SA. Por. http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/ (16.01.2015).
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które z Fundacją „Dziecięca Fantazja” organizują wspólne akcje4. Wiele z inicjatyw 
podjętych przez banki czy fundacje bankowe realizuje inicjatywy na rzecz dzieci 
i młodzieży, a nierzadko są to deklarowane podstawowe ich zadania i cele statutowe.

Celem niniejszego opracowania jest analiza działań na rzecz dzieci i młodzieży 
podejmowanych przez wybrane banki w Polsce w ramach SOB. Badania przepro-
wadzono w 12 bankach działających w Polsce (przy czym jeden z nich, tj. Bank 
Polskiej Spółdzielczości S. A., zrzesza grupę banków spółdzielczych). Wybór tych 
banków został dokonany metodą ekspercką, na podstawie deklarowanych przez nich 
zakresów SOB. Zanim jednak zostanie przeprowadzona analiza, należy wyjaśnić 
istotę i zadania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu we współczesnej kulturze 
korporacyjnej, a także znaczenie inicjatyw podejmowanych na rzecz dzieci i mło-
dzieży jako wyodrębnionej grupy społecznej.

2.  Idea Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 
realizowanej w instytucjach finansowych a działalność 
na rzecz dzieci i młodzieży

Zgodnie z bardzo ogólną definicją przyjętą przez Komisję Europejską Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu oznacza przyjmowanie odpowiedzialności przez przed-
siębiorstwa za ich oddziaływanie na społeczeństwo5. W szczególności uznaje się, że 
realizując koncepcję SOB, organizacje (w tym – banki) dobrowolnie uwzględniają 
interesy społeczne i zagadnienia związane z ochroną środowiska w ramach podej-
mowanych przez nie działań, jak również wchodzenia w relacje z różnymi grupami 
interesariuszy6. Ponadto, co należy podkreślić, mimo iż aktywność z zakresu SOB 
ma charakter dobrowolny, to przedsiębiorstwa coraz częściej traktują ją jako element 
niezbędny do włączania do realizowanych strategii. Wydaje się, że, przynajmniej czę-
ściowo, angażowanie się w odpowiedzialny biznes wynika z możliwości traktowania 
SOB z trzech różnych perspektyw. Po pierwsze, koncepcja ta stanowi część procesu 
zarządzania, która powinna pozwolić na minimalizację ryzyka przy jednoczesnym 
maksymalizowaniu szansy na kontynuowanie działalności przynoszącej szeroko 

4 http://www.f-df.pl/aktualnosc/items/banki-spoldzielcze-z-grupy-bps-wspieraja-fundacje-dziecieca-
fantazja.html (9.01.2015).

5 European Commission, 2011, A Renewed EU Strategy 2011–14 for Corporate Social Responsibility, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681: FIN:EN:PDF (12.09.2014).

6 Najważniejsze zmiany w postrzeganiu SOB oraz jej wybrane definicje można znaleźć np. w: M. Solarz, 
Społeczna odpowiedzialność banków w aspekcie wykluczenia finansowego, „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska” 2010, nr XLIV, 2, Sectio H, s. 242–244.
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rozumiany zysk. Po drugie, dzięki niej przedsiębiorstwo ma funkcjonować tak, 
aby w coraz większym stopniu mogło pozytywnie oddziaływać na społeczeństwo, 
a zarazem redukować niekorzystne skutki swojej działalności. Po trzecie, znaczenia 
nabiera sposób, w jaki są podejmowane i prowadzone relacje z pozostałymi uczestni-
kami procesu rynkowego (tj. z pracownikami, klientami, partnerami, społecznością 
lokalną i innymi interesariuszami).

Jedną z podstawowych idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest założenie, 
że przedsiębiorstwo działa w ramach struktur danego systemu społeczno-ekonomicz-
nego i w związku z tym trzeba przyjąć, iż nie tylko nie można go od tego systemu 
odizolować, lecz także to, że jest od niego zależne7. Pomiędzy przedsiębiorstwem 
a otoczeniem, w którym funkcjonuje, zachodzą różnego rodzaju związki, które 
następnie powodują zmiany obejmujące wszystkie podmioty czy grupy podmiotów 
uwikłane w interakcje. Oprócz tego, w przypadku przedsiębiorstwa bankowego, 
szczególnego znaczenia nabiera jeszcze jedna istotna relacja, a mianowicie, że z jednej 
strony pełni ono rolę komercyjną, która polega na realizacji celów ekonomicznych 
jego właścicieli, z drugiej zaś pełni rolę służebną, co oznacza, że umożliwia krążenie 
siły nabywczej w gospodarce poprzez oferowanie szeregu usług opartych na instru-
mentach finansowych. Odpowiedzialność banków ma zatem dwoisty charakter 
– wypełnianie zadań komercyjnych powinno zapewnić zysk akcjonariuszom, 
a określone powinności społeczne determinują ich działania nie tylko na rzecz 
pracowników i partnerów biznesowych, lecz także społeczeństwa, społeczności 
lokalnych i przyszłych pokoleń8.

Koncepcja SOB w instytucjach bankowych opiera się na próbie integracji wska-
zanych powyżej obu rodzajów odpowiedzialności. Oprócz dążenia do zapewnienia 
na satysfakcjonującym poziomie zysku, obowiązkiem banku powinno być zatem 
również pomnażanie dobrobytu społecznego9. Społeczna odpowiedzialność biznesu 
formułuje natomiast zestaw zobowiązań czy reguł postępowania, które mają służyć 
do ochrony, a wręcz wzmocnienia społeczeństwa, w którego strukturach funkcjonuje 
dana instytucja10. Zrównoważenie interesów wszystkich interesariuszy ma  zapewnić 

7 Por. A. Paszkiewicz, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej raportowanie w instytucjach 
finansowych, „Zarządzanie i Finanse” 2011, nr 4, cz. 5, s. 331.

8 D. Korenik, Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009, s. 16–20.
9 Por. A. Łukasiewicz-Kamińska, Wpływ działalności sektora bankowego na zrównoważony rozwój, 

„Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 1/2014, nr 37, s. 359–361.
10 W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 

s. 144.
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bankowi sukces w zakresie prowadzonej przez niego działalności, świadczonej 
na rzecz społeczeństwa11.

Wydaje się, że jedną z ważniejszych form aktywności podejmowaną przez banki 
w ramach odpowiedzialności społecznej, której rezultaty są szczególnie pożądane 
zarówno z punktu widzenia sektora bankowego, jak i społeczeństwa, jest szeroko 
rozumiana działalność prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży. Z perspektywy banku 
inwestycje o tym charakterze wiążą się z poprawą wizerunku, co z kolei przekłada się 
pośrednio na wzrost zainteresowania klientów jego ofertą. Można także zauważyć, że 
angażowanie się w SOB zaczęło stanowić jeden z czynników związanych z osiąganiem 
przez przedsiębiorstwa (także bankowe) przewagi konkurencyjnej. Co więcej, klienci 
(ale i inwestorzy) chętniej podejmują współpracę z bankiem, który ma nie tylko silną 
pozycję i reprezentuje wysoki poziom pod względem nowoczesności, lecz także jest 
wrażliwy na potrzeby ludzkie (a szczególnie potrzeby lokalnej społeczności i potrzeby 
dzieci). Z drugiej strony bank prowadzący działalność odpowiedzialną społecznie 
staje się coraz częściej atrakcyjnym miejscem pracy dla świadomych pracowników, 
dla których duże znaczenie ma m.in. właśnie jego wizerunek oraz włączanie się 
w inicjatywy mające na celu poprawę dobrobytu społecznego12.

Oprócz tego, edukacja młodego pokolenia przyczynia się do poprawy jego wiedzy 
i świadomości (w tym też ekonomicznej), dzięki czemu stopniowo powinno dojść do 
poprawy poziomu bezpieczeństwa w systemie bankowym13, w obszarze szczególnie 
uzależnionym od racjonalności decyzji podejmowanych przez klientów. Z drugiej 
strony na bezpieczeństwo i stabilność ekonomiczną funkcjonowania gospodarstw 
domowych również wpływa wykształcenie jego członków i ich znajomość mechani-
zmów rynkowych, możliwości oceny sytuacji finansowej czy rozeznanie w zakresie 
dostępnych (i adekwatnych do potrzeb) rozwiązań oferowanych przez banki. Ponie-
waż jednak znacznie trudniej jest zmienić nawyki niż ukształtować nowe, większych 
sukcesów można oczekiwać w ramach działalności edukacyjnej młodego pokolenia.

Nie ograniczając się ponadto jedynie do edukacji ekonomicznej, warto podkreślić, 
że działania SOB instytucji finansowych mogą być prowadzone w sferze szeroko 
rozumianej oświaty, co oznacza inwestowanie w kapitał ludzki oraz niwelowanie 
nierówności i barier, wynikających zwłaszcza ze środowiska, z jakiego pochodzą 

11 E. Gostomski, Społeczna odpowiedzialność banków w dobie kryzysu finansowego, w: Społeczna odpo-
wiedzialność instytucji finansowych, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przed-
siębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009, s. 41.

12 W. Szpringer, Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 113–118.

13 Oczywiście ma to znaczenie i w świetle pojedynczego banku, co uwidacznia się np. w poprawie jego 
portfela kredytowego.
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dzieci i młodzież, lub mających swoje źródło w niepełnosprawności. Osoby młode 
stanowią bowiem o potencjale danego społeczeństwa, a zapewnienie im łatwego 
dostępu do edukacji na wszystkich szczeblach, a następnie wysokiego poziomu 
nauczania jest bardzo ważną przesłanką rozwoju społeczno-gospodarczego.

3.  Analiza działań SOB na rzecz dzieci i młodzieży 
w wybranych bankach w Polsce

Jedną z inicjatyw bankowych podejmowanych w ramach SOB, najbardziej ukie-
runkowanych na dzieci i młodzież jest działalność Fundacji ING Dzieciom, stworzonej 
przez ING Bank Śląski S. A. Zgodnie z deklaracją złożoną na stronie internetowej 
ING Banku Śląskiego S. A. jej misją jest wyrównywanie szans dzieci. Misja ta jest 
realizowana przez autorskie programy społeczne. Do najważniejszych z nich można 
zaliczyć: bezpłatne turnusy rehabilitacyjno-edukacyjne dla podopiecznych fundacji 
w ośrodku wypoczynkowym Regle w Wiśle (tzw. Turnusy Uśmiechu) i Świetlice 
internetowe ING wyposażone przez Bank, tj. świetlice z bezpłatnym dostępem do 
internetu (łącznie 32 placówki w całej Polsce)14.

Wiele z fundacji bankowych i inicjatyw społecznych wspieranych przez banki 
jest ukierunkowanych na edukację dzieci i młodzieży. Przykładem może tu być 
jeden z obszarów programowych deklarowanych przez PKO BP S. A. działającej od 
2011 roku Fundacji PKO Banku Polskiego – wspieranie oświaty i nauki. W ramach 
realizacji zadań z tego obszaru Fundacja współpracuje z m.in. z Fundacją Edukacja 
dla Przyszłości. Jej celem jest wspieranie polskiego systemu edukacyjnego poprzez 
udostępnienie uczniom i nauczycielom bezpłatnej nowoczesnej platformy edukacyj-
nej – polskiego odpowiednika Khan Academy15. Od 2013 roku Bank PKO BP S. A. 
wspiera projekty edukacyjnego Khan Academy w zakresie tłumaczenia materia-
łów i dubbingowania filmów celem udostępnienia ich pro bono w sieci. Natomiast 
współpraca PKO BP S. A. z Klubem Jagiellońskim (którego misją jest działanie dla 
dobra i pożytku Rzeczypospolitej) to realizacja wspólnego projektu obywatelsko-
-patriotycznego Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu (ANP). ANP polega m.in. 
na prowadzeniu w szkołach średnich cyklu całodniowych innowacyjnych symulacji 
i warsztatów poświęconych polskiemu systemowi parlamentarnemu i samorządowemu.

14 http://www.ingbank.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/relacje-ze-spoleczenstwem/funda-
cja-ing-dzieciom#dzieciom=1 (9.01.2015).

15 Khan Academy zajmuje II miejsce pod względem liczby przetłumaczonych filmów na świecie. https://
www.fundacjapkobp.pl/o-fundacji/ (9.01.2015).
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Tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych, pomocnych w kształceniu 
dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej to także jedno z zadań Fundacji Kronen-
berga, działającej przy Citi Bank Handlowy w Warszawie SA16.

Zasadność inicjatyw stricte edukacyjnych dostrzega również mBank S. A. i jego 
mFundacja, której Rada od 13  listopada 2013 roku wyznaczyła nowy kierunek 
na lata 2014–2016, tj. podejmowanie działań na rzecz edukacji matematycznej. Jako 
przyczynę wyboru tego celu wymienia niewystarczającą na polskim rynku pracy 
liczbę inżynierów i osób z technicznym wykształceniem. mBank S. A. chce przy-
czynić się więc do rozwijania umiejętności matematycznych w młodym pokoleniu 
Polaków. W tym celu finansuje stypendia i programy grantowe. Program stypen-
dialny Mistrzowie matematyki to stypendia przyznawane przez mFundację uczniom 
szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz studentom wybitnie utalentowanym 
matematycznie17. Natomiast programy grantowe mają na celu zainspirowanie na-
uczycieli i rodziców, aby zachęcali młodzież do przygody z matematyką18. Banki 
dofinansowują więc inicjatywy bezpośrednio skierowane do uczniów i młodzieży, 
ale również do ich nauczycieli. Innym przykładem takiego działania w ramach 
SOB jest fundowanie przez PKO BP S. A. stypendiów dla nauczycieli matematyki 
i informatyki szkół średnich w Polsce, którzy mają szczególne osiągnięcia w pracy 
z utalentowanymi uczniami19.

Edukację matematyczną i finansowo-bankową uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wspiera także fundacja BZ WBK S. A., która 
jest pomysłodawcą Ligi zadaniowej. Liga ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu 
matematyki finansowej przydatnej w dorosłym życiu i zainteresowanie nią młodych 
ludzi. Jest ona prowadzona przy współudziale Instytutu Matematycznego Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Polega na udostępnieniu na stronie internetowej Uniwersytetu 
mini wykładów przybliżających podstawowe pojęcia z ekonomii i bankowości. Dla 
poszczególnych kategorii wiekowych uczniów na każdy miesiąc, są przygotowywane 
zestawy zadań konkursowych20. Liga jest więc jednocześnie propozycją dobrej za-
bawy i współzawodnictwa z rówieśnikami przez cały rok szkolny, przez co wpiera 
postawy społeczne uczniów.

Fundacja BZ WBK S. A. dofinansowuje także edukację historyczną. W tym 
przypadku przykładem mogą być dwie inicjatywy realizowane we współpracy z Mu-

16 http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6147.htm (16.01.2015).
17 http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/ (16.01.2015).
18 Konkursy grantowe są przeznaczone dla szkół z województw mazowieckiego i łódzkiego. Więcej 

informacji znajduje się na stronie internetowej www.mPotega.pl (5.02.2015).
19 https://www.fundacjapkobp.pl/o-fundacji/ (9.01.2015).
20 http://fundacja.bzwbk.pl/o-fundacji/ (16.01.2015).
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zeum Historii Polski, tj. „Rówieśnicy” oraz „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP”. 
Pierwsza inicjatywa ma na celu zachęcenie młodych ludzi do odszukania i opisania 
historii ich rówieśników, ale żyjących w innych epokach historycznych, walczących 
o niepodległość i suwerenność państwa, buntujących się przeciwko rzeczywistości 
w  latach 1945–1989 roku. Z kolei druga, do której realizacji została zaproszona 
także Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, miała 
na celu zachęcenie młodzieży do odkrywania i poznawania historii wychowawców 
żyjących w II RP21.

Kompleksową edukację młodzieży wspiera natomiast BGŻ S. A., który od 2003 roku 
realizuje program stypendialny Klasa BGŻ. Program ten zapewnia absolwentom 
gimnazjów naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w pięciu miastach 
akademickich w Polsce22. Klasa BGŻ stanowi przykład jednego z trzech filarów SOB, 
podejmowanych przez BGŻ S. A. i jego fundację23. Ma na celu nie tylko edukację, 
ale przede wszystkim wyrównywanie szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego 
i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim 
z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem.

Walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności ubó-
stwem i wykluczeniem dotykającym dzieci i młodzież, przyjęło za cel wiele banków. 
Jednym z nich jest BNP Paribas S. A. i jego fundacja. Do inicjatyw realizowanych 
w tym obszarze na rzecz dzieci i młodzieży można zaliczyć te mające na celu po-
prawę warunków życia społecznego w obszarach: nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, a także wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; działalność na rzecz rodziny, macie-
rzyństwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka. Zadania te są realizowane 
poprzez inicjowanie, wspieranie i realizowanie programów mających na celu wsparcie 
finansowe i rzeczowe dla instytucji o zbliżonych celach. Podobny cel przyjął Bank 
Pekao S. A. Jego Fundacja im. dr. Mariana Kantona, zgodnie z intencją fundatora, 
koncentruje środki na rzecz pomocy dla dzieci i młodzieży. Fundacja, finansując 
bądź współfinansując akcje pomocy dzieciom i młodzieży, stara się nie tylko nieść 
doraźną pomoc, lecz także wyrównywać szanse na przyszłość dzieci i młodzieży 
z niezamożnych rodzin. Do najważniejszych można zaliczyć np. wyjazdy kolonijne 

21 Ibidem.
22 Program zapewnia trzy lata wsparcia w trakcie nauki w liceum w wysokości około 8000 zł rocznie 

(w tym opłata za internat, wyżywienie, komitet rodzicielski, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, zaję-
cia dodatkowe, stała opieka wychowawcza) oraz stypendium pomostowe na I roku studiów. Zob. http://
fundacja.bgz.pl/ (16.01.2015).

23 Tj. edukacja, solidarność społeczna i wolontariat pracowniczy. Ibidem.
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i wycieczki, stypendia dla uzdolnionej młodzieży, komputery i pomoce dydaktyczne 
oraz zasilanie bibliotek szkół wiejskich i w małych miasteczkach24.

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwoju deklaruje także Bank Gospo-
darstwa Krajowego (BGK), którego Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego, powołana 
w 2004 roku, koncentruje się na zagadnieniach wyrównywania szans edukacyjnych 
oraz tworzenia przyjaznego, bezpiecznego i  inspirującego otoczenia do rozwoju 
dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny 
mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki i kultury25. Z kolei 
PKO BP S. A. współpracuje z Fundacją Dorastaj z Nami, której celem jest opieka nad 
dziećmi, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia służby publicznej, co często 
przyczynia się do obniżenia sytuacji materialnej ich rodzin26.

Oprócz edukacji ważnym elementem w kształtowaniu przyszłych postaw dzieci 
i młodzieży jest przekazanie świadomości obywatelskiej i patriotycznej. Program 
Bank Ambitnej Młodzieży (BAM), realizowany przez BZ WBK S. A. od 2010 roku 
ma na celu uświadomienie młodzieży, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności 
i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, lecz także przyszłość 
lokalnego środowiska oraz całego narodu i Polski27. Podobne inicjatywy kształto-
wania postaw narodowo-patriotycznych wspiera Bank PKO BP S. A. Jedną z nich 
jest wspieranie Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej. Jest to organizacja założona 
w 2013 roku w celu ochrony, rewaloryzacji i propagowania dziedzictwa Korony Polskiej, 
Polski Jagiellonów, Rzeczypospolitej Obojga Narodów i II Rzeczypospolitej. Drugą 
inicjatywą jest finansowe wsparcie realizacji corocznego Koncertu Niepodległości, 
który ma miejsce w Muzeum Powstania Warszawskiego 11 listopada. Misją Kon-
certu Niepodległości jest prezentowanie przez artystów młodego pokolenia pieśni 
patriotycznych i poezji w połączeniu z historycznymi opowieściami i archiwalnymi 
nagraniami radiowym. Dodatkowo Fundacja PKO BP od wielu lat współpracuje 
i wspiera organizacje patriotyczne skupiające przede wszystkim dzieci i młodzież, 
takie jak: Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) i Związek Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej (ZHR)28.

W ramach inicjatyw związanych z edukacją dzieci i młodzieży oraz ich bez-
pieczeństwem istnieje program Fundacji BGŻ S. A. „Jeżdżę z głową”, którego celem 
było zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży na drogach29.

24 http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/ (16.01.2015).
25 http://www.fundacjabgk.pl/ (16.01.2015).
26 https://www.fundacjapkobp.pl/o-fundacji/ (9.01.2015).
27 http://fundacja.bzwbk.pl/o-fundacji/ (16.01.2015).
28 https://www.fundacjapkobp.pl/o-fundacji/ (9.01.2015).
29 http://fundacja.bgz.pl/ (16.01.2015).
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Wśród inicjatyw banków realizowanych w ramach SOB i skierowanych do 
dzieci i młodzieży można również zauważyć działania na rzecz dzieci chorych, 
niepełnosprawnych czy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które potrzebują wsparcia. 
Przykładem może tu być mikrograntowy program Bank Dziecięcych Uśmiechów 
(BDU), stworzony przez fundację BZ WBK S. A. Za pomocą tego programu Bank od 
2004 roku wspiera instytucje opiekujące się takimi dziećmi, aby miały lepszy start 
w dorosłe życie30. Z kolei Fundacja Banku Pekao S. A., poprzez udzielanie pomocy 
rodzinom wielodzietnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, a w szczególności 
młodzieży niepełnosprawnej, stara się przeciwdziałać patologiom i powstawa-
niu nowych źródeł zagrożeń, na których skutki najbardziej są narażone dzieci31. 
Tego typu problemy są także motywem przewodnim współpracy Banku Polskiej 
Spółdzielczości S. A. (BPS S. A.) i zrzeszonych przez niego banków spółdzielczych 
z Fundacją Dziecięca Fantazja. W jej ramach jest realizowana kampania Najbliżej 
Ludzi, mająca na celu wsparcie i zrealizowanie wielu inspirujących marzeń i fantazji 
ciężko chorych dzieci32.

Odrębnym widocznym celem banków w ramach działań SOB jest wspieranie 
inicjatyw na rzecz zdrowego trybu oraz żywienia życia dzieci i młodzieży. W tym 
przypadku można wskazać działania Fundacji PKO BP S. A., która w ramach obszaru 
programowego Sport zachęca, w szczególności dzieci i młodzież, do aktywności 
fizycznej. W tym celu m.in. wraz ze Stowarzyszeniem Siemacha, w ramach progra-
mu Pomnażamy nowe talenty Fundacja wspiera udział wychowanków Siemachy 
w zajęciach sportowych i rekreacyjnych33. Natomiast Fundacja Banku Ochrony 
Środowiska S. A. (BOŚ S. A.) prowadzi szereg inicjatyw na rzecz zdrowego żywienia, 
w tym w szczególności żywienia dzieci i młodzieży. Przykładami działań Fundacji 
BOŚ w tym obszarze może być uruchomienie dwóch konkursów dla szkół: Sklepiki 
szkolne – zdrowa reaktywacja oraz Zdrowo jem, więcej wiem, zorganizowanych 
w ramach programu Aktywnie po zdrowie!. Konkursy te mają za zadanie zmianę 
szkolnych sklepików w bufety ze zdrowym drugim śniadaniem. Ich celem jest przede 
wszystkim zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży, a tym samym zachę-
cenie do zmiany stylu życia. Z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością Fundacja 
BOŚ we współpracy z Fundacją z Instytutu Matki i Dziecka współorganizowała 

30 http://fundacja.bzwbk.pl/o-fundacji/ (16.01.2015).
31 http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/ (9.01.2015).
32 http://www.f-df.pl/aktualnosc/items/banki-spoldzielcze-z-grupy-bps-wspieraja-fundacje-dziecieca-

fantazja.html (9.01.2015).
33 https://www.fundacjapkobp.pl/o-fundacji/ (9.01.2015).
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piknik pod tytułem „OdWAŻ się być zdrowym na Narodowym”, promujący zdrowy 
tryb życia i świadome odżywianie zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci34.

Działania podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu są rów-
nież realizowane przez Narodowy Bank Polski (NBP), który w 2009 roku powołał 
Fundację Narodowego Banku Polskiego. Jej podstawowe zadanie jest pośrednio 
dedykowane dzieciom i młodzieży, ponieważ ma na celu wspieranie działań pro-
mujących rozwój nauk ekonomicznych i edukacji ekonomicznej. Wśród dorobku 
Fundacji NBP na rzecz edukacji dzieci można wymienić m.in.: wyposażenie 100 
szkół ponadgimnazjalnych w multimedialne zestawy interaktywne (tablica inte-
raktywna, rzutnik, oprogramowanie), opracowanie i nieodpłatne udostępnienie 
elektronicznych materiałów edukacyjnych do nauki przedsiębiorczości w szkołach 
ponadgimnazjalnych czy uruchomienie cyklu ogólnopolskich konkursów dla szkół 
ponadgimnazjalnych, promujących wiedzę o gospodarce i rynkach finansowych oraz 
ekonomicznie uzasadnione zachowania wobec oferowanych przez nie produktów35.

Należy również zauważyć, że działania SOB podejmowane przez banki na rzecz 
dzieci i młodzieży polegają nie tylko na wsparciu finansowym, lecz także na ak-
tywizacji pracowników tych instytucji oraz zachęcania ich do udziału w wielu 
inicjatywach. Przykładem może tu być działalność Fundacji BGŻ S. A., której 
jednym z celów statutowych jest wspieranie idei wolontariatu oraz popularyzacji 
tej formy w środowisku bankowym i finansowym36. Innym przykładem może być 
Fundacja BOŚ S. A., która obok zadań realizowanych na rzecz oświaty, edukacji, 
kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, opieki socjalnej i dobroczynności 
stawia również na promocję i organizację wolontariatu wśród swoich pracowników. 
Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Fundacji aktywny wolontariat 
to część polityki SOB, a także jeden z istotniejszych elementów kultury organizacji, 
pogłębiający relacje między współpracownikami37. Inne banki także aktywizują 
swoich pracowników i zachęcają do brania udziału w inicjatywach SOB. Tego typu 
działania są podejmowane m.in. przez Fundację BGK (w ramach programu wolon-
tariatu pracowniczego – Wolontariat jest super!)38. Co ważne, najczęściej jest to nie 
tylko pomoc finansowa, lecz także kompetencyjna, która polega m.in. na dzieleniu 
się wiedzą finansową, przez co przyczynia się do podniesienia poziomu edukacji 
ekonomiczno-finansowej wśród dzieci i młodzieży.

34 http://fundacjabos.pl/aktualnosci (16.01.2015).
35 http://www.fundacjanbp.pl/o-nas.html (9.01.2015).
36 http://fundacja.bgz.pl/ (16.01.2015).
37 http://fundacjabos.pl/programy/wolontariat-pracowniczy (9.01.2015).
38 http://fundacja.bgz.pl/ (16.01.2015).
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Innym cennym elementem SOB banków jest aktywizacja zarówno pracowników, 
jak i samych dzieci oraz młodzieży uczestniczących w programach realizowanych 
przez banki i  ich fundacje. Przykładem może tu być wcześniej zasygnalizowany 
projekt – Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu – realizowany przez Fundację 
PKO Banku Polskiego z Klubem Jagiellońskim, zakładający m.in. realizowanie 
z uczniami społecznego projektu na rzecz ich wspólnoty lokalnej. Jego celem jest 
zaktywizowanie uczestników Akademii do działalności społecznej i samorządowej.

4. Zakończenie

Wszelkie działania podejmowane przez banki w ramach SOB są wyrazem ich 
społecznego zaangażowania i mają na celu budowanie silnych relacji z otoczeniem 
i wzmacnianie wspólnego zaufania. Fundacje tworzone przez banki mają być jednym 
z podstawowych narzędzi realizacji tych celów39. Wydaje się, że jest to szczególnie 
istotne po ostatnim globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku czy po gwałtow-
nym wzroście kursu franka szwajcarskiego, który miał miejsce w drugiej połowie 
stycznia 2015 roku w wyniku uwolnienia przez szwajcarski bank centralny kursu 
CHF/EURO. Zmiana tego kursu spowodowała istotny wzrost obciążenia kredyto-
biorców spłacających kredyty denominowane w CHF i wywołała m.in. falę krytyki 
banków, które oferowały klientom produkty generujące wysokie ryzyko bez jasnego 
uświadomienia im tego zagrożenia. Natomiast działania banków w ramach SOB 
podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży są uzasadnione tym, że za kilka lat ta wła-
śnie dorastająca grupa społeczna stanie się klientami banków. Warto więc już dziś 
zadbać, aby był to partner wyedukowany ekonomicznie i ufnie nastawiony.

Przyszła rola dzieci i młodzieży nie tylko jako klientów banków, ale przede 
wszystkim jako członków społeczeństwa obywatelskiego i narodu polskiego jest 
również uwzględniana przez banki w ramach działań SOB. Tu w szczególności wy-
różnia się BZ WBK S. A., który podkreśla, że docenia potencjał, jaki tkwi w młodych 
ludziach – w ich chęci zdobywania nowej wiedzy, potrzebie aktywności i altruistycz-
nej postawie oraz ciągłym poszukiwaniu autorytetów. Zauważa jednocześnie, że 
w dzisiejszym świecie – nastawionym na konsumpcję – ten potencjał może zostać 
zaprzepaszczony. Stąd koncentruje się na projektach włączających młodzież w życie 
publiczne. Podejmowanymi inicjatywami chce przyczynić się do zaangażowania 

39 Taką deklarację złożył m.in. PKO BP S. A. czy mBank S. A. Por. https://www.fundacjapkobp.pl/o-
-fundacji/ (9.01.2015) i http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/ (16.01.2015).
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młodego pokolenia w działalność na rzecz dobra wspólnego, do świadomego ko-
rzystania z praw obywatelskich i do podejmowania wyzwań na miarę XXI wieku40.

Analiza zaprezentowanych tu inicjatyw SOB podejmowanych przez wybrane 
banki w Polsce na rzecz dzieci i młodzieży wyraźnie wskazuje, że skupiają się one 
przede wszystkim na inicjatywach o charakterze szeroko rozumianej edukacji, ma-
jących na celu rozwój młodego pokolenia i bezpieczeństwo (np. na drogach). Mają 
także na celu zorganizowanie dla dzieci zabawy, która również jest im potrzebna 
do prawidłowego rozwoju i może być elementem edukacji. Działania podejmowane 
przez banki są skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, które mają ograni-
czone możliwości kształcenia i rozwoju, wynikające z choroby, z niepełnosprawności 
czy trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej lub z braku dostępu do edukacji ze 
względu na miejsce zamieszkania. Co istotne, inicjatywy banków na rzecz eduka-
cji są kierowane nie tylko do dzieci i młodzieży, lecz także do ich nauczycieli czy 
opiekunów. Odrębna grupa inicjatyw banków na rzecz dzieci to działania związane 
z edukacją, ale mające przede wszystkim na celu promowanie zdrowego sposobu 
życia i odżywiania.

Inicjatywy SOB są realizowane przez same banki i stworzone przez nie fundacje 
przy współpracy z innymi fundacjami (w formie finansowania bądź współfinanso-
wania) i instytucjami charytatywnymi, a także przez samych pracowników banków 
zachęcanych przez banki do udziału w wolontariacie.

Niezależnie od celów, liczby, skali, a także sposobu realizacji inicjatyw podej-
mowanych przez banki na rzecz dzieci i młodzieży najistotniejszy jest efekt działań. 
I  tu można wskazać raportowane efekty, np. uruchomienie przez Fundację ING 
Dzieciom opisanych tu 32 świetlic internetowych41 czy informacja o uczestnictwie 
w pierwszej edycji projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu (zorganizo-
wanej z Klubem Jagiellońskim przez Fundację PKO Banku Polskiego) 50 szkół 
z 5 województw (tj. dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego 
i śląskiego)42. Banki same informują o efektach podejmowanych działań. Przykłado-
wo mBank S. A. zachęca odwiedzających stronę internetową mFundacji do analizy, 
jak zrealizowane projekty przyczyniają się do podnoszenia poziomu nauczania 
i uczenia się matematyki w lokalnych społecznościach43. BZ WBK S. A. informu-
je, że od 2011 roku dla małych pacjentów szpitali w całej Polsce systematycznie 
tworzy Czytelnie Uśmiechu. W ramach tej inicjatywy szpitalne oddziały dziecięce 

40 http://fundacja.bzwbk.pl/o-fundacji/ (16.01.2015).
41 http://www.ingbank.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/relacje-ze-spoleczenstwem/funda-

cja-ing-dzieciom#dzieciom=1 (9.01.2015).
42 https://www.fundacjapkobp.pl/o-fundacji/ (9.01.2015).
43 http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/ (16.01.2015).
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otrzymują biblioteczki z ponad 170 tytułami literatury klasycznej i współczesnej. 
W 2011 roku czytelnie zostały zorganizowane na oddziałach onkologii i hematologii 
w całej Polsce, w 2012 roku – na oddziałach ortopedii, w 2013 – w klinikach kar-
diologicznych i kardiochirurgicznych44. Program Klasa BGŻ w ciągu 10 lat pozwolił 
na pomoc ponad 400 uczniom z ponad 300 miejscowości. Rocznie do programu jest 
przyjmowanych średnio 70 uczniów. Program jest efektywną formą wyrównywa-
nia szans edukacyjnych, ponieważ wyniki uczniów Klasy BGŻ są znacznie lepsze 
od średniej ocen osiąganych w poszczególnych szkołach i na studiach wyższych45. 
Również Bank Pekao S. A. informuje o zaangażowaniu w pomoc stypendialną dla 
ponad 60 studentów i uczniów z niezamożnych rodzin. Fundacja BGK informuje, 
że tylko w ciągu jednego roku (2013) zrealizowała 20 projektów wolontariackich. 
Wolontariusze BGK przeprowadzili 18 lekcji o  finansach i wybudowali 3 place 
zabaw przy wiejskich przedszkolach. W programie edukacji obywatelskiej „Młody 
Obywatel” uczestniczyły 202 szkoły, zostało zrealizowanych 29 projektów eduka-
cyjnych skierowanych do dzieci wiejskich w wieku przedszkolnym i ufundowano 
30 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Łącznie bezpośrednimi odbiorcami 
działań Fundacja BGK było ponad 6 000 osób46.

Ważny jest również fakt, iż banki w ramach inicjatyw SOB deklarują doraźną 
pomoc dla dzieci i młodzieży, ale także pomoc w długim okresie, tak aby wyrównać 
ich szanse na przyszły start życiowy47.
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Eryk Łon
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

CYKL PREZYDENCKI W USA 
A ZMIANY INDEKSÓW GIEŁDOWYCH

1. Wprowadzenie

Celem opracowania jest zbadanie zachowania indeksów giełdowych w okresie 
przebiegu cyklu prezydenckiego w USA. Badania prowadzono na  indeksie Stan-
dard & Poors 500 oraz wybranych indeksach notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Badano również efekty kalendarzowe na rynkach 
akcji w poszczególnych fazach cyklu prezydenckiego w USA, zwłaszcza w drugim 
roku po wyborach, a także w roku przedwyborczym.

2.  Oddziaływanie cyklu prezydenckiego w USA na PKB 
i indeksy giełdowe

Jednym z ważnych czynników wpływających na sytuację na rynkach akcji jest 
tzw. cykl prezydencki w USA. Cykl prezydencki to okres kadencji urzędującego 
prezydenta USA. Cykl ten składa się z czterech lat: pierwszego roku po wyborach, 
drugiego roku po wyborach, roku przedwyborczego i roku wyborczego1.

Cykl prezydencki w USA to przykład specyficznego cyklu wyborczego. Należy 
zauważyć, że w literaturze ekonomicznej toczą się spory na temat powiązań cykli wy-

1 E. Łon, Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświad-
czeń międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu, Poznań 2006, 
s. 108–130.
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borczych z przebiegiem procesów gospodarczych2. Problematyką tą zajmuje się jedna 
ze szkół ekonomicznych, zwana szkołą cyklu wyborczego (tzw. teoria politycznego 
cyklu koniunkturalnego)3. Szkoła ta tworzy różne modele polityczno-ekonomiczne 
przedstawiające wpływ cyklu wyborczego na procesy makroekonomiczne4. W szcze-
gólności bada się tu fluktuacje zmiennych gospodarczych, takich jak bezrobocie, 
PKB czy inflacja w trakcie przebiegu pełnego cyklu wyborczego.

Istota cyklu prezydenckiego w USA sprowadza się do tego, że inwestorzy giełdowi 
liczą na to, iż aktualnie rządząca administracja prezydencka (demokratyczna lub 
republikańska) będzie zmierzać do tego, aby doprowadzić do jak najlepszego stanu 
gospodarki w roku wyborczym (wykres 1).
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Wykres 1.  Realne tempo PKB USA w poszczególnych latach cyklu prezydenckiego 
z lat 1970–2014 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych FRED.

Rynek akcji wyprzedza realne zdarzenia w gospodarce5. Przykładowo występuje 
silny związek między stopą zwrotu z indeksu giełdowego w danym roku w USA 
a realną zmianą PKB w USA w roku następnym. Skoro tak, to można się spodziewać, 
że rok przedwyborczy będzie udany dla posiadaczy akcji (wykres 2).

2 E. Łon, Powiązania między przebiegiem cyklu wyborczego a koniunkturą na rynku akcji w wybra-
nych krajach, „Stosunki Międzynarodowe” 2005, nr 1–2, s. 97–117.

3 P. Pacześ, Polityczne aspekty cyklu koniunkturalnego, „Myśl Ekonomiczna i Prawna” 2008, nr 1, 
s. 84–109.

4 P. Pacześ, Synchronizacja wahań koniunkturalnych w strefie euro a teoria politycznego cyklu koniunk-
turalnego, w: Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską, red. J. Stecewicz, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 31–49.

5 E. Łon, Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności gospodarczej, „Gospodarka Naro-
dowa” 2005, nr 3, s. 11–32.
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Wykres 2.  Stopy zwrotu z indeksu Standard & Poors 500 w poszczególnych latach cyklu 
prezydenckiego z lat 1970–2014 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych FRED.

3. Cykl prezydencki w USA a polski rynek akcji

Warto również sprawdzić, czy przebieg cyklu prezydenckiego w USA będzie 
mieć znaczenie dla polskiego rynku akcji. Policzono zatem stopy zwrotu z głównych 
indeksów giełdowych notowanych na GPW w Warszawie. Okazało się, iż w przypad-
ku polskiego rynku akcji mamy do czynienia z bardzo korzystnym zachowaniem 
indeksów giełdowych również w roku przedwyborczym (tabela 1).

Tabela 1. Stopy zwrotu z indeksów giełdowych WIG20 i sWIG80 z lat 1997–2014 (w %)

Lata cyklu prezydenckiego w USA WIG20 sWIG80

1 6,3 20,43

2 3,17 11,09

3 (przedwyborczy) 15,33 29,99

4 (wyborczy) –0,42 17,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych stooq.

Podobną tendencję zachowania indeksów giełdowych można zauważyć, biorąc 
pod uwagę indeksy branżowe. Okazało się, iż w przypadku większości badanych 
indeksów najwyższe stopy zwrotu z indeksu giełdowego zanotowano w roku przed-
wyborczym (tabela 2).

Najwyższe stopy zwrotu zanotowano w przypadku następujących indeksów 
branżowych: drzewny (38,61%), informatyka (32,81%) i metalowy (30,03%). Inwe-
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storzy lokujący kapitał w akcjach spółek tych indeksów branżowych mogli liczyć 
na bardzo wysokie korzyści finansowe.

Tabela 2.  Stopy zwrotu z wybranych indeksów branżowych notowanych na GPW 
w Warszawie z lat 1997–2014 (w %)

Indeksy giełdowe Lata cyklu prezydenckiego w USA

1 2 3 4 Różnica między rokiem trzecim 
a drugim

Banki 23,83 18,29 18,27 –3,93 –0,02

Informatyka 17,61 2,75 32,81 –7,88 30,06

Spożywczy 26,74 10,25 23,31 –12,18 13,06

Paliwowy 30,57 3,87 –0,23 –4,83 –4,1

Metalowy 19,57 23,94 30,03 4,13 6,09

Medialny 6,71 6,6 6,76 19,77 0,16

Materiałów budowlanych 23,77 14,64 16,11 3,19 1,47

Drzewny 59,46 –3,79 38,61 0,62 42,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych stooq.

Ważnym aspektem zachowania rynków akcji są zjawiska sezonowe6. Z badań 
wynika bowiem, iż okres od maja do października danego roku charakteryzuje się 
stosunkowo słabą koniunkturą giełdową7. Z kolei okres od listopada danego roku 
do końca kwietnia roku następnego charakteryzuje się stosunkowo korzystnym 
zachowaniem indeksów giełdowych. Warto zatem sprawdzić zachowanie indeksów 
giełdowych w poszczególnych podokresach konkretnych lat cyklu prezydenckiego.

Z dotychczasowych rozważań wiadomo, że najmniej korzystnym rokiem dla in-
westorów giełdowych jest drugi rok po wyborach prezydenckich, a najlepszy jest rok 
przedwyborczy (trzeci rok). Zatem warto zbadać zachowanie indeksów giełdowych 
w okresie od maja do końca października drugiego roku po wyborach prezydenckich. 
Następnie trzeba będzie prześledzić zachowanie indeksów giełdowych w okresie od 
listopada roku drugiego po wyborach do końca kwietnia roku przedwyborczego.

Na początku badania przeprowadzono na przykładzie indeksu giełdowego 
Standard & Poors 500. Okazało się, iż rzeczywiście w okresie od listopada drugiego 
roku po wyborach prezydenckich do końca kwietnia roku przedwyborczego mamy 
do czynienia w wyższymi stopami zwrotu z indeksu giełdowego aniżeli w okresie 
od maja do końca października w drugim roku po wyborach (wykres 3).

6 E. Łon, Efekty sezonowe na rynkach akcji, „Pieniądze i Więź” 2014, nr 3, s. 69–78.
7 Ibidem, s. 70.
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Wykres 3.  Stopy zwrotu z indeksu Standard & Poors 500 w okresie A (od maja do 
końca października drugiego roku po wyborach) i w okresie B (od listopada 
drugiego roku po wyborach do końca kwietnia roku przedwyborczego) 
w poszczególnych latach cyklu prezydenckiego z lat 1997–2014 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych FRED.

Następnie przeprowadzono badania na przykładzie indeksów WIG20 i sWIG80. 
Wyniki badań potwierdziły prawidłowość charakterystyczną dla rynku akcji w USA. 
Szczególnie wysokie stopy zwrotu obserwuje się na przykładzie indeksu giełdowego 
sWIG80 (wykres 4).

W dalszej kolejności zbadano zachowanie wybranych indeksów branżowych 
notowanych na GPW w Warszawie. Również i w tym przypadku wyniki badań 
wyraźnie wskazują, iż okres od listopada drugiego roku po wyborach prezydenckich 
do końca kwietnia roku przedwyborczego jest bardzo korzystny dla inwestorów 
giełdowych. Najwyższe stopy zwrotu zaobserwowano w przypadku następujących 
indeksów branżowych: informatyka (5,44%), spożywczy (3,35%) i materiałów bu-
dowlanych (2,98%). Z niższymi stopami zwrotu mieliśmy do czynienia w przypadku 
branż: banki (2,98%) i media (2,27%).

Ciekawe zjawisko z punktu widzenia przebiegu cyklu prezydenckiego na polskim 
rynku akcji zauważył Sławomir Kłusek8. Ten znany analityk finansowy zwraca uwagę, 
iż szczególnie korzystne zachowanie rynku akcji występuje w roku przedwyborczym 
w okresie od końca stycznia do końca kwietnia. Postanowiono zbadać zachowanie 
poszczególnych indeksów giełdowych w owym okresie.

8 S. Kłusek, NOWOŚĆ! – amerykański cykl prezydencki a sytuacja na polskim rynku akcji – zapowiedź 
pewnego eksperymentu, wpis z 2 lutego 2015 roku, http://analizy-rynkowe.pl/.
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Wykres 4.  Stopy zwrotu z indeksów WIG20i sWIG80 w okresie A (od maja do końca 
października drugiego roku po wyborach) i w okresie B (od listopada 
drugiego roku po wyborach do końca kwietnia roku przedwyborczego) 
w poszczególnych latach cyklu prezydenckiego z lat 1997–2014 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych stooq.
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Wykres 5.  Stopy zwrotu z wybranych indeksów branżowych notowanych na GPW 
w Warszawie w okresie A (od maja do końca października drugiego roku 
po wyborach) i w okresie B (od listopada drugiego roku po wyborach do 
końca kwietnia roku przedwyborczego) w poszczególnych latach cyklu 
prezydenckiego z lat 1997–2014 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych stooq.
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Na początku zbadano zachowanie indeksów WG20 i sWIG80. Okazało się, iż 
spostrzeżenie Sławomira Kłuska się potwierdza. Mamy do czynienia z korzystnymi 
stopami zwrotu z obu badanych indeksów giełdowych (wykres 6).
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Wykres 6.  Stopy zwrotu z indeksów giełdowych WIG20i sWIG80 w okresie od końca 
stycznia do końca kwietnia roku przedwyborczego w poszczególnych latach 
cyklu prezydenckiego z lat 1997–2014 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych stooq.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych stooq.
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Z wyższymi stopami zwrotu mamy do czynienia w przypadku indeksu sWIG80 
(5,48%).

Następnie zbadano zachowanie wybranych indeksów branżowych notowanych 
na GPW w Warszawie w okresie od końca stycznia do końca kwietnia roku przed-
wyborczego. Okazało się, iż i w tym przypadku zachowanie wszystkich indeksów 
giełdowych jest korzystne. Najwyższe stopy zwrotu zanotowano w przypadku na-
stępujących indeksów branżowych: informatyka (4,79%), banki (2,68%) i spożywczy 
(2,37%).

4. Zakończenie

Po pierwsze, ważnym czynnikiem oddziałującym na sytuację na rynkach akcji 
jest cykl prezydencki w USA. Najbardziej korzystnym rokiem dla inwestorów gieł-
dowych jest rok przedwyborczy, a najmniej korzystnym – drugi rok po wyborach.

Po drugie, warto inwestować, wykorzystując przebieg cyklu prezydenckiego 
w okresie od listopada drugiego roku po wyborach do końca kwietnia roku przed-
wyborczego. Z kolei trzeba raczej unikać inwestycji w okresie od maja do końca 
października w drugim roku po wyborach. Prawidłowość ta sprawdza się zarówno 
na amerykańskim rynku akcji, jak i na polskim rynku akcji.

Po trzecie, zauważono także, iż warto inwestować na polskim rynku akcji 
w okresie od końca stycznia do końca kwietnia roku przedwyborczego. W okresie 
tym mamy do czynienia z wysokimi stopami zwrotu z indeksów giełdowych noto-
wanych na GPW w Warszawie.
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ZNACZENIE I ROLA ZAUFANIA 
NA RYNKU FINANSOWYM

1. Wprowadzenie

Rynek finansowy jest miejscem, w którym są zawierane transakcje kupna i sprze-
daży różnych form kapitału pieniężnego na różne terminy w oparciu o instrumenty 
finansowe1. W przeciwieństwie do rynku rzeczywistych towarów i usług rynek 
finansowy odnosi się do tego, co niematerialne, czyli do obietnic i zobowiązań. 
Kontrakty finansowe zyskują sens i wartość w określonym przez system prawny 
kontekście interpretacyjnym. Budowane w ten sposób zaufanie dotyczy nie tylko 
samego aktu transakcji, lecz także wszystkiego, co ją poprzedza i co z niej wynika. 
Niezależnie od tego, jak rynek jest zorganizowany i regulowany, to właśnie zachowanie 
rynkowych graczy buduje lub niszczy poziom tego zaufania. Pomiędzy powstałym 
w ten sposób poziomem nieformalnym a kształtowanym przez regulacje prawne 
poziomem formalnym istnieje delikatna, trudna do zarysowania równowaga2. Aby 

1 Pojęcie to jest nieostre. Część źródeł za rynek finansowy uznaje rynek pieniężny, depozytowo-kre-
dytowy, walutowy, terminowy i kapitałowy, http://gpw.pl/pub/files/PDF/foldery/rynek_finansowy_edu.
pdf (30.03.2015). W innych publikacjach elementy składowe rynku finansowego to rynek pieniężny, kre-
dytowy, walutowy, instrumentów pochodnych i kapitałowy. Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 
2013, s. 498.

2 P. H. Dembiński, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Studio Emka, 
Warszawa 2012, s. 55.
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rynek finansowy mógł się rozwijać i pełnić swoje funkcje, konieczne jest zrozumienie, 
zbudowanie i ochrona zaufania do rynku3.

Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia problemu zaufa-
nia uczestników rynku finansowego do tego rynku. Opierając się na kategoriach 
społeczno-psychologicznych, autorzy będą starali się odnieść problem zaufania 
do kryteriów ekonomicznych związanych z funkcjami rynku finansowego, obej-
mujących takie cechy rynku, jak zmienność, płynność, efektywność informacyjna 
i koszt pozyskania kapitału.

2. Znaczenie zaufania w kontekście kapitału społecznego

W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, szczególnie w obliczu ostatniego kryzysu 
finansowego subprime, związanej z nim gwałtownej dekoniunktury gospodarczej 
oraz postępującej niepewności i ryzyka w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, 
istotnego znaczenia nabiera kwestia wzajemnego zaufania pomiędzy uczestnika-
mi rynku finansowego4. Kategoria zaufania stanowi też jeden z najważniejszych 
elementów kapitału społecznego, odgrywającego istotną rolę w procesie rozwoju 
społeczno-gospodarczego współczesnych państw5. Problematyka zaufania i kapi-
tału społecznego jest przedmiotem badań wielu dziedzin nauki, włączając w to m.
in. psychologię, socjologię, kulturoznawstwo czy ekonomię6. Interdyscyplinarność 
tych kategorii badawczych, choć niewątpliwie może stanowić o ich atrakcyjności, 
powoduje jednak pewne problemy z przyjęciem jednorodnej definicji tych terminów.

D. Rousseau i inni podkreślają, że zaufanie odzwierciedla chęć bycia wrażliwym 
na potrzeby innych, opartą na pozytywnych doświadczeniach wynikających z działań 
lub zamiarów drugiej strony7. T. Ishaya i L. Macaulay definiują zaufanie jako stan 
odnoszący się do pewnych pozytywnych oczekiwań dotyczących czyichś motywów 

3 Ściślej mówiąc: chodzi tutaj o pewien obraz rynku rozumiany jako postrzeganie określonych instru-
mentów finansowych przez uczestników tego rynku. A. Błachnio-Parzych, Kryminalizacja manipulacji 
instrumentami finansowymi, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 291.

4 A.  Szelągowska, Zaufanie, kapitał społeczny a  finansowanie niskoczynszowego mieszkalnictwa, 
„Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 4, s. 285–294.

5 R. Putnam, Demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995; P. Sztompka, Zaufanie – fundament spo-
łeczeństwa, Znak, Kraków 2009.

6 T. Zieliński, Zaufanie jako regulator decyzji ekonomicznych, „Management and Business Admini-
stration” 2012, nr 4, s. 73–91.

7 D. Rousseau, S. Sitkin, R. Burt, C. Camerer, Not So Different after All: a Cross Discipline View of 
Trust, „Academy of Management Review” 2008, nr 23, s. 121–134.
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działania w stosunku do kogoś w sytuacji pewnego ryzyka8. A. Giddens w swojej 
koncepcji „późnej nowoczesności” traktował zaufanie jako wiarę, że świat materialny 
i społeczny, łącznie z podstawowymi parametrami jaźni i tożsamości społecznej, 
są takie, jakie się jawią9. Wreszcie według P. Sztompki zaufanie, na które składają 
się przekonanie i oparte na nim działanie, jest zakładem podejmowanym na temat 
niepewnych przyszłych działań innych ludzi10. P. Sztompka wyróżnia dodatkowo 
siedem rodzajów zaufania: interpersonalne, społeczne, publiczne, technologiczne, 
konsumpcyjne, systemowe i uogólnione11. Na gruncie życia gospodarczego istotne 
jawi się zaufanie interpersonalne i społeczne (np. kierowane do przedsiębiorców 
i instytucji finansowych), technologiczne (związane z funkcjonowaniem urządzeń 
i systemów technicznych) oraz konsumpcyjne (kierowane do zakupionych dóbr, 
marek bądź usług publicznych).

Pojęcie kapitału społecznego zostało wprowadzone do literatury przez P. Bour-
dieu12, a następnie rozpowszechnione przez J. Colemana13. Podobnie jak w przypadku 
zaufania, istnieje również wiele definicji tego terminu. W tym opracowaniu skupi-
my się na jednej, najczęściej przytaczanej definicji kapitału społecznego, autorstwa 
R. Putnama, który pisał, że kapitał społeczny odnosi się do takich cech organizacji 
społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność 
społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane działania. Kapitał społeczny, jak każdy 
inny rodzaj kapitału, jest produktywny, ponieważ stanowi warunek konieczny osią-
gania pewnych celów. Przykładowo grupa, której członkowie wykazują, że są godni 
zaufania i ufają innym, będzie w stanie osiągnąć znacznie więcej niż porównywalna 
grupa, w której brak jest zaufania14. Innymi słowy: wartość kapitału społecznego 
opiera się na wzajemnych relacjach i sieciach społecznych oraz zaufaniu jednostek, 
które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści zarówno z ekonomicznego, jak 
i społecznego punktu widzenia. Dodatkowo, jak zauważył F. Fukuyama, kapitał 
społeczny, oznaczający umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grup 
i organizacji, jest niezbędnym elementem społeczeństwa obywatelskiego oraz, 

8 T. Ishaya, L. Macaulay, The Role of Trust in Virtual Teams, s. 111, http://www.virtualorganization.
net (30.03.2015).

9 A.  Giddens, Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2008, s. 65.

10 P. Sztompka, Zaufanie…, op.cit., s. 25.
11 Ibidem, s. 31.
12 P. Bourdieu, The Forms of Capital, w: Handbook of theory and research of sociology of education, 

red. J. C. Richardson, Greenwood Press, New York, Westport, Connecticut, London 1986, s. 117–142.
13 J. Coleman, Foundations of Social Theory, Harvard University Press 1990.
14 R. Putnam, Demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995, s. 258.
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w przeciwieństwie do kapitału finansowego, kapitał społeczny nie zmniejsza się 
w czasie użytkowania, lecz przeciwnie – pomnaża się15.

Kapitał społeczny może przybierać różne formy, czasem mające jednak nieko-
niecznie pozytywny wpływ na rozwój społeczny. W późniejszych pracach R. Putnam 
wprowadził bowiem rozróżnienie pomiędzy kapitałem społecznym wiążącym 
(bonding) i pomostowym (bridging)16. Ten pierwszy odnosi się do więzi pomiędzy 
członkami jednej grupy społecznej, natomiast kapitał pomostowy dotyczy sieci po-
wiązań pomiędzy osobami należącymi do różnych społeczności. Zbyt duże nasilenie 
kapitału wiążącego może prowadzić do wielu negatywnych skutków obejmujących 
m.in. tendencje członków danej grupy społecznej do wykluczania osób nienależą-
cych do grupy własnej, silne stereotypy i nieufność wobec członków innych grup 
społecznych oraz stosowanie przez grupę przymusu i ograniczenie swobody osób 
funkcjonujących w jej sieci kapitału społecznego.

3.  Rola kapitału społecznego w zaufaniu  
do rynku finansowego

Jak pokazują badania wielu polskich autorów, poziom zaufania, a w szczególności 
poziom kapitału społecznego w Polsce jest bardzo niski i stabilny w czasie, tj. jedy-
nie około 10% społeczeństwa polskiego ma zaufanie do innych ludzi oraz instytucji 
publicznych w porównaniu, na przykład, do około 70% w krajach skandynawskich17. 
Choć wynika to z wielu uwarunkowań historyczno-politycznych, na uwagę zasłu-
guje specyficzny wzorzec budowania sieci społecznych w Polsce, wspólny dla wielu 
innych krajów bloku postsocjalistycznego, oparty na sieciach społecznych złożo-
nych z członków rodziny i najbliższych przyjaciół. Zdaniem K. Growiec wzorzec 
ten przypomina sposób tworzenia sieci społecznych w południowych Włoszech, 
opartych na klanie, rodzinie, religii katolickiej i silnym promowaniu interesu grupy 
własnej18. Tymczasem w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia, Finlandia) i w ta-

15 F. Fukuyama, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1997.

16 R Putnam, Demokracja w działaniu, wydanie 2, Znak, Kraków 2002.
17 Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2005; 

M. Kempny, O uwarunkowaniach dynamiki polskich przemian: kapitał społeczny – słabe czy silne więzi?, 
w: Niepokoje polskie, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 143–170.

18 K. Growiec, Związek między sieciami społecznymi a zaufaniem społecznym, „Psychologia Społeczna” 
2009, nr 4, s. 55–66.
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kich państwach jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia czy Nowa Zelandia sieci 
społeczne w większym stopniu są tworzone z jednostek spoza rodziny i znajomych19.

Jak zauważyli J. Czapiński i T. Panek, zbyt niski poziom kapitału społecznego 
może uniemożliwić Polsce prawidłowy rozwój gospodarczy, ponieważ kapitał spo-
łeczny jest jednym z najważniejszych pozaekonomicznych źródeł i uwarunkowań 
rozwoju ekonomicznego20. Tymczasem wysoki stopień awersji do współpracy oraz 
wzajemnej nieufności wśród Polaków stanowi bardzo charakterystyczny i niezmien-
ny wyróżnik polskiego społeczeństwa. Według K. Growiec21 w okresie socjalizmu 
dominującą formą kapitału społecznego w Polsce i jednocześnie sposobem radzenia 
sobie ze skutkami braku demokracji, gospodarki niedoboru i nasilonej niepewności 
był kapitał wiążący, oparty na silnych więziach rodzinnych i promowaniu grupy 
własnej, przy niemalże niewykształconym kapitale pomostowym, a więc zaufaniu 
do osób należących do różnych społeczności. Taka sytuacja utrzymała się do dziś 
mimo zmiany ustroju polityczno-gospodarczego, a za jedną z przyczyn wskazuje się 
właśnie utrzymujący się niski poziom zaufania społecznego w Polsce.

Dodatkowo w literaturze wskazuje się na mechanizm wzajemnego sprzężenia 
zwrotnego pomiędzy nikim poziomem zaufania społecznego a brakiem chęci roz-
budowywania sieci społecznych poza najbliższą rodzinę, krewnych i znajomych22. 
Jest to widoczne szczególnie w polskim społeczeństwie, gdzie niemal od wieków jest 
pielęgnowana silna identyfikacja z rodziną i narodem oraz brak identyfikacji z tym, 
co istnieje pomiędzy, a co S. Nowak23 nazwał zjawiskiem próżni społecznej. Polacy, 
w porównaniu np. do obywateli krajów skandynawskich, bardzo rzadko angażują 
się w działalność w organizacjach, sporadycznie dążą do działań w imię szeroko 
pojmowanego dobra wspólnego i charakteryzują się stosunkowo dużym zamknię-
ciem na nowe doświadczenia czy kontakt z obcymi kulturami24. Choć to się powoli 
zmienia, to jednak wyżej wspomniane czynniki są odpowiedzialne za bardzo niski 
poziom kapitału społecznego w Polsce.

19 A. Alesina, P. Giuliano, The Power of Family, Working Paper, 2750, Harvard University 2007.
20 Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2010.
21 K. Growiec, Związek między…, op.cit., s. 55–66.
22 M. Kempny, O uwarunkowaniach…, op.cit., s. 143–170.
23 S. Nowak, Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, PWN, Warszawa 1989, passim.
24 Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011.
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4. Jak rozumieć zaufanie na rynku finansowym?

W szczerszym ujęciu zaufanie do rynku jest budowane w oparciu o poczu-
cie bezpieczeństwa. Wynika ono z zapewnienia uczestnikom rynku dostępu do 
efektywnego mechanizmu rynkowego, pozwalającego na zawieranie transakcji 
po najlepszych cenach, gwarantowaniu rozliczeń tych transakcji i nienaruszalności 
praw do posiadanych instrumentów finansowych. Zaufanie do rynku finansowego 
podlega ochronie prawnej gwarantowanej przez instytucję państwa25 jako niezbędne 
do jego efektywnego funkcjonowania.

Zasadniczy problem polega na tym, że zaufanie jako kategorię subiektywną trudno 
jest skwantyfikować za pomocą obiektywnego aparatu matematycznego. W litera-
turze można spotkać nieliczne próby ilościowego podejścia do kategorii zaufania do 
rynku finansowego. Na Indiana University przeprowadzono badania nad wpływem 
poziomu zaufania do rynku, związanego z nieuprawnionym wykorzystywaniem 
informacji poufnych (zwanym potocznie insider trading), na policzalny koszt po-
zyskiwania kapitału na tym rynku. Badacze dowiedli, że wzmożenie intensywności 
ścigania zakazanego prawnie insider tradingu doprowadziło do spadku kosztów emisji 
kapitału o około 5%26. Stało się tak, ponieważ efektywny zakaz insider tradingu27 
przeciwdziałał zjawisku negatywnej selekcji, przez co inwestorzy wymagali niższej 
premii za ryzyko i wyżej wyceniali kapitał28.

Z kolei inni badacze analizujący wpływ insider tradingu na rynek dowodzą, że 
jego eliminacja zwiększa zaufanie inwestorów do rynku kapitałowego, poprawiając 
jego płynność, zmniejszając koszty transakcyjne outsiderów i prowadząc do spadku 
kosztów pozyskiwania przez spółki kapitału na giełdzie29. Jak widać, w obydwu 

25 Art. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2006 nr 157 
poz. 1119 z późn. zm.) mówi, że „celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidło-
wego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku 
finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników (…) poprzez rzetelną informację doty-
czącą funkcjonowania rynku”.

26 Na tle rynku polskiego taką różnicę kosztów emisji można uznać za istotną. Koszty debiutu na pol-
skiej giełdzie wahają się w zależności od aktualnej koniunktury na rynku i wynosiły przeciętnie od 4,3% 
(2007), 7% (2008) do 10% (2009). W 2008 roku przeciętne koszty emisji wyniosły 7%, w 2004 roku – 4,43%. 
Osobliwym rekordzistą jest spółka IZNS, debiutująca w 2008 roku – jej koszty emisji przekroczyły przy-
chody trzykrotnie. Por. C. Adamczyk, Rekordowe koszty emisji, „Parkiet”, 11 stycznia 2010.

27 Zakaz efektywny to taki, który jest skutecznie egzekwowany (są wymierzane kary). 
28 U. Bhattacharya, H. Daouk, The Word Price of Insider Trading, Kelley School of Business, Indiana 

University, January 2000.
29 L. Harris, Trading & Exchanges, Oxford University Press 2003, s. 591.
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przypadkach rosnące zaufanie do rynku finansowego przełożono na spadek kosztów 
(pozyskiwania) kapitału.

W literaturze można znaleźć również stwierdzenie, że rozwój rynków finansowych 
jest silnie skorelowany z rozległymi obowiązkami informacyjnymi spoczywającymi 
na emitentach oraz relatywnie niskim ciężarem dowodzenia faktów przez inwestorów 
żądających od emitentów rekompensaty za zaniedbania informacyjne30. Jak wynika 
z raportu brytyjskiej jednostki rządowej City of London31, rzetelnie prowadzona 
polityka informacyjna na rynku finansowym redukuje asymetrię informacyjną 
uczestników rynku, powodując wzrost zaufania inwestorów do rynku, redukcję 
niepewności na rynku, zmniejszenie ryzyka i kosztów kapitału. Szerszy zakres 
informacji dostępnych uczestnikom rynku wpływa na obniżenie kosztów moni-
torowania rynku i poszukiwania niezbędnych informacji przez jego uczestników, 
a tym samym redukuje ich oczekiwania odnośnie do zwrotu z inwestycji (w związku 
z redukcją kosztów). Rynki bardziej transparentne rozwijają się zatem lepiej, bo 
wyższe obowiązki informacyjne oznaczają lepszą ochronę interesów inwestorów32.

5. Skutki erozji zaufania do rynku finansowego

Skutki wszelkich naruszeń zasad obrotu na rynku finansowym można ujmować 
w kategoriach normatywnych (strata ekonomiczna). Efektywny rynek finansowy 
nie wytwarza żadnego kapitału, lecz pozwala go jedynie rozdzielać i dystrybuować 
w gospodarce. W przypadku wszelkiego rodzaju naruszeń zasad funkcjonowania 
rynku korzyść jednej strony transakcji finansowej koresponduje zatem ze stratą dru-
giej, rozumianą nie zawsze dosłownie, lecz często jako koszt utraconych możliwości33. 
Skutki naruszeń zasad obrotu można też postrzegać w kategoriach socjologicznych, 
ponieważ mogą prowadzić do pewnych uszczerbków niepodlegających co do zasady 
wycenie. Jedną z takich wartości jest zaufanie inwestorów do rynku finansowego, 

30 F.  La Porta, F.  Lopez-de-Silanes, A.  Schleifer, What Works in  Securities Laws?, „The Journal of 
Finance”, February 2006, s. 1.

31 Raport Assessing the Effectiveness of Enforcement and Regulation; http://www.cityoflondon.gov.
uk/busi-ness/economic-research-and-information/research-publications/Pages/Assessing-the-Effective-
ness-of-Enforcement-and-Regulation.aspx (10.01.2014).

32 Wzmocnienie ochrony uczestników rynku kapitałowego, Raport UKNF, luty 2011, s. 3.
33 Z  punktu widzenia prawa inwestor może zarówno ponieść szkodę rzeczywistą (łac. damnum 

emergens), jak i szkodę związaną z utraconymi korzyściami (łac. lucrum cessans). Szkodę może ponieść 
np. inwestor, który zbyt szybko sprzedał akcje.



Czesław Martysz, Marcin Rzeszutek368

które zależy od tego, jak bardzo inwestorzy wierzą, że gra rynkowa odbywa się we-
dług uczciwych reguł przestrzeganych przez wszystkich jej uczestników34.

Tradycyjne sposoby zawierania transakcji na  rynku finansowym, oparte 
na wzajemnym zaufaniu stron transakcji i dwustronnych stosunkach umownych, 
zostały współcześnie w większości wyparte przez transakcje realizowane z użyciem 
systemów. Silna informatyzacja pozbawiła rynek finansowy czynnika ludzkiego, 
przez co uległ on znacznej anonimizacji, a liczba jego uczestników stała się niemal 
nieograniczona. Ten ewidentny postęp z  jednej strony poprawił funkcjonalność 
rynku, zapewniając większą koncentrację popytu i podaży (lepsze ceny), z drugiej 
strony jednak sprawił, że dla niektórych osób zasady obrotu stały się w pewnym 
sensie mniej przejrzyste (bardziej skomplikowane). Ogromna liczba potencjalnych 
stron transakcji na rynku finansowym spowodowała, że indywidualne warunki 
transakcji wystandaryzowano i zastąpiono odgórnymi regulacjami prawnymi, 
których przestrzeganie ma gwarantować zaufanie do rynku finansowego.

Przewrotnie jednak współczesny dawca kapitału nie zawsze jest w stanie sa-
modzielnie bronić się przed skutkami oszustw, bo często ich nie dostrzega lub 
nie rozumie, tracąc zaufanie do nowego rynku finansowego. Kiedyś kupiec przed 
zakupem dobra dokonywał jego gruntownej weryfikacji. Dziś przed zakupem 
określonego instrumentu finansowego inwestor sprawdza przeważnie poprawność 
kwoty na ekranie komputera przed wciśnięciem klawisza ENTER lub weryfikuje, 
czy na kilkunastu stronach załączników do umowy odpowiednio się podpisał. Inwe-
stor, nie będąc w stanie dokonać samodzielnej oceny, odgórnie przyjmuje założenie 
o prawidłowości funkcjonowaniu rynku i jego bezpieczeństwie. Warunki te muszą 
mu zatem zostać zapewnione na poziomie instytucjonalnym.

Niestety przypadki oszustw, nieuczciwych pośredników finansowych, mani-
pulacji instrumentami finansowymi czy wykorzystywania informacji poufnych 
opisywane przez środki masowego przekazu burzą zaufanie do rynku finansowego. 
Spadek zaufania do konkretnej instytucji finansowej może doprowadzić w skrajnych 
przypadkach nie tylko do jej upadłości, lecz także do zaburzeń całego rynku finan-
sowego, czego przykładem jest upadłość SKOK w Wołominie35. W ostatnich latach 

34 A. Błachnio-Parzych, Kryminalizacja manipulacji…, op.cit., s. 211–214.
35 Po aresztowaniu zarządu SKOK w Wołominie i wprowadzeniu przez KNF Zarządu Komisarycznego 

Komisja Nadzoru Finansowego złożyła wniosek o upadłość w związku z utratą możliwości regulowania 
zobowiązań przez kasę. Powodem utraty płynności finansowej było m.in. wycofywanie się deponentów 
i wstrzymanie spłat przez kredytobiorców po ujawnieniu przez media licznych nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu kasy. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił około 2,2 mld zł gwarantowanych depozy-
tów, co nie pozostanie bez wpływu na wysokość składki na BFG w kolejnych latach. Zob. http://www.
ekonomia.rp.pl/artykul/1164404.html (30.03.2015).
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do najważniejszych nieprawidłowości i zdarzeń wpływających na poziom zaufania 
do rynku finansowego należy zaliczyć m.in.:
• działający w oparciu o schemat piramidy finansowej36 parabank Amber Gold37,
• instytucje finansowe wprowadzające klientów w błąd w procesie podejmowania 

decyzji o lokowaniu środków w tzw. polisolokaty38 i ubezpieczeniowe fundusze 
kapitałowe39,

• instytucje finansowe oferujące nieuczciwe pożyczki (w tym tzw. chwilówki)40,
• instytucje finansowe oferujące tzw. toksyczne opcje walutowe41 i kredyty walutowe.

Zasadniczym kontrargumentem wobec negatywnych działań instytucji finanso-
wych mogłaby być długoterminowa nieopłacalność takich zachowań, porównywalna 
do odcinania gałęzi, na której się siedzi. Niestety nie zawsze długoterminowy zdrowy 
rozsądek przezwycięża krótkowzroczną chciwość. Słabości rynku finansowego 
doszukiwać się można w tzw. short-termism, czyli dążeniu do osiągania krótkookre-
sowych zysków za pomocą różnego rodzaju algorytmów i modeli finansowych, nie 
zaś w oparciu o budowanie trwałych relacji i zaufania do drugiej strony transakcji42, 
czyli kapitału społecznego. Niskie zaufanie społeczne do instytucji finansowych 
wynika z licznych w ostatnich latach spektakularnych upadłości w tym sektorze, 
konieczności wspomagania wielu instytucji ze środków publicznych (tj. na koszt 
podatników), a także przykładów sprzecznych z prawem lub nieetycznych postaw 
pracowników43, o których już wcześniej wspomniano.

36 Jest to tzw. schemat Ponziego. Więcej zob. M. Dusza, Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe. Implika-
cje i sposoby przeciwdziałania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2011, passim.

37 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prokuratura-bliski-koniec-sledztwa-ws-amber-
-gold,501485.html (30.03.2015).

38 Pokłosiem skarg klientów tych instytucji były kary nałożone przez Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11255, 30.03.2015), a także wprowa-
dzenie przez Polską Izbę Ubezpieczeń rekomendacji bancassurance (http://www.piu.org.pl/rekomenda-
cje, 30.03.2015).

39 Klienci instytucji finansowych skarżyli się przeważnie na tzw. produkty regularnego oszczędzania 
o wieloletnim horyzoncie inwestycyjnym i z bardzo wysokimi opłatami likwidacyjnymi.

40 Reakcją na skargi klientów nieuczciwych firm pożyczkowych i parabanków była kampania spo-
łeczna „Zanim Podpiszesz”. http://www.zanim-podpiszesz.pl/ (30.03.2015).

41 http://www.pb.pl/3417041,10161, banki-zaplaca-firmom-miliardy-zl-za-toksyczne-opcje-walutowe 
(30.03.2015).

42 Marek Belka do bankowców: A teraz powiem o was prawdę, „Dziennik Gazeta Prawna”, 6 lutego 
2015.

43 P. Wiśniewski, Kapitał ludzki jako kluczowy element sukcesu światowych instytucji zbiorowego inwe-
stowania, w: Wiedza i bogactwo narodów, Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej, Zarzą-
dzanie, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 154–156.
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Uczestnictwo w rynku finansowym jest związane z podejmowaniem dwóch 
rodzajów ryzyka, tj. ryzyka systematycznego (czynniki makroekonomiczne) i ry-
zyka specyficznego (czynniki mikroekonomiczne). Każdy inwestor powinien być 
świadom konsekwencji swoich błędnych decyzji, wynikających jedynie z niewła-
ściwej oceny zdobytych informacji, nie zaś z oszustwa drugiej strony transakcji. 
Wszelkiego rodzaju naruszenia prawa na rynku finansowym powodują wzrost 
ryzyka systematycznego, którego próbę modyfikacji mogą podjąć jedynie instytucje 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo rynku.

Przekazywanie środków finansowych powinno być na tyle sformalizowane, aby 
ich dawcy byli świadomi wszystkich rodzajów ryzyka związanego ze zwrotem tych 
środków. Innymi słowy: dawca jest skłonny ponieść ryzyko inwestycji wtedy, kiedy 
będzie miał możliwość jej spieniężenia i gdy nastąpi to po godziwej cenie, tj. ustalonej 
zgodnie z niezakłóconymi prawami wolnego rynku. Występowanie wspomnianych 
negatywnych zjawisk zmusza inwestorów do uwzględnienia dodatkowego ryzyka 
w ich decyzjach i szukania alternatywnych źródeł lokowania nadwyżek finansowych 
poza rynkiem finansowym. Efektem jest m.in. wzrost kosztów kapitału na rynku 
pierwotnym44 i ogólny spadek płynności rynków wtórnych. Erozja zaufania do ryn-
ku finansowego powoduje tym samym spadek obrotów i zainteresowania rynkiem, 
na którym trudniejsza staje się mobilizacja kapitału. Pozostali na rynku inwestorzy, 
dostrzegając zacinający się mechanizm rynkowy, wycofują się i pozbawiają rynek 
finansowy racji bytu45.

6.  Wpływ regulacji na stopień zaufania  
do rynku finansowego

Wszelkie naruszenia prawa na rynku finansowym skutecznie demotywują 
potencjalnych nowych uczestników rynku jako dawców kapitału. Rozwojowi ryn-
ku i budowaniu zaufania do niego muszą zatem towarzyszyć takie rozwiązania 
prawno-instytucjonalne, które nadążą za aktualnymi praktykami rynkowymi 

44 Aby zobrazować w inny sposób koszty pozyskania, warto zwrócić uwagę na usługę tzw. subemisji 
inwestycyjnej. Usługa ta polega na zakupie na własny rachunek przez pewien podmiot (najczęściej firmę 
inwestycyjną organizującą emisję) tej części papierów wartościowych, na którą nie złożono zapisów w ter-
minie ich przyjmowania. W przypadku nieefektywnego rynku finansowego koszty subemisji w połącze-
niu z kosztami emisji sensu stricto mogą na tyle podrożyć całe przedsięwzięcie, że oferta publiczna prze-
staje być dla przedsiębiorstwa atrakcyjnym źródłem finansowania.

45 J. Eichelberger, Das Verbot der Marktmanipulation, Duncker & Humblot, Berlin 2006, s. 65.
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(wynikającymi m.in. z ewolucji zjawisk ekonomicznych) i po odpowiednim procesie 
rozpoznawczym wyeliminują te, które będą powszechnie uznane za szkodliwe.

Uzasadnieniem silnej regulacji rynków finansowych na poziomie instytucjona-
lnym jest przesłanka, że jedynie w ten sposób można korygować niedoskonałości 
rynku. Zgodnie z teorią interesu publicznego46 ingerencja w funkcjonowanie rynku 
ma stanowić swoiste remedium na pewne praktyki rynkowe czyniące rynek mniej 
efektywnym i niszczące zaufanie jego uczestników, np. oszustwa, monopole, ma-
nipulacje i asymetrie informacji (według teorii te zjawiska wynikają z nieefektywnego 
mechanizmu samoregulacji). Gdy rynek nie jest w stanie funkcjonować w oparciu 
o samoregulację, konieczna jest regulacja paternalistyczna, oparta na szerokiej 
interwencji publicznej w zasady funkcjonowania rynku47.

Z drugiej strony twórcy chicagowskiej teorii regulacji wskazują, że korzyści 
z publicznej regulacji nie zawsze przewyższają jej koszty ponoszone przez część uczest-
ników rynku48. Przeregulowanie może szkodzić funkcjonalności i efektywności rynku 
finansowego, wpływać na nadmierne zwiększanie kosztów pozyskiwania kapitału, 
kosztów transakcyjnych i kosztów prawnych, zaburzając tym samym mechanizm 
alokacji kapitału49. Uczestnicy takiego przeregulowanego rynku nie uzyskają na nim 
oczekiwanych korzyści ekonomicznych wynikających z zaufania akcjonariuszy50. 
Normatywne regulacje prawne powinny wytyczać granicę oddzielającą maksimum 
wolnego rynku od maksimum bezpieczeństwa51.

Choć współczesne rynki finansowe są silnie uregulowane, pojawiają się głosy co 
do liberalizacji i redukcji bezpośredniego wpływu państwa na ekonomię poprzez 
samoregulację52. Zaletą samoregulacji53 w stosunku do aktów normatywnych jest fakt, 

46 Teoria zakłada, że rynki pozostawione same sobie stają się chaotyczne, dlatego konieczna jest inter-
wencja państwa jako neutralnego arbitra. Twórcą teorii był A. Pigou. Współcześnie jest ona poddawana 
krytyce. Por. R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Schleifer, What Works…, op.cit., passim.

47 Ideą tej regulacji jest osiąganie przez rynek celów wyznaczanych przez państwo, a nie celów indy-
widualnych, które mogą mieć charakter irracjonalny. Publiczna maksymalizacja użyteczności daje lepszy 
efekt niż suma użyteczności indywidualnych. Ponadto państwo, będąc kluczowym uczestnikiem rynku 
i reprezentując głosy większości inwestorów, gwarantuje stabilność systemu.

48 R. Söderström, Regulating Market Manipulation, „Uppsala Faculty of Law Working Paper” 2011, 
nr 1, s. 25–27.

49 I. Chojecka, Wpływ naruszeń zasad uczciwego obrotu giełdowego na kształt rynków kapitałowych, 
rozprawa doktorska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 29.

50 Warunki i kierunki naprawy polskiego rynku kapitałowego. Raport sporządzony przez niezależną 
grupę obserwatorów i praktyków polskiej gospodarki, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2003, nr 5, s. 31–32.

51 P. Wajda, Efektywność informacyjna rynku giełdowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 45.
52 R. Söderström, Regulating Market…, op.cit., s. 6.
53 Samoregulację można rozumieć jako pozostawianie pewnych spornych kwestii do rozwiązania 

określonemu środowisku, które spontanicznie i  samoistnie tworzy normy społeczne stanowiące 
odpowiedź na dane zjawisko.
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że uczestnicy rynku postęują zgodnie z własnymi, narzuconymi przez siebie regułami, 
co ma stanowić wyraz znajomości rynku i  jego dojrzałości. Przykładowo giełdy 
powinny same dążyć do eliminacji szkodliwych zjawisk, aby przyciągać i budować 
zaufanie wśród nowych inwestorów54. Ponadto emitenci papierów wartościowych 
powinni bezinteresowanie dążyć do upubliczniania wszystkich informacji, aby 
łatwiej pozyskiwać kapitał, ponieważ brak informacji oznacza informację najgorszą 
z możliwych55. Samoregulacja wydaje się również wpisywać w działalność o cha-
rakterze edukacyjnym, która ma ogromne znaczenie dla budowania świadomości 
uczestników rynku finansowego na temat potencjalnych zagrożeń rynku i  tym 
samym budowania zaufania do tego rynku.

Jako przykłady samoregulacji na polskim rynku kapitałowym można wymienić 
regulaminy tworzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w  Warszawie 
na zarządzanych przez nią rynkach. Zarząd wraz z Radą GPW uchwalają ponadto 
Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW56. Tego rodzaju kodeksy i reguły, 
określane jako zasady corporate governance, zajmują jednakże miejsce pomiędzy 
rynkiem a prawem (regulacją)57.

Jedna z  form regulacji polega na wykorzystaniu bodźców ekonomicznych 
skłaniających uczestników rynku do pożądanego zachowania, zwana incentive 
based regulation. Stosuje się ją w dziedzinach, gdzie koszty kontroli zgodności 
są stosunkowo wysokie58. Inną formę stanowi regulacja command and control, 
polegająca na określaniu pewnych reguł postępowania, których przestrzeganie 
przez uczestników rynku jest na bieżąco monitorowane i związane z określonymi 
konsekwencjami.

Teoretycznie zatem eliminacja zjawisk niepożądanych miałaby następować 
na zasadzie piętnowania ich twórców przez pozostałych uczestników rynku. Zder-
zenie tego założenia z dotychczasową praktyką wypada jednak blado. Najświeższym 

54 D. R. Fischel, D. J. Ross, Should the Law Prohibit Manipulation in Financial Markets?, „Harvard Law 
Review” 1991, nr XII, s. 549.

55 F. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Schleifer, What Works…, op.cit., s. 1.
56 Celem regulacji jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, wzmocnienie praw akcjona-

riuszy również w materii nieregulowanej przez prawo, poprawa jakości komunikacji spółek z inwesto-
rami oraz niestwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych nierównoważonych korzyściami wynikającymi 
z potrzeb rynku. Por. http://www.corp-gov.gpw.pl/publications.asp (30.03.2015).

57 Z jednej strony nie oddają one całkowice inicjatywy w kształtowaniu praktyk rynkowi, z drugiej 
zaś nie mają mocy wiążącej właściwej przepisom ustawowym. Oznacza to, że fakt obowiązywania pewnej 
reguły jest okolicznością, którą można bez większego trudu zweryfikować. Zob. M. Cejmer, M. Chruściń-
ski, A. Opalski, K. Opustil, T. Sójka, R. Stroiński, Ch. Teichmann, Europejskie prawo spółek, t. III, Cor-
porate Governance, Kraków 2006, s. 45 za: A. Błachnio-Parzych, Kryminalizacja manipulacji…, op.cit., 
s. 252.

58 A. Błachnio-Parzych, Kryminalizacja manipulacji…, op.cit., s. 269–270.
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przykładem może być kryzys subprime zapoczątkowany w USA, gdzie liberal-
izacja przepisów prawa i pozostawienie swobody samoregulacyjnej uczestnikom 
dojrzałego rynku finansowego nie ustrzegła gospodarki amerykańskiej i światowej 
przez poważnymi perturbacjami. Innym przykładem fiaska samoregulacji jest in-
sider trading59, w której przypadku po wieloletniej dyskusji ekonomistów, etyków 
i prawników większość jurysdykcji postanowiła oficjalnie zakazań tej praktyki ze 
względu na szkodliwy wpływ na zaufanie inwestorów do rynku60.

Współcześnie ekonomiści zdają się rozumieć, że rynek nie funkcjonuje w sposób 
doskonały i że pewne jego odgórne ograniczenia na poziomie instytucjonalnym 
istotnie ograniczają ryzyko systemowe i zmniejszają koszty transakcyjne61. Ponadto 
im bardziej skomplikowane są określone stosunki gospodarcze, tym większy pro-
fesjonalizm jest wymagany od jego uczestników. Rynek finansowy ma jednak to do 
siebie, że mimo iż zrozumienie zachodzących na nim procesów nie należy do zadań 
najłtawiejszych, to z założenia dostep do niego mają niemal wszyscy. Powszechność 
tego dostępu warunkuje wysoką konkurencję, którą niektórzy starają się wykorzystać 
w nieuczciwy sposób dla własnych celów. O ile w innych sferach obrotu gospodar-
czego można rozważać dopuszczalność reguły caveat emptor62, o  tyle ogromna 
liczba uczestników rynku powinna skłonić regulatora do ustanawiania pewnych 
odgórnych zasad postępowania.

Rozwój rynków finansowych jest w coraz większym stopniu oparty na procesach 
globalizacyjnych. Rynki poszczególnych krajów unifikują się ze sobą instytucjonalnie, 
tworząc wspólne płaszczyzny obrotu oparte na wystandaryzowanych instrumentach. 
Rynki, aby zachęcać nowych inwestorów, muszą wzbudzać zaufanie poprzez efek-
tywne zwalczanie zjawisk uznanych powszechnie za negatywne (np. insider trading 
i manipulacje instrumentami finansowymi). Sukces na tym polu wymaga m.in. 
kooperacji, przejrzystości, uniformizacji zasad obrotu i przekazywania informacji, 
a także eliminacji pewnych typów transakcji (np. tzw. nagiej krótkiej sprzedaży)63. 

59 Insider trading to  sprzeniewierzenie/przywłaszczenie sobie informacji należących do emitenta, 
stanowiące nadużycie jego zaufania. Jest to nawiązanie do tzw. misappropriation theory. Por. A. Lange, 
Reputationsrisiko Insiderhandel und Marktmanipulation, „Sonderheft Risk & Compliance, Risiko Man-
ager” 2008, nr 1, s. 30–36.

60 Wprowadzenie ograniczeń dotyczących insider tradingu wyłącznie na poziomie korporacyjnym 
(a nie prawa krajowego) byłoby rozwiązaniem nieefektywnym. Ponadto pracownikom trudno byłoby 
karać kolegów i  zwalczać zjawisko, które byłoby dla nich potencjalne korzystne. Por.  L.  Harris, Tra-
ding & Exchanges, op.cit., s. 591.

61 Ł. Hardt, Nie wymieniajmy tak szybko podręczników do ekonomii, „Rzeczpospolita”, 21 września 
2009, s. B10.

62 W języku łacińskim oznacza to „niech kupujący się strzeże”. Chodzi tutaj o zasadę ograniczonej 
dobrej wiary w obrocie handlowym, obowiązującej np. w systemie anglosaskim.

63 M. G. Pickholz, J. Pickholz, Manipulation, „Journal of Financial Crime” 2001, nr 11, s. 137.
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Unifikacja instytucjonalna może być osiągnięta tylko dzięki odgórnemu narzuceniu 
formalnych zasad postępowania. Rynki finansowe nie rozwijałyby się tak szybko, 
gdyby opierały się wyłącznie na samoregulacji64.

Regulacja instytucjonalna nie może jednak postępować wyłącznie w celu 
maksymalizacji zaufania inwestorów do rynku kosztem ograniczania funkcji rynku. 
Zaufanie do rynku nie jest równoznaczne z jego efektywnością. Hipotetycznie, gdyby 
regulatorowi udało się stworzyć rynek, na którym nie występują żadne naruszenia, 
inwestorzy czuliby się na nim bezpieczni, jednakże nie byłby on dla nich atrakcyjny 
za wzdlęgu na nadmiernie rozbudowane mechanizmy kontrolne i obowiązki ra-
portowania. Regulator, tworząc prawo, powinnien zatem skupić się na funkcjach 
rynku, a nie na zaufaniu inwestorów do niego, ponieważ zaufanie do rynku nie jest 
funkcją rynku. Co więcej, zaufanie do rynku nie może również oznaczać eliminacji 
ryzyka, bo to właśnie ryzyko jest kołem zamachowym rozwoju rynku65.

7. Zakończenie

Za M. Czapińskim i T. Pankiem66 warto wskazać na kilka sposobów zwięk-
szania ogólnego zaufania Polaków, co przełożyłoby się na wyższy poziom kapitału 
społecznego. Wydaje się, że kluczem do tego jest reforma edukacji, począwszy od 
nauczania elementarnego, gdzie nacisk wciąż kładzie się na  indywidualistyczny 
sposób nauczania, a nie na promowanie współpracy wśród uczniów. Po drugie, bar-
dziej przejrzysty system polityczno-prawny, a przede wszystkim bardziej efektywny 
wymiar sprawiedliwości mógłby zwiększyć poziom zaufania Polaków do instytucji 
publicznych. W końcu nie bez znaczenia są również bodźce natury stricte ekono-
miczno-finansowej kierowane do przedsiębiorców, na przykład w postaci bardziej 
przejrzystego prawa podatkowego, które zwiększyłoby wiarę w sens podejmowania 
działań przedsiębiorczych.

Zaufanie do rynku należy budować, ustanawiając mechanizmy prawne gwa-
rantujące bezpieczeństwo obrotu przy dążeniu do zapewnienia wszystkim jego 
uczestnikom równości, w szczególności pod kątem dostępu do istotnych infor-
macji cenotwórczych, na które inwestorzy są bardzo wrażliwi. Szeroko rozumiane 
i wpływające na przejrzystość rynku obowiązki informacyjne, a także efektywnie 
działający system penalizacji wspólnie wpływają na wzrost zaufania do rynku fi-

64 F. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Schleifer, What Works…, op.cit., s. 27.
65 R. Söderström, Regulating Market…, op.cit., s. 33–34.
66 Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011.
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nansowego. Efektem końcowym jest spadek kosztów inwestycji, co ma pozytywny 
wpływ na wzrost gospodarczy i poziom zatrudnienia67.

Sukces na tym polu wymaga m.in. kooperacji, przejrzystości, uniformizacji 
zasad obrotu i przekazywania informacji, a także ograniczaniu pewnych potenc-
jalnie groźnych typów instrumentów68, np. niesymetrycznych opcji walutowych, 
kredytów walutowych czy długoterminowych produktów regularnego oszczędzania 
z wysokimi opłatami wyjścia. Unifikacja instytucjonalna może być osiągnięta tylko 
dzięki odgórnemu narzuceniu formalnych zasad postępowania. Rynki finansowe 
nie rozwijałyby się tak szybko, gdyby opierały się wyłącznie na samoregulacji69. 
Prawo i regulacje instytucjonalne mają zatem kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku 
i ochrony jego uczestników.
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WYBRANE ASPEKTY RELACJI INWESTORSKICH 
W ŚWIETLE ASYMETRII INFORMACJI NA RYNKU 
KAPITAŁOWYM

1.  Asymetria informacji jako element 
niedoskonałego rynku

Informacja jako determinanta równowagi rynkowej w modelach ekonomicznych 
stała się punktem zwrotnym w rozwoju teorii ekonomicznych, czego efektem było 
powstanie wielu teorii opisujących znaczenie dostępu do informacji, jej posiadania 
lub braku i związanych z nim implikacji w latach 60. i 70. XX wieku. Do uwzględ-
nienia znaczenia informacji przyczyniło się wielu ekonomistów, którzy uważali, że 
dotychczasowe konstruowanie modeli ekonomicznych zakładających ex ante dosko-
nałą informację wśród wszystkich uczestników rynku, brak kosztów transakcyjnych 
czy też racjonalność zachowań graczy rynkowych stanowi zbyt duże uproszczenie, 
nieodzwierciedlające istotnych uwarunkowań rzeczywistości.

Przykładem mogą być badania przeprowadzone przez W. Vickreya, obejmujące 
aukcje, podczas których uczestnicy posiadający niepełne informacje podejmowali 
decyzje o wysokości ceny, jaką byliby w stanie zapłacić za przedmiot licytacji w opar-
ciu o oczekiwane zachowania pozostałych uczestników1. Oferty uczestników aukcji 
były składane kopertach, co uniemożliwiało zapoznanie się z nimi przez innych 
uczestników licytacji. Nabywcą przedmiotu aukcji stawała się osoba, która złożyła 
najwyższą ofertę cenową, jednakże ostatecznie musiała zapłacić cenę drugą co do 
wysokości, zaoferowaną przez kolejnego licytującego2. Według Vickreya licytujący 

1 W. Vickrey, Counterspeculation, Auctions and Competitive Sealed Tenders, „The Journal of Finance” 
1961, Vol. 16, No. 1, s. 8–37.

2 Vickrey używa określenia second highest (or lowest) bid price. Ibidem, s. 8.
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zawsze zaproponuje cenę będącą odzwierciedleniem wartości, jaką ma dla niego 
przedmiot aukcji, ponieważ jej ostateczna wysokość będzie zależeć wyłącznie od 
ofert pozostałych licytujących, co de facto oznacza, że nie opłaca się zaniżanie ceny 
licytowanego przedmiotu, i w efekcie taki mechanizm usprawnia alokację zasobów. 
Zaprezentowany przykład egzemplifikuje znaczenie uwzględnienia w modelach 
ekonomicznych występowania zjawiska asymetrii informacji jako nieodzownej 
zmiennej umożliwiającej prowadzenie badań w sytuacjach, kiedy na rynku występują 
zagadnienia, w których poszczególne podmioty mają niepełną informację.

Przedstawiciele nauki i praktycy życia gospodarczego zajmujący się problematyką 
relacji inwestorskich w aspekcie asymetrii informacyjnej podkreślają makroekono-
miczny wymiar relacji inwestorskich, a w szczególności redukcji ryzyka asymetrii 
informacji i zwiększenia efektywności rynku kapitałowego3.

Na podstawie badań nad utrudnieniami w dostępie do informacji zostały wyod-
rębnione cztery rodzaje informacji tworzące się w warunkach niepełnej informacji4:
• informacja niedoskonała, w której co najmniej jeden z podmiotów nie zna 

decyzji podjętych przez inne podmioty i w efekcie nie jest w stanie precyzyjnie 
określić swojej sytuacji na rynku,

• informacja niepewna, w której występują czynniki losowe, a decydent nie jest 
w stanie określić prawdopodobieństwa wystąpienia możliwych rozwiązań,

• informacja niepełna, kiedy uczestnicy gry rynkowej nie mają wszystkich infor-
macji potrzebnych do podejmowania decyzji (np. nie znają w pełni reguł gry),

• informacja asymetryczna, gdy jeden z podmiotów jest w posiadaniu dodatkowej 
informacji ponad te informacje, które mają inni, i może ją wykorzystać w celu 
osiągnięcia przewagi.
Ze względu na poruszaną problematykę istotne jest sięgnięcie do źródła w celu 

wyjaśnienia pojęcia asymetrii informacji. Zgodnie ze słownikiem ekonomicznym 
asymetria informacji (assymmetric information) to5: „sytuacja, gdy wszystkie 
podmioty gospodarcze nie mają dostępu do takich samych informacji. Asymetria 
informacji występuje w rzeczywistości gospodarczej. Żaden podmiot gospodarczy 
nie ma dostępu do pełnej informacji: niektóre podmioty maja wiedzę, której innym 
brakuje. Z różnych powodów dostęp do informacji mają tylko wybrane podmioty. 
Niektóre rodzaje informacji uznaje się za prywatne, np. maksymalna cena, którą 
dana osoba jest skłonna licytować na aukcji. Inne rodzaje informacji można zmierzyć 

3 D. Dziawgo, Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2011, s. 287.

4 A. Blajer-Gołębiewska, Asymetria informacji w relacjach inwestorskich. Perspektywa nadzoru kor-
poracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 13.

5 Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 35.
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(sprawdzić) w sposób obiektywny, np. poziom zapasów utrzymywanych przez dane 
przedsiębiorstwo, ale pełny dostęp do takich informacji ma jedynie zainteresowane 
przedsiębiorstwo, a nie jego rywale. Jeśli informacja prywatna jest przekazywana 
innym podmiotom, nie muszą one uznawać jej za wiarygodną, chyba że mogą ją 
niezależnie zweryfikować. Dla każdego podmiotu gospodarczego istnieje więc wiele 
niedostępnych informacji, które są dostępne dla innych (…)”.

Przytoczoną definicję asymetrii informacji charakteryzują trzy atrybuty. Po pierw-
sze, asymetria informacji występuje w rzeczywistości gospodarczej, co oznacza, że 
niektórzy uczestnicy rynku mają informacje (wiedzę), których nie mają inni. Po drugie, 
w zakresie asymetrii informacji wyróżnia się informacje prywatne, które mają charakter 
subiektywny i związku z tym nie są dostępne dla innych podmiotów gospodarczych, jak 
na przykład wysokość składanej oferty przez uczestnika aukcji, co zostało zaprezentowane 
w modelu W. Vickreya. Dostęp do informacji prywatnej jest zazwyczaj utrudniony, 
a w przypadku jej udostępnienia dodatkową trudność może sprawić jej uwiarygodnienie. 
Po trzecie wreszcie, składową asymetrii informacji jest informacja, którą można zmierzyć 
w sposób obiektywny, jak na przykład wielkość sprzedaży danego przedsiębiorstwa za 
dany okres. Jednakże pełną dostępność do tego rodzaju informacji ma jedynie samo 
przedsiębiorstwo i w zależności od uwarunkowań rynkowych i prowadzonej przez nie 
polityki informacyjnej informacje te mogą być udostępniane innym zainteresowanym 
podmiotom. Przykładem mogą być pracownicy spółek notowanych na giełdzie papierów 
wartościowych, a zwłaszcza członkowie zarządów i rad nadzorczych. Ta grupa benefi-
cjentów mająca bezpośredni dostęp do informacji wewnętrznych spółki jest zaliczana 
tzw.  insiderów w odróżnieniu do grupy inwestorów zewnętrznych nazywanych 
outsiderami6. Wśród inwestorów zewnętrznych dostęp do informacji także jest 
zróżnicowany. Uprzywilejowaną pozycję ze względu na pełnione funkcje mają in-
westorzy instytucjonalni, tacy jak banki inwestycyjne czy domy maklerskie. Jedynie 
inwestorzy indywidualni są zdani na podejmowanie decyzji w oparciu o informacje 
podane do publicznej wiadomości w nadziei, że są one rzetelne i prawdziwe.

2.  Funkcjonowanie relacji inwestorskich w modelach 
corporate governance

Relacje inwestorskie jako narzędzie komunikacji uczestników rynku kapitałowego 
są częścią składową większego systemu zwanego corporate governance (nadzór 

6 M. Jerzemowska, Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1999, s. 119.
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korporacyjny)7. Corporate governance, zgodnie z definicją OECD, jest związany 
z istnieniem sieci relacji między kadrą zarządzającą spółek, ich organami zarządza-
jąco-nadzorczymi, wspólnikami i akcjonariuszami oraz innymi interesariuszami. 
Corporate governance oferuje ponadto strukturę, za której pośrednictwem są ustalane 
cele spółki, środki realizacji tych celów i środki umożliwiające śledzenie wyników 
spółki8. Dlatego też w tym ujęciu corporate governance to mechanizm wykorzystywany 
do kontrolowania i koordynowania zachowań udziałowców, którzy współpracują 
z kadrą zarządzającą dla efektywnej realizacji zadań stawianych przez przedsię-
biorstwo. Stopień przestrzegania przez spółki zasad nadzoru korporacyjnego jest 
istotnym czynnikiem wpływającym na proces podejmowania decyzji inwestycyj-
nych. Na szczególną uwagę zasługuje relacja występująca pomiędzy praktykami 
nadzoru korporacyjnego i międzynarodowym charakterem realizowanych inwestycji 
umożliwiających przedsiębiorstwom szeroki dostęp do zasobów finansowych, a tym 
samym zwiększenie potencjalnej liczby inwestorów9.

Nadzór korporacyjny oznacza tworzoną w przedsiębiorstwie sieć zależności wy-
stępującą pomiędzy zarządzającymi przedsiębiorstwem i akcjonariuszami, których 
celem jest generowanie korzyści dla wszystkich akcjonariuszy w wyniku redukcji 
asymetrii informacji pomiędzy zarządzającymi i akcjonariuszami, zwiększanie 
wartości przedsiębiorstwa oraz kształtowanie jego pozytywnego wizerunku wobec 
interesariuszy. Oznacza to, że głównym celem zarządzania spółką jest działanie 
w interesie akcjonariuszy, co implikuje powstanie asymetrii informacji pomiędzy 
właścicielami spółek a zarządzającymi nimi. Ten rodzaj asymetrii informacji stał 
się obszarem badań relacji inwestorskich funkcjonujących w ramach istniejących 
modeli nadzoru korporacyjnego.

W modelu anglosaskim corporate governance, nazywanym shareholder model 
i zaliczanym do tzw. modelu otwartego lub też do modelu zorientowanego na rynek, 
występującego głównie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, zasad-
nicze znaczenie ma rozwinięty rynek kapitałowy. Charakteryzuje się on wysoką 
kapitalizacją, mobilnością kapitału i efektywnością informacyjną, które determi-
nują możliwości pozyskania kapitału niezbędnego do finansowania działalności 
gospodarczej. Struktura prawna i organizacyjna modelu anglosaskiego zakłada 
relatywnie małe znaczenie banków komercyjnych i instytucji kredytowych w zakresie 
finansowania działalności gospodarczej spółek giełdowych, jak również spełniania 

7 M.  Aluchna, Wykorzystanie internetu w  kształtowaniu relacji inwestorskich, „E-mentor” 2013, 
nr 5 (52), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/52/id/1066 (05.02.15).

8 Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, 2004, s.  11, http://www.oecd.org/daf/ca/corporategover-
nanceprin- ciples/34656740.pdf (12.01.15).

9 Ibidem, s. 13.
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przez te instytucje funkcji nadzorczych wobec zarządców spółek. Model ten cechuje 
się rozproszoną strukturą akcjonariatu spółek, czego rezultatem jest również silne 
rozproszenie własności i kontroli wynikającej z prawa głosu, co daje menedżerom 
spółek kontrolę operacyjną nad zarządzanymi przez nich spółkami. Oznacza to, 
że istnieje pełne rozdzielenie własności akcjonariuszy od kontroli nad spółkami 
zarządzanymi przez menedżerów. Silną pozycję menedżerów sankcjonuje również 
możliwość udzielania im przez akcjonariuszy różnego rodzaju pełnomocnictw od-
nośnie do wykonywania prawa głosu w ich imieniu podczas walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy. Rozwój modelu anglosaskiego został oparty głównie na zasadzie 
powiększania wartości spółki dla akcjonariuszy, którego miernikami są: wskaźnik 
zysku spółki przypadającego na akcję i kształtująca się bieżąca cena akcji, które 
w warunkach rozwiniętego rynku kapitałowego odzwierciedlają wartość rynkową 
i kapitalizację spółki. Zarządzający spółkami pomimo faktu, że ich głównym za-
daniem jest działalność na rzecz akcjonariuszy, nie są poddawani ścisłej kontroli 
głównie ze względu na wspomniane duże rozproszenie akcjonariatu, który z tego 
powodu ma niewielki wpływ na rozwój spółki. Dlatego też w modelu anglosaskim 
funkcje kontrolne nad zarządzającymi spółkami giełdowymi sprawuje sam rynek 
kapitałowy poprzez m.in. rynek przejęć i aktywność inwestorów instytucjonalnych, 
jak również szeroko rozbudowany system praw i zasad regulujących kwestie związane 
z reprezentacją uczestników rynku kapitałowego.

Drugi rodzaj modelu – stakeholder model lub model zamknięty (insider control 
model), nazywany również bank-centered system ze względu na istotną rolę, jaką 
w nim odgrywają banki – występuje w europejskich krajach, takich jak Niemcy, 
Francja, Polska, oraz w państwach azjatyckich, takich jak Japonia i Korea Południo-
wa. Model zamknięty charakteryzuje się relatywnie słabiej rozwiniętym rynkiem 
kapitałowym w porównaniu do modelu anglosaskiego o relatywnie małej liczbie 
spółek notowanych na giełdzie i niskiej kapitalizacji. W modelu tym rynek kapi-
tałowy nie jest głównym źródłem finansowania działalności gospodarczej spółek. 
Rolę tę spełniają instytucje finansowe poprzez udzielanie kredytów i finansowanie 
własne w postaci zatrzymanych zysków spółek giełdowych. Instytucje kredytowe 
często są powiązane kapitałowo z finansowanymi przez siebie spółkami, przez co 
są w stanie odgrywać istotną rolę w funkcjach nadzorczych korporacji. Jest to możli-
we, gdyż do rad nadzorczych powoływani są przedstawiciele instytucji finansowych 
jako głównych dostarczycieli kapitału. Ich uczestnictwo w posiedzeniach rad nad-
zorczych korporacji ułatwia im dostęp do wszelkich istotnych informacji o spółkach 
i umożliwia im bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane w spółkach. Taki 
mechanizm nadzoru korporacji sprawowany przez banki w imieniu swoich klientów 
prowadzi do wysokiej koncentracji i instytucjonalizacji własności, a także poprawia 
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przepływ informacji pomiędzy właścicielami kapitału a zarządzającymi spółkami, 
co doprowadza do redukcji asymetrii informacji.

Ze względu na pozyskiwanie przez spółkę kapitału na prowadzenie i rozwój dzia-
łalności gospodarczej takie budowanie silnych powiązań z instytucjami finansowymi 
jest dla niej korzystne, zwłaszcza w okresach wahań koniunktury gospodarczej czy 
wręcz kryzysu gospodarczego. Z punktu widzenia instytucji finansowych są one 
także bardziej skłonne do finansowania spółek powiązanych z nimi kapitałowo, gdyż 
mogą mieć znaczący wpływ na proces podejmowania decyzji w zakresie strategii 
rozwoju spółek. Jednakże posiadanie przez instytucje finansowe dużych pakietów 
akcji spółek, oznaczające koncentrację kapitału przy jednoczesnym kredytowaniu 
tych spółek, może doprowadzić do konfliktu interesów i pokusy nadużycia. Banki 
występują bowiem w aspekcie relacji inwestorskich jednocześnie jako kredytodawcy, 
akcjonariusze, przedstawiciele innych akcjonariuszy i członkowie rad nadzorczych. 
Model zamknięty jest bardziej statyczny ze względu na bardziej stabilny udział 
dominującego akcjonariusza, co umożliwia finansowanie projektów o niewiel-
kiej stopie zwrotu. Członkowie organów spółki są wybierani przez akcjonariuszy 
większościowych i realizują ich strategię. Konflikt pomiędzy akcjonariuszami i me-
nedżerami nie jest tak wyraźny w tym modelu w porównaniu do modelu kontroli 
zewnętrznej, charakteryzującego się rozproszeniem akcjonariatu większości spółek 
i silną pozycją menedżerów.

3.  Relacje inwestorskie w świetle asymetrii informacji 
na polskim rynku kapitałowym

W celu uchwycenia implikacji asymetrii informacji w relacjach inwestorskich na pol-
skim rynku kapitałowym podjęto próbę dokonania ich analizy w oparciu o wyłonione 
z literatury przedmiotu zmienne reprezentujące poziom asymetrii informacji i wy-
brane dane spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Do zmiennych reprezentujących poziom asymetrii informacji przyjęto: 
liczbę analityków sporządzających raporty okresowe danej spółki, liczbę dużych ak-
cjonariuszy o udziale co najmniej 5% ogółu akcji, udział akcji w posiadaniu głównych 
akcjonariuszy, udział głosów w posiadaniu głównych akcjonariuszy, udział głosów 
największego akcjonariusza i udział akcjonariatu rozproszonego (procent akcji w po-
siadaniu jednego akcjonariusza wynosi mniej niż 5%). W odniesieniu do zmiennych 
reprezentujących spółki giełdowe zostały wykorzystane następujące dane: wartość 
rynkowa pakietu, wynik finansowy netto, kapitał własny i kapitał obcy. Ewaluacja 
zależności analizowanych zmiennych została przeprowadzona przy wykorzystaniu 
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analizy statystycznej w oparciu o wyznaczanie wartości współczynnika korelacji 
liniowej Pearsona pomiędzy zmiennymi poddanymi obserwacji.

Badaniu w zakresie analizy asymetrii informacji w relacjach inwestorskich na polskim 
rynku kapitałowym zostały poddane spółki notowane na GPW w Warszawie wchodzące 
w skład trzech indeksów: WIG30, mWIG40 i WIG50. Wyeliminowano spółki 
prowadzące działalność bankową, ubezpieczeniową i spółki zagraniczne. W celu 
uniknięcia powtarzania się danych spółek notowanych w ramach dwóch różnych 
indeksów do analizy zostały przyjęte dane jednej spółki z jednego indeksu. Przyjęcie 
powyższych kryteriów doboru spółek było podyktowane uzyskaniem homogenicz-
nej próby obejmującej relatywnie największe i średnie spółki notowane na polskim 
rynku kapitałowym. W efekcie próba badawcza obejmuje 63 spółki giełdowe, których 
dane pochodzą ze stron internetowych poszczególnych spółek, portali finansowych 
i Giełdy Papierów Wartościowych SA na koniec 2013 roku. Dla oceny wpływu ana-
lizowanych zmiennych na poziom asymetrii informacji w relacjach inwestorskich 
na polskim rynku kapitałowym wyznaczono wartość współczynnika korelacji 
liniowej Pearsona10. Wyniki analizy zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1.  Współczynniki korelacji pomiędzy zmiennymi reprezentującymi poziom 
asymetrii informacji a danymi finansowymi spółek giełdowych objętych 
badaniem

Wartość 
rynkowa 
pakietu

Wynik 
finansowy 

netto

Kapitał 
własny

Kapitał 
obcy

Liczba analityków 0,524 0,336 0,447 0,320

Liczba dużych akcjonariuszy –0,261 –0,252 –0,349 –0,257

Udział akcji w posiadaniu głównych akcjonariuszy –0,302 –0,283 –0,210 –0,10

Udział głosów w posiadaniu głównych akcjonariuszy –0,257 –0,322 –0,275 –0,042

Udział głosów największego akcjonariusza –0,012 –0,035 0,075 0,147

Udział akcjonariatu rozproszonego (tzw. free float) 0,264 0,234 0,143 –0,039

Źródło: opracowania własne.

10 Współczynnik korelacji liniowej Pearsona mówi o  sile i  kierunku związku między zmiennymi 
i przyjmuje wartość z przedziału [-1;1]. Im wartość jest bliższa zera, tym związek jest słabszy. Im bliżej 
1 (lub -1), tym związek jest silniejszy. Znak współczynnika korelacji mówi o kierunku związku: plus (+) 
oznacza związek dodatni, tj. wzrost (spadek) wartości jednej cechy powoduje wzrost (spadek) wartości 
drugiej (związek wprost proporcjonalny). Minus (-) oznacza kierunek ujemny, tj. wzrost (spadek) warto-
ści cechy powoduje spadek (wzrost) wartości drugiej (związek odwrotnie proporcjonalny). 
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W wyniku przeprowadzonej analizy spółek notowanych na GPW w Warszawie 
pod względem analizy poziomu asymetrii informacji na polskim rynku kapitałowym 
sformułowano ogólne wnioski, wskazujące na:
• pozytywne zależności zachodzące pomiędzy liczbą analityków sporządzających 

okresowe raporty o spółkach giełdowych dla inwestorów jako zmienną repre-
zentującą poziom asymetrii informacji a danymi finansowymi spółek objętych 
badaniem będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie, do których zaliczono: wartość rynkową pakietu akcji, kapitał 
własny, wynik finansowy i kapitał obcy. Relatywnie wysokie korelacje wystę-
pujące pomiędzy dużą liczbą analityków finansowych a danymi finansowymi 
spółek wskazują na fakt, że w spółkach tych występuje niski poziom asymetrii 
informacji. Ma to istotne znaczenie dla inwestorów w aspekcie kształtowania się 
relacji inwestorskich na polskim rynku kapitałowym, gdyż w literaturze światowej 
liczba analityków jest uważana za jeden z najczęściej używanych wskaźników 
asymetrii informacji w relacjach inwestorskich;

• negatywne zależności występujące pomiędzy liczbą dużych akcjonariuszy 
a poszczególnymi zmiennymi reprezentującymi dane finansowe spółek objętych 
badaniem. Koresponduje to ze specyfiką polskiego rynku kapitałowego, charak-
teryzującego się wysoką koncentracją własności i wynikającym z tego zjawiska 
prawdopodobieństwem występowania pokusy nadużycia ze strony menedżerów 
wobec właścicieli i w rezultacie inwestorów zewnętrznych, jak również nadużyć 
ze strony dominujących akcjonariuszy wobec akcjonariuszy mniejszościowych;

• negatywne zależności zachodzące pomiędzy udziałem akcji w posiadaniu głów-
nych akcjonariuszy a wartością rynkową pakietu, wynikiem finansowym netto 
i kapitałem własnym, które wskazują na podobieństwo kształtowania się relacji 
inwestorskich obejmujących korelacje zachodzące pomiędzy liczbą dużych ak-
cjonariuszy i wynikami finansowymi spółek cechujących się dużą koncentracją 
własności i wynikających z niej implikacji na polskim rynku kapitałowym;

• negatywne zależności występujące pomiędzy udziałem głosów w posiadaniu 
głównych akcjonariuszy a zmiennymi reprezentującymi dane finansowe spółek 
objętych badaniem, które wypływają z koncentracji własności i praw wynikają-
cych z wysokiego udziału głosów głównych akcjonariuszy;

• nieistotne statystycznie zależności pomiędzy udziałem głosów największego 
akcjonariusza a analizowanymi zmiennymi reprezentującymi dane finansowe 
spółek objętych badaniem;

• pozytywne zależności zachodzące pomiędzy udziałem akcjonariatu rozproszonego 
a wartością rynkową pakietu akcji będących przedmiotem obrotu i wynikiem 
finansowym netto, które korespondują ze specyfiką polskiego rynku kapitałowego 
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charakteryzującego się relatywnie niskim udziałem akcjonariatu rozproszone-
go zdominowanego przez większościowe pakiety własności koncentrujące się 
na niewielkiej liczbie udziałowców.

4. Zakończenie

Przeprowadzona analiza wykazała zróżnicowane korelacje pomiędzy zmienny-
mi reprezentującymi poziom asymetrii informacji a zmiennymi odnoszącymi się 
do wybranych danych finansowych spółek giełdowych objętych badaniem i noto-
wanych na polskim rynku kapitałowym. Wyraźne korelacje wystąpiły pomiędzy 
najpopularniejszą zmienną reprezentującą poziom asymetrii informacji w postaci 
liczby analityków, wskazujące na relatywnie niski poziom asymetrii informacji w re-
lacjach inwestorskich. Duża liczba analityków finansowych i spełnianie wymogów 
informacyjnych przez największe spółki giełdowe w Polsce wskazują na względnie 
niski poziom asymetrii informacji w tym zakresie, co potwierdzają poszczególne 
wielkości finansowe spółek, jak na przykład wielkość kapitału własnego czy wielkość 
rynkowa parkietu.

Jednakże dla niektórych badanych zmiennych nie wystąpiły istotne korelacje 
pomimo faktu, iż są uznawane w literaturze światowej za zmienne reprezentujące 
poziom asymetrii informacji. Przykładem mogą być zależności między udziałem 
akcjonariatu rozproszonego a kapitałem własnym i obcym, które nie wykazały 
związku korelacyjnego. Otrzymane wartości korelacji pomiędzy udziałem akcjona-
riatu rozproszonego i wartością rynkową pakietu oraz wynikiem finansowym netto 
mogą wynikać ze specyfiki polskiego rynku kapitałowego charakteryzującego się 
relatywnie niskim udziałem akcjonariatu rozproszonego spółek objętych badaniem 
kształtującym się średnio na poziomie 43%. Może to wynikać z faktu, iż zarówno 
w warunkach własności rozproszonej, jak i skoncentrowanej akcjonariusze mniejszo-
ściowi nie są w stanie w znaczący sposób oddziaływać na wyniki finansowe spółek. 
W istniejących uwarunkowaniach interesy akcjonariuszy mniejszościowych mogą 
być naruszane przez silnego menedżera w przypadku własności rozproszonej, jak 
również przez dominującego akcjonariusza i powołanego przez niego menedżera. 
Wydaje się, że dostrzeżenie interesów akcjonariuszy mniejszościowych i ich ochrona 
stają się istotne z powodu ich wzrostu na polskim rynku zarówno pod względem 
liczbowym, jak i kapitałowym.

W przypadku zależności występujących pomiędzy liczbą dużych akcjonariuszy 
a poszczególnymi zmiennymi reprezentującymi dane finansowe spółek objętych ba-
daniem odnotowano korelacje ujemne ze słabą siłą związku korelacyjnego  badanych 
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wielkości utrudniającą wyjaśnienie ich zależności. Niemniej jednak warto nadmienić, 
że polski rynek kapitałowy cechuje się wysoką koncentracją własności, co sprawia, 
że akcjonariusze większościowi są w stanie kontrolować działania menedżerów. 
Sytuacja taka może prowadzić do niebezpieczeństwa nadużyć ze strony dominują-
cych akcjonariuszy na niekorzyść pozostałych grup właścicieli akcji danej spółki. 
Stosunkowo niewielka liczba dużych akcjonariuszy (średnia 3,33) w spółkach obję-
tych badaniem wskazuje na znaczną koncentrację własności. Takie uwarunkowania 
sprzyjają zazwyczaj lepszemu monitorowaniu i sprawowaniu ściślejszej kontroli 
nad zarządem, co zwiększa jednak ryzyko wystąpienia pokusy nadużycia i działa-
nia na niekorzyść inwestorów zewnętrznych, gdyż pełna informacja o spółce jest 
w posiadaniu niewielkiej liczby właścicieli. Przede wszystkim chodzi tu o wszelkie 
działania akcjonariuszy większościowych, które mogą prowadzić do pogorszenia 
sytuacji majątkowej spółki lub które mogą pozbawić ją szansy osiągnięcia zysku.
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Rafał Tuzimek
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

CZYNNIKI BEHAWIORALNE A DECYZJE 
ZARZĄDCZE I INWESTYCYJNE NA PUBLICZNYM 
RYNKU KAPITAŁOWYM

1.  Wprowadzenie

Głównym motywem kierującym poczynaniami inwestorów jest chęć osiągnięcia 
zysków poprzez identyfikację spółek o cenie rynkowej niższej niż długoterminowa 
wartość fundamentalna. Cena rynkowa może odbiegać od wartości fundamen-
talnej wskutek istnienia tzw. luki informacyjnej spowodowanej między innymi 
niewystarczającą polityką informacyjną przedsiębiorstwa. Celem działania me-
nedżerów jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa dla dotychczasowych 
akcjonariuszy. Menedżerowie, podejmując decyzje zarządcze, powinni brać pod 
uwagę czynniki behawioralne, które mogą kierować zachowaniem inwestorów. 
Coraz prężniej rozwijający się nurt finansów behawioralnych wskazuje bowiem, 
iż wszelkie podmioty działające na rynku popełniają błędy, a co więcej robią 
to w sposób systematyczny.

Celem opracowania jest przedstawienie analizy modeli zachowania kierownictwa 
spółek giełdowych. Ponadto w ramach pracy podjęto próbę identyfikacji głównych 
czynników behawioralnych stojących za zachowaniem menedżerów i inwestorów. 
Określenie tych czynników może mieć walor zarówno poznawczy, jak i praktyczny. 
W końcowej części autor przedstawia propozycję zasad postępowania menedżerów 
przy założeniu występowania nieracjonalnych zachowań inwestorów.
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2.  Cele działania podmiotów rynkowych, wartość 
fundamentalna i cena rynkowa

Na rynku kapitałowym występują dwie, istotne z punktu widzenia niniejszej 
pracy, grupy decydentów, które kierują się różnymi motywacjami. Pierwszą z nich 
są inwestorzy nabywający i zbywający papiery wartościowe wybranych spółek. Kie-
ruje nimi chęć osiągnięcia zysków poprzez identyfikację spółek o wartości rynkowej 
niższej niż wartość fundamentalna. Drugą grupę stanowią menedżerowie, którzy 
dążą do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa dla jego właścicieli.

Uwaga obydwu tych grup skupia się przede wszystkim na dwóch wartościach 
charakteryzujących każde przedsiębiorstwo notowane na rynku publicznym: war-
tości fundamentalnej (wewnętrznej) i bieżącej cenie rynkowej. Modelowy kształt 
relacji łączącej wartość rynkową i wartość wewnętrzną firmy w zależności od czasu 
obserwacji został zaprezentowany na rysunku 1.

Rysunek 1. Wartość rynkowa a fundamentalna
Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Tuzimek, Decyzje finansowe w spółkach giełdowych, Oficyna Wydaw-
nicza SGH, Warszawa 2013.

Krzywa prezentująca wartość rynkową akcji oscyluje wokół krzywej ukazującej 
wartość fundamentalną. W długim okresie zgodnie z teorią efektywności rynków 
należy przyjąć, że wartość rynkowa dąży do wartości fundamentalnej. Teoria efek-
tywności informacyjnej, wpisana w kanon klasycznych teorii finansów, zakłada, iż 
wszelkie błędne wyceny danego papieru wartościowego są korygowane przez rynek 
w średnim i długim horyzoncie czasowym. Widoczna różnica dzieląca obie wartości 
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nosi w literaturze miano luki wartości1. Powyższe zjawisko jest tłumaczone głównie 
jako efekt procesu wymiany informacji między rynkiem i spółką. Występuje ono 
wówczas, gdy intencje zarządu zostaną zinterpretowane nieprawidłowo, co owocuje 
rozbieżnością wartości.

Rysunek 2. Dekompozycja luki wartości
Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Tuzimek, Decyzje finansowe w spółkach giełdowych, Oficyna Wydaw-
nicza SGH, Warszawa 2013.

Autor proponuje alternatywne spojrzenie na lukę wartości, której nie powinno 
utożsamiać się wyłącznie z chwilową różnicą pomiędzy wartością fundamentalną 
i rynkową. Obszar możliwych wahań wartości rynkowej można wyjaśnić poprzez 
czynniki, takie jak nadmierny pesymizm czy optymizm inwestorów, które pozostają 
poza kontrolą spółki. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż wartość funda-
mentalna spółki, wynikająca z tradycyjnego podejścia do wyceny, jest możliwa do 
oszacowania jedynie przy przyjęciu założenia o dostępie do wszystkich informacji 
ze spółki, aktualnych na dzień sporządzania wyceny.

1 A. Rappaport, Wartość dla akcjonariuszy: Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 
1999.
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Lukę wartości należy traktować zatem jako różnicę dzielącą wartość fundamen-
talną i teoretyczne niedoszacowanie wartości akcji. Tak zdefiniowana luka wartości, 
ze względu na obecność obszaru niemożliwego do zmierzenia, jest niemożliwa do 
precyzyjnego określenia.

Wartość luki rozumianej w powyższy sposób jest kształtowana poprzez dwa 
czynniki: prowadzoną politykę informacyjną i stopień niedoinformowania rynku 
oraz ocenę atrakcyjności inwestycyjnej akcji danej spółki (na rysunku 2 odpowied-
nio luka wartości 1 i 2). Warto zwrócić uwagę na to, iż w długim okresie wartość 
rynkowa zbliża się do wartości fundamentalnej2, co jest związane z tym, że inwe-
storzy opierają się w swoich decyzjach głównie na oczekiwanych długoterminowych 
przepływach pieniężnych.

3. Założenia teorii finansów behawioralnych

Stosunkowo niedawno powstały nurt ekonomii i  finansów behawioralnych, 
w przeciwieństwie do ekonomii neoklasycznej opierającej się na zbiorze fundamen-
talnych paradygmatów, zakłada jedynie, iż błędy towarzyszące działaniom jednostek 
(czyli zarówno inwestorów, jak i menedżerów) są popełniane w sposób systematycz-
ny. Powyższe założenie stoi w całkowitej opozycji wobec założenia określającego 
człowieka jako homo oeconomicus, który podejmuje decyzje w oparciu o racjonalną 
kalkulację ekonomiczną.

Dział ekonomii i finansów behawioralnych, będący szerokim zbiorem paradoksów 
behawioralnych, wciąż nie wypracował jednej spójnej teorii. Zgłębiając najistotniejsze 
paradoksy z punku widzenia podejmowania decyzji finansowych, należy zwrócić 
szczególną uwagę na poniższe3:
• nadmierna pewność siebie,
• heurystyka zakotwiczenia, heurystyka reprezentatywności,
• awersja do niepewności.

Występowanie paradoksu nadmiernej pewności siebie zostało przedstawione 
w pracy S. Lichtensteina, B. Fischhoffa i L. D. Phillipsa opublikowanej w 1997 roku4. 

2 T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, 4th 
ed., McKinsey & Company, USA 2005.

3 K. Jajuga, Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, Giełda Papierów Wartościo-
wych SA, Warszawa 2006.

4 S. Lichtenstein, B. Fischhoff, L. D. Phillips, Calibration of Probabilities: the State of the Art, w: Deci-
sion Making and Change in Human Affairs, red. H. Jungermann, G. de Zeeuw, Reidel Publishing, Amster-
dam 1997.
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Znalazł się tam opis dwuetapowego badania. Pierwsza część polegała na zadawaniu 
pytań osobom z grupy testowej, natomiast następna była związana ze wskazaniem 
przez ankietowanych prawdopodobieństwa określającego prawidłowość udzielonej 
odpowiedzi. Głównym efektem obserwacji było wykazanie powtarzającego się za-
wyżania prawdopodobieństwa udzielenia poprawnej odpowiedzi przez pytanych.

Obserwacje wskazują na to, iż pojawiająca się nadmierna pewność siebie jest 
wynikiem występowania m.in. efektu atrybucji. Efekt atrybucji jest związany 
z przypisywaniem sukcesów swojej wiedzy i umiejętnościom, natomiast wszelkie 
niepowodzenia są kojarzone z czynnikami zewnętrznymi. Nadmierna pewność 
siebie wzrasta wraz z pozytywnymi efektami działań, zaś porażkom nie towarzyszy 
wyciąganie wniosków5.

Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania, związania z uproszczonymi regułami 
wnioskowania, dającymi możliwość bezzwłocznego podejmowania decyzji, polega 
na przyjęciu określonej informacji jako punktu wyjścia dla dalszego wnioskowania, 
które następnie jest dostosowywane do tej informacji6.

Głównymi źródłami występowania heurystyki zakotwiczenia i dostosowania 
jest brak wiedzy związanej z rzeczywistym rezultatem problemu i reakcja ludzkiego 
umysłu na dany problem w postaci „lenistwa umysłowego”7. Dalszymi źródłami błę-
dów są efekt pierwszeństwa8 i efekt skupienia9. W przypadku efektu pierwszeństwa 
informacja otrzymana jako pierwsza staje się wspomnianą kotwicą, natomiast drugi 
błąd, dotyczący efektu skupienia, jest związany z przypisywaniem niewspółmiernie 
wysokiego znaczenia do wybranej informacji i pominięciem pozostałych faktów.

Trzeci typowy paradoks, heurystyka reprezentatywności, jest uproszczeniem 
logicznym prowadzącym do błędnej oceny prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń10. 
Przykładem tej heurystyki jest tzw. prawo małych liczb. Dotyczy ono postrzegania 
próbek losowych jako bardziej reprezentatywnych dla populacji, niż wynikałoby 
to z rachunku prawdopodobieństwa.

5 S. Gervais, T. Odean, Learning to Be Overconfident, „Review of Financial Studies”, Vol. 14, Oxford 
2001.

6 D. Kahneman, A. Tversky, On the Psychology of Prediction, „Psychological Review”, Vol. 80, USA 
1973.

7 G. B. Chapman, E. J. Johnson, Incorporating the Irrelevant: Anchors in Judgements of Belief and Value, 
w: Heuristic and Biases: The Psychology of Intuitive Judgement, red. D. Gilovich Griffin, D. Kahneman, 
Cambridge University Press, Cambridge 2002.

8 P. H. Marshal, P. R. Werder, The Effects of the Elimination of Rehearsal on Primacy and Recency, 
„Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior”, Vol. 11, USA 1972.

9 D. A. Schkade, D. Kahneman, Does Living in Califronia Make People Happy? A Focusing Illusion 
in Judgement and Satisfaction, „Psychological Science”, Vol. 9, USA 1998.

10 Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, red. D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky, Cam-
bridge University Press, Cambridge 1982.
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Awersja do niepewności oznacza preferowanie przez decydentów ryzyka ponad 
niepewność. Niepewność oznacza sytuację, w której są znane możliwe warianty 
przyszłych zdarzeń, nieznane natomiast pozostaje ich prawdopodobieństwo. Dla 
odróżnienia ryzyko oznacza sytuację znajomości zarówno możliwych przyszłych 
zdarzeń, jak i towarzyszących im prawdopodobieństw11.

4.  Teoria perspektywy i jej wykorzystanie 
przy podejmowaniu decyzji menedżerskich

Menedżerowie stoją przed wyzwaniem pogodzenia trzech nierzadko sprzecznych 
ze sobą celów: maksymalizacji wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych 
przedsiębiorstwa, maksymalizacji bieżącej ceny akcji w stosunku do jej wartości 
wewnętrznej (działanie na korzyść obecnych akcjonariuszy) oraz wykorzystanie 
istniejącej różnicy pomiędzy ceną rynkową a wartością fundamentalną akcji w taki 
sposób, aby skorzystali na tym dotychczasowi akcjonariusze (np. poprzez emisję 
akcji po cenie wyższej od ich wartości fundamentalnej). Próba pogodzenia tych 
celów stwarza problem nowych akcjonariuszy. Polega on na konieczności pogo-
dzenia działań mających na celu maksymalizację wartości majątku akcjonariuszy 
dotychczasowych z zapewnieniem akcjonariuszom rozważającym zakup akcji danej 
spółki możliwości uczynienia tego według wartości nieodbiegającej w istotny sposób 
od wartości fundamentalnej przedsiębiorstwa. Teoria perspektywy może stanowić 
użyteczne narzędzi analizy możliwych reakcji inwestorów na działania menedżerów.

Alternatywną teorią podejmowania decyzji wobec neoklasycznej teorii oczekiwanej 
użyteczności jest teoria perspektywy, opisująca podejmowanie decyzji w warunkach 
niepewności, którą opisali D. Kahneman i A. Tversky12. Pierwszym wnioskiem 
płynącym z badania autorów jest stwierdzenie awersji do ryzyka w przypadku poten-
cjalnych zysków, zmieniającej się w skłonność do ryzyka przy potencjalnych stratach 
(badani preferowali np. stratę 4 000 z prawdopodobieństwem 0,8 ponad pewną stratę 
3 000). Kolejne spostrzeżenie autorów wskazało na preferowanie pewnej, niższej 
wypłaty nad wyższą, ale niepewną, mimo że wartość oczekiwana wyższej wypłaty 
była wyższa. Trzeci wniosek dotyczył wyboru alternatywy o wyższej potencjalnej 
wypłacie, a nie wyższej wartości oczekiwanej w przypadku wyboru między alterna-
tywami o niewielkich prawdopodobieństwach realizacji (tzw. efekt losu na loterii).

11 Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, L. Szyszko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2007.

12 D. Kahnemann, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica” 
1979.
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Obserwacje autorów wskazały na to, iż klasyczna teoria oczekiwanej użyteczności 
nie opisuje w sposób pełny ludzkich zachowań. Głównym wnioskiem płynącym 
z teorii perspektywy jest to, że zmiany zadowolenia wiążą się z zyskami lub stra-
tami, a nie z finalnym stanem posiadania. Powyższe jest źródłem tego, iż funkcja 
obrazująca zmiany subiektywnie postrzeganej wartości ma dwie zmienne zależne 
– zmianę stanu majątku i wielkość majątku. Kształt tak zdefiniowanej funkcji war-
tości został zaprezentowany na rysunku 3.

Rysunek 3. Hipotetyczna funkcja wartości według teorii perspektywy
Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Kahnemann, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision 
under Risk, „Econometrica” 1979.

Analiza funkcji pozwala na wysunięcie dwóch wniosków – przykrość odczuwalna 
wskutek poniesionej straty danej wysokości jest większa niż satysfakcja z zysku o tej 
samej wielkości oraz wykazywania przez inwestorów awersji do ryzyka w zakresie 
zysków przy równoczesnej niechęci do realizacji strat.

Zdaniem autora zarówno klasyczna teoria finansów, jak i teorie behawioralne nie 
wykluczają się wzajemnie. W celu podjęcia próby ich pogodzenia autor proponuje 
macierz klasyfikującą decyzje inwestorów i menedżerów w zależności od sposobu 
ich podejmowania, przedstawioną na rysunku 4.

Zdaniem autora racjonalne i efektywne decyzje menedżerów to takie, które 
zmierzają do maksymalizacji kursu akcji i ochrony interesów akcjonariuszy. Ra-
cjonalne decyzje menedżerskie (pola I i IV) są podejmowane w trosce o osiągnięcie 
wymienionych wcześniej celów firmy. Reakcja inwestorów może być wówczas 
racjonalna (pole I) lub nie (pole IV), a zarządzający, analizując potencjalny wpływ 
swoich decyzji na kurs akcji, powinien mieć na uwadze reakcje obu grup akcjona-
riuszy. Nieracjonalne działania menedżerów (II i III) mają dwojakie źródła. Mogą 
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być efektem próby wprowadzenia akcjonariuszy w błąd bądź ulegania paradoksom 
behawioralnym.

Rysunek 4. Macierz decyzji inwestorów i menedżerów
Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Tuzimek, Decyzje finansowe w spółkach giełdowych, Oficyna Wydaw-
nicza SGH, Warszawa 2013.

Zjawisko psychologii rynków oraz negatywnej oceny atrakcyjności spółki 
i ograniczonej wiedzy na temat sytuacji przedsiębiorstwa umożliwia menedżerom 
spółek publicznych podjęcie działań na płaszczyźnie informacyjnej i behawioralnej. 
Autor proponuje rozszerzone i zarazem pogłębione metody zarządzania wartością 
przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie elementów odpowiedniej komunikacji 
z inwestorami i działania ukierunkowane na reakcje psychologiczne i behawioral-
ne rynków. Zdaniem autora klasyczny trójobszarowy podział decyzji zarządczych 
(na decyzje operacyjne, inwestycyjne i finansowe) należy rozszerzyć o obszar decyzji 
informacyjnych, co zaprezentowano na rysunku 5.

Działania przedstawione w powyższy sposób tworzą formę drogowskazu dla 
zarządu wskazującego na działania, które w najwyższym stopniu determinują 
wartość przedsiębiorstwa. Z powodu braku pełnej efektywności rynku działania 
informacyjne, od których w dużej mierze zależy prawidłowe odczytanie planów 
zarządu w innych obszarach, nabierają kluczowego znaczenia.
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5. Zakończenie

Najważniejszymi zasadami, którymi w kontekście powyższej analizy powinien 
kierować się zarząd dążący do racjonalnych decyzji w zakresie kształtowania war-
tości, są:
• maksymalizacja wartości fundamentalnej jako podstawowy cel długoterminowy 

każdego przedsiębiorstwa,
• formowanie długoterminowego akcjonariatu świadomego wartości fundamen-

talnej spółki; to działanie ma na celu redukcję niemożliwych do uniknięcia 
odchyleń rynkowych wartości od wartości wewnętrznej, gdyż niekorzystnie 
wpływają one na rynkowe postrzeganie podmiotu,

• działania zabezpieczające interesy inwestorów, których decyzje nie znajdują 
racjonalnego uzasadnienia; należy unikać wysyłania fałszywych sygnałów 
dotyczących wartości fundamentalnej akcji, takich jak publikowanie prognoz, 
których realizacji towarzyszy niskie prawdopodobieństwo.
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

INTELIGENTNA BETA (SMART BETA) JAKO  
NOWA STRATEGIA INWESTYCYJNA 
PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY MAJĄTKOWYCH 
(SOVEREIGN WEALTH FUNDS)

1.  Wprowadzenie

Koncepcja inteligentnej bety (smart beta) odzwierciedla ewolucję procesu zarzą-
dzania aktywami, która dokonała się w ślad za ostatnimi kryzysami ekonomicznymi, 
na czele z globalnym kryzysem finansowym lat 2007–2008. Odnoszenie wyników 
inwestycyjnych do tradycyjnych indeksów (konstruowanych najczęściej na kanwie 
kapitalizacji giełdowej spółek) okazało się ułomne – w szczególności w okresach hossy 
giełdowej i relatywnego przewartościowania wielu walorów. Zjawiska te dotknęły 
wszystkich typów inwestorów instytucjonalnych, aczkolwiek państwowe fundusze 
majątkowe (m.in. ze względu na ich związki z rządami, strukturę lokat i horyzont 
inwestycji) wciąż z opóźnieniem i w ograniczonej skali korzystają z inteligentnej 
bety. Rosnąca świadomość inwestycyjna władz państwowych funduszy majątkowych 
i wzmagająca się konkurencja na rynkach inwestycyjnych skłoni także i te instytucje 
do stosowania bardziej wyrafinowanych narzędzi referencyjnych do zarządzanych 
przez nie portfeli.

2. Geneza, pojęcie i użyteczność inteligentnej bety

U podstaw zastosowania bardziej wyrafinowanej – od indeksów ważonych 
kapitalizacją giełdową – metodyki kalkulacji portfeli stanowiących odniesienie dla 
podejmowanej alokacji aktywów inwestycyjnych (benchmarks) leży krytyka tych 
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portfeli referencyjnych. Kwestionowanie indeksów ważonych kapitalizacją sprowadza 
się do dwóch merytorycznych zarzutów:
• teoretyczną podbudowę stosowania portfeli rynkowych stanowi powszechnie 

znany Model Wyceny Aktywów Kapitałowych (Capital Asset Pricing Model 
– CAPM1), którego wyjściowe założenia istotnie odbiegają od praktyki inwesty-
cyjnej (m.in. przez zróżnicowane horyzonty czasowe poszczególnych inwestorów, 
osiąganie stóp zwrotu z aktywów nienotowanych na giełdach, wykorzystywanie 
mechanizmu krótkiej sprzedaży i uwzględnianie wpływu opodatkowania),

• nawet przy założeniu elementarnej poprawności CAPM utrzymywanie portfela 
ważonego kapitalizacją giełdową jest odległe od (postulowanej w ramach tego 
modelu) koncepcji portfela rynkowego, w którego skład powinny wchodzić 
wszelkie klasy aktywów (giełdowych i niegiełdowych, finansowych i niefinan-
sowych), włącznie z kapitałem ludzkim2.
Pojęcie tzw. inteligentnej bety3, m.in. za sprawą nowatorstwa samego narzędzia, 

pozostaje przedmiotem sporów, choć większość teoretyków i praktyków skłania się 
do utożsamiania tego terminu z alternatywną (tj. odmienną od typowych indeksów 
giełdowych) konstrukcją portfela referencyjnego. W tabeli 1 zobrazowano główne 
definicje inteligentnej bety wraz z jej kluczowymi parametrami, a także poziomem 
akceptacji ze strony profesjonalnych respondentów.

Tabela 1.  Definicje inteligentnej bety wraz z odsetkiem ich akceptacji wśród 
profesjonalistów zarządzania aktywami inwestycyjnymi

Definicja Kluczowy parametr Udział respondentów*

Alternatywne sposoby konstrukcji 
referencyjnego portfela inwestycyjnego, takie 
jak: minimalna wariancja, fundamentalne wagi, 
maksymalna dywersyfikacja, równy podział 
ryzyka lub równe wagi

alternatywność 45%

Każdy z indeksów, który nie opiera się 
na tradycyjnym ważeniu kapitalizacją rynkową

odejście od kapitalizacji 
rynkowej w konstrukcji indeksów

22%

1 W. F. Sharpe, A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, „The Journal of Finance”, 
Vol. XIX, Aldan, wrzesień 1964, s. 425–442.

2 Co jest niewykonalne. Por. dyskusję w: N. Amenc i in., Efficient Indexation: An Alternative to Cap-
-Weighted Indices, „An EDHEC-Risk Institute Publication”, EDHEC-Risk Institute, Nicea, styczeń 2010, 
s. 1–48.

3 W literaturze przedmiotu i w praktyce spotyka się także inne określenia: alternatywna beta (alter-
native beta), beta zaawansowana (advanced beta), beta strategiczna (strategy based beta) lub też beta czyn-
nikowa ( factor based beta). Szersza dyskusja na temat terminologii i praktycznych implikacji wykorzy-
stania tego narzędzia w: Using Smart Beta to Outsmart the Market (An Institutional Investor Sponsored 
Report on Smart Beta), „Investor Insight/Institutional Investor”, wrzesień 2014, s. 1–24.
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Definicja Kluczowy parametr Udział respondentów*

Przejrzysta, uwarunkowana regułami strategia 
inwestycyjna, której zadaniem jest sterowanie 
zaangażowaniem w segmenty rynku lub 
wykorzystaniem czynników

sterowanie zaangażowaniem 
inwestycyjnym

22%

Indeks, który pozwala na przypisanie wag 
portfelowi inwestycyjnemu według parametrów 
ryzyka (np. powiązanych ze zmiennością) 

alternatywne metody pomiaru 
zmienności

7%

Inne - 5%

* Udziały nie sumują się do 100% w wyniku zastosowanych zaokrągleń.
Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Agather, Smart Beta. A Deeper Look at Asset Owner Perceptions (Fin-
dings from Russell Indexes Global Smart Beta Survey), „Russell Indexes”, Washington, kwiecień 2014, s. 4.

Zgodnie z definicjami podanymi powyżej można wyodrębnić następujące, 
bardziej specyficzne podtypy inteligentnej bety4:
• fundamentalna – wagi w ramach tej kategorii są związane ze skalą spółek 

stanowiących przedmiot inwestycji, zaś metodycznym uzasadnieniem tak for-
mułowanego podejścia jest odejście od wpływu kursu giełdowego na konstrukcję 
indeksów – przy utrzymaniu niewielkiego tzw. błędu odwzorowania (tracking 
error)5 wobec indeksów ważonych kapitalizacją giełdową, co ma służyć niskim 
kosztom implementacji tej strategii,

• niska zmienność – zgodnie z samą nazwą podstawą tego podejścia jest taka kon-
strukcja portfela inwestycyjnego, która pozwalałaby na ograniczanie zmienności 
kursowej, dzięki czemu polepsza się efektywność inwestycyjna,

• wysoka jakość – zmiennymi, które służą kreacji indeksów, są m.in. następujące 
czynniki (lub ich zestawienia): ponadprzeciętna rentowność spółek, niska dźwi-
gnia finansowa lub niska zmienność wyników finansowych,

• wysokie dywidendy – użyteczność tej strategii zyskała na znaczeniu w wyniku 
rekordowo niskich stóp procentowych w wielu światowych gospodarkach, a także 
– na tym tle – relatywnie pokaźnych i stabilnych strumieni dywidend płaconych 
przez emitentów giełdowych o utrwalonej reputacji,

• wieloczynnikowość – zamiast wykorzystania jednego parametru podejście to jest 
skoncentrowane na użyciu szerokiej gamy składników służących kwantyfikacji 
podejmowanego ryzyka inwestycyjnego,

4 Szerzej zob. A. Polychronopoulos, Building a Better Beta: Combining Fundamentals Weighting, Low 
Volatility, and Momentum Strategies (White Paper), „Research Affiliates”, Newport Beach, październik 
2014, s. 1–72; T. Goodwin, Smart Beta Guidebook. An Overview of Smart Beta Indexes, „Russell Indexes”, 
Washington, październik 2014, s. 1–87.

5 Wykorzystanie błędu odwzorowania w analizie portfelowej (m.in. w ramach wskaźnika informacji 
– information ratio, IR) w: http://www.analizaportfelowa.pl/Education/InformationRatio.aspx (28.02.2015).
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• równe wagi – użycie tej metody konstruowania portfela referencyjnego niwe-
luje wpływ kursów, a także charakteryzuje się dużą prostotą i wygodą aplikacji 
i, problematyczna może jednak okazać się alokacja w spółki o niskiej płynności 
obrotów,

• tzw. moment (momentum) – tego rodzaju podejście nie cechuje się (jak wiele 
zastosowań inteligentnej bety) kontrarianizmem, a wręcz przeciwnie –  jego 
postulatem jest powielanie trendów giełdowych w nadziei ich trwałości,

• maksymalny wskaźnik Sharpe’a – dobór składników portfela w ślad za maksy-
malizacją wskaźnika Sharpe’a stanowi jedną z form ograniczania ryzyka portfela 
(tu kwantyfikowanego jako odchylenie standardowe).

3.  Racjonalizm zastosowania inteligentnej bety 
w zarządzaniu aktywami inwestycyjnymi

Wśród zjawisk umacniających zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych 
wykorzystaniem inteligentnej bety są zarówno czynniki związane z otoczeniem 
tych instytucji (egzogeniczne – przedstawione na diagramie 1), jak i dotyczące samej 
struktury i procesów podmiotów zarządzających (ujętych na diagramie 2).

Wątpliwości co do konstrukcji i obawy przed
nadmierną koncentracją w ramach indeksów
ważonych kapitalizacją

Wielu obserwatorów wskazuje na liczne
mankamenty tradycyjnych indeksów
(nadmierne ujęcie przewartościowanych,
zadłużonych spółek, zaś niedoważenie tych
o niskich wycenach i niskiej zmienności)

Rozczarowanie kosztami tzw. aktywnego
zarządzania

Rozczarowanie wynikami tzw. aktywnego
zarządzania

Wiele badań empirycznych dowodzi rosnącej
dezaprobaty inwestorów co do kosztów tzw.
aktywnego zarządzania wobec jego wyników
(odnoszonych do ryzyka)

Oddzielnym problemem jest rosnąca niewiara
inwestorów w trwałe wykazywanie przez
menedżerów portfelowych alfy (w szczególności
po doświadczeniach ostatnich kryzysów) 

Diagram 1.  Egzogeniczne czynniki (push factors) rosnącego zainteresowania 
stosowaniem inteligentnej bety

Źródło: R. Lacaille, Beyond Active and Passive. Advanced Beta Comes of Age, State Street Global Advisors, Boston 
2014, s. 9.
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Pragnienie obniżenia ogólnego ryzyka
portfela  inwestycyjnego

Inteligentna beta może ułatwić bardziej 
precyzyjne uwzględnianie czynników
ryzyka , a zatem efektywne nimi 
zarządzanie (np. przez ograniczenie 
koncentracji w spółkach o wysokiej 
kapitalizacji w ślad za hossą giełdową)  

Chęć osiągania ponadprzeciętnych stóp
zwrotu , odnoszonych do ryzyka

Jednym z � larów użyteczności inteligentnej 
bety są istotne wskazania empiryczne 
dowodzące skuteczności tego narzędzia  
w trwał ej poprawie jakości niektórych 
strategii  inwestycyjnych  

Odbiór sieci sprzeda żowej (konsultantów 
i doradców)

Większość instytucji zarządzania aktywami 
inwestycyjnymi wykorzystująca inteligentną
betę akcentuje fakt pozytywnego odbioru
tego narzędzia przez dystrybutorów
(kanały sprzedaży)

Diagram 2.  Endogeniczne czynniki (pull factors) rosnącego zainteresowania stosowaniem 
inteligentnej bety

Źródło: R. Lacaille, Beyond Active and Passive. Advanced Beta Comes of Age, State Street Global Advisors, Boston 
2014, s. 9.

Ze względu na wciąż ograniczone doświadczenia w wykorzystaniu inteligentnej 
bety przez inwestorów instytucjonalnych nie jest możliwe pełne podsumowanie 
skuteczności tej strategii wobec poszczególnych podtypów tego narzędzia. Prostym, 
a przy tym przemawiającym do wyobraźni, przykładem skuteczności inteligentnej 
bety w stwarzaniu szans na ponadprzeciętne stopy zwrotu jest porównanie zysków 
kapitałowych pochodzących z inwestycji w (szeroki i powszechnie stosowany jako 
barometr koniunktury na amerykańskim rynku akcji giełdowych) indeks Stan-
dard & Poor’s 500 (S&P 500, GSPC) oraz indeksowy fundusz notowany na giełdzie 
(exchange traded fund – ETF), którego celem jest możliwie najwierniejsze odzwier-
ciedlanie zmian S&P 500 Equal Weight Index (Guggenheim S&P Equal Weight ETF, 
RSP)6. Zestawienie obu tych wskaźników pokazuje, że ewidentnie lepsza w badanym 
okresie jest dochodowość RSP (+195,04%) wobec GSPC (+119,37%). Obrazuje to po-
żytki, jakie można zrealizować za sprawą zastosowania nawet tak rudymentarnej 
wersji inteligentnej bety (rysunek 1).

6 Pełna metodyka obu indeksów zob. S&P U. S. Indices Methodology, „McGraw Hill Financial”, mar-
zec 2015, s. 1–29.
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4.  Znaczenie inteligentnej bety w działalności 
inwestycyjnej państwowych funduszy majątkowych

Standardy zarządzania inwestycyjnego reprezentowane przez państwowe fundusze 
majątkowe, PFM (sovereign wealth funds – SWFs), są dalekie od awangardy na tle 
innych instytucjonalnych inwestorów angażujących się w zarządzanie aktywami. 
Wśród czynników sprawczych można wymienić następujące, specyficzne cechy PFM, 
które ograniczają efektywność podejmowanych przez nie inwestycji7:
• związki z państwem – PFM i ich władze (włącznie z zarządzającymi aktywami tych 

funduszy), są zazwyczaj powoływane w wyniku decyzji na szczeblu rządowym, 
co samo w sobie stanowi o arbitralności towarzyszących temu procesów (m.in. 
w odniesieniu do ewentualnych pozafinansowych czynników strategii PFM),

• długoterminowy horyzont inwestycyjny – PFM inwestują w szereg lokat o skrajnie 
niskiej płynności i długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym (np. w nie-
ruchomości i infrastrukturę) – brak częstej wyceny obniża presję na krótko-/
średnioterminowe wyniki zarządzania aktywami,

• ograniczony stopień rozwoju macierzystych rynków finansowych – gros PFM 
wywodzi się z gospodarek, których lokalne rynki finansowe wykazują ograni-
czony stopień zaawansowania (pomimo że PFM zasadniczo są skoncentrowane 
na globalnych lokatach inwestycyjnych, fakt ten komplikuje jakość dokonywanych 
analiz inwestycyjnych),

• konserwatyzm – PFM w przeważającej mierze pochodzą z  tzw. gospodarek 
wschodzących (emerging economies), częstokroć o kulturze socjoekonomicznej 
cechującej się znacznym stopniem zachowawczości, co obniża skłonność do 
podejmowania strategii lub stylów inwestycyjnych o znacznym stopniu wyra-
finowania koncepcyjnego,

• pasywizacja i outsourcing zarządzania aktywami – w porównaniu do innych 
instytucji zarządzania aktywami PFM w znacznie większej mierze stosują 
nieskomplikowane indeksowanie wyników inwestycyjnych lub korzystają z ze-
wnętrznych firm zarządzania aktywami.
Rysunek 2 obrazuje skalę zainteresowania wykorzystaniem inteligentnej bety ze 

strony PFM (w porównaniu do ogółu inwestorów instytucjonalnych). Widać zarówno 
duży udział PFM, które kompletnie nie interesują się tym sposobem zarządzania 

7 Por. Profile PFM w bazie Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI): http://www.swfinstitute.org/fund-
-rankings/ (28.02.2015).
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aktywami, jak i znacznie mniejszą (niż instytucje finansowe ogółem) proporcję PFM 
rozważających zastosowanie tego narzędzia.

43,0% 

33,0% 

24,0% 

37,5% 

25,0% 

37,5% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 

Istniejące wykorzystanie

Rozważane wykorzystanie

Brak zainteresowania
wykorzystaniem

Państwowe fundusze majątkowe Inwestorzy instytucjonalni ogółem

Rysunek 2.  Zainteresowanie wykorzystaniem inteligentnej bety ze strony państwowych 
funduszy majątkowych (na tle ogółu inwestorów instytucjonalnych) 
w 2014 roku

Źródło: baza danych Sovereign Wealth Fund Institute8 (SWFI): http://www.swfinstitute.org/tag/sovereign-wealth-
-fund-transaction-database/ (28.02.2015).

Warianty inteligentnej bety stosowane przez ogół inwestorów instytucjonalnych9 
w 2014 roku skłaniają do przekonania o wciąż początkowej ewolucji tego pojęcia 
w praktyce zarządzania aktywami. Dwie kategorie inteligentnej bety (tj. wskaźniki 
czynników fundamentalnych oraz niskiej zmienności) dominują w zastosowa-
niach tego narzędzia w skali międzynarodowej. Coraz powszechniejsze użycie 
benchmarków nieważonych kapitalizacją giełdową będzie się wiązało z większym 
zróżnicowaniem stosowanych podtypów inteligentnej bety, co będzie dotyczyło także 
(choć w mniejszym stopniu i z opóźnieniem) działalności alokacyjnej państwowych 
funduszy majątkowych.

8 Dostęp do bazy danych SWF Institute został sfinansowany w ramach grantu Narodowego Centrum 
Nauki (NCN) „OPUS” nr DEC-2012/07/B/HS5/03797.

9 Niedostępne są tu informacje na temat samych PFM, aczkolwiek można spodziewać się w ich przy-
padku jeszcze większego konserwatyzmu w selekcji wymienionych podtypów inteligentnej bety.
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18% 
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21% 

24% 

27% 

33% 

52% 

57% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Maksymalnego Wskaźnika Sharpe'a

Równych wag

Momentu

Wieloczynnikowe

Wysokich dywidend

Wysokiej jakości

Niskiej zmienności

Czynników fundamentalnych

Rysunek 3.  Podtypy inteligentnej bety wykorzystywane w praktyce zarzadzania 
aktywami inwestorów instytucjonalnych w 2014 r.

Źródło: baza danych Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI): http://www.swfinstitute.org/tag/sovereign-wealth-
-fund-transaction-database/ (28.02.2015).

5. Zakończenie

Choć zakres zastosowania inteligentnej bety przez państwowe fundusze mająt-
kowe jest póki co niewielki (na tle innych instytucji zarządzania aktywami), można 
oczekiwać, że podmioty te coraz szerzej będą korzystać z zaawansowanych narzę-
dzi oceny efektywności inwestycji, w tym wyrafinowanych portfeli referencyjnych 
(benchmarków). Powszechność stosowania inteligentnej bety będzie przy tym po-
chodną coraz wyższych standardów stawianych menedżerom państwowych funduszy 
majątkowych, a także rosnącej świadomości ich gestorów (organów państwowych) 
co do najnowocześniejszych metod poprawy wyników zarządzania inwestycyjnego 
(odnoszonych do ryzyka).
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STRATEGIE INWESTYCYJNE OPARTE 
NA MNOŻNIKACH RYNKOWYCH NA GIEŁDZIE 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 
W LATACH 2010–2013

1.  Wprowadzenie

Inspiracją do opracowania jest ożywiona dyskusja pomiędzy zwolennikami teorii 
efektywności rynku i finansów behawioralnych. Celem z punktu widzenia teorii 
przedmiotu jest test w warunkach polskiego rynku kapitałowego półsilnej formy 
efektywności informacyjnej rynku.

Zgodnie z półsilną1 formą efektywności informacyjnej bieżące ceny uwzględ-
niają wszystkie informacje dostępne publicznie. Oznacza to, że podejmując decyzję 
na podstawie analizy dostępnych informacji nie można skutecznie prognozować 
cen akcji, a stosowanie analizy fundamentalnej opartej na analizie dostępnych 
danych na temat spółki i  jej otoczenia nie będzie skuteczna przy podejmowaniu 
inwestycyjnych.

Jednym ze stosowanych testów efektywności rynku w formie półsilnej jest test 
strategii inwestycyjnych. W warunkach rozwiniętych rynków kapitałowych tego 
rodzaju testy były stosowane przez Reinganum2 (1981), Basu3 (1977), O'Shaughnessy 

1 E. Fama, Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work, „Journal of Finance” 
1970, Vol. 25.

2 M. R. Reinganum, Misspecification Of Capital Asset Pricing: Empirical Anomalies Based on Earn-
ings' Yields and Market Values, „Journal of Financial Economics”, Mar 1981, Vol. 9 Issue 1, p. 19–46.

3 S. Basu, Investment Performance Of Common Stocks In Relation To Their Price-Earnings Ratios: 
A Test Of The Efficient Market Hypothesis, „Journal of Finance”, Jun 1977, Vol. 32 Issue 3, p. 663–682.
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(2012)4. Zgodnie z przeprowadzonymi testami jest możliwe uzyskanie ponadprzecięt-
nych stóp zwrotu z inwestycji w spółki charakteryzujące się niskim wskaźnikiem 
C/Z, EV/EBITDA, C/WK. Wyniki tych testów stały w sprzeczności z hipotezą 
półsilnej efektywności rynku.

W opracowaniu zostały przedstawione wyniki analiz rezultatów symulacji stra-
tegii inwestycyjnych dotyczących inwestowania w instrumenty udziałowe (akcje) 
notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie styczeń 2010–
czerwiec 2013. Przedmiotem analizy były ponadprzeciętne stopy zwrotu możliwe 
do osiągnięcia dzięki oparciu strategii inwestycyjnej na wartościach mnożników: 
EV/EBITDA, EV/CFO, EV/S, P/E, P/BV, ROA, ROE i dług netto/EBITDA. Autor 
w ramach prowadzonych badań zamierza zrealizować następujące cele:
• Cel podstawowy (w zakresie praktyki przedmiotu) – zbadanie możliwości osią-

gnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu na GPW w Warszawie dzięki oparciu 
strategii inwestycyjnej na wybranych wskaźnikach finansowych i mnożnikach 
rynkowych.

• Cel podstawowy (w zakresie teorii przedmiotu) – test półsilnej efektywności 
rynku w warunkach polskiego rynku akcji.

• Cel cząstkowy – porównanie skuteczności poszczególnych wskaźników finan-
sowych i mnożników rynkowych jako metod doboru spółek giełdowych do 
portfela inwestycyjnego.
Analiza rezultatów generowanych przez poszczególne strategie inwestycyjne 

może stanowić wskazówkę dotyczącą czynników, które należy uwzględniać przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w celu osiągnięcia stóp zwrotu wyższych niż 
średnia rynkowa. Badanie ma charakter pilotażowy i stanowii podstawę do dalszych 
zaawansowanych badań obejmujących nie tylko analizę uzyskiwanych stóp zwrotu, 
lecz także ryzyka, którym są obarczone portfele inwestycyjne.

2. Metodologia i opis próby

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 99 spółek notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie co najmniej w okresie 31 grudnia 2009 roku–
28 czerwca 2013 roku. Do próby wybrano spółki, które są zarejestrowane w Polsce 
(wyłączono przedsiębiorstwa zarejestrowane w innych krajach, a notowane na GPW 
w Warszawie). Z próby wykluczono spółki, których podstawowa działalność dotyczy 

4 Por. J. P. O'Shaughnessy, What Works on Wall Street: The Classic Guide to the Best-Performing Invest-
ment Strategies of All Time, Fourth Edition, McGraw-Hill, 2012, s. 120.
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branży finansowej (m.in. banki, zakłady ubezpieczeniowe, firmy windykujące należ-
ności itp.) ze względu na niższą użyteczność mnożników rynkowych i wskaźników 
fundamentalnych do wyceny tych przedsiębiorstw w porównaniu z przedsiębior-
stwami produkcyjnymi lub handlowymi.

Spółki zostały wybrane według kryterium najwyższej kapitalizacji na dzień 26 lip-
ca 2013 roku. Przeciwko wyborowi może zostać podniesiony zarzut występowania 
tzw. survivorship bias, czyli zjawiska polegającego na nieuwzględnieniu w próbie 
jednostek, które doświadczyły spadku kursu notowań (a w konsekwencji kapitalizacji) 
i znalazły się poza grupą spółek wybranych do badania. Autor rozwiązał ten problem 
w sposób dwojaki. Po pierwsze, w badanej próbie znajdują się również spółki, które 
doświadczyły znaczących spadków notowań, lecz pomimo tego znalazły się w grupie 
spółek o najwyższej kapitalizacji (np. PKM Duda, Trakcja SA). Po drugie, punktem 
odniesienia do oceny rezultatów uzyskiwanych dzięki różnorodnym strategiom in-
westycyjnym jest indeks złożony ze wszystkich spółek uwzględnionych w badaniu, 
w którym wagi przypisane spółkom są identyczne. Sam indeks może nie być dosko-
nałym reprezentantem rynku, jest jednak wiarygodnym benchmarkiem dla oceny 
relatywnych stóp zwrotu uzyskiwanych poprzez zastosowanie poszczególnych strategii.

Analiza danych finansowych przedsiębiorstw odbywała się na danych skonso-
lidowanych. Dla każdej ze spółek obliczono następujące wskaźniki:
• EV/EBITDA (stosunek wartości przedsiębiorstwa, rozumianej jako suma war-

tości rynkowej kapitału własnego oraz wartości księgowej zadłużenia netto do 
wyniku na poziomie EBITDA rozumianego jako zysk operacyjny powiększony 
o wartość amortyzacji); wskaźnik EV/EBITDA należy do najczęściej używanych 
przy wycenie mnożnikowej przedsiębiorstwa ze względu na uwzględnienie 
EBITDA – kluczowego miernika zyskowności spółki – i EV – miernika wartości 
przedsiębiorstwa, który jest mało wrażliwy na różnice w strukturze kapitałowej 
pomiędzy poszczególnymi podmiotami;

• P/E (stosunek wartości rynkowej kapitału własnego do zysku netto przedsię-
biorstwa); jest to jeden z najbardziej popularnych mnożników stosowanych do 
wyceny przedsiębiorstw i obrazuje, jak wiele należy zapłacić za każdą jednostkę 
czystego zysku przypadającego akcjonariuszom spółki. W literaturze i w praktyce 
rynkowej część badaczy prezentuje pogląd, iż nie należy inwestować w przed-
siębiorstwa cechujące się wysokim poziomem tego wskaźnika. B. Graham 
stwierdził, iż kupno akcji firm o P/E wyższym niż 15 nieuchronnie prowadzi 
do strat w dłuższej perspektywie5;

5 Por.  J. P. Reese, J. M. Forehand, The Guru Investors: How to Beat the Market Using History’s Best 
Investment Strategies, Wiley & Sons, 2009, s. 43.
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• EV/CFO (stosunek wartości przedsiębiorstwa do przepływów pieniężnych z dzia-
łalności operacyjnej); miernik ten uwzględnia przepływy operacyjne będące 
podstawą dodatniej biznesowej wartości danego przedsięwzięcia gospodarczego);

• EV/S (stosunek wartości przedsiębiorstwa do wartości jego przychodów ze 
sprzedaży); ta wersja mnożnika jest częściej stosowana od wskaźnika P/S (war-
tość kapitału własnego do przychodów ze sprzedaży) ze względu na dostępność 
przychodów ze sprzedaży dla wszystkich kapitałodawców przedsiębiorstwa, 
a nie tylko jego właścicieli;

• P/BV (stosunek wartości rynkowej kapitału własnego do wartości księgowej ka-
pitału własnego); wskaźnik ten obrazuje, czy inwestorzy uważają aktywa spółki 
za warte więcej czy też mniej niż wskazywałaby na to ich wartość bilansowa; 
wysokie wartości tego wskaźnika mogą występować szczególnie w tych przed-
siębiorstwach, które generują wartość dodaną dzięki aktywom niematerialnym, 
np. wyspecjalizowanym pracownikom;

• ROA (return on assets – stopa zwrotu z aktywów przedsiębiorstwa ogółem), 
mierzona jako iloraz zysku na poziomie EBITDA oraz wartości aktywów spółki 
ogółem w okresie poprzedzającym osiągnięcie tego zysku; różnica w stosunku 
do podejścia zalecającego obliczanie wskaźnika ROA jako ilorazu zysku netto 
do aktywów ogółem wynika z bardziej miarodajnej, zdaniem autora, postaci 
wskaźnika obliczanego na podstawie zysku EBITDA. Wskaźnik ten uwzględnia 
wówczas dostępność aktywów spółki dla wszystkich kapitałodawców (a nie tylko 
właścicieli) oraz wyłącza wpływ amortyzacji na rentowność aktywów;

• ROE (return on equity – stopa zwrotu z kapitału własnego przedsiębiorstwa), 
mierzona jako iloraz zysku netto oraz wartości księgowej kapitału własnego 
w okresie poprzedzającym osiągnięcie tego zysku; wskaźnik ten wskazuje, na ile 
efektywnie spółka potrafi gospodarować zasobami powierzonymi jej przez 
akcjonariuszy;

• D/EBITDA (stosunek długu netto, czyli zobowiązań oprocentowanych istnie-
jących w spółce pomniejszonych o wartość zgromadzonych w spółce środków 
pieniężnych do wyniku na poziomie EBITDA); wskaźnik ten informuje, w jak 
dużym stopniu (w odniesieniu do wyników działalności) spółka jest obciążona 
zadłużeniem. W praktyce rynkowej często przyjmuje się, iż wartość wskaźnika 
na poziomie 3 jest wielkością graniczną, powyżej której zadłużenie może być 
nadmierne, a jego wysokość może powodować trudności spółki z jego obsługą 
(spłatami rat kapitałowych i odsetek).
Wskaźniki dla wszystkich spółek należących do grupy badawczej obliczano 

na koniec lat 2009, 2010, 2011 i 2012 na podstawie danych skonsolidowanych. 
W przypadku spółek, w których rok kalendarzowy nie pokrywał się z rokiem ob-
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rotowym, dokonywano niezbędnych przekształceń sprawozdań finansowych w celu 
zapewnienia ich pełnej porównywalności. Autor zdecydował się na prezentację 
wskaźników obliczanych na koniec roku ze względu na fakt, iż kwartalne i półroczne 
sprawozdania spółek mogą nie zawierać danych niezbędnych do kalkulacji długu 
netto, co ograniczyłoby porównywalność wskaźników używanych do celów badania.

W przypadku wskaźników EV/EBITDA, EV/CFO, P/E i D/EBITDA zrezygno-
wano z włączenia do grupy spółek, dla których wartości tych wskaźników były 
ujemne. Dane tego rodzaju nie przedstawiają bowiem wartości informacyjnej bez 
ich wcześniejszej pogłębionej analizy, która nie była celem niniejszego badania. Na 
podstawie tak przeprowadzonych obliczeń autor uszeregował spółki według ro-
snących wartości danego wskaźnika dla każdego roku. Następnie spółki te zostały 
podzielone na decyle według rosnących wartości wskaźnika.

Dla tak przygotowanej próby przedsiębiorstw obliczono stopę zwrotu z inwestycji 
w akcje zwykłe tych podmiotów. Stopa zwrotu była obliczana:
• za okres jednego roku, liczony od ostatniego dnia giełdowego w roku, za który 

sporządzono sprawozdanie finansowe będące podstawą obliczenia wskaźników 
na dany rok (np. 31 grudnia 2009 roku w przypadku, gdy wskaźniki obliczone 
były za 2009 rok), do ostatniego dnia giełdowego kolejnego roku kalendarzowego;

• za okres dziewięciu miesięcy rozpoczynających się ostatniego dnia giełdowe-
go pierwszego kwartału roku następującego po roku, za który sporządzono 
sprawozdanie finansowe będące podstawą obliczenia wskaźników na dany 
rok (np. 31 marca 2010 roku w przypadku, gdy wskaźniki były obliczone za 
2009 rok), do ostatniego dnia giełdowego kolejnego roku kalendarzowego; data 
początkowa dla tego wyliczenia stanowi przybliżenie daty publikacji raportu 
rocznego za rok poprzedni;

• za okres trzech miesięcy rozpoczynających się ostatniego dnia giełdowego pierw-
szego kwartału roku następującego po roku, za który sporządzono sprawozdanie 
finansowe będące podstawą obliczenia wskaźników na dany rok (np. 31 marca 
2010 roku w przypadku, gdy wskaźniki obliczone były za 2009 rok), do ostatniego 
dnia kolejnego kwartału (np. 30 czerwca 2010 roku w przypadku, gdy wskaźniki 
obliczone były za 2009 rok); data końcowa tego wyliczenia stanowi przybliżenie 
daty publikacji raportu za pierwszy kwartał kolejnego roku.
W ostatnim etapie badania porównano stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne 

portfele decylowe (portfele złożone ze spółek z odpowiedniego decyla, przy czym 
podstawą do określenia decyli były poszczególne, omówione wcześniej wskaźniki) 
ze stopą zwrotu osiągniętą przez syntetyczny indeks, omówiony wcześniej, będący 
benchmarkiem badania.
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3.  Analiza wyników uzyskiwanych przez portfele 
decylowe wybrane przy pomocy poszczególnych 
wskaźników

Analizując rozkład wyników z poszczególnych portfeli decylowych, warto zwró-
cić uwagę na fakt, iż w okresach wzrostowych, w skali pełnych okresów rocznych, 
inwestycje generowały wyższe stopy zwrotu niż w okresach marzec – grudzień, czyli 
tych obejmujących swymi ramami okres po opublikowaniu sprawozdań finanso-
wych za poprzedni rok bilansowy. Może to świadczyć np. o zmianach kursów akcji 
wskutek przewidywań inwestorów co do wyników osiągniętych w poprzednim roku 
kalendarzowym.

Wyniki osiągane przez poszczególne portfele decylowe były porównywane ze 
stopą zwrotu z syntetycznego indeksu utworzonego przez nadanie równych wag 
wszystkim spółkom uwzględnionym w badaniu. Z tego indeksu była następnie 
obliczana stopa zwrotu stanowiąca podstawę do późniejszych porównań.

EV/EBITDA

Tabela 1.  Wyniki poszczególnych portfeli decylowych wybranych ze względu na wartości 
wskaźnika EV/EBITDA w okresie styczeń 2010 roku–czerwiec 2013 roku

2010 mar10-
gru10

mar10-
cze10

2011 mar11-
gru11

mar11-
cze11

2012 mar12-
gru12

mar12-
cze12

mar13-
cze13

2010-
1H2013

Decyl 1 25,6% 2,1% -8,3% -12,4% -19,1% -2,3% 43,8% 9,3% -8,5% 1,0% 59,8%
Decyl 2 37,0% 16,5% -7,5% -2,0% -7,9% 2,2% 23,5% 4,1% -2,1% 13,3% 88,0%
Decyl 3 18,3% 0,0% -6,0% -23,7% -32,1% -8,1% 16,9% -0,7% -9,5% 11,0% 17,1%
Decyl 4 23,2% 14,7% -13,8% -35,5% -34,4% -8,3% 13,4% -5,1% -11,1% 11,9% 0,9%
Decyl 5 16,4% 2,9% -6,2% -39,0% -41,2% -7,4% 40,0% 7,8% -2,8% 11,5% 10,8%
Decyl 6 17,1% -0,4% -13,2% -32,7% -32,1% -12,3% 33,0% 3,0% -12,7% -3,6% 1,1%
Decyl 7 6,9% -0,1% -6,2% -26,2% -27,9% -3,5% 20,4% 3,0% -12,6% 1,9% -3,2%
Decyl 8 12,8% -2,1% -17,9% -27,4% -31,9% -8,1% 24,8% 8,7% -2,9% 10,9% 13,3%
Decyl 9 20,6% 9,4% -7,9% -5,7% -25,2% 1,2% 23,8% -8,3% -13,0% 4,3% 47,0%
Decyl 10 64,1% 9,7% -10,7% -25,9% -36,0% -10,1% 17,1% 3,3% -7,5% 10,3% 57,0%

Portfel 25,0% 6,9% -9,7% -23,1% -28,8% -5,9% 24,4% 2,2% -8,6% 7,2% 28,1%

Źródło: opracowanie własne.

Dokonując obserwacji stóp zwrotu poszczególnych portfeli decylowych pod kątem 
wskaźnika EV/EBITDA zamieszczonych w tabeli 1, można zauważyć, iż spółki ze 
skrajnych (1., 2. i 10.) decyli osiągały w badanym okresie najwyższe stopy zwrotu.

W roku 2010, kiedy wartość całego portfela wzrosła o 25,0%, spółki z portfeli 
decylowych 1., 2., i 10. osiągnęły ponadprzeciętne zwroty względem portfela, wy-
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noszące odpowiednio: 0,6%, 12,1% i 39,1%. Na ostatni wynik wyraźny wpływ ma 
zwrot z EKOEXPORT, który wynosił około 394% (wynik ten jest jedyną tak wysoką 
stopą zwrotu spośród przeprowadzonych obserwacji). Warto zwrócić uwagę na to, 
iż spółki z portfeli decylowych 7. i 8. osiągnęły najniższe stopy zwrotu w okresie, 
odpowiednio –18,0% i –12,2% względem wyników indeksu. Interesujący może być 
również fakt, iż dodatnie stopy zwrotu z portfeli decylowych 1., 2. i 10. były zna-
cząco niższe w okresach od marca do czerwca 2010 roku oraz od marca do czerwca 
2010 roku. Może to świadczyć o zdyskontowaniu większości wartości sygnału jeszcze 
przed publikacją oficjalnych danych finansowych.

W roku 2011, w okresie dekoniunktury na GPW w Warszawie najmniejsze straty 
można było osiągnąć z inwestycji w spółki z portfeli decylowych 1., 2. i 10. Należy 
jednak zaznaczyć, iż stopy zwrotu z tych portfeli były ujemne, choć wyższe od stopy 
zwrotu z benchmarku. Przeciętnie niższe stopy zwrotu w okresie marzec – grudzień 
w porównaniu do całorocznych stóp zwrotu można wiązać z eskalacją w tym okresie 
europejskiego kryzysu zadłużenia. W tym okresie spółki z portfeli decylowych 1. i 2. 
osiągały jednak nadal wyższe relatywne stopy zwrotu w porównaniu z indeksem.

W roku 2012 najwyższe stopy zwrotu (19,4%) zostały osiągnięte przez spółki 
o najmniejszym stosunku wartości przedsiębiorstwa do EBITDA. Nieco zaska-
kująco stopy zwrotu wyższe niż indeks odnotowały także portfele decylowe 5. i 6. 
(odpowiednio 15,6% i 8,6%). W okresie marzec–czerwiec 2013 roku najwyższa po-
nadprzeciętna stopa zwrotu towarzyszyła portfelom decylowym o niższej wartości 
EV/EBITDA (z wyłączeniem portfela decylowego 1., który osiągnął stopę zwrotu 
niższą niż benchmark), najwyższy zwrot ponad indeks, wynoszący 6,1% towarzyszył 
spółkom z portfela decylowego 2.

W okresie od początku 2010 roku do końca czerwca 2013 roku dodatnimi ponad-
przeciętnymi stopami zwrotu charakteryzowały się portfele decylowe 1., 2., 9. i 10. 
Wszystkie pozostałe portfele osiągnęły stopy zwrotu niższe niż indeks stanowiący 
podstawę porównań. Badanie wskazuje, iż notowane na GPW spółki o najniższych 
i najwyższych poziomach wskaźnika EV/EBITDA w danej grupie okazały się naj-
bardziej zyskowną inwestycją w analizowanym przedziale czasowym.

EV/CFO

Analizując wyniki osiągane przez spółki podzielone na portfele decylowe według 
kryterium wskaźnika EV/CFO umieszczone w tabeli 2, można zauważyć podobne 
tendencje, jak w przypadku uszeregowania ze względu na wskaźnik EV/EBITDA. 
Przeciętnie wyższe stopy zwrotu ponad syntetyczny indeks były osiągane przez spółki 



Michał Wrzesiński 418

z portfeli decylowych 1., 2. oraz 9. i 10. W rozkładzie stóp zwrotu dało się jednak 
zaobserwować więcej niż w przypadku wskaźnika EV/EBITDA nieoczekiwanych 
odchyleń od stopy zwrotu z indeksu, jak np. w przypadku wyraźnego pokonania 
przez portfel decylowy 7. indeksu w roku 2011.

Tabela 2.  Wyniki poszczególnych portfeli decylowych wybranych ze względu na wartości 
wskaźnika EV/CFO w okresie styczeń 2010 roku–czerwiec 2013 roku

2010 mar10-
gru10

mar10-
cze10

2011 mar11-
gru11

mar11-
cze11

2012 mar12-
gru12

mar12-
cze12

mar13-
cze13

2010-
1H2013

Decyl 1 33,9% 1,8% -14,0% -16,2% -23,2% -2,6% 36,7% 5,8% -15,8% 8,7% 66,9%
Decyl 2 47,9% 16,6% -9,7% -20,9% -21,7% -3,3% 16,6% 2,6% -8,3% 4,3% 42,4%
Decyl 3 18,6% 6,3% -1,3% -29,2% -24,6% -8,4% 13,4% -5,1% -12,9% 10,2% 5,0%
Decyl 4 21,9% 11,3% -11,0% -17,1% -27,0% -2,6% 25,5% -2,6% -10,1% -3,0% 23,1%
Decyl 5 10,0% 4,0% -6,9% -40,4% -38,3% -16,0% 33,4% 10,9% -2,2% 12,7% -1,5%
Decyl 6 23,1% 5,9% -8,9% -38,3% -41,5% -11,0% 22,2% 1,1% -11,1% 4,3% -3,3%
Decyl 7 2,9% -4,2% -12,2% -5,4% -7,5% 4,1% 27,5% 6,0% -6,3% -1,9% 21,7%
Decyl 8 14,6% 7,3% -4,4% -36,0% -47,7% -13,8% 14,4% -2,9% -6,3% 13,6% -4,8%
Decyl 9 13,8% 2,4% -7,7% -19,7% -29,3% 3,2% 29,8% 17,5% -5,8% 11,1% 31,8%
Decyl 10 36,7% -6,0% -19,1% -38,7% -38,7% -13,9% 27,9% -0,6% -7,7% 18,2% 26,7%

Portfel 25,0% 6,9% -9,7% -23,1% -28,8% -5,9% 24,4% 2,2% -8,6% 7,2% 28,1%

Źródło: opracowanie własne.

W 2010 roku najwyższe zwroty dotyczyły spółek zaklasyfikowanych do skraj-
nych decyli (1.,2. i 10. portfel decylowy, wartości odpowiednio 9,0%, 23,0% i 11,8% 
wyższe niż w przypadku indeksu). Ponadto powyższy rozkład wyników jest zbieżny 
z tym, co zaobserwowano w przypadku wydzielenia decyli pod względem wskaźnika 
EV/EBITDA. Warto zwrócić uwagę na to, iż spółki znajdujące się w pozostałych 
decylach wygenerowały stopy zwrotu niższe niż indeks.

W roku 2011, w którym stopa zwrotu z indeksu wynosiła –28,8%, najmniejsze 
straty zaobserwowano w decylu 7. (+17,7 punktów procentowych wobec indeksu). 
Ponadto godne uwagi jest to, że wśród spółek znajdujących się w portfelach decy-
lowych 5. –10. (z wyłączeniem portfeli 7. i 9.) zaobserwowano najsilniejsze spadki 
wartości akcji, które przeciętnie były o kilkanaście procent niższe od stopy zwrotu 
z indeksu. Spółki znajdujące się w portfelach decylowych 1., 2., 4., 7. i 9. osiągnęły 
wyższe stopy zwrotu od benchmarku. W okresie marzec–grudzień lepiej od indeksu 
zachowywały się spółki o niższej wartości wskaźnika.

W 2012 roku najwyższe stopy zwrotu (+12,3 punktów procentowych ponad 
indeks), wyższe od wyników osiągnęły spółki z 1. portfela decylowego, tj. o najniż-
szym dodatnim stosunku wartości przedsiębiorstwa do operacyjnych przepływów 
pieniężnych. W okresach następujących po marcu (marzec–czerwiec i marzec–gru-
dzień) średnio wyższe stopy zwrotu były generowane przez spółki o wartościach 
wskaźnika EV/CFO wyższych niż mediana dla próby (tj. portfele decylowe 6. –10.). 
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Podobnie w II kwartale 2013 roku możliwe do zaobserwowania jest to, iż przeciętnie 
wyższe stopy zwrotu towarzyszą spółkom o wyższej wartości wskaźnika EV/CFO.

W okresie od początku 2010 roku do końca czerwca 2013 roku dodatnimi 
ponadprzeciętnymi stopami zwrotu charakteryzowały się portfele decylowe 1., 2., 
i 9., przy czym stopa zwrotu z portfela 9. była jedynie nieznacznie wyższa od stopy 
zwrotu z indeksu. Wszystkie pozostałe portfele osiągnęły stopy zwrotu niższe niż 
benchmark. Badanie wskazuje, iż notowane na GPW spółki o najniższych poziomach 
wskaźnika EV/CFO w danej grupie okazały się najbardziej zyskowną inwestycją 
w analizowanym przedziale czasowym, z zastrzeżeniem, iż ponadprzeciętna stopa 
zwrotu z inwestycji w spółki z 1. portfela decylowego była niemal 3-krotnie wyższa 
od stopy zwrotu z portfela decylowego 2.

EV/S

Tabela 3.  Wyniki poszczególnych portfeli decylowych wybranych ze względu na wartości 
wskaźnika EV/S w okresie styczeń 2010 roku–czerwiec 2013 roku

2010 mar10-
gru10

mar10-
cze10

2011 mar11-
gru11

mar11-
cze11

2012 mar12-
gru12

mar12-
cze12

mar13-
cze13

2010-
1H2013

Decyl 1 42,3% 7,3% -13,9% -24,2% -31,2% -7,1% 23,7% -2,6% -12,4% 14,2% 52,3%
Decyl 2 29,8% 14,4% -7,8% -26,1% -33,6% -12,1% -0,6% -16,2% -17,1% 7,6% 2,6%
Decyl 3 36,4% 10,8% -11,0% -23,0% -29,6% -3,3% 58,2% 20,7% -6,4% 4,9% 74,3%
Decyl 4 18,7% 6,0% -6,8% -31,0% -33,7% -17,7% 26,9% 11,9% -2,1% 5,7% 9,8%
Decyl 5 5,1% -3,8% -9,2% -34,5% -35,0% 0,1% 31,8% 8,4% -4,6% 14,6% 4,1%
Decyl 6 14,1% 3,9% -7,3% -19,2% -21,0% -5,3% 18,9% -6,8% -8,7% 4,2% 14,3%
Decyl 7 7,2% 1,1% -13,3% -31,2% -36,8% -5,9% 6,1% -9,4% -11,9% 2,5% -19,8%
Decyl 8 30,0% 12,7% -9,2% -10,0% -26,0% -2,3% 27,4% 5,7% -8,4% 2,0% 52,1%
Decyl 9 45,9% 0,9% -12,9% -13,7% -12,0% 1,1% 30,5% 8,7% -2,8% 4,9% 72,3%
Decyl 10 19,4% 16,1% -5,0% -18,0% -29,2% -6,1% 20,8% 2,0% -11,5% 11,9% 32,4%

Portfel 25,0% 6,9% -9,7% -23,1% -28,8% -5,9% 24,4% 2,2% -8,6% 7,2% 28,1%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3 zawiera wyniki poszczególnych portfeli decylowych, w których me-
todą doboru spółek był malejący wskaźnik wartość przedsiębiorstwa/przychody 
ze sprzedaży. Podział spółek ze względu na wskaźnik EV/S wskazuje, iż najwyższe 
w stosunku do indeksu stopy zwrotu należały do portfeli decylowych 1., 3. oraz 8. 
i 9. Wskazania te mogą sugerować, iż dobór spółek do portfela na podstawie najniż-
szych lub najwyższych wartości wskaźnika EV/S w danej populacji może pozwalać 
na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, należy jednak zwrócić uwagę na fakt, 
iż wskazania te mogą być obarczone pewną dozą przypadkowości. Choć stopy zwro-
tu z portfeli decylowych 1. i 3. w badanym okresie przeciętnie przewyższały stopę 
zwrotu z indeksu, to portfele decylowe 2. i 10. wykazywały w przeważającej części 
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okresu badania stopy zwrotu poniżej benchmarku. Może to świadczyć o pewnej 
przypadkowości i nie do końca wyraźnego związku pomiędzy wartościami anali-
zowanego wskaźnika a stopami zwrotu z poszczególnych portfeli.

Rok 2010 charakteryzował się tym, iż portfele decylowe 1., 2., 3. i 9. osiągnęły 
najwyższe ponadprzeciętne względem portfela zwroty. Najsłabszymi uczestnikami 
badania okazały się portfele decylowe o średnich wartościach EV/S (portfele od 4. 
do 7.), które osiągnęły stopę zwrotu średnio o 13,7 punktów procentowych niższą 
niż indeks.

W kolejnym roku obserwacji pojawiła się tendencja odwrotna. Spółki o najni-
żej wycenianej sprzedaży (decyle 1. –3.) osiągnęły przeciętnie stopę zwrotu niższą 
o 1,3 punktu procentowego niż benchmark, podczas gdy portfele decylowe 8. –10. 
osiągnęły stopę zwrotu o przeciętnie 9,3 punktów procentowych wyższą. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, iż rok 2011 cechował się spadkiem wartości indeksu (–23,1%). 
Może to prowadzić do wniosku, iż podczas giełdowej bessy lepszą inwestycją okazują 
się spółki o wysoko wycenianej sprzedaży w stosunku do wartości przedsiębiorstwa 
mierzonej wskaźnikiem EV.

Ostatni w pełni analizowany rok cechował się tym, że spółki z portfeli decylo-
wych 3. –5. i 8. –9. osiągnęły najwyższe ponadprzeciętne stopy zwrotu względem 
portfela. Podobne zachowanie stóp zwrotu z poszczególnych portfeli możliwe było 
do zaobserwowania w okresie marzec–grudzień i marzec–czerwiec. W okresie od 
marca do czerwca 2013 roku można zauważyć, że najwyższe ponadprzeciętne stopy 
zwrotu towarzyszyły skrajnym decylom (1. i 10.), a także decylowi 5.

W okresie od początku 2010 roku do końca czerwca 2013 roku dodatnimi 
ponadprzeciętnymi stopami zwrotu charakteryzowały się portfele decylowe 1., 3., 
7., 9. i 10. Pozostałe portfele osiągnęły stopy zwrotu niższe niż indeks stanowiący 
podstawę porównań. Badanie wskazuje, iż dobór spółek do portfela inwestycyjnego 
na podstawie wskaźnika EV/S wydaje się obarczony znacznym ryzykiem, przy czym 
większe prawdopodobieństwo osiągnięcia dodatniej ponadprzeciętnej stopy zwrotu 
występuje dla wyższych wartości wskaźnika.

P/BV

Wyniki uzyskiwane przez portfele decylowe stworzone ze spółek uszeregowanych 
ze względu na wysokość wskaźnika P/BV, zawarte w tabeli 4, kształtują się w sposób 
interesujący ze względu na potencjalne decyzje inwestycyjne podejmowane na jego 
podstawie. Można zaobserwować dodatnie ponadprzeciętne stopy zwrotu wystę-
pujące w przypadku spółek, które są najwyżej wyceniane przez rynek względem ich 
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wartości księgowej (przede wszystkim skrajny portfel decylowy 10.) we wszystkich 
latach obserwacji.

Tabela 4.  Wyniki poszczególnych portfeli decylowych wybranych ze względu na wartości 
wskaźnika P/BV w okresie styczeń 2010 roku–czerwiec 2013 roku

2010 mar10-
gru10

mar10-
cze10

2011 mar11-
gru11

mar11-
cze11

2012 mar12-
gru12

mar12-
cze12

mar13-
cze13

2010-
1H2013

Decyl 1 33,6% 0,5% -14,5% -8,4% -24,2% -0,1% 27,3% -13,7% -20,6% 25,8% 96,0%
Decyl 2 20,2% 15,6% -10,6% -11,8% -16,9% 1,8% 14,8% 0,9% -13,9% -0,2% 21,4%
Decyl 3 18,4% 8,8% -11,5% -34,1% -33,5% -15,9% 33,3% 7,7% -12,1% -0,9% 3,2%
Decyl 4 61,6% 16,1% -7,5% -34,9% -39,0% -5,7% 15,3% 2,1% -3,9% 10,3% 33,7%
Decyl 5 21,3% 5,0% -5,4% -31,5% -35,7% -7,4% 33,9% 10,5% -5,0% 9,2% 21,5%
Decyl 6 7,1% 5,7% -8,9% -34,9% -35,6% -7,9% 20,1% 0,7% -4,0% 2,6% -14,1%
Decyl 7 13,2% 1,2% -10,8% -30,1% -32,8% -14,4% 7,1% -13,1% -15,7% 9,3% -7,3%
Decyl 8 13,6% -3,6% -13,6% -9,6% -22,4% -3,5% 21,2% 2,0% -4,0% 4,4% 29,8%
Decyl 9 29,3% 8,0% -7,2% -20,5% -30,5% -1,4% 32,7% 15,3% -0,9% -4,9% 29,7%
Decyl 10 31,9% 11,8% -6,5% -14,7% -16,2% -3,9% 40,0% 10,9% -5,4% 18,6% 86,9%

Portfel 25,0% 6,9% -9,7% -23,1% -28,8% -5,9% 24,4% 2,2% -8,6% 7,2% 28,1%

Źródło: opracowanie własne.

W skali całego roku 2010 wyższe ponadprzeciętne stopy zwrotu towarzyszyły 
skrajnym wartościom (portfel decylowy 1. i 10.) wskaźnika P/BV (wyłączając 4. de-
cyl, w którym znalazła się spółka EKOEXPORT, która osiągając zwrot w wysokości 
około 394%, wywarła znaczny wpływ na łączną stopę zwrotu z portfela). Okres 
marzec–czerwiec cechował się mniejszymi odchyleniami w ramach decyli w sto-
sunku do całości portfela, przy czym portfel decylowy 1., który osiągnął dodatnią 
ponadprzeciętną stopę zwrotu w skali całego roku, w skali 9 miesięcy wykazał stopę 
zwrotu niższą o 6,4 punktów procentowych od indeksu.

W roku 2011 spółki ze skrajnych (1. i 10.) decyli również zachowywały się lepiej 
w stosunku do portfela. W tym okresie stopy zwrotu przewyższające benchmark 
zostały osiągnięte również przez portfele decylowe 2., 8. i 9. Może to wskazywać 
na lepsze wyniki kursów akcji spółek nisko wycenianych za pomocą wskaźnika P/BV 
podczas giełdowej bessy, przy jednocześnie utrzymujących się ponadprzeciętnie 
wysokich stopach zwrotu z portfeli stworzonych ze spółek wysoko wycenianych. Po-
dobne tendencje były widoczne także w okresie marzec–grudzień i marzec–czerwiec.

Następny rok obserwacji ukazał powiązanie wyższych ponadprzeciętnych stóp 
zwrotu ze spółkami, które ze względu na wartość wskaźnika P/BV znalazły się 
w ostatnich decylach próby badawczej (9. – 10., czyli spółki o najwyższych wartościach 
wskaźnika). Zachowanie stóp zwrotu w okresie marzec–czerwiec 2013 wskazuje 
natomiast na utrzymanie się tendencji do lepszego zwrotu z inwestycji w spółki z 10. 
portfela decylowego, ale także na ponadprzeciętnie wysokie stopy zwrotu ze spółek 
nisko wycenianych za pomocą wskaźnika cena/wartość księgowa (1. portfel decylowy).
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W okresie od początku 2010 roku do końca czerwca 2013 roku dodatnimi po-
nadprzeciętnymi stopami zwrotu charakteryzowały się portfele decylowe 1., 4., 8., 
9. i 10. Wszystkie pozostałe portfele osiągnęły stopy zwrotu niższe niż indeks sta-
nowiący podstawę porównań. Należy podkreślić, iż zdecydowanie najwyższe były 
stopy zwrotu osiągnięte przez spółki z portfeli decylowych 1. i 10. Badanie wskazuje, 
iż notowane na GPW spółki o najniższych i najwyższych poziomach wskaźnika 
P/BV w danej grupie okazały się najbardziej zyskowną inwestycją w analizowanym 
przedziale czasowym.

P/E

Tabela 5.  Wyniki poszczególnych portfeli decylowych wybranych ze względu na wartości 
wskaźnika P/E w okresie styczeń 2010 roku–czerwiec 2013 roku

2010 mar10-
gru10

mar10-
cze10

2011 mar11-
gru11

mar11-
cze11

2012 mar12-
gru12

mar12-
cze12

mar13-
cze13

2010-
1H2013

Decyl 1 21,5% 3,2% -5,9% -14,2% -23,8% -1,3% 17,8% -3,2% -16,5% 12,5% 38,2%
Decyl 2 24,4% 14,1% -4,8% -29,7% -27,2% -3,9% 50,6% 17,3% 2,6% 15,6% 52,2%
Decyl 3 30,0% 1,3% -9,6% -7,5% -15,6% 3,6% 34,5% -4,8% -14,2% 1,6% 64,4%
Decyl 4 11,1% 1,0% -9,1% -27,4% -25,5% -4,5% 7,8% -11,1% -9,8% 6,5% -7,4%
Decyl 5 6,0% 0,5% -7,2% -20,6% -24,5% -7,9% 27,5% -4,5% -14,9% 8,1% 15,9%
Decyl 6 14,0% 7,2% -8,8% -49,5% -47,1% -18,7% 16,4% 0,2% -6,2% -3,4% -35,2%
Decyl 7 24,2% 5,9% -12,9% -30,0% -35,6% -8,0% 35,1% 4,1% -6,2% 7,3% 26,1%
Decyl 8 26,2% 9,0% -6,1% -19,0% -23,5% -2,5% 37,4% 15,8% -1,0% 3,7% 45,6%
Decyl 9 38,7% 7,0% -10,8% -4,2% -19,4% -2,9% 29,5% 10,7% -9,3% 8,5% 86,6%
Decyl 10 23,9% 10,9% -9,2% -35,6% -41,6% -11,3% 12,0% 10,0% -2,2% 8,3% -3,2%

Portfel 25,0% 6,9% -9,7% -23,1% -28,8% -5,9% 24,4% 2,2% -8,6% 7,2% 28,1%

Źródło: opracowanie własne.

Analizując dane podsumowujące zastosowanie strategii inwestycyjnej opartej 
na mnożniku P/E zawarte w tabeli 5, można zauważyć, iż spółki, które znajdują się 
w pobliżu wartości skrajnych wskaźnika cena do zysku w badanej grupie (tj. 2. i 9. 
portfel decylowy) najczęściej osiągały najwyższą stopę zwrotu. Miało to miejsce 
w siedmiu na dziesięć rozpatrywanych okresów. Interesujące z punktu widzenia ba-
dania są decyle, dla których średnia osiągana stopa zwrotu była najniższa. Wszystkie 
najniższe stopy zwrotu dla wskaźnika P/E na przestrzeni badanych okresów zostały 
osiągnięte przez portfele decylowe znajdujące się w zakresie 4. –7. W 5. i 6. portfelu 
decylowym znajduje się siedem z dziesięciu najniższych stóp zwrotu w badanym 
okresie. Oznacza to zatem, że w pewnym uproszczeniu rozkład wyników przypo-
mina swoim kształtem literę U.

Na podstawie tych wyników można wysnuć wnioski dotyczące strategii inwesty-
cyjnych opartych na mnożniku P/E. Spółki, które znajdują się w portfelach decylowych 
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zawierających akcje o najwyższych wycenach (portfele 9. i 10.), są najczęściej spół-
kami wysoko wzrostowymi, mającymi duże perspektywy rozwoju i wzrostu. Warto 
zaznaczyć, że nie stanowi to reguły i wśród tych spółek mogą znajdować się również 
przedsiębiorstwa, które w badanych okresach osiągnęły przeciętne wyniki finan-
sowe, a także spółki, które mogły być w danym okresie przewartościowane. Spółki 
znajdujące się w niskich decylach to często spółki negatywnie postrzegane przez 
inwestorów, którzy sceptycznie podchodzą do dalszej perspektywy ich wzrostu.

Dokonując analizy poszczególnych okresów, można zauważyć występowanie 
znaczących podobieństw w rozkładzie na najwyższych i najniższych stóp zwrotu 
spółek w poszczególnych decylach w latach 2010–2012. W każdym z trzech okre-
sów najlepiej zachowywały się kursy spółek znajdujących się w skrajnych decylach 
mnożnika P/E. Interesujący jest fakt, że w podokresach w latach 2010 i 2011 spółki, 
które osiągały najwyższą stopę zwrotu znajdowały się w pierwszych trzech decylach, 
a gdy stopa zwrotu była rozpatrywana dla całego roku 2010 i 2011, to najwyższą 
stopę zwrotu generowały spółki z dziewiątego decyla. Jest to wynik bardzo silnego 
wzrostu kursu spółki Amica o 150% w skali roku, a przede wszystkim pierwszego 
kwartału 2010 roku.

W okresie od początku 2010 roku do końca czerwca 2013 roku dodatnimi po-
nadprzeciętnymi stopami zwrotu charakteryzowały się portfele decylowe 1., 2., 3. 
oraz 8. i 9. Wszystkie pozostałe portfele osiągnęły stopy zwrotu niższe niż indeks 
stanowiący podstawę porównań. Badanie wskazuje, iż notowane na GPW spółki 
o najniższych i względnie wysokich poziomach wskaźnika P/E w danej grupie okazały 
się najbardziej zyskowną inwestycją w analizowanym przedziale czasowym. Należy 
podkreślić fakt, iż spółki charakteryzujące się najwyższymi wartościami wskaźnika 
w badanej grupie (decyl 10.) osiągnęły w analizowanym okresie wyraźnie niższą 
stopę zwrotu niż indeks porównawczy.

ROA

Tabela 6 zawiera stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne portfele decylowe 
wyselekcjonowane na podstawie doboru spółek przy pomocy wskaźnika ROA. 
Decyle utworzono według kryterium malejącego ROA, tzn. w decylu 1. znalazły 
się spółki o najwyższych wartościach wskaźnika, natomiast w decylu 10. – spółki 
o wartościach najniższych.

Posługując się znaczącym uproszczeniem: można zauważyć, że dla większości 
okresów wyższy wskaźnik ROA był skorelowany z wyższą stopą zwrotu uzyskiwaną 
dzięki inwestycjom w dane spółki. Dla sześciu z dziesięciu okresów najwyższa stopa 
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zwrotu z portfeli decylowych znajduje się w portfelu 1. lub 2. Wynikałoby z tego, że 
spółki charakteryzujące się wysoką rentownością aktywów generują wyższe stopy 
zwrotu. Inwestorzy doceniają w ten sposób przedsiębiorstwa, które potrafią w sposób 
odpowiedni gospodarować posiadanymi aktywami.

Tabela 6.  Wyniki poszczególnych portfeli decylowych wybranych ze względu na wartości 
wskaźnika ROA w okresie styczeń 2010 roku–czerwiec 2013 roku

2010 mar10-
gru10

mar10-
cze10

2011 mar11-
gru11

mar11-
cze11

2012 mar12-
gru12

mar12-
cze12

mar13-
cze13

2010-
1H2013

Decyl 1 19,0% 10,5% -8,3% -11,1% -15,8% 3,8% 47,7% 13,4% -1,3% 7,3% 67,5%
Decyl 2 24,5% 1,4% -6,0% -3,7% -8,6% -1,1% 42,9% 14,2% 2,2% 3,9% 78,1%
Decyl 3 17,1% 6,0% -3,0% -25,9% -26,6% -10,2% 15,0% -3,2% -7,0% 7,2% 7,0%
Decyl 4 37,3% 13,1% -6,3% -10,9% -26,7% 0,8% 31,8% 5,4% -7,0% 10,1% 77,6%
Decyl 5 8,5% -0,5% -15,0% -16,6% -21,8% -5,1% 9,5% -4,0% -10,3% 7,7% 6,8%
Decyl 6 11,2% -4,1% -9,4% -36,3% -38,8% -7,0% 32,5% 6,6% -2,4% -4,0% -9,9%
Decyl 7 30,9% 6,1% -13,7% -34,7% -43,3% -14,2% 30,9% 13,8% -3,6% 6,0% 18,5%
Decyl 8 7,2% -0,9% -9,0% -37,4% -34,9% -6,5% 9,4% -9,9% -15,4% 11,4% -18,2%
Decyl 9 25,5% 18,2% -13,2% -30,8% -29,3% -5,4% 5,3% -11,8% -21,8% 11,0% 1,5%
Decyl 10 67,8% 19,0% -12,9% -22,7% -40,9% -12,8% 21,4% -1,0% -18,3% 11,4% 75,4%

Portfel 25,0% 6,9% -9,7% -23,1% -28,8% -5,9% 24,4% 2,2% -8,6% 7,2% 28,1%

Źródło: opracowanie własne.

Najniższe stopy zwrotu osiągają spółki o względnie niskim wskaźniku ROA. 
W badanych okresach najgorszą stopę zwrotu przyniosły spółki znajdujące się 
w portfelach decylowych od 5. do 9.. Między portfelem decylowym 7. a 9. znajdowało 
się aż siedem najgorszych wyników inwestycyjnych. Nie można jednak opisanych 
zależności traktować jako reguły inwestycyjnej, gdyż w całym 2010 roku i w okresie 
między marcem a grudniem 2010 roku najwyższe zyski dla inwestorów przynio-
sły, przeciętnie biorąc, akcje spółek o najniższym wskaźniku ROA. Kluczowe jest 
zwrócenie uwagi na fakt, iż są to wartości skrajne i wyniki te nie powtórzyły się dla 
innych okresów.

Dokonując analizy poszczególnych okresów, można zauważyć występowanie 
pewnych podobieństw. Rozkład najwyższych i najniższych stóp zwrotu w okre-
ślonych portfelach decylowych jest zbliżony w 2011 i 2012 roku i w podokresach 
tych lat. Jest to  interesująca zależność, biorąc pod uwagę to, jak znacząco różnią 
się od siebie w tych okresach stopy zwrotu z portfela spółek. W latach 2011 i 2012 
większa liczba ponadprzeciętnych stóp zwrotu znajduje się w portfelach decylowych 
zawierających spółki o ROA wyższym niż mediana. Wskazywałoby to na prefero-
wanie przez inwestorów spółek o wysokiej rentowności aktywów. Zależność ta nie 
znajduje zastosowania dla analizy wyników uzyskanych w 2010 roku i od marca do 
grudnia 2010. Najwyższe stopy zwrotu zostały wówczas osiągnięte przez spółki z 1. 
portfela decylowego, zawierającego akcje przedsiębiorstw o najniższej rentowności 
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aktywów. Wyniki te należy traktować z dużą ostrożnością, gdyż wystąpiły jednie 
w  jednym z  lat obserwacji. Ponadto należą do wyników skrajnych uzyskanych 
w przeprowadzonej analizie.

W okresie od początku 2010 roku do końca czerwca 2013 roku dodatnimi ponad-
przeciętnymi stopami zwrotu charakteryzowały się portfele decylowe 1., 2., 4. i 10. 
Wszystkie pozostałe portfele osiągnęły stopy zwrotu niższe niż indeks stanowiący 
podstawę porównań. Badanie wskazuje, iż notowane na GPW spółki o najwyższych 
wskaźnikach ROA osiągały najwyższe stopy zwrotu w analizowanym okresie. Wynik 
10. portfela decylowego mógł zostać zawyżony przez znajdującą się w nim w roku 
2010 spółkę CDPROJEKT, która uzyskała istotnie wyższą stopę zwrotu pomimo 
ujemnej rentowności aktywów.

ROE

Tabela 7.  Wyniki poszczególnych portfeli decylowych wybranych ze względu na wartości 
wskaźnika ROE w okresie styczeń 2010 roku–czerwiec 2013 roku

2010 mar10-
gru10

mar10-
cze10

2011 mar11-
gru11

mar11-
cze11

2012 mar12-
gru12

mar12-
cze12

mar13-
cze13

2010-
1H2013

Decyl 1 14,1% 1,5% -8,6% -9,7% -14,9% 0,6% 47,9% 13,6% -2,1% 14,9% 75,0%
Decyl 2 14,1% 1,5% -5,6% -23,3% -23,5% -4,2% 39,9% 11,2% -3,9% 3,0% 26,1%
Decyl 3 39,1% 16,0% -5,0% -29,0% -29,7% -6,5% 17,7% -0,6% -1,5% 7,1% 24,6%
Decyl 4 7,2% -8,7% -14,4% -9,4% -16,1% 2,6% 2,4% -12,7% -14,6% 11,9% 11,3%
Decyl 5 18,5% 6,6% -6,4% -29,9% -26,1% -5,0% 31,3% 7,3% -4,6% 13,4% 23,8%
Decyl 6 36,8% 15,9% -10,0% -21,9% -40,5% -6,2% 17,6% -1,0% -14,6% -0,8% 24,5%
Decyl 7 7,4% 6,7% -7,7% -21,5% -26,2% -9,5% 41,2% 11,9% -3,7% -1,9% 16,7%
Decyl 8 33,0% 3,9% -8,5% -30,9% -35,3% -10,8% 41,9% 11,7% -9,1% 5,0% 36,9%
Decyl 9 21,8% 6,1% -15,3% -31,6% -34,1% -9,9% 11,1% -10,2% -17,2% 14,8% 6,2%
Decyl 10 56,5% 18,5% -15,4% -22,6% -40,4% -9,0% -4,7% -7,7% -13,6% 5,3% 21,6%

Portfel 25,0% 6,9% -9,7% -23,1% -28,8% -5,9% 24,4% 2,2% -8,6% 7,2% 28,1%

Źródło: opracowanie własne.

Spółki dobrano do decyli według malejącego ROE, tzn. w decylu 1. znalazły 
się spółki o najwyższych wartościach wskaźnika, natomiast w decylu 10. – spółki 
o wartościach najniższych.

Pod względem rozkładu osiąganej stopy zwrotu w poszczególnych portfelach 
decylowych wyniki zbadanych strategii, zawarte w tabeli 7, przypominają wyniki 
analogicznej analizy metody doboru spółek do portfela inwestycyjnego za pomocą 
wskaźnika ROA. Uogólniając: im wyższa rentowność kapitałów własnych spółek 
znajdujących się w portfelu, tym wyższa rentowność dokonanej w niego inwestycji. 
Przeciętnie najwyższą rentowność ponad indeks stanowiący podstawę porównań osią-
gnął portfel decylowy oznaczony w poszczególnych latach numerem  porządkowym 1. 
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Warto zauważyć, iż portfele 9. i 10. relatywnie rzadko (jedynie w 6 z 20 obserwacji) 
osiągały stopy zwrotu niższe niż stopa zwrotu z indeksu.

Zaskakujący dla dalszej analizy jest przykład roku 2010. W ujęciu całorocznym 
najwyższą ponadprzeciętną stopę zwrotu osiągnął 10. portfel decylowy. Wpływ 
na to miała obecność spółki CDPROJEKT w portfelu w badanym okresie, która 
cechowała się dynamicznym wzrostem wartości akcji pomimo ujemnej rentowności 
kapitału własnego w roku poprzedzającym. Drugą w kolejności najwyższą rentownością 
cechował się 3. portfel decylowy, grupujący spółki o relatywnie wysokich wartościach 
wskaźnika ROE. Jego ponadprzeciętna stopa zwrotu była jako jedyna spośród badanych 
portfeli wyższa od stopy zwrotu z indeksu we wszystkich podokresach 2010 roku.

Bardziej przewidywalne okazały się wyniki badania dla lat 2011, 2012 i 2013. 
We wszystkich tych okresach najwyższą roczną ponadindeksową stopą zwrotu 
cechował się portfel decylowy 1., grupujący przedsiębiorstwa o najwyższej rentow-
ności kapitału własnego. Rezultat ten może zostać wytłumaczony faktem, iż spółki 
charakteryzujące się wysokimi wartościami wskaźnika ROE potrafiły, przynajmniej 
w ujęciu historycznym, realizować wysoką stopę zwrotu z podejmowanych inwestycji. 
Może to być wynikiem np. ponadprzeciętnej sprawności kadry zarządzającej tych 
spółek bądź atrakcyjności rynku, na którym przedsiębiorstwo działa. Wydaje się, iż 
w krótkim okresie spółki te kontynuują osiąganie korzyści stąd wynikających, czego 
odbiciem są ponadprzeciętne stopy zwrotu realizowane przez portfele zawierające 
spółki o historycznie wysokich wartościach wskaźnika ROE.

W okresie od początku 2010 roku do końca czerwca 2013 roku dodatnimi po-
nadprzeciętnymi stopami zwrotu charakteryzowały się portfele decylowe 1. i 8., przy 
czym ponadprzeciętna stopa zwrotu z portfela 1. wyniosła około 46,9%, wielokrotnie 
przewyższając zwrot z inwestycji w portfel 8. Wszystkie pozostałe portfele osiągnęły 
stopy zwrotu niższe niż indeks stanowiący podstawę porównań. Badanie wskazuje, 
iż notowane na GPW spółki o najwyższych wartościach wskaźnika ROE osiągały 
najwyższe stopy zwrotu w analizowanym okresie.

D/EBITDA

Dane zawarte w tabeli 8 podsumowują wyniki osiągnięte przez portfele de-
cylowe, do których dobór spółek był uwarunkowany wysokością wskaźnika dług 
netto/EBITDA. Decyle zostały utworzone na podstawie rosnących wartości wskaźnika, 
tzn. w decylu 1. umieszczono spółki cechujące się najniższym dodatnim poziomem 
wskaźnika, natomiast w decylu 10. – spółki o najwyższym poziomie wskaźnika 
(najsilniej zadłużone).
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Tabela 8.  Wyniki poszczególnych portfeli decylowych wybranych ze względu na wartości 
wskaźnika D/EBITDA w okresie styczeń 2010 roku–czerwiec 2013 roku

2010 mar10-
gru10

mar10-
cze10

2011 mar11-
gru11

mar11-
cze11

2012 mar12-
gru12

mar12-
cze12

mar13-
cze13

Decyl 1 34,3% 4,5% -7,1% -11,2% -18,5% 1,0% 46,9% 13,4% -4,8% 10,7%
Decyl 2 8,3% -2,2% -9,8% -25,0% -25,5% -8,3% 30,7% 7,6% -7,1% 10,9%
Decyl 3 45,0% 19,1% -7,3% -13,2% -17,1% -2,8% 23,0% 5,3% -4,2% 9,8%
Decyl 4 25,7% 4,6% -8,2% -24,0% -24,7% -0,9% 46,5% 14,2% 0,4% 7,3%
Decyl 5 -3,4% -9,9% -6,5% -21,7% -23,9% -3,4% 30,2% 12,1% -0,9% 3,7%
Decyl 6 15,3% 2,5% -6,9% -26,7% -33,6% -9,5% 33,3% -5,0% -11,4% 11,8%
Decyl 7 31,2% 3,2% -11,9% -11,2% -21,2% -5,3% 10,2% -4,2% -13,7% -3,9%
Decyl 8 22,5% 10,7% -3,4% -43,1% -47,8% -9,6% -2,3% -9,3% -11,8% 6,8%
Decyl 9 12,5% -3,3% -9,7% -29,8% -33,9% -5,2% 30,3% 8,1% -9,2% 26,3%
Decyl 10 5,3% 7,4% -11,7% -31,6% -46,9% -9,8% 33,7% -4,9% -8,9% 13,2%

Portfel 25,0% 6,9% -9,7% -23,1% -28,8% -5,9% 24,4% 2,2% -8,6% 7,2%

Źródło: opracowanie własne.

Rok 2010, będący pierwszym rokiem obserwacji, przynosi nieco zaskakujące 
wyniki pod względem stóp zwrotu z poszczególnych portfeli decylowych. O ile 
spodziewane może być osiągnięcie dwóch najwyższych ponadprzeciętnych stóp 
zwrotu odpowiednio przez portfele decylowe 3. i 1., o  tyle nieoczekiwane może 
wydać się najniższa, względem benchmarku, stopa zwrotu z portfela decylowego 5. 
oraz ujemna ponadprzeciętna stopa zwrotu z portfela 2. Zgodnie z oczekiwaniami 
niskie stopy zwrotu stały się udziałem portfeli decylowych 9. i 10., grupujących 
spółki o najwyższym zadłużeniu w stosunku do wyniku EBITDA.

Wyniki osiągane poprzez poszczególne portfele decylowe w latach 2011 i 2012 
dowodziły, przeciętnie rzecz biorąc, prawidłowości, iż spółki o relatywnie niższym 
zadłużeniu w stosunku do mediany w próbie badawczej osiągały wyższe stopy zwro-
tu. Całoroczna ponadprzeciętna stopa zwrotu była najwyższa w obydwu latach dla 
portfela decylowego 1., grupującego spółki nisko zadłużone. W obu latach najniższą 
stopę zwrotu w porównaniu z indeksem rynkowym osiągnął portfel decylowy 8. 
Portfele decylowe 9. i 10. cechowały się ujemnymi, lecz nieco wyższymi od najniższych 
w próbie stopami zwrotu w roku 2011, a w latach 2012 i 2013 ich ponadnormatywne 
stopy zwrotu były dodatnie. W roku 2013 najwyższa stopa zwrotu została osiągnięta 
przez portfel decylowy 9.

Obserwacje te mogą pozornie wydać się zaskakujące. Należy jednak wziąć pod 
uwagę możliwość występowania w decylach skrajnych przedsiębiorstw przecho-
dzących przez proces restrukturyzacji, w przypadku skutecznego przeprowadzenia 
procesu pozytywnie odbierany przez inwestorów. Ponadto skrajne decyle mogą 
grupować przedsiębiorstwa, które osiągnęły w danym roku anormalnie niski zysk 
na poziomie EBITDA niepowodujący jednak zagrożenia dla płynności finansowej 
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spółki w dłuższym okresie. Pomimo tych zastrzeżeń ogólny wniosek płynący z ana-
lizy stóp zwrotu portfeli decylowych dobranych pod kątem wysokości zadłużenia 
powinien wskazywać na przeciętnie wyższe stopy zwrotu ze spółek zadłużonych 
relatywnie niżej niż konkurenci.

W okresie od początku 2010 roku do końca czerwca 2013 roku dodatnimi ponad-
przeciętnymi stopami zwrotu charakteryzowały się portfele decylowe 1., 3., 4. i 9., 
przy czym ponadprzeciętna stopa zwrotu z portfela 9. była najniższa spośród wymie-
nionych i osiągnęła około 1,7%. Wszystkie pozostałe portfele osiągnęły stopy zwrotu 
niższe niż indeks stanowiący podstawę porównań. Badanie wskazuje, iż notowane 
na GPW spółki o przeciętnie niższym zadłużeniu (pomijając przypadek portfela 
decylowego 2.) osiągały stopy zwrotu wyższe niż indeks będący podstawą porównań.

4. Zbiorcza analiza wybranych strategii inwestycyjnych

W celu zbadania skuteczności strategii inwestycyjnych opartych na poszczegól-
nych mnożnikach zdecydowano się na prezentację wyników strategii opracowanych 
według następującej metodologii: na początku pierwszego roku badawczego inwestor 
dokonuje zakupu wszystkich spółek z danego decyla, inwestując w nie równe kwoty. 
Następnie trzyma ten portfel przez cały rok kalendarzowy. Później sprzedaje go 
i ponownie dokonuje zakupu wszystkich spółek z tego samego (w kolejności) decyla 
(skład decyla mógł się zmienić, gdyż został on zbudowany na podstawie nowych 
danych). Opisywana operacja została przeprowadzona przy założeniu, że momentem 
zakupu akcji jest początek roku kalendarzowego.

Tabela 9.  Ponadnormatywne stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne portfele 
decylowe w badanym okresie (okresy roczne, data zakupu – początek roku 
kalendarzowego)

EV/EBITDA 
1Y

EV/CFO 1Y EV/S 1Y P/BV 1Y P/E 1Y ROA 1Y ROE 1Y D/EBITDA 
1Y

Kumulaty
wnie

Decyl 1 24,8% 32,9% 23,3% 52,2% 3,5% 29,9% 34,4% 55,1% 772,0%
Decyl 2 42,8% 12,6% -23,4% -11,3% 27,1% 36,3% -1,6% -9,8% 68,2%
Decyl 3 -10,9% -19,3% 45,9% -16,7% 26,3% -18,8% 0,2% 33,4% 19,7%
Decyl 4 -19,8% -6,7% -12,8% 12,9% -31,7% 39,4% -23,6% 22,1% -34,5%
Decyl 5 -7,3% -19,1% -18,0% -1,4% -13,6% -23,8% -0,9% -25,9% -70,7%
Decyl 6 -19,2% -21,0% -15,0% -33,9% -46,0% -28,1% -3,0% -0,8% -86,6%
Decyl 7 -27,8% -14,0% -41,1% -30,7% 2,5% -1,5% -11,1% -9,4% -79,4%
Decyl 8 -12,5% -25,3% 16,1% -5,4% 14,9% -37,5% 14,5% -43,0% -66,4%
Decyl 9 8,5% 0,7% 37,1% 1,9% 44,0% -22,0% -17,3% 2,9% 45,8%
Decyl 10 29,3% 8,4% 0,3% 49,4% -23,3% 45,0% -8,0% -14,8% 82,9%

Źródło: opracowanie własne.
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W tabeli 9 przedstawiono ponadnormatywne stopy zwrotu, (tj. różnice pomiędzy 
stopą zwrotu z danego portfela decylowego i stopą zwrotu z indeksu stanowiące-
go portfela porównań) uzyskane w badanym okresie za pomocą poszczególnych 
strategii inwestycyjnych. W tabeli 10 umieszczono analogiczne wyniki, odnoszące 
się jednakże do portfeli kwintylowych, tj. do portfeli powstałych po podzieleniu 
badanych spółek na pięć grup w zależności od poziomu badanej cechy.

Tabela 10.  Ponadnormatywne stopy zwrotu osiągnięte przez portfele kwintylowe 
w badanym okresie (okresy roczne, data zakupu – początek roku 
kalendarzowego)

EV/EBITDA 
1Y

EV/CFO 1Y EV/S 1Y P/BV 1Y P/E 1Y ROA 1Y ROE 1Y D/EBITDA 
1Y

Kumulaty
wnie

Kwintyl 1 78,2% 49,7% -5,5% 35,0% 31,5% 77,1% 32,4% 39,9% 1366,7%
Kwintyl 2 -28,5% -24,7% 27,2% -5,9% -13,7% 13,2% -23,5% 62,8% -21,6%
Kwintyl 3 -25,1% -36,1% -30,3% -34,8% -53,4% -45,2% -3,9% -26,5% -96,1%
Kwintyl 4 -36,8% -35,8% -31,7% -34,4% 17,8% -38,5% 1,8% -48,4% -93,1%
Kwintyl 5 40,3% 9,1% 37,5% 52,2% 10,5% 13,0% -23,9% -12,3% 166,7%

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wyników osiągniętych dzięki poszczególnym strategiom inwestycyjnym 
pozwala zaobserwować najwyższe ponadprzeciętne stopy zwrotu (przekraczające 
50%) w przypadku strategii opartych na najniższych portfelach decylowych spółek 
uszeregowanych według wskaźników P/BV, ROA i D/EBITDA – obserwacja ta znaj-
duje potwierdzenie zarówno w analizie portfeli decylowych, jak i kwintylowych. 
Bardzo wysokie ponadprzeciętne stopy zwrotu były również rezultatem wyboru 
spółek z 10. portfela decylowego (i 5. portfela kwintylowego) wskaźnika P/BV, 1. 
portfela kwintylowego ROA oraz 1. portfela kwintylowego EV/EBITDA.

Bardziej ogólna analiza poszczególnych strategii pozwala wysnuć wnioski doty-
czące wpływu i efektywności poszczególnych strategii. Strategie oparte na mnożniku 
EV/EBITDA wykazywały tendencję do osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu 
w przypadku najniższych i najwyższych wartości wskaźnika. Wysokie stopy zwrotu 
w spółkach o najniższych wartościach wskaźnika mogą wówczas świadczyć o nie-
dowartościowaniu akcji tych przedsiębiorstw, z kolei w spółkach o najwyższych 
wartościach wskaźnika mogą oznaczać dobre perspektywy rozwoju danego pod-
miotu, które owocują wysokimi stopami zwrotu z akcji.

Strategie oparte na mnożniku EV/CFO wydają się przynosić najlepsze efekty 
w przypadku wyboru spółek o najniższych wartościach wskaźnika, ewentualnie, 
choć w mniejszym stopniu, skrajnie najwyższych (ponadprzeciętne dodatnie stopy 
zwrotu w przypadku decyli 1., 2. i 10.).
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W przypadku wskaźnika EV/S strategie oparte na niskich wartościach wskaź-
nika przynoszą wprawdzie pozytywne rezultaty (portfele decylowe 1. i 3.), jednak 
wysoka ujemna stopa zwrotu w przypadku portfela decylowego 2. nakazywałaby 
traktowanie tych wyników z dużą ostrożnością. Dodatnie stopy zwrotu osiągane 
były z kolei przez portfele decylowe 8. i 9. Analiza portfeli kwintylowych prowadzi 
do wniosku, iż najwyższe dodatnie stopy zwrotu są możliwe do osiągnięcia przy 
inwestycji w spółki z portfela 5., czyli o sprzedaży najwyżej wycenianej przy użyciu 
wskaźnika EV/S. Interpretacja wyników uzyskanych dzięki tej strategii jest podobna 
jak w przypadku strategii opartej na wskaźniku EV/EBITDA.

Strategia oparta na mnożniku P/BV pozwala na uzyskanie ponadprzeciętnych, 
a przy tym bardzo wysokich (około 50%) stóp zwrotu dzięki inwestycji w skrajne 
portfele decylowe i kwintylowe zbudowane w oparciu o ten wskaźnik. Wynik ten 
może wskazywać z jednej strony na istnienie spółek, które nie są właściwie wycenione 
przez rynek, z drugiej zaś na istnienie podmiotów, które są wysoko wycenione przez 
rynek dzięki osiąganym przez siebie dobrym wynikom operacyjnym i korzystnym 
perspektywom rozwoju. Dzięki nim są w stanie dostarczać inwestorom pozytywne 
informacje również w kolejnych okresach, co z kolei owocuje ponadprzeciętnymi 
stopami zwrotu.

W wyniku analizy strategii opartych na bardzo popularnym wśród inwestorów 
wskaźniku P/E wydaje się, iż w celu wyboru strategii przynoszących ponadprzeciętne 
stopy zwrotu należy wykluczyć skrajne portfele decylowe (1. i 10.). Niekorzystna stopa 
zwrotu z tych portfeli może być spowodowana obecnością spółek o nietypowych, 
zwykle niekorzystnych charakterystykach (np. wartość zysku netto bliska zeru, 
co skutkuje wysokim poziomem wskaźnika cena/zysk). Po odrzuceniu skrajnych 
portfeli decylowych okazuje się, że zyskowne mogą okazać się zarówno strategie 
inwestycji w portfele o przeciętnie niskich wartościach wskaźnika, jak i  te, dla 
których P/E przyjmuje wartości wyższe (portfele decylowe 2. i 3. oraz 8. i 9.). Uza-
sadnienie tej prawidłowości może być podobne jak w przypadku innych tego typu 
wyników (np. przy strategii opartej na mnożniku EV/EBITDA). Analiza wyników 
osiąganych przez portfele kwintylowe wydaje się potwierdzać te obserwacje, gdyż 
dodatnie ponadprzeciętne stopy zwrotu przypadają w udziale portfelom 1., 4. i 5.

Zaskakujące mogą się wydawać rezultaty analizy strategii opartej o wskaźnik 
ROA. Nie dziwi fakt, iż wysokie stopy zwrotu były udziałem spółek o najwyższych 
wartościach tego wskaźnika w grupie badawczej (portfele decylowe 1. i 2., portfel 
kwintylowy 1.). Strategia okazywała się jednak skuteczna również w przypadku 
spółek o najniższej rentowności aktywów (10. portfel decylowy, 5. portfel kwinty-
lowy). Sytuacja ta może być spowodowana np. obecnością w tej podgrupie spółek 
przechodzących proces restrukturyzacji, który jest odbierany przez inwestorów 
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jako pozytywny sygnał dla przyszłych przepływów pieniężnych danego podmio-
tu. Potwierdzenie takiej hipotezy wymagałoby jednak pogłębionej analizy spółek 
obecnych w badanym okresie w 1. portfelu decylowym. Analiza taka nie jest jednak 
przedmiotem niniejszego opracowania.

Bardziej przewidywalnych wniosków dostarcza analiza strategii inwestycyjnych 
opartych na wskaźniku ROE. Zdecydowanie dodatnie ponadprzeciętne stopy zwrotu 
pojawiły się jedynie w przypadku inwestycji w skrajnie najwyższy, 1. portfel decy-
lowy. Dodatnią ponadprzeciętną stopą zwrotu charakteryzował się także 8. portfel 
decylowy, jednak trudno o uzasadnienie tego przypadku zgodne z teorią finansów. 
Analiza portfeli kwintylowych wskazuje z kolei jednoznacznie na wysokie dodatnie 
ponadprzeciętne stopy zwrotu jedynie w przypadku spółek o najwyższych wartościach 
ROE. Spółki o wysokiej rentowności kapitału własnego zazwyczaj wykazują dobre 
wyniki operacyjne i wysoką rentowność podejmowanych projektów inwestycyjnych. 
Z tego powodu inwestorzy chętnie nabywają papiery wartościowe tych podmiotów, 
przez co przyczyniają się do dalszej aprecjacji kursu.

Strategia oparte na wartości wskaźnika D/EBITDA przynosi najlepsze efekty 
w przypadku wyboru 1. portfela decylowego (tj.  spółek o najniższym stosunku 
zadłużenia netto w stosunku do zysku EBITDA). Z kolei 2. portfel decylowy przy-
niósł w badanym okresie ujemną ponadprzeciętną stopę zwrotu, podczas gdy dalsze 
w kolejności portfele decylowe 3. i 4. – dodatnią. W przypadku portfeli kwintylo-
wych dodatnie wartości przyjmowała ponadprzeciętna stopa zwrotu z portfela 1. 
i 2. przy pozostałych ponadprzeciętnych stopach zwrotu ujemnych. Jednocześnie 
niemal wszystkie portfele grupujące spółki o zadłużeniu wyższym niż mediana 
w danej próbie badawczej (portfele decylowe 6. –10., portfele kwintylowe 3. –5.) 
osiągnęły stopy zwrotu niższe niż stopa zwrotu z indeksu porównawczego. Wydaje 
się, iż dokonywanie wyboru spółek do portfela jedynie przy pomocy wskaźnika 
dług netto/EBITDA może nie być prawidłowa (nie zawsze spójne wyniki spółek 
mało zadłużonych). Analiza strategii pozwala jednak sformułować zalecenie dobo-
ru do portfela spółek zadłużonych relatywnie niżej niż mediana rynkowa. Spółki 
o zadłużeniu większym przeznaczają znaczącą część gotówki generowanej dzięki 
działalności operacyjnej na obsługę zadłużenia, co ogranicza możliwości rozwoju 
przedsiębiorstwa, a także jego zdolność do wypłaty zysku właścicielom. Długoter-
minowa obserwacja wydaje się potwierdzać te przypuszczenia, gdyż jednostki silniej 
zadłużone osiągały podczas trwania badania przeciętnie niższe wyniki inwestycji 
niż jednostki mniej zadłużone.



Michał Wrzesiński 432

5. Zakończenie

Badanie przeprowadzone przez autora miało na celu analizę skuteczności stra-
tegii inwestycyjnych opartych na wartościach wybranych mnożników rynkowych 
i wskaźników finansowych w przypadku polskich spółek niefinansowych notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu wybrano zestaw 
wskaźników, uszeregowano występujące w próbie badawczej spółki według wartości 
wskaźników, podzielono tak powstały szereg na portfele decylowe (każdy składający 
się z 1/10 wszystkich spółek obecnych w próbie), a wreszcie obliczono stopy zwrotu 
z tak powstałych portfeli. Analiza stóp zwrotu uzyskanych z poszczególnych portfeli 
decylowych prowadzi do kilku interesujących wniosków.

Po pierwsze, zostało potwierdzone występowanie na GPW w Warszawie 
tzw. growth stocks, czyli akcji spółek wysoko wycenianych, ale również szybko ro-
snących, oraz value stocks, czyli akcji spółek niedowartościowanych względem ich 
wartości fundamentalnej. Świadczą o tym ponadprzeciętne stopy zwrotu uzyski-
wane przez spółki wybrane na podstawie mnożników zysku, cechujące się zarówno 
relatywnie wysokimi, jak i relatywnie niskimi wartościami wskaźników. Wniosek 
ten jest sprzeczny z obserwacjami dokonanymi na rynku kapitałowym USA, gdzie 
najwyższe stopy zwrotu są osiągane przez portfele spółek o najniższych wartościach 
wskaźników, takich jak EV/EBITDA6.

Po drugie, zostały potwierdzone anomalie związane ze wskaźnikami finansowymi 
spółek i ich wpływem na uzyskiwane ponadnormatywne stopy zwrotu. Zastosowanie 
części strategii inwestycyjnych, takich jak: (a) nabywanie spółek o niskimi wskaźni-
ku EV/EBITDA, (b) nabywanie spółek o niskimi wskaźniku C/Z, (b) inwestowanie 
w spółki o wysokim ROA i ROE, daje możliwość uzyskiwania ponadnormatywnych 
stóp zwrotu, co nie byłoby możliwe gdyby teoria o półsilnej efektywności rynku była 
prawdziwa. Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że test został przeprowadzony na grupie 
99 firm w okresie trzech lat, nie jest to test statystycznie istotny.

Po trzecie, został wykazany jednoznacznie pozytywny wpływ, jaki wywiera wysoka 
(skrajnie najwyższe portfele decylowe) rentowność aktywów i kapitałów własnych 
na stopę zwrotu z inwestycji w akcje podmiotów, których te stopy zwrotu dotyczą.

Po czwarte, można wskazać na występującą zależność pomiędzy relatywnie 
niższym niż przeciętna stosunkiem zadłużenia netto do zysku na poziomie EBIT-
DA, a przeciętnie wyższymi stopami zwrotu z inwestycji w akcje tych podmiotów 
w porównaniu z jednostkami silniej zadłużonymi.

6 Por. J. P. O'Shaughnessy, What Works on Wall Street, op.cit., s. 120.
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Powyższe wnioski mogą stanowić zarówno podstawę do dalszych, pogłębio-
nych badań, jak i służyć za wskazówkę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 
dotyczących polskich spółek niefinansowych notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.
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EKONOMIA MORALNA A REDYSTRYBUCJA PKB 
W KONTEKŚCIE ROZWOJU SZAREJ STREFY

1.  Wprowadzenie

W teorii ekonomii poszukuje się rozwiązań sprzyjających nie tylko rozwojowi 
gospodarczemu, lecz także zabezpieczeniu szeroko rozumianych potrzeb społecz-
nych. Jedną z propozycji jest ekonomia moralna. Pogląd ten łączy się niezwykle 
ściśle z redystrybucją PKB oraz powstaniem i rozwojem szarej strefy. Stosowna 
redystrybucja dochodów stwarza silny impuls do wzrostu gospodarczego, ograni-
cza nierówności społeczne i wpisuje się w niezwykle interesujący nurt rozważań 
na temat roli państwa we współczesnej gospodarce. Część naukowców, analityków, 
badaczy przypisuje państwu aktywną rolę, ale inni stają na stanowisku ograni-
czenia znaczenia państwa. Warto pamiętać, że wydatki konsumpcyjne (często też 
w literaturze przedmiotu określane mianem spożycia) stanowią niezwykle ważny 
czynnik rozwoju gospodarczego. W strukturze spożycia najważniejsze są wydatki 
gospodarstw domowych. W przypadku wadliwej lub niewystraczającej redystrybu-
cji PKB jest ograniczana konsumpcja (powstają relatywnie duże grupy zagrożone 
ubóstwem), a w dłuższej perspektywie jest wywoływany impuls do powstania szarej 
strefy. Szara strefa stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego państwa, 
kreuje nielegalną (pozostającą także poza kontrolą) cyrkulację agregatów pienięż-
nych, podważa zasadność obowiązujących rozwiązań instytucjonalnych. Z tego 
względu należy zarówno na gruncie teoretycznym, jak i empirycznym poszukiwać 
zależności, przyczyn, uwarunkowań powstania, rozwoju szarej strefy. W niniejszym 
opracowaniu podjęto próbę rozważań na temat ekonomii moralnej i redystrybucji 
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PKB w kontekście powstania i rozwoju szarej strefy. Odniesiono się do współczesnej 
krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu1.

Dociekania podjęte w tym opracowaniu będą kontynuowane w kolejnych ba-
daniach empirycznych.

2. Geneza ekonomii moralnej

Termin „ekonomia moralna” po raz pierwszy został użyty w latach 20. XX wieku 
przez Alexandra Chayanova. Ekonomia moralna było rozwijana nie tylko przez in-
nych ekonomistów, lecz także filozofów, polityków i antropologów. Generalnie silny 
nurt tych poglądów był osadzony na gruncie przekonań marksistowskich2. Jednym 
z ważniejszych propagatorów tej teorii był E. P. Thompson, który poszukiwał swoistego 
kompromisu pomiędzy typową gospodarką rynkową a bezpieczeństwem socjalnym 
obywateli. W swoich opracowaniach E. P. Thompson odwoływał się do protestów 
społecznych, które wystąpiły w XVIII wieku w Anglii. Wystąpienia nie były gwał-
towne (raczej pokojowo nastawione) i protestujący zwracali uwagę na nierozwiązane 
problemy, zwłaszcza warstw ubogich. Problemy te koncentrowały się w owym czasie 
na kwestiach bytu materialnego. Odniósł się do tzw. uczciwej ceny – fair price. Dzięki 
niej biedniejsi mogliby zaspokoić potrzeby, a z drugiej strony przedsiębiorcy mogliby 
realizować swoje zyski. Kwestię tę przedstawił na przykładzie dużych gospodarstw 
rolnych, których właściciele nadwyżki żywności sprzedawali po wysokich cenach. 
Produktów tych nie mogli nabyć nawet mieszkańcy lokalnej społeczności. Dzięki 
takim praktykom wyraźnie tworzyły się dwie kategorie obywateli. Jedna bogata 
– dysponującą (w tym przypadku ziemią) środkami produkcji, kapitałem – a z dru-
giej (liczniejsza) biedna z coraz większymi problemami. E. P. Thompson dążył do 
zaspokojenia potrzeb, likwidacji ubóstwa, ale nie negował możliwości bogacenia 
się pozostałych grup społecznych3. Autor analizował zachowania spekulantów 
w obrocie żywnością. Spekulanci wykazywali się niezwykłą energią i pomysłowo-
ścią w podwyższaniu cen w sytuacji braku żywności na rynku. Działali tak, nawet 
kwestionując rozwiązania prawne. Już w 1630 roku (na podstawie zapisów w Book 

1 Na przykład Y.  Popova, M.  Kozhenikova, Interdependence of HDI and Budget Redistribution 
within the Scandinavian and Continental Social Models, „Economics and Management” 2013, Vol. 18 (3); 
M. J. Radziukiewicz, Redystrybucja dochodów. Kto zyskuje, kto traci?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2012.

2 J. K. Harvey, The British Marxist Historians, Politics Press, Cambridge 1984.
3 E. P. Thompson, The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century, „Past & Pres-

ent” 1971, Vol. 50 (1).
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of Orders) istniała w Anglii możliwość interwencji administracji lokalnej w sytuacji, 
kiedy ceny chleba były nadmiernie podnoszone i chleb stawał się dobrem wyższego 
rzędu. E. P. Thompson propagował interwencjonizm państwowy, tym samym bar-
dzo krytycznie odnosił się pełnej wolności gospodarczej i samoregulacji rynkowej. 
Kwestią zasadniczą pozostaje (i to należy uznać za istotę moralnej ekonomii) postę-
powanie etyczne, uczciwe, oparte na sprawiedliwości, zmierzające do zapewnienia 
dobrobytu wszystkim obywatelom. Pomimo że ekonomia moralna uchodziła czasami 
za pogląd utopijny, to  jednak relatywnie dużo autorów w swoich opracowaniach 
(różnym kontekście) odwoływało się do niej. Część autorów nawiązywała w swoich 
opracowaniach do kwestii postępowania moralnego, etycznego, kryzysu instytucji 
rynkowych, a inni z kolei starali się tę teorię rozwijać w różnych analogiach4.

Ponadto niektórzy autorzy podkreślali, że taka ekonomia moralna może jedynie 
rozwijać się w małych wspólnotach, głównie rolniczych5. Ludzie są generalnie sobie 
znani, mają dobrze rozwinięty kapitał relacji, a stosunki ekonomiczne opierają się 
bardziej na zasadach zwyczajowych niż rynkowych, gdzie głównym kryterium nie 
jest dążenie do maksymalizacji zysku, ale bardziej do bezpieczeństwa całej wspól-
noty. Dodatkowo członkowie takich społeczności są wzajemnie zależni od siebie. 
Brak jednego ogniwa takiej wspólnoty może zagrozić funkcjonowaniu pozostałych. 
Krytycy ekonomii moralnej zwracają uwagę na rozwój stosunków gospodarczych, 
ich dynamikę, alienację grup społecznych, ostrą rywalizację, powstawanie rynków 
globalnych, a w takich warunkach założenia ekonomii moralnej siłą rzeczy tracą 
na znaczeniu. W praktyce polega to jedynie na modelowaniu określonych zachowań, 
głównie poprzez rozwiązania prawne. Do idealnego rozwiązania ekonomii moralnej 
można się jedynie zbliżyć. W gospodarkach rynkowych wykorzystuje się elementy 
ekonomii moralnej. Często przytacza się przykład Kanady, gdzie w okresie zimowym 
nie wyłącza się prądu tym osobom, które nie zapłaciły swoich rachunków. Głodnym, 
bezrobotnym, bezdomnym udziela się stosownej pomocy. Część tej pomocy przej-
mują organizacje charytatywne, kościelne, wspólnoty etniczne (np. muzułmańskie, 
żydowskie), co skutkuje oddaleniem problemów, które powinno rozwiązywać państwo.

4 T. C. Arnold, Rethinking Moral Economy, „American Political Science Review” 2001, nr 95; B. R. Bar-
ber, Clansmen, Consumers and Citizens: Three Takes on Civil Society, w: Civil Society, Democracy and Civic 
Renewal, red. R. K. Fullinwider, Rowman and Littlefield, Lanham 1999; R. V. Erickson, D. Barry, A. Doyle, 
The Moral Hazards of Neo-Liberalism: Lessons from the Private Insurance Industry, „Economy and Soci-
ety” 1999, nr 29; J. Komorowski, Cele przedsiębiorstwa a rozwój gospodarczy. Ujęcie behawioralne, Ofi-
cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012; D. Eastwood, History, Politics and Reputation: E. P. Thompson 
Reconsidered, „History” 2000, Vol. 85.

5 Między innymi J. C. Scott, The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in South-
east Asia, Princeton University Press, Princeton 1976; J. Heath, The Efficient Society: Why Canada is as 
Close to Utopia as It Gets, Penguin, 2005.
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Już w upadku Enronu należy się doszukać kwestii związanych z pomijaniem 
założeń moralnej ekonomii. Prowadzenie przez lata kreatywnej księgowości spowo-
dowało upadek koncernu. Skutkowało to nie tylko konsekwencjami dla właścicieli, 
interesariuszy, lecz także podważyło zaufanie do rynku kapitałowego. Ekonomia 
moralna ma niezwykle istotne znacznie w odniesieniu do rynków finansowych 
i zapobieganiu źródłom kryzysów. Rynek ten jest bardzo konserwatywny i oparty 
na wzajemnym zaufaniu. Podważanie zaufania, sprawiedliwości społecznej (boga-
cenie się kosztem innych) powoduje zarówno mniejsze zaangażowanie w rozwój 
społeczno-gospodarczy, jak i skoncentrowanie się na problemach jednostki. Zmniej-
sza się kapitał społeczny, zdolność do współpracy. Nie ma systemowego podejścia 
do rozwiązywania problemów, a w praktyce prowadzi to do podważenia instytucji 
państwa. Brak jest skłonności do kreowania i realizowania planów strategicznych, 
liczy się krótka perspektywa skierowana na zaspokojenie bieżących problemów. 
Mechanizm ubezpieczeń społecznych, w tym emerytalnych opartych na rynku 
kapitałowym, ma także uzasadnienie w uwzględnieniu założeń ekonomii moralnej. 
Faktyczne (nie tylko marketingowe slogany) dbanie o korzyści klientów, np. przy-
szłych emerytów, powinno skutkować pobieraniem mniejszych opłat za prowadzenie 
rachunków, ograniczeniem bieżącej konsumpcji (m.in. racjonalne wynagrodzenia 
członków zarządów, dyrektorów funduszy inwestycyjnych, banków, towarzystw ubez-
pieczeniowych itd.,), starannym szacowaniem ryzyka inwestycji, przekazywaniem 
prawdziwych informacji, rozsądnym gospodarowaniem powierzonym majątkiem.

Istnieje pewna zbieżność w podejściu moralnej ekonomii z teorią opracowaną 
przez R. Mertona, tzw. Anomie Theory. Autor przyjął istnienie pewnego porządku 
społecznego, opartego na kulturze, wzorcach zachowań z wyraźnym określonym 
celem. Swój wywód odniósł do społeczeństwa amerykańskiego. Jest to społeczeństwo 
konsumpcyjne, nastawione na osiąganie bogactwa. Środkiem do osiągnięcia tego 
celu jest zdobywanie wiedzy (nauka) oraz ciężka i wytrwała (niekiedy czasochłon-
na) praca. Nie wszyscy jednak taki model i porządek akceptują, zwłaszcza, jeżeli 
uwarunkowania instytucjonalne nie sprzyjają jego osiągnięciu. Jedynie nieliczni 
są w stanie zaproponowanymi metodami osiągnąć wyznaczone cele. R. Merton 
scharakteryzował z punktu widzenia socjologicznego pięć możliwych postaw6.
1) Postawa konformisty. Akceptuje on wyznaczone cele i środki jego realizacji.
2) Postawa innowatora. Cel jest przyjęty, ale odrzucone zostają środki do jego 

osiągnięcia. Poszukuje własnych koncepcji – często też ucieka się do popełniania 
przestępstw jako środka do osiągania celu.

6 R. K. Merton, Social Structure and Anomie, „American Sociological Review” 1938, nr 3.
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3) Rytualizm. Odrzuca się cel z uwagi na brak przekonania, iż cel jest w ogóle 
możliwy w danej sytuacji do osiągnięcia.

4) Retreatism. Cel i środki są negowane.
5) Rebelia. Osoby dążą do obalenia wzorców, środków instytucjonalnych i zapro-

ponowania nowych rozwiązań, nowego porządku społecznego.
Teoria R. Mertona była poddawana krytyce i rozwijana przez innych autorów, 

m.in. S. Messnera i R. Rosenfelda (zwłaszcza w kontekście American Dream Theory), 
R. Agnew, B. C. Marshalla7.

W każdym społeczeństwie występują wszystkie wyżej wymienione postawy. Tworzą 
one całą populację obywateli. W zależności od struktury (udziału poszczególnych 
postaw) występuje odpowiedni model gospodarki. Jeżeli dominują konformiści, 
w kraju panuje spokój społeczny, patologie są ograniczane. Ma miejsce zgoda z pro-
ponowanym modelem rozwoju społeczno-gospodarczego. Należy przyjąć w tym 
przypadku pewne ogólne założenie – kraj rozwija się w oparciu o zaangażowanie 
jego obywateli. W drugim przypadku innowator przyjmuje cele, ale nie zgadza się 
z zaproponowanymi środkami. Wówczas są dwa scenariusze zachowań. Zgodnie 
z pierwszym innowator realizuje swój plan, działając w szarej strefie. Przeciwstawia 
się obowiązującemu porządkowi prawnemu, systemowi wartości. Drugi scenariusz 
dotyczy rozwiązań legalnych, ale sprzecznych z tymi, które wyznacza państwo. Jednak 
ten scenariusz jest wybierany przez mniejszą liczbę osób. Wynika to z trudności, 
jakie spotykają tego typu osoby. Innowatorzy tej kategorii muszą legitymować się 
dużą wiedzą, pomysłowością i szeroko pojętą kreatywnością. Rytualizm oznacza 
swoistą bierność. Osoby są zagubione, nie wierzą w swoje umiejętności, cel jest 
abstrakcyjny. Zdaniem tej grupy praktycznie nieosiągalny. Ludzie wyznaczają sobie 
takie cele, które są możliwe do osiągnięcia. Nie zawsze są one zgodne z prawem. 
Z uwagi jednak na charakter tego typu osób ich działania w szarej strefie są mniej 
niebezpieczne aniżeli tzw.  innowatorów. Również szara strefa jest zasilana przez 
osoby z czwartej kategorii. Nie godzą się z obowiązującym porządkiem prawnym. 
Wyróżnia je brak zaufania do władzy. Nie dążą do konfrontacji. Tworzą swój system 
wartości, celów i sposobów ich realizacji. Rebelianci przeciwstawiają się porządkowi, 
który jest, chcą narzucić swój model wartości (nie wykluczając rozwiązań siłowych), 
nowe cele i sposoby realizacji.

7 S. Messner, R. Rosenfeld, Crime and the American Dream, Wadsworth, Belmont 1994; R. A. Agnew, 
General Strain Theory of Crime and Delinquency w: Criminological Theory: Past to Present (Essential Read-
ings), Roxbury, Los Angeles 1992; B. C. Marshall, The Theoretical Implications of Anomie, w: Anomie and 
Deviant Behavior, red. B. C. Marshall, Free Press, New York 1964.
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Liczba konformistów ulega zmniejszeniu w sytuacji, kiedy cele i droga ich osią-
gania staje się dla większości nieosiągalna. Dzieje się to również wówczas, gdy cele 
i środki wydają się w pełni uzasadnione.

3. Istota redystrybucji w kontekście ekonomii moralnej

Redystrybucja jest wtórnym podziałem dochodów. Podział ten ma charakter 
przepływów pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku, budżetem państwa i budże-
tami jednostek samorządu terytorialnego. Omawiając uwarunkowania, dynamikę, 
poziom redystrybucji, należy podkreślić konieczność obciążenia działalności go-
spodarczej i dochodów wszystkich podmiotów, które stanowią dochody budżetu 
państwa i dochody budżetów jednostek terytorialnych. Już na etapie obciążeń (które 
stanowią źródło wymienionych dochodów) stosuje się liczne ulgi, zwolnienia (przed-
miotowe, podmiotowe) w celu ochrony grup o najniższych dochodach. W każdym 
społeczeństwie (w tym także gospodarki rynkowej) istnieją znaczne nierówności 
społeczne. Wyróżnia się grupy o bardzo wysokich dochodach, ale również i takie, 
których dochody oscylują wokół bezpieczeństwa socjalnego. Zadaniem państwa 
(przy pomocy redystrybucji) jest wesprzeć najsłabsze grupy społeczne. W tym celu 
przyjmuje się zasadę równości i efektywności działania. W pierwszym przypad-
ku chodzi o stworzenie wszystkim obywatelom równych szans funkcjonowania 
(a w praktyce dążenie do tego), a w drugim przypadku – o efektywne wykorzystanie 
posiadanych środków8.

Tabela 1.  Wzrost gospodarczy Polski i poziom redystrybucji (% PKB w ujęciu nominalnym) 
w latach 2000–2014
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Wzrost PKB 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,3 2,5 2,8 3,3

Poziom 
redystrybucji 51 50 48 49 46 45 45,8 44,3 44,7 42,6 43,4 43,9 42,2 43,2 44,6

Źródło: Eurostat, OECD Statistics 2015.

Powszechnie przyjmuje się, omawiając poziom redystrybucji, że niezmiernie 
ważną kwestią pozostaje wzrost gospodarczy. Przykładowo zwiększający się PKB 
może stanowić podstawę większego poziomu redystrybucji. Nawet w przypadku, 

8 M. J. Radziukiewicz, Redystrybucja dochodów. Kto zyskuje kto traci?, op.cit.



Ekonomia moralna a redystrybucja PKB w kontekście rozwoju szarej strefy 443

kiedy poziom redystrybucji jest mniejszy, to przy wzroście PKB nominalna redy-
strybucja może być na wysokim poziomie.

W latach 2000–2014 odnotowano w Polsce systematyczny wzrost PKB. Było 
to o tyle istotne, że tempo wzrostu było wyższe niż w Unii Europejskiej i w strefie 
euro. W 2008 roku w Unii Europejskiej odnotowano spadek PKB o 4,3%, a w strefie 
euro o 4,4%. Wzrost gospodarczy w Polsce jest niezmiernie ważny w kontekście 
wyrównywania dysproporcji w Unii Europejskiej. W 2009 roku Polska osiągnęła 
poziom PKB per capita wynoszący 60% średniej unijnej, a w 2013 roku było to już 
68%. Polska tym samym okazała się skuteczniejsza w doganianiu zamożnej Europy 
aniżeli Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Litwa, Łotwa i Estonia. Jednocześnie 
nastąpił wyraźny spadek poziomu redystrybucji mierzony w odniesieniu do PKB 
w ujęciu nominalnym. W 2000 roku był to poziom 51%, a w 2014 roku – już 44,6% 
PKB. Spadek redystrybucji w Polsce był podyktowany wieloma istotnymi przyczynami:
• ograniczeniem skutecznej roli rządu w procesach regulacji mających wpływ 

na stan gospodarki,
• wysokim zadłużeniem kraju i koniecznością obsługi długu publicznego,
• działaniami krótkoterminowymi, mającymi na celu „zneutralizowanie” ocze-

kiwań społecznych (np. porozumienie zawarte z górnikami, m.in. zawierające 
gwarancje zatrudnienia, osłony socjalne, zwiększenie odpraw górniczych),

• ograniczeniem socjalnej roli państwa.
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Rysunek 1.  Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych (% PKB w ujęciu 
nominalnym) w wybranych krajach Europy w latach 2002–2014

Źródło: Eurostat.

Gospodarki traktowane jako tzw. socjalne, typu Szwecja, Dania czy też Norwe-
gia, charakteryzują się niskim rozwarstwieniem społecznym i relatywnie wysokim 
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poziomem redystrybucji. W Polsce rozwarstwienie jest stosunkowo wysokie. W kra-
jach skandynawskich bogaci zarabiają około 5–7 razy więcej niż biedni. Natomiast 
w Polsce jest to ponad 13,5 razy. Jest to najwyższy poziom rozwarstwienia w całej 
Unii Europejskiej.

W krajach Unii Europejskiej można wyodrębnić dwie grupy krajów. W jednej 
występuje relatywnie wysoki poziom redystrybucji, wahający się w przedziale 50–60%. 
Z jednej strony są to państwa rozwinięte gospodarczo (bogate, o wysokim poziomie 
PKB per capita), a z drugiej państwa z przyjętym tzw. socjalnym modelem gospo-
darki i dużą rolą państwa procesach regulacyjnych. Do drugiej grupy należy zaliczyć 
tzw. państwa „na dorobku”, m.in. Rumunię, Bułgarię, Litwę, Estonię, Łotwę, a także 
Polskę. Kraje te charakteryzują się zdecydowanie mniejszym poziomem wydatków 
zamykającym się w przedziale 30–40%. Poziom redystrybucji cześć autorów wiąże 
z modelem gospodarki obowiązującym w danym państwie. Przykładowo Y. Popova 
i M. Kozhenikova wyodrębniają następujące modele państw:
1) anglosaski (Anglia, Irlandia),
2) skandynawski (a właściwie nordycki, gdyż autorki zaliczają do niego: Szwecję, 

Norwegię, Finlandię, Danię, Islandię),
3) katolicki (Hiszpania, Portugalia i Włochy),
4) kontynentalny I (Niemcy, Francja, Polska, Czechy, Holandia),
5) kontynentalny II (Estonia, Litwa, Łotwa i Węgry).

Według autorek skandynawski model charakteryzuje się egalitaryzmem i wysokim 
poziom redystrybucji (zwłaszcza na edukację i ochronę zdrowia), model anglosaski jest 
modelem liberalnym, w którym redystrybucja jest wspomagana udziałem funduszy 
składkowych. W modelu katolickim to rodzina otrzymuje wsparcie, a w kontynental-
nym – te osoby, które były aktywne na rynku pracy9. Dodatkowo autorki dowiodły, 
że stosowna struktura wydatków (vide model skandynawski) skutkuje zwiększeniem 
kapitału społecznego10. Natomiast H. Ono i K. S. Lee w swoich badaniach stwierdzili 
związek pomiędzy poziomem redystrybucji a względnie pojmowanym szczęściem11.

Jednocześnie wśród krajów Europy odnotowano znaczne różnice dotyczące 
dochodów i poziomu ubóstwa. W ostatnich latach duży wzrost poziomu ubóstwa 
nastąpił w Niemczech, Irlandii oraz Hiszpanii i Grecji. Najniższe wskaźniki ubó-
stwa występują w krajach skandynawskich. W kontekście ekonomii moralnej ważne 
miejsce zajmuje kwestia różnic w poziomie wynagrodzeń. W Unii Europejskiej 
średnie zarobki 10% najbogatszych obywateli są 8,7 razy większe niż zarobki 10% 

9 Y. Popova, M. Kozhenikova, Interdependence of HDI and Budget Redistribution…, op.cit.
10 Ibidem.
11 H. Ono, K. S. Lee, Welfare States and the Redistribution of Happiness, „Social Forces” 2013, Vol. 92 (2).
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najbiedniejszych obywateli. Największe różnice w zarobkach pomiędzy najbogat-
szymi i biednymi (oprócz Polski) w Europie zajmują:
1) Portugalia (13 razy),
2) Włochy (11 razy),
3) Hiszpania (10,1 razy),
4) Grecja (10 razy).

Analiza ekonomii moralnej w kontekście szarej strefy, oprócz zasygnalizowa-
nych powyżej dysproporcji w poziomie dochodów, wskazuje, że niezmiernie ważną 
kwestią pozostaje zagrożenie ubóstwem. Tego typu sytuacja skutkuje (w przypadku 
niewystarczających dochodów) powstaniem i ekspansją szarej strefy12.
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Rysunek 2. Zagrożenie ubóstwem w Polsce w latach 2005–2013
Źródło: Ubóstwo Ekonomiczne w Polsce, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2013.

W Polsce na wysokim poziomie pozostaje ubóstwo relatywne. Zagrożone jest 
nim około 16% społeczeństwa, ubóstwem ustawowym blisko 13%, a ubóstwem 
skrajnym (minimum egzystencji) ponad 7%. Takie wskaźniki niepokoją. Pomimo 
znacznych sukcesów gospodarczych w Polsce (przejście z gospodarki planowej do 
rynkowej) nie udało się zlikwidować wielu problemów społecznych, w tym właśnie 
związanych z ubóstwem, wykluczeniem i bezrobociem.

12 A. Buszko, J. Długosz, J. Skorwider-Namiotko, A. Szumowska, Uwarunkowania zarządzania przed-
siębiorstwem szarej strefy, Difin, Warszawa 2015 (w druku). 
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Według badań przeprowadzanych przez GUS ubóstwem są zagrożone przede 
wszystkim rodziny wielodzietne, rodziny, w których są bezrobotni (zazwyczaj 
niekorzystnie, kiedy to głowa rodziny), i rodziny niepełnosprawne. Należy także 
podkreślić, że pomimo zachodzących trendów nadal osoby z niskim wykształceniem 
są bardziej podatne na ubóstwo, aniżeli z wyższym wykształceniem.

Głównym źródłem dochodów osób zagrożonych skrajnym ubóstwem pozostają 
źródła niezarobkowe, w tym przede wszystkim:
• świadczenia społeczne,
• praca w szarej strefie,
• sezonowa nieewidencjonowana praca w kraju i zagranicą.

Ponadto zagrożenie ubóstwem występuje głównie na wsi i w małych ośrodkach 
miejskich.

4. Redystrybucja a szara strefa

Praktycznie w każdym kraju występuje szara strefa. Różni się tylko skalą, struk-
turą i źródłami jej powstania. Na podstawie analizy literatury przedmiotu można 
wyodrębnić kilka charakterystycznych przyczyn pojawienia się szarej strefy. Pierwsza 
zazwyczaj dotyczy podatków. Zbyt wysokie podatki, które skutkują zasadniczym 
zmniejszeniem zysków przedsiębiorców, skłaniają ich do podjęcia działań w szarej 
strefie. Na marginesie należy także odnieść się do zbyt skomplikowanego (często 
wewnętrznie sprzecznego) systemu prawnego. Podmioty rynkowe mają problemy 
z właściwą interpretacją przepisów i tym samym znajdują się w szarej strefie.

Kolejny ważny aspekt dotyczy słabości państwa. Rozwiązania instytucjonalne 
są wysoce nieefektywne, państwo jest nieskuteczne w rozwiązywaniu nawet pod-
stawowych problemów społeczno-gospodarczych. Problemy te stara się przejąć 
i wypełnić szara strefa. Często jest także i tak, że w walce z szarą strefą państwo jest 
nieskuteczne, zwłaszcza wtedy, kiedy tym procesom towarzyszy korupcja. Kolejna 
przyczyna wiąże się ze zbyt dużą liczby pozwoleń, koncesji na prowadzenie działal-
ności gospodarczej. Część przedsiębiorców po prostu omija powyższe wymagania 
lub stara się je uzyskać w sposób sprzeczny z prawem.

Silna przestępczość zorganizowana jest nie tylko szarą strefą, lecz także powoduje 
powstanie kolejnych obszarów szarej strefy. Przedsiębiorcy, obawiając się kontaktów 
z przestępczością zorganizowaną, starają się tak prowadzić działalność gospodarczą, 
aby była niezauważona zarówno dla organów państwowych, jak i przedstawicieli 
zorganizowanej przestępczości. Tak się dzieje np. we Włoszech (a szczególnie 
na południu tego kraju) i w Rosji. Podkreśla się także zależność szarej strefy od 
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cykli koniunkturalnych. W okresie wzrostu gospodarczego zmniejsza się poziom 
szarej strefy, a w okresie dekoniunktury jej poziom się zwiększa. Wpływ na taką 
sytuację ma również stopień rozwoju gospodarczego. W krajach rozwijających się 
szara strefa może nawet dochodzić do 41% PKB, w okresie transformacji 38% PKB, 
a w krajach OECD nie przekracza 17%13.

Na podstawie literatury przedmiotu14 można wyodrębnić typowe kategorie 
szarej strefy:
• działania sprzeczne z prawem,
• działania przynoszące dochód jedynie właścicielom,
• działalność gospodarcza niezgłoszona instytucjom statystycznym,
• działania, w których unika się kosztów wynikających z wszelkich regulacji.

Istnieje także podział szarej strefy w zależności od zachodzących w niej transakcji. 
Mogą występować transakcje pieniężne i niepieniężne. Te ostatnie są typowe dla krajów 
mniej rozwiniętych gospodarczo. Szarą strefę można także podzielić w zależności od 
stopnia odpowiedzialności wobec prawa. Chodzi w tym przypadku o odpowiedzial-
ność sankcjonowaną przepisami prawa karnego, cywilnego, handlowego15.

W tabeli 2 uwzględniono trzy grupy państw, poziom dystrybucji i  rozmiar 
szarej strefy.

Tabela 2.  Poziom redystrybucji i szarej strefy w wybranych grupach państw  
w latach 1996–2014 (% PKB w ujęciu nominalnym)
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Szara strefa 33 30 29 29 29 31 30 30 31 33 29 30 31 30 30 29 29 28 30

Redystrybucja 48 47 49 47 46 45 45 45 43 44 44 43 43 45 44 44 42 42 42

II grupa Szara strefa 8 6 6 9 7 5 6 6 5 6 6 5 7 6 6 6 6 7 6

Redystrybucja 56 54 53 51 50 53 51 52 53 54 52 52 52 53 54 52 51 52 53

III grupa Szara strefa 9 11 8 8 9 9 10 9 8 8 9 10 9 9 9 7 8 7 8

Redystrybucja 49 50 51 50 50 51 49 50 51 51 50 52 50 52 51 52 53 50 53

* I grupa – państwa przechodzące transformację (Polska, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Węgry).
II grupa – państwa nordyckie (tj. Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia i Islandia).
III grupa – państwa rozwinięte gospodarczo (Niemcy, Francja, Holandia, Belgia i Luksemburg).
Źródło: obliczenia własne na podstawie Commission Staff Working Document. Impact Assessment. Brussels. SWD 
2012 Final. Eurostat. OECD Statistics. Schneider F., Buehn A., Montenegro C. E. New Estimates for the Shadow 
Economies all over the World. International Economic Journal 24 (4), 2012

13 C. Granda-Carvajal, The Unofficial Economy and the Business Cycle: A Test for Theories, „Interna-
tional Economic Journal”, Vol. 24, No. 4, December 2010.

14 L. E. Feige, Defining and Estimating Underground and Informal Economies: the New Institutional 
Economics Approach, Madison University of Wisconsin, Madison 1990.

15 A. Buszko, Finanse przestępczości zorganizowanej, TNOiK, Toruń 2014.
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Pierwsza grupa państw charakteryzuje się wysokim poziomem szarej strefy. 
W analizowanym okresie oscyluje w przedziale 28–33% PKB. Jednocześnie poziom 
redystrybucji ulega zmniejszeniu. W 1996 roku było to 48% PKB, a w 2014 roku 
już tylko 42%. W grupie państw nordyckich występuje redystrybucja na wysokim 
poziomie. Jej wartość przekracza 50% PKB tych państw. Z drugiej strony obserwuje 
się niski poziom szarej strefy, nieprzekraczający 8% PKB. W grupie trzeciej jest 
również relatywnie wysoki poziom redystrybucji. Jest on zdecydowanie większy niż 
w grupie pierwszej, ale nieznacznie mniejszy niż w drugiej. Szara strefa jest wyższa 
aniżeli w państwach nordyckich, oscyluje w granicach 10% PKB.

5. Zakończenie

W kontekście przeprowadzonego wywodu można pokusić się o wyciągnięcie 
szeregu wniosków. Poziom redystrybucji w poszczególnych krajach zasadniczo się 
od siebie różni. Przyczyn tych różnic można dopatrywać się nie tylko w modelu 
gospodarki, prowadzonej polityce społeczno-gospodarczej, ale także w odniesieniu 
do rozmiarów szarej strefy. W krajach, w których odnotowano wysoki poziom szarej 
strefy, wystąpił relatywnie niższy poziom redystrybucji. Natomiast w krajach o wy-
sokim poziomie redystrybucji szara strefa była zdecydowanie mniejsza. W zasadach 
ekonomii moralnej można odnaleźć uzasadnienie wyższego poziomu redystrybucji, 
zwłaszcza w kontekście interwencjonizmu państwowego i roli państwa w zabezpie-
czaniu potrzeb społecznych.
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O POTRZEBIE POWOŁANIA  
RADY FISKALNEJ W POLSCE

1.  Wprowadzenie

Ze względu na dotychczasową sytuację fiskalną w Polsce nasuwa się pytanie, czy 
istnieją realne możliwości, aby w niedalekiej przyszłości można było stwierdzić, iż 
polskie finanse publiczne znajdują się w dobrej kondycji. Obecna sytuacja fiskalna 
nie napawa optymizmem. Wysoki i narastający dług publiczny, utrzymujący się 
przez kilkadziesiąt lat deficyt budżetowy i całego sektora finansów publicznych, 
stanowiący źródło potrzeb pożyczkowych państwa, skłania do zastanowienia się, 
czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem powołanie do życia niezależnej instytucji fi-
skalnej (rady fiskalnej). Wskazana instytucja mogłaby przyczynić się do prowadzenia 
bardziej rozważnej, zdyscyplinowanej polityki fiskalnej. Tym bardziej, że w wielu 
krajach, w tym również w Polsce, nie udaje się prowadzić dobrej polityki fiskalnej.

Celem opracowania jest wskazanie na możliwości powołania do życia w Polsce 
niezależnej instytucji, która wspomagałaby utrzymywanie dyscypliny finansów 
publicznych i zwiększałaby transparentność polityki fiskalnej realizowanej przez 
władze publiczne.

W opracowaniu postawiono następującą hipotezę: w Polsce istnieją realne moż-
liwości funkcjonowania niezależnej rady fiskalnej, która pełniłaby rolę strażnika 
stanu finansów publicznych, doradcy i która czuwałaby nad realizacją właściwej 
polityki fiskalnej.
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2.  Elementy otoczenia instytucjonalnego polityki 
fiskalnej – ujęcie teoretyczne

W literaturze przedmiotu wskazuje się na następujące elementy otoczenia in-
stytucjonalnego polityki fiskalnej1:
• procedury budżetowe,
• reguły fiskalne,
• niezależne instytucje fiskalne (rady fiskalne, agencje fiskalne).

Procedury budżetowe definiowane są jako procesy prawnie określonych zasad 
postępowania z budżetem. Niejednokrotnie podkreśla się rolę procedury budże-
towej jako czynnika determinującego ograniczenie skali wydatków publicznych 
i nierównowagi budżetowej, która ma wpływ na transparentność polityki fiskal-
nej2. Procedury budżetowe są zatem formalnymi bądź nieformalnymi regulacjami 
rządzącymi decyzjami legislacyjnymi. Zalicza się do nich zasady odnoszące się do 
przygotowania budżetu, jego uchwalania, wdrażania i kontroli wykonania. Biorąc 
pod uwagę dotychczasowe, dostępne badania naukowe w badanej materii, można 
stwierdzić, że im bardziej scentralizowane procedury budżetowe, tym mniejsza 
skłonność władz publicznych do realizacji swobodnej (luźnej) polityki fiskalnej3. 
A zatem zastosowanie odpowiednich rozwiązań w tym zakresie może przyczynić 
się do prowadzenia bardziej zdyscyplinowanej polityki fiskalnej.

Jak wskazują Mark Hallerberg i Juergen von Hagen4 przy tworzeniu budżetu 
powinien obowiązywać tzw. kontrakt fiskalny. Według nich cele fiskalne i limity 

1 Zob. R. Dziemianowicz, A. Wyszkowski, Koncepcja i narzędzia transparentnej polityki fiskalnej, 
w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 
2013, s. 239; A. Alesina i R. Perotti wyróżniają trzy typy rozwiązań instytucjonalnych, a mianowicie:

 – rozwiązania ilościowe, mające wpływ na wielkość wskaźników fiskalnych, tj. wydatki publiczne, deficyt 
budżetowy czy dług publiczny,

 – rozwiązania proceduralne, odnoszące się do formalnych zasad przygotowania i uchwalania ustawy budże-
towej, ustawy o finansach publicznych lub innych ustaw,

 – rozwiązania w zakresie przejrzystości finansów publicznych.
J. Ciak, Reguły fiskalne jako rozwiązania dyscyplinujące działania władz publicznych, w: Nauka finan-

sów dla rozwoju gospodarczego i  społecznego – Rola finansów w polityce makroekonomicznej państwa, 
red. S. Owsiak, Kraków 2014, w druku.

2 Por. A. Alesina, R. Perotti, Budget Deficit and Budget Institutions, „IMF Working Paper”, WP/96/52; 
A. Babczuk, Procedura budżetowa a nierównowaga fiskalna – wybrane problemy, w: Polityka gospodarcza 
państwa, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

3 Szerzej zob. M. Brzozowski, P. Gierałtowski, D. Milczarek, J. Siwińska-Gorzelak, Instytucje a poli-
tyka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2006; M. Hallerberg, J. von Hagen, Organizacja procesu budżetowego w Polsce. Reguły budżetowe a sta-
bilność fiskalna i gospodarcza, Ernst & Young, Warszawa 2006, s. 16–17.

4 Ibidem, s. 17.
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dotyczące określonych wydatków publicznych powinny być jasno sformułowane 
i uzgodnione w dłuższej perspektywie. Jednocześnie wskazują na podstawie przepro-
wadzonych badań, iż centralizacja procedur budżetowych nie zmienia elastyczności 
polityki fiskalnej. Ponadto silny minister finansów jest w stanie szybciej reagować 
na pozytywne i negatywne zmiany gospodarcze niż ministrowie resortowi. Co więcej, 
nie istnieje odwrotna zależność pomiędzy stabilnością makroekonomiczną a ogra-
niczeniami nadmiernych wydatków wpisanymi w strukturę procesu budżetowego.

Z kolei reguły fiskalne, zgodnie z definicją wprowadzoną przez George’a Ko-
pitsa i Stevena Symansky’ego5, to permanentne ograniczenie polityki fiskalnej 
odzwierciedlone we wskaźnikach budżetowych, wskazujących na jej postępy. Re-
guły fiskalne mogą w różny sposób wywierać wpływ na stabilizację gospodarek 
poszczególnych krajów. Kwestie te były przedmiotem wielu badań6. Podstawowym 
celem reguł fiskalnych jest zwiększenie dyscypliny finansów publicznych państw 
członkowskich. Jednakże, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, nie zawsze 
przynoszą one spodziewane rezultaty7. Reguły te funkcjonują zarówno na poziomie 
ponadnarodowym, a ich podstawę stanowią zapisy Traktatu z Maastricht i Paktu 
Stabilności i Wzrostu, jak i uzupełniane na poziomie pojedynczych krajów. Reguły 
fiskalne mogą charakteryzować się też różną skutecznością. Kwestie te były szeroko 
omawiane w pracach: A. Brunila8 i J. von Hagena9, a współcześnie M. N. Budina, 
M. A. Schaechtera, A. Webera, M. T. Kinda10, wskazujących również na szczegóło-
we właściwości różnych typów reguł fiskalnych czy cech idealnej reguły fiskalnej 
w pracach G. Kopitsa i S. Symansky’ego.

Biorąc pod uwagę istotę i znaczenie reguł fiskalnych, niezmiernie ważne 
jest uświadomienie sobie, że finanse publiczne są kategorią polityczną. Kwestia 

5 G. Kopist, S. A. Symansky, Fiscal Policy Rules, „IMF Occasional Paper” 1998, No. 162, s. 2.
6 Szerzej zob. T. Bayoumi, B. Eichengreen, Restraining Yourself: The Implications of Fiscal Rules for 

Economic Stabilization, „IMF Staff Papers” 1995, Vol. 42 (1); A. Fatás, I. Mihov, The Macroeconomic Effects 
of Fiscal Rules in the US States, „Journal of Public Economics” 2006, Vol. 90 (1); J. Andrés, R. Doménech, 
Automatic Stabilizers, Fiscal Rules and Macroeconomic Stability, „European Economic Review” 2006, 
Vol. 50 (6).

7 Szerzej zob. G. M. Milesi-Ferretti, Good, Bad or Ugly? On the Effects of Fiscal Rules with Creative 
Accounting, „Journal of Public Economics” 2004, Vol. 88 (1); J. von Hagen, G. B. Wolff, What Do Deficits 
Tell Us about Debt? Empirical Evidence on Creative Accounting with Fiscal Rules in the EU, „Journal of 
Banking & Finance” 2006, Vol. 30 (12).

8 Zob. A. Brunila, Fiscal Policy: Coordination, Discipline and Stabilisation, 2002, No. 7.
9 Por.  J. von Hagen, Fiscal Rules and Fiscal Performance in  the EU and Japan, „CEPR Discussion 

Papers” 2005, No. 5330.
10 M. N. Budina, M. A. Schaechte, A. Weber, M. T. Kinda, Fiscal Rules in Response to the Crisis-Toward 

the “Next-Generation" Rules. A New Dataset, 2002, No. 12–187, Andrews McMeel Publishing.
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ta niejednokrotnie była już podkreślania w literaturze przedmiotu11. Oznacza to, 
że główne podmioty systemu politycznego mogą, w związku z wąsko i doraźnie 
pojmowanym interesem politycznym, wywołać niekorzystne zmiany w finansach 
publicznych. Przyczynami tych zmian mogą być zarówno nieprzemyślane zmiany 
w systemie podatkowym (obniżki podatków), jak i nadmierny wzrost wydatków. 
Szczególnego znaczenia nabiera zatem tzw. cykl polityczny (zmieniające się ekipy 
rządzące). Reguły fiskalne mogą wywierać wpływ na zmiany sytuacji finansowej 
kraju ze względu na wspomniany cykl polityczny, preferowanie przez daną ekipę 
rządzącą określonej doktryny społeczno-ekonomicznej, doktryny wydatkowej czy 
podatkowej12. Dlatego też wprowadzenie reguł fiskalnych ma z założenia ograniczać 
swobodę polityków w kształtowaniu polityki fiskalnej.

W praktyce możemy mieć do czynienia z wieloma regułami fiskalnymi, począw-
szy od reguł wydatkowych, poprzez reguły dotyczące salda budżetowego czy długu 
publicznego13. Głównym uzasadnieniem dla funkcjonowania reguł fiskalnych może 
być zapewnienie makroekonomicznej stabilności danego kraju. Obecnie stosowanie 
reguł fiskalnych ma służyć prowadzeniu zrównoważonej polityki fiskalnej. Jednakże 
pomimo nadania regułom fiskalnym normatywnego charakteru nie zawsze osiąga 
się zamierzone rezultaty. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, iż reguły fiskalne 
nie zawsze są skuteczne. Ograniczenie ich skuteczności może wynikać z rodzaju 
zastosowanej reguły, ograniczonego zakresu podmiotowego lub przedmiotowego 
objętego daną regułą, zbyt elastycznych zasad stosowania wyjątków czy nadmiernie 
dużej ich liczby bądź też braku realnych sankcji za nieprzestrzeganie reguł14. Wska-
zane powyżej elementy występują współcześnie w praktyce krajów Unii Europejskiej, 
w tym w Polsce.

Trzecim elementem otoczenia instytucjonalnego są niezależne instytucje fiskal-
ne, w literaturze przedmiotu nazywane również radami czy agencjami fiskalnymi. 
Przykładowo Xavier Debrun, David Hauner i Manmohan S. Kumar15 dokonali 
klasyfikacji niezależnych instytucji fiskalnych, nazywając je agencjami fiskalnymi 
(fiscal agency), w ramach których mogą funkcjonować niezależne organy fiskalne 
i rady fiskalne. Obu grupom podmiotów przypisali szczegółowe działania do reali-
zacji. Idąc tokiem rozumowania wskazanych powyżej autorów: niezależne organy 

11 Por.  S.  Owsiak, Dylematy interpretacyjne przy ocenie sytuacji finansowej państwa, materiały 
z IX Kongresu Ekonomistów Polskich, 2013, s. 7.

12 Ibidem.
13 J. Ciak, Reguły fiskalne…, op.cit..; J. Ciak, Fiscal Rules as One of the Elements of the Institutional 

Environment of Fiscal Policy, „Studia Universitatis Babes-Bolyai – Negotia” 2014, No. 3, Vol. 59 (LIX). 
14 M. Postuła, Reguły fiskalne na świecie, „MBA” 2011, Vol. 5, s. 50–51.
15 X. Debrun, D. Hauner, M. S. Kumar, Independent Fiscal Agencies, „Journal of Economic Survey” 

2009, Vol. 23, nr 1, s. 57.
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fiskalne mogą ustalać cele długoterminowe i zgodne z nimi cele krótkookresowe 
polityki fiskalnej bądź ustalać cele (salda budżetowe) w ramach funkcjonowania 
określonych reguł fiskalnych lub też dostosowywać czy regulować wcześniej usta-
lone ASK (automatyczne stabilizatory koniunktury) do zmieniającej się sytuacji 
makroekonomicznej. Działania te mogą realizować oddzielnie (w zależności od 
przypisanego zakresu) lub łącznie. W przypadku rad fiskalnych wspomniani auto-
rzy przypisują im mniejsze możliwości, wskazując na to, iż instytucje te mogłyby 
zapewnić obiektywną analizę polityki fiskalnej, niezależne prognozy budżetowe lub 
oceny normatywne i zalecenia. Dla potrzeb rozważań w niniejszym opracowaniu 
przyjęto pojęcie rady fiskalnej.

3.  Rola rad fiskalnych w praktyce władz publicznych 
na świecie – ujęcie praktyczne

Zarówno literatura przedmiotu, jak i praktyka wielu krajów wskazuje na możli-
wości funkcjonowania i tym samym powoływania do życia niezależnych instytucji 
fiskalnych. Biorąc pod uwagę definicję (stosowaną przez OECD), rady fiskalne 
(fiscal councils), „powoływane są na podstawie prawa publicznego, zatrudniając 
niepartyjnych profesjonalistów, którzy otrzymują mandat do prowadzenia stałego 
monitoringu i/lub doradztwa w zakresie realizacji polityki fiskalnej. Zadaniem 
tego rodzaju instytucji jest zwiększenie presji na dyscyplinę fiskalną, podwyższe-
nie jakości debaty na temat finansów publicznych oraz promowanie przejrzystości 
i odpowiedzialności fiskalnej”16.

Szczególnie ważną kwestią przy powoływaniu do życia niezależnej instytucji 
fiskalnej czy rady fiskalnej jest zakres zadań powierzonych do realizacji. Tym bar-
dziej, iż efektem jej pracy powinna być poprawa jakości polityki fiskalnej głównie 
poprzez zwiększenie jej przejrzystości, ograniczenie procykliczności i uznaniowości.

W opinii niektórych ekonomistów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych 
można znaleźć sugestie odnoszące się z jednej strony do wykorzystywania w reali-
zowanej polityce fiskalnej reguł fiskalnych17, a z drugiej strony, dla wzmocnienia 
efektów działania reguł fiskalnych, powołanie do życia niezależnych instytucji18.

16 L. von Trapp, The Role of Independent Fiscal Institutions, OECD, Luksemburg, 7.06.2011.
17 Zob. J. Ciak, Fiscal Rules as One of the Elements…, op.cit., s. 5–18; J. Kantorowicz, Reguły fiskalne 

– co się sprawdza?, Analiza FOR, 2012, nr 3; M. Postuła, Reguły fiskalne…, op.cit., s. 39–55.
18 Por. A. Moździerz, Przesłanki powołania rady fiskalnej w Polsce, PTE, „Zeszyty Naukowe” 2012, 

nr 12, s. 77–86; G. Gołębiowski, Rada polityki fiskalnej, Infos BAS 2010, nr 9 (79), s. 1–4; G. Gołębiowski, 
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Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego warto skierować swoją 
uwagę na tworzenie niezależnych podmiotów, ponieważ mogą one być przydatne 
do kreowania i realizacji rozsądnej polityki fiskalnej19.

Przykładowo X. Debrun wyodrębnia dwa teoretyczne modele niezależnych or-
ganów fiskalnych, różniące się głównie zakresem zadań i poziomem kompetencji. 
Wymienia on Niezależne Instytucje Fiskalne (Independent Fiscal Authoritier) i Rady 
Fiskalne (Fiscal Coucils). Te pierwsze ustalają roczne cele dla salda budżetowego pań-
stwa i poziom długu publicznego lub określają reguły fiskalne, dostosowują poziom 
podatków i wydatków publicznych. Drugie zaś mają za zadanie wpływać na kształt 
polityki fiskalnej przez niezależne analizy, doradztwo i prognozy20.

W literaturze przedmiotu wskazuje się również, iż z punktu widzenia teorii 
niezależne organy fiskalne w zależności od zakresu ich kompetencji mogą:
• dokonywać oceny finansów publicznych, polityki fiskalnej i jej makroekono-

micznego wpływu na prowadzoną politykę gospodarczą,
• opracowywać niezależne, długookresowe prognozy makroekonomiczne, biorąc 

pod uwagę wielowariantowość polityki fiskalnej,
• formułować rekomendacje dla władz publicznych21.

Celem powoływania do życia wspomnianych instytucji jest ograniczenie ryzyka 
związanego z prowadzeniem nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej, a przede wszyst-
kim jej monitorowanie, kontrola deficytu budżetowego i ocena długookresowych 
skutków działań podejmowanych przez władze publiczne w tym obszarze. Jak 
wynika z dostępnych badań Komisji Europejskiej, poziom deficytu budżetowego 
w państwach posiadających niezależną instytucję fiskalną był istotnie niższy aniżeli 
w krajach bez takich instytucji.

Funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej, jak również na świecie niezależne 
instytucje fiskalne są zróżnicowane pod względem realizowanych zadań, uprawnień 
i odpowiedzialności. Wynika to przede wszystkim z uwarunkowań politycznych, 
obowiązujących rozwiązań instytucjonalnych i z wyzwań stojących przed polityką 
fiskalną w poszczególnych krajach.

K. Marchewka-Bartkowiak, Niezależna instytucja (rada) fiskalna – międzynarodowe modele instytucjo-
nalne. Wnioski dla Polski, Analizy BAS, 2013, nr 2 (91), s. 1–5.

19 Fiscal Rules – Anchoring Expectations for Sutainable Public Finances, IMF, Fiscal Affairs Depart-
ment, 15.12.2009.

20 Szerzej zob. R. Dziemianowicz, A. Wyszkowski, Koncepcja i narzędzia…, op.cit., s. 241.
21 Por. P. Gajewski, L. Skiba, Problemy polityki fiskalnej Polski na drodze do strefy euro w kontekście 

uwarunkowań i doświadczeń innych państw, NBP, Warszawa 2010, s. 90.
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W poniższej tabeli przedstawiono informację na temat funkcjonowania nieza-
leżnych instytucji fiskalnych w Unii Europejskiej do 2012 roku z uwzględnieniem 
uśrednionego salda budżetowego w latach 2009–2013.

Tabela 1.  Niezależne instytucje fiskalne w krajach UE w 2012 roku a sytuacja fiskalna 
w latach 2009–2013

Kraj

Deficyt 
budżetowy 
w relacji do 

PKB (wartość 
uśredniona dla 
lat 2009–2013) 

Liczba instytucji 
fiskalnych Kraj

Deficyt 
budżetowy 
w relacji do 

PKB (wartość 
uśredniona dla 
lat 2009–2013) 

Liczba instytucji 
fiskalnych

Austria 3,5 4 Luksemburg 1,3 1

Belgia 4,4 2 Niemcy 2,0 5

Dania 3,5 1 Portugalia 6,4 3

Estonia* 0,5 2 Rumunia 5,1 1

Finlandia 1,8 2 Słowacja 5,6 1

Francja 5,8 1 Słowenia 5,2 2

Grecja 9,5 2 Szwecja* 0,3 2

Hiszpania 8,5 2 Węgry* 1,8 2

Holandia 4,3 2 Wielka Brytania 8,6 2

Chorwacja – 1 Włochy 3,9 2

Irlandia 15,1 1

Litwa 5,8 1 Razem 42

* Estonia, Szwecja i Węgry w 2011 roku wykazywały nadwyżkę budżetową.
Źródło: opracowanie własne na  podstawie Fiscal institutions database 2012, https://ec.europa.eu/economy_
finance/db_indicators/fiscal_governance/independent_institutions_en.htm (22.01.2015) oraz danych Eurostatu.

Jak wynika z tabeli 1, w krajach Unii Europejskiej do 2012 roku liczba nieza-
leżnych instytucji fiskalnych była zróżnicowana – 1–5 instytucji. Warto byłoby 
dokładniej przeanalizować funkcjonowanie owych rad i  ich wpływu na sytuację 
fiskalną poszczególnych krajów. Pobieżna analiza sytuacji finansów publicznych 
krajów UE wskazuje w kilku przypadkach na pozytywny wpływ funkcjonowania 
rad fiskalnych na dyscyplinę finansów publicznych. Przykładem mogą być Niemcy, 
Estonia, Finlandia, Szwecja czy Węgry. Nie ma to jednak potwierdzenia w przypad-
ku tzw. krajów PIGS, w których pomimo istnienia dwóch takich instytucji (Grecja, 
Hiszpania i Włochy), a w Portugalii nawet trzech, sytuacja fiskalna była i obecnie 
jest niekorzystna.

W Polsce jak dotąd nie utworzono rady fiskalnej. Pomimo propozycji zgłaszanych 
przez niektóre ugrupowania polityczne (projekt poselski Klubu Parlamentarnego 
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SLD22) brak jest jakichkolwiek działań w tym zakresie. Być może warto byłoby 
powrócić do tych kwestii, tym bardziej że sytuacja finansów publicznych w Polsce 
nie napawa optymizmem. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, rada fiskalna 
mogłaby zostać powołana przy niektórych, obecnie funkcjonujących instytucjach, 
np.: przy NBP, Parlamencie czy NIK23. W realiach polskich ww. rozwiązania mogłyby 
budzić wątpliwości w kwestii niezależności, z kolei ostatnie rozwiązanie mogłoby 
wywoływać wątpliwości zarówno o podłożu funkcjonalnym, jak i politycznym24. 
Sądzimy, iż lepszym rozwiązaniem jest powołanie nowej instytucji o wysokim stop-
niu niezależności, która realizowałaby zadania wskazane wcześniej w niniejszym 
opracowaniu.

4. Sytuacja fiskalna w Polsce

Biorąc pod uwagę organizację sektora finansów publicznych można stwier-
dzić, iż decyduje ona o możliwości występowania deficytu budżetowego państwa 
oraz o źródłach i  formach jego finansowania. Różnorodne formy finansowania 
umożliwiają odsuwanie płatności w czasie i ukrywanie rzeczywistych rozmiarów 
deficytu. Rozmiary te w dużym stopniu zależą od odpowiednich regulacji praw-
nych funkcjonujących w danym kraju, jak również od uwarunkowań prawnych 
określonych w Traktacie o Funkcjonowaniu Wspólnot Europejskich (TFWE) czy 
w Pakcie Stabilności i Wzrostu. Żadne jednak formalne środki prawne zapobiegające 
rozregulowaniu finansów publicznych nie mogą zwolnić z odpowiedzialności za 
stan i perspektywy kształtowania się deficytu budżetowego organów publicznych, 
głównie rządu, gdyż to on ma kompetencje do projektowania i prowadzenia poli-
tyki fiskalnej. Szczególnych umiejętności będzie wymagało od rządu zarządzanie 
deficytem budżetowym w najbliższych latach ze względu na dużą zmienność i nie-

22 Zob. Poselski projekt ustawy o Radzie fiskalnej, Klub Parlamentarny SLD, Warszawa 2012.
23 Por. G. Gołębiewski, K. Marchewka-Bartkowiak, Niezależna instytucja (rada) fiskalna – międzyna-

rodowe modele instytucjonalne, op.cit., s. 5.
24 Warto podkreślić, iż Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadza kontrolę wykonania budżetu 

państwa. Jej przeprowadzenie wiąże się z wypełnieniem przez NIK konstytucyjnego obowiązku przed-
kładania Sejmowi analizy miedzy innymi wykonania budżetu i opinii w przedmiocie absolutorium dla 
Rady Ministrów. Sama kontrola wykonania budżetu polega na ocenie zgodności działalności finansowej 
organów administracji państwowej z przepisami prawa (ustawa budżetowa, akty wykonawcze). NIK infor-
muje również o jakości i sprawności wykonywanych zadań publicznych. Por. B. Błasiak-Nowak, M. Raj-
czewska, w: Kontrola Państwowa, Wydawnictwo NIK, Warszawa, Rocznik LV – nr 3 (332), maj–czerwiec 
2010, s. 12.
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pewność sytuacji na rynkach finansowych, spowolnienie wzrostu PKB i konieczność 
spełnienia wymogu 3% PKB dla deficytu budżetowego.

Deficyt budżetowy jest zazwyczaj definiowany jako sytuacja, w której bieżące 
dochody są niewystarczające na pokrycie bieżących wydatków25. Jak podkreśla się 
w literaturze przedmiotu, podstawowym elementem finansów publicznych każdej 
gospodarki rynkowej jest zapewnienie równowagi między dochodami i wydatkami 
publicznymi. Zarówno dochody, jak i wydatki publiczne, będące dwoma biegunami 
budżetu państwa, stanowią przepływy pieniężne. Równowaga między nimi oznacza 
pewną synchronizację dochodów z wydatkami. Wielkość środków pieniężnych oraz 
natężenie i regularność zasilania dysponentów funduszy budżetowych po stronie 
dochodów mogą różnić się od strumieni po stronie wydatków. Wynika to z faktu, 
iż znacząca część wydatków ma charakter sztywny. Sztywność ta  jest związana 
z finansowaniem kluczowych dziedzin sektora publicznego, które powinny decy-
dować o sprawnym funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa. Z kolei w przypadku 
dochodów są zauważalne wahania, między innymi uzależnione od tempa wzrostu 
gospodarczego, tempa zmian aktywności gospodarczej i procesu powstawania 
u podmiotów gospodarczych dochodów, na których opiera się budżet państwa26.

Liczne opracowania z zakresu finansów publicznych wskazują, iż deficyt bu-
dżetowy występujący w długim okresie nie jest zjawiskiem korzystnym ze względu 
na fakt, że trwała nadwyżka wydatków nad dochodami zawęża pole manewru władz 
fiskalnych. Dlatego też skutki długotrwale utrzymującego się deficytu budżetowego 
muszą być oceniane przede wszystkim pod kątem jego krótko- i długookresowe-
go wpływu na strukturę globalnego popytu, produkcji i zdolności wytwórczych. 
W niektórych przypadkach może być też świadomie wykorzystywany przez władze 
publicznej jako instrument służący realizacji określonej polityki gospodarczej27.

Warto podkreślić, że deficyty stały się immamentną cechą gospodarki o cha-
rakterze rynkowym. Dotykają one nie tylko krajów rozwijających się, ale bywają też 
ogromnym problemem dla wielu krajów o dobrze rozwiniętej gospodarce (szczegól-
nie w okresach kryzysu gospodarczego). Obciążenia związane ze spłatą wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań wywołują poważne skutki zarówno dla samego budżetu, 
jak i dla całej gospodarki danego kraju28.

25 Por. J. Ciak, Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 21.
26 Szerzej zob. J. Ciak, Deficyt budżetowy – wybór czy konieczność, „Bank i Kredyt” 1997, nr 4, s. 38 

i nast.
27 Por. J. Ciak, Polityka budżetowa, TNOiK, Toruń 2002, s. 30.
28 Szerzej na ten temat w publikacji J. Ciak, Kryzys finansowy a deficyt sektora finansów publicznych 

w Polsce i krajach Unii Europejskiej, w: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji defi-
cytu budżetowego i długu publicznego, Wydawnictwo UMCS, Kazimierz Dolny 2011; J. Działo, Dlaczego 
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Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, Polska jest krajem, w odniesieniu 
do którego można mówić o mniej dotkliwych skutkach światowego kryzysu dla 
gospodarki realnej, aniżeli miało to miejsce w większości innych krajów europej-
skich. W wyniku silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, wpływu reform 
strukturalnych na obniżenie dochodów sektora instytucji rządowych i samorządo-
wych również i w Polsce nastąpiło znaczące pogorszenie się salda budżetowego29. 
Ogólnoświatowy kryzys finansowy nie był jednakże jedyną przyczyną niekorzystnej 
sytuacji w polskich finansach publicznych. W praktyce nierównowaga w finansach 
publicznych miała w dużym stopniu podłoże strukturalne i było to między innymi 
wynikiem zaniechania reform w okresie dobrej koniunktury gospodarczej w latach 
2006–2007. Od lat 90. deficyt sektora general government utrzymywał się w Polsce 
średnio na poziomie 4,3% PKB, a jego tendencje spadkowe w kolejnych okresach było 
bardziej efektem dobrej koniunktury, nie zaś działań ukierunkowanych na uzdro-
wienie finansów publicznych. Ponadto w okresie znaczącego wzrostu gospodarczego 
w Polsce nie udało się zbilansować salda ww. sektora. Oznacza to zatem, iż deficyt 
strukturalny30 był znacznie wyższy aniżeli poziom MTO (średniookresowego celu 
budżetowego), do którego osiągnięcia, zgodnie z Paktem Stabilności i Wzrostu, 
są zobowiązane kraje Unii Europejskiej31.

Przekroczenie przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych po-
ziomu 3% PKB skutkuje objęciem procedurą nadmiernego deficytu. W przypadku 
Polski mamy do czynienia z dwukrotnym nałożeniem procedury nadmiernego 
deficytu – w 2004 i w 2009 roku. Jednocześnie, aby taka procedura została zdjęta, 
zgodnie z zaleceniami Rady Ecofin Polska powinna zredukować nadmierny deficyt 

trudno jest prowadzić „dobrą” politykę fiskalną, „Gospodarka Narodowa”, LXXX/XXI, styczeń–luty 
2012, s. 31–34.

29 Wynik sektora rządowego i samorządowego w 2009 roku wyniósł 7,1% PKB, w 2010 roku wskaźnik 
ten był wyższy o 0,8 punktu procentowego PKB. Por. M. Postuła, Reguły fiskalne…, op. cit., s. 40.

30 Deficyt strukturalny to hipotetyczny deficyt (wartość szacunkowa), pozwalający określić, jaka byłaby 
kondycja finansów publicznych, gdyby gospodarka funkcjonowała przy pełnym wykorzystaniu poten-
cjału produkcyjnego. Innymi słowy: gdyby produkcja rzeczywista równała się produkcji potencjalnej. 
Jak trafnie podkreśla S. Owsiak, w praktyce trudno jest we właściwy sposób szacować wielkość produk-
cji potencjalnej, która stanowi podstawę koncepcji salda strukturalnego. Problem ten dotyczy pomiaru 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale w szczególności nowych krajów Unii Europejskiej (państw 
transformujących gospodarkę) z uwagi na krótsze szeregi czasowe. Może to bowiem stwarzać warunki 
do popełniania większych błędów. Do wyliczania zarówno salda cyklicznego, jak i strukturalnego jest 
powszechnie wykorzystywana funkcja produkcji Cobba-Douglasa. W przypadku krajów transformujących 
gospodarki stosowana jest metoda bazująca na funkcji trendu Hodricka-Prescotta. Szerzej zob. S. Owsiak, 
Dylematy interpretacyjne…, op.cit., s. 14.

31 Szerzej zob. M. Postuła, Reguły fiskalne…, op.cit., s. 40.
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w sposób wiarygodny i trwały32. Obecnie można zauważyć powolną poprawę salda 
budżetowego. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów w 2015 roku deficyt 
sektora instytucji rządowych i samorządowych powinien mieścić się w granicach 
2,6–2,7% PKB wobec 3,4% PKB deficytu w 2014 roku33.

5. Zakończenie

Trudności w realizacji zdyscyplinowanej polityki fiskalnej mogą wynikać zarówno 
z czynników ekonomicznych (kryzysy), jak i czynników politycznych. W literaturze 
przedmiotu wskazuje się, iż politycy nader często mają tendencję do wykorzystywa-
nia sprawowanej władzy w celu realizacji własnych interesów. Aby je zrealizować, 
używają polityki fiskalnej, skutkiem czego staje się ona mało odpowiedzialna34.

Jak wskazano powyżej, istnieje wiele możliwości dyscyplinowania polityki fi-
skalnej w Polsce. Stosowane dotychczas instrumenty otoczenia instytucjonalnego 
polityki fiskalnej w postaci procedur budżetowych czy reguł fiskalnych nie przynoszą 
oczekiwanych rezultatów. Obowiązujące w Polsce normy fiskalne są mało skuteczne 
w ograniczaniu skłonności władz publicznych do generowania nadmiernych deficytów. 
Można sądzić, że uaktywnienie ostatniego z elementów otoczenia instytucjonalnego 
polityki fiskalnej, a mianowicie powołanie do życia niezależnej instytucji fiskalnej 
może przyczynić się do prowadzenia bardziej zdyscyplinowanej, a  jednocześnie 
transparentnej polityki fiskalnej oraz, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, 
zwiększenie zainteresowania opinii publicznej tą polityką. Niemniej jednak, co 
warto podkreślić, nowo powołana rada fiskalna musiałaby być w rzeczywistości 
całkowicie niezależna od władz publicznych. Jej rola byłaby nie do przecenienia. 
Powstaje jednak pytanie o charakter organizacyjno-prawny takiej rady, jej strukturę 
podmiotową i źródła finansowania jej działalności.

32 Zgodnie z informacjami zawartymi w Programie konwergencji z kwietnia 2014 roku istnieją realne 
możliwości na osiągnięcie wskaźnika deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych na pozio-
mie umożliwiającym zdjęcie procedury nadmiernego deficytu w obecnym 2015 roku. Szerzej zob. Pro-
gram konwergencji. Aktualizacja, Warszawa, kwiecień 2014.

33 Por. M. Szczurek, W 2015 r. deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 2,6–2,7%, www.wybor-
cza.biz/biznes/2029020,100969,16701066.html (21.01.2015).

34 Szerzej zob. J. Działo, Dlaczego trudno…, op.cit., s. 27.
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ZADŁUŻENIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH 
– EFEKT DOMINA

1.  Wprowadzenie

Głównym celem opracowania jest sformułowanie odpowiedzi na następujące 
pytania:
• Jaki był poziom zobowiązań wymagalnych w 26 samodzielnych publicznych 

zakładach opieki zdrowotnej (SPZOZ) podległych samorządowi województwa 
dolnośląskiego w latach 2012–2014?

• Jaka jest główna przyczyna powstałych zobowiązań wymagalnych?
Do osiągnięcia celu wykorzystano ewidencję księgową i sprawozdawczość Urzędu 

Marszałkowskiego we Wrocławiu za lata 2012–2014.
Jednym z głównych zadań państwa, zgodnie z dyspozycją art. 68 Konstytucji1, jest 

zapewnienie opieki zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców kraju. Władze publiczne 
zapewniają obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równy dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zapewnienie 
wszystkim, zarówno ubezpieczonym, jak i nieubezpieczonym, prawa do ochrony 
zdrowia wynikającego wprost z Konstytucji powoduje nadmierne zadłużanie się 
podmiotów leczniczych finansowanych ze środków publicznych.

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku uchwalona przez Zgromadze-
nie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku, przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 
25 maja 1997 roku, podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 roku (Dz.U. 
1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.). 
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Niedofinansowanie opieki zdrowotnej, brak środków i nieefektywne zarządzanie 
powoduje, że realizacja powyższych zadań staje się coraz trudniejsza. Obowiązująca 
od 1999 roku ustawa o zakładach opieki zdrowotnej2 przewidywała dla jednostek 
publicznych specyficzną formę organizacyjno-prawną, jaką jest samodzielny publiczny 
zakład opieki zdrowotnej. Jednostki te były zobowiązane do udzielania świadczeń 
medycznych wszystkim uprawnionym, bez jednoczesnej gwarancji zapłaty za wyko-
nane usługi medyczne. Regulacje prawne odnoszące się do zasad i sposobu zapłaty 
za wykonane przez zakłady opieki zdrowotnej świadczenia medyczne, których 
płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, a także ustalone limity na udzielone 
świadczenia, które ulegają częstym zmianom, niejednokrotnie nie odpowiadają 
rzeczywistym potrzebom i faktycznie wykonanym usługom medycznym. Usługi 
medyczne wykonywane ponad limit to tzw. nadwykonania/nadlimity, które powodują, 
że jednostki opieki zdrowotnej popadają w coraz to większe zadłużenie, co prowadzi 
do obniżenia jakości świadczeń medycznych. Zadłużanie się szpitali – efekt domina 
– wynika głównie z nadwykonań, za które nie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

Sposób księgowania nadwykonań opisują zasady (polityka) rachunkowości3, za-
twierdzona przez kierownika podmiotu leczniczego i przyjęta w postaci zarządzenia. 
Najczęstszym rozwiązaniem księgowania nadwykonań jest księgowanie całości w pozycji 
„Przychody ze sprzedaży produktów (usług)” w korespondencji z kontem „Należności 
z tytułu dostaw i usług”. W księgach rachunkowych należy ująć wartość świadczeń po-
nadlimitowych bez względu na sposób zapłaty (zgodnie z zasadą memoriału). Nadlimity 
będą najprawdopodobniej przedmiotem renegocjacji z NFZ i nie można precyzyjnie prze-
widzieć ich zapłaty, dlatego należy utworzyć „odpis aktualizujących należności”. Taka 
konstrukcja tworzenia odpisów aktualizujących należności jest zawarta w art. 35 b ustawy 
o rachunkowości, która jest zasadna, zwłaszcza gdy NFZ odmawia przyjęcia 
faktury VAT dokumentującej świadczenia, które nie zostały uwzględnione 
w zawartym kontrakcie. „Odpis aktualizujący należności” jest księgowany w ko-
respondencji z  kontem „Pozostałe koszty operacyjne”. Takie rozwiązanie 
powoduje, że w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych są ujmowane kwoty 
stanowiące różnicę pomiędzy wartością nadwykonań, a sumą uzyskaną na pod-
stawie porozumienia, ugody bądź prawomocnego wyroku sądowego. Taki sposób 
księgowania sprawia, że strona przychodowa i strona kosztowa będą odpowiadać 
rzeczywistemu stanowi, ale pojawiają się rozbieżności co do okresu obrachunkowego. 
W sprawozdaniu finansowym szpital poprzez dokonanie odpisów aktualizujących 

2 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408 
z późn. zm.). 

3 Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z póz. zm.). 
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należności wykazuje stratę odpowiadającą kosztom świadczeń medycznych wyko-
nanych ponad limit, ale niekoniecznie wszystkim kosztom, lecz tylko ich części, 
której kierownictwo spodziewa się, że nie zostanie zapłacona. Strata ta będzie tym 
większa, im więcej pacjentów szpital przyjmie poza limitem. Szpital jako jednostka 
sektora finansów publicznych4 jest zobowiązany do udzielenia pomocy medycznej 
i w obecnym stanie prawnym nadwykonania są nieuniknione.

Do połowy lutego każdego roku NFZ rozlicza świadczenia wykonywane za poprzedni 
rok obrachunkowy w ramach umów oraz prowadzi negocjacje w sprawie zbilansowania 
się podmiotów leczniczych, ponieważ występują zarówno niewykonania kontraktu, jak 
i nadwykonania.

Nasuwa się zatem pytanie: Jak optymalnie zawrzeć kontrakt i na jakie świad-
czenia medyczne? Na tak postawione pytanie w chwili zawierania kontraktu nikt 
nie zna precyzyjnej odpowiedzi, dlatego występują zarówno niewykonania, jak 
i nadwykonania kontraktu. Szpitale wielospecjalistyczne wykonują corocznie nad-
limity w kwotach od 500 000 zł do 4 200 000 zł, za które nie dostają zapłaty, nawet 
dochodzonej na drodze sądowej.

2.  Zobowiązania SPZOZ podległych samorządowi 
województwa dolnośląskiego

Głównym źródłem finansowania publicznej opieki medycznej są składki zdrowotne 
i dotacje, które nie w pełni pokrywają ponoszone wydatki. Podmioty lecznicze mają 
zawarte kontrakty na finansowaniem usług leczniczych z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, ale NFZ nie zabezpiecza finansowania aparatury i sprzętu medycznego 
oraz zdekapitalizowanej infrastruktury. Podpisywanie umów z NFZ jest możliwe 
po spełnieniu wymogów dotyczących sprzętu, lokalu i odpowiedniej obsady specja-
listycznej. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z posiadanych środków 
i uzyskiwanych przychodów pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania. 
Może uzyskiwać środki finansowe z odpłatnej działalności leczniczej zgodnie z dys-
pozycją zawartą w art. 55 ustawy o działalności leczniczej5.

Największym problemem publicznych zakładów opieki zdrowotnej było i jest ich 
zadłużanie się, a tym samym utrata płynności finansowej. W celu poprawy sytuacji 
finansowej zostały przeprowadzone procesy restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej.

4 Ustawa z  dnia 27  sierpnia 2009  roku o  finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr  157 poz.  1240 
z późn. zm.). 

5 Ustawa z  dnia 15  kwietnia 2011  roku o  działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr  112 poz.  654 
z późn. zm.). 
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W latach 2005–2010 nastąpiły oddłużenia na mocy następujących ustaw:
• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej6, która regulowała zasady i tryb po-
stępowania restrukturyzacji finansowej oraz udzielonej pomocy publicznej 
– głównie zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynikające z tzw. „ustawy 203”;

• tzw. Plan B7, który był realizowany w oparciu o program rządowy pod nazwą 
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących 
system ochrony zdrowia, który polegał na finansowej pomocy w oddłużeniu 
publicznych szpitali, jeżeli przekształciły się w spółki prawa handlowego lub 
jeżeli zostały zlikwidowane.
Pomimo otrzymanej pomocy finansowej ze strony państwa jak i samorządu 

SPZOZ nadal zadłużają się, realizując cele i zadania z zakresu opieki medycznej. 
Finansowanie ze strony NFZ od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie, 
a odpłatna opieka medyczna w SPZOZ jest świadczona w niewielkim zakresie – około 
4–6%. Zobowiązania za lata 2011–2013 przedstawia tabela 1, z której wynika wzrost 
dynamiki zadłużenia w kolejnych latach.

Tabela 1.  Zobowiązania 26 SP ZOZ podległych samorządowi województwa dolnośląskiego 
za lata 2011–2013 (w zł)

Rok Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Razem

2011 70 096 947,19 201 022 478,13 271 119 425,32

2012 60 354 695,38 233 874 518,39 294 229 213,77

2013 67 730 215,53 239 294 702,35 307 024 917,88

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego za lata 2011–2013.

3. Zobowiązania wymagalne

W sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych podmiotów należących 
do sektora finansów publicznych konieczne są dane dotyczące zobowiązań wyma-
galnych8. Zobowiązania wymagalne to takie zobowiązania, których termin zapłaty 

6 Dz.U. 2005 nr 78 poz. 684 z późn. zm.
7 Uchwała Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia pro-

gramu wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizują-
cych system ochrony zdrowia.

8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 roku w sprawie sprawozdań jed-
nostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. 2013 poz. 1344).
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minął przed upływem okresu sprawozdawczego, a zobowiązania nie są przedawnione 
ani nie zostały umorzone.

Takim sprawozdaniem w tym zakresie dla SPZOZ jest sprawozdanie kwartalne 
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z. 
Tabela 2 przedstawia zobowiązania z tytułów dłużnych za okres od IV kwartału 
2011 roku do IV kwartału 2014 roku.

Z tabeli 2 wynika, że około 2/3 zobowiązań z  tytułów dłużnych to kredyty 
i pożyczki. Zarówno kredyty i pożyczki na bieżąco przyczyniły się do spłaty najpil-
niejszych zobowiązań, natomiast w przyszłości należy je spłacić i występuje tzw. efekt 
sprzedanej przyszłości. Z  funkcjonujących 26 SPZOZ podległych samorządowi 
województwa dolnośląskiego tylko 8 nie wykazuje zobowiązań wymagalnych, co 
stanowi około 30%, i taka sytuacja utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie.

Tabela 2. Zobowiązania z tytułów dłużnych za lata 2012–2014

Lp. Data Zobowiązania 
wymagalne 

z tytułu dostaw 
i usług oraz 

pozostałe (w zł) 

Kredyty i pożyczki 
(w zł) 

Razem (w zł) Udział kredytów 
i pożyczek w całości 

zobowiązań 
z tytułów dłużnych 

(w %) 

1 01.01.2012 26 343 519,11 88 690 268,24 115 033 787,35 77,10

2 30.03.2012 35 397 674,30 87 810 614,87 123 208 289,17 71,27

3 30.06.2012 36 789 483,00 85 155 790,98 121 945 273,98 69,83

4 31.10.2012 46 320 966,74 84 238 340,08 130 559 306,82 64,52

5 31.12.2012 45 314 776,55 81 097 802,86 126 412 579,41 64,15

6 30.03.2013 52 400 874,47 80 604 117,20 133 004 991,67 60,60

7 30.06.2013 46 193 171,88 81 704 106,32 127 897 278,20 63,88

8 31.10.2013 36 804 673,67 93 300 371,89 130 105 045,56 71,71

9 31.12.2013 36 592 654,44 89 949 968,31 126 542 622,75 71,08

10 30.03.2014 42 032 516,04 89 329 645,51 131 362 161,55 68,00

11 30.06.2014 54 055 826,37 85 041 494,06 139 097 320,43 61,14

12 30.09.2014 55 879 800,60 75 621 296,84 131 501 097,44 57,51

13 31.12.2014 61 999 145,96 74 732 632,85 136 731 778,81 54,66

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego za lata 2012–2014.

W tabeli 2 wykazane zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazują trend rosnący 
i wynoszą na koniec 2014 roku łącznie 61 999 145,96 zł. Kredyty i pożyczki wykazują 
wahania, które wynikają z umorzeń – szczególnie w okresach sprawozdawczych.
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Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje usługi medyczne, natomiast zakup sprzętu 
i aparatury medycznej finansuje głównie organ tworzący. Samorząd województwa 
finansuje zakup aparatury i sprzętu medycznego w postaci dotacji i pożyczek. Na 
mocy prawa miejscowego Sejmik województwa określa w drodze uchwały umorzenie 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny9, które może dokonać 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w drodze podjętych uchwał.

Tabela 3. Umorzenia pożyczek w 2012 roku

Lp. Nr Uchwały ZWD Data Kwota umorzenia (w zł) 

1 3331/IV/12 18.12.2012 439 200,00

2 3366/IV/12 24.12.2012 70 823,40

Razem 510 023,40

Źródło: opracowanie własne.

W grudniu 2012 roku nastąpiły umorzenia dwóch pożyczek na łączną kwotę 
510 023,40 zł, co w istocie miało niewielki wpływ na poziom zobowiązań wymagalnych.

Tabela 4. Umorzenia pożyczek w 2013 roku

Lp. Nr Uchwały ZWD Data Kwota umorzenia (w zł) 

1 4441/IV/13 18.07.2013 219 600,00

2 4442/IV/13 18.07.2013 2 731 992,00

3 5040/IV/13 03.12.2013 2 731 992,00

4 5060/IV/13 10.12.2013 219 600,00

5 5100/IV/13 17.12.2013 798 559,00

Razem 6 701 743,00

Źródło: opracowanie własne.

W 2013 roku było pięć umorzonych pożyczek na  łączną kwotę 6 701 743 zł, 
w tym dwie pożyczki umorzono w lipcu na kwotę 2 951 592 zł, a trzy – w grudniu 
na kwotę 3 750 151 zł.

9 Uchwała Sejmiku Dolnośląskiego Nr LX/1078/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określe-
nia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do umarzania należ-
ności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Dolnośląskiemu 
lub jego jednostkom podległym.



Zadłużenie podmiotów leczniczych – efekt domina 471

Tabela 5. Umorzenia pożyczek w 2014 roku

Lp. Nr Uchwały ZWD Data Kwota umorzenia (w zł) 

1 5601/IV/14 22.04.2014 1 316 988,00

2 6047/IV/14 22.07.2014 580 000,00

3 6048/IV/14 22.07.2014 4 000 000,00

4 6049/iv/14 22.07.2014 378 000,00

5 6050/IV/14 22.07.2014 470 000,00

6 6080/IV/14 29.07.2014 1 525 002,00

7 6138/IV/14 12.08.2014 219 600,00

8 6299/IV/14 30.09.2014 762 501,00

9 6300/IV/14 30.09.2014 109 800,00

10 5/V/14 29.12.2014 762 501,00

11 6/V/14 29.12.2014 109 800,00

Razem 10 234 192,00

Źródło: opracowanie własne.

W 2014 roku kwota umorzonych pożyczek wynosiła 10 234 192 zł i w sposób 
istotny wpłynęła na poprawę sytuacji finansowej badanych podmiotów leczniczych. 
Z tabel 3–5 wynika, że łączne umorzenie pożyczek w latach 2012–2014 wyniosło 
17 455 958,40 zł.

Umorzenie pożyczek przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyczyniło 
się do poprawy bieżącej płynności finansowej, czyli do uregulowania wymagalnych 
zobowiązań, a więc było to działanie o charakterze doraźnym.

Poza sferą finansowania bardzo istotną rolę odgrywa zarządzanie podmiotami 
leczniczymi.

4. Finansowanie usług publicznych

Dokonywane zmiany wydatków publicznych mogą odbywać się tylko w dwóch 
sferach:
1) poprzez zmianę zakresu rzeczowego świadczonych usług,
2) poprzez działania w sferze jakości, czyli przez obniżanie kosztów jednostko-

wych dostarczanych usług, przy realizacji zasady wydajności lub oszczędności 
z zachowaniem wymaganych standardów jakościowych.
W świetle znanego od XIX wieku prawa A. Wagnera, mówiącego o bezwzględnym 

i względnym wzroście kosztów świadczonych usług publicznych, dokonujących się 
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w związku z obserwowanym postępem cywilizacyjnym, wydaje się, iż nie uda się 
w długim czasie dokonać zrównoważenia rosnących potrzeb z dostępnymi na ich 
realizację środkami finansowymi jedynie przez oszczędniejsze gospodarowanie 
tymi środkami. Należy zauważyć, iż w krajach wysoko rozwiniętych implementa-
cja w szeroko rozumianym sektorze publicznym zasad i instrumentów New Public 
Management okazała się niewystarczająca10. Jest ona wzbogacona, a niekiedy wręcz 
zastępowana działaniami z zakresu New Public Service.

W syntetycznym ujęciu proces ten można przedstawić następująco: dobrym 
punktem wyjścia do zdefiniowania usług publicznych, pomimo że termin ten 
jest niejednoznaczny, jest rozpatrzenie ich zdolności do realizowania interesu 
publicznego. Przykładowo w koncepcji tradycyjnego zarządzania publicznego 
(Old Public Management) podkreśla się uprawnienie wybieralnych polityków do 
jego zdefiniowania i zawarcia w aktach prawnych. Interes publiczny postrze-
gany jest jako służenie wyższym celom i reprezentowanie interesów obywateli. 
Natomiast w zarządzaniu publicznym (New Public Management) interes ten jest 
pojmowany jako zagregowany interes członków społeczeństwa, odzwierciedlony 
w interesach zwycięskiej koalicji. Z kolei w koncepcji służby publicznej (New Public 
Service) interes publiczny jest rezultatem dialogu społecznego i oznacza podzielone 
wartości oraz wspólne interesy obywateli11.

Obecnie w warunkach gwałtownych zmian technologicznych, technicznych, 
a także społecznych konieczne wydaje się dokonywanie szczegółowej wyceny usług 
publicznych, a nawet częściowa rezygnacja z usług o najwyższych standardach ja-
kościowych. Istniejący problem rosnących kosztów opieki medycznej w relacji do 
osiąganych dochodów musi być rozpatrywany w kontekście kardynalnej zasady usług 
publicznych, tj. ich społecznej dostępności. Zrównoważenie triady: jakość – koszt 
– dostępność społeczna jest właściwie nieosiągalna, zawsze znajdują się argumenty 
uzasadniające nadawanie szczególnego znaczenia jednemu z tych trzech elementów.

Jak pisze P. Dembiński w książce Finanse po zawale12, zarządzanie finansami 
staje się coraz bardziej skomplikowane, a w efekcie powstaje wiele niepewności, 
nieufności i lęku. Pojęcie finansjalizacji obejmuje między innymi: finanse publiczne, 
nauki medyczne, mierniki jakości życia, rynek pracy, system prawny i edukację. 
Prace badawcze dotyczące finansjalizacji są ważne nie tylko ze względu na jakość jej 

10 A. Zalewski, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, w: Nowe zarzą-
dzanie publiczne w  polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, 
s. 61–65.

11 A. Kożuch, B. Kożuch, Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, „Monografie i Studia Instytutu 
Spraw Publicznych UJ”, Kraków 2011, s. 33.

12 P. H. Dembiński, Finanse po zawale, Studio Emka, Warszawa 2011, s. 11.
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naukowej oceny, lecz także warunkują pełne włączenie jej wieloaspektowych skutków 
do rachunku ekonomicznego na poziomie makro- i mikroekonomicznym, a także 
modyfikację polityki społeczno-gospodarczej i regulacyjnej państw, w których sektor 
finansowy odgrywa istotną rolę ogólnoekonomiczną.

Zachodzące zmiany ekonomiczno-polityczne powodują odwrócenie relacji 
w transakcję. Pacjenta i lekarza zamienia się w klienta i dostawcę usług medycz-
nych. W etyce hipokratejskiej dobro pacjenta, jego zdrowie, leczenie i opieka mimo 
dyskomfortu związanego z chorobą stanowiły zasadniczy cel działań medycznych. 
Godność człowieka została wpisana w etykę lekarską rozumianą jako relacja le-
karz – pacjent. Lekarz przede wszystkim ma obowiązek leczenia pacjenta zgodnie 
z etosem13 tego zawodu. Zwolennicy urynkowienia opieki medycznej traktują 
usługi medyczne jako taki sam towar jak inne produkty czy usługi. Zamiana etyki 
lekarskiej na etykę wolnego rynku niszczy relację lekarz – pacjent. Lekarz w relacji 
komercyjnej niekiedy rezygnuje ze swojej profesjonalności i integralności moralnej, 
kierując pacjenta na niepotrzebne badania i zapisywanie dodatkowych leków. Lekarz 
w publicznej ochronie zdrowia udziela świadczeń medycznych pomimo tego, że nie 
mieszczą się niekiedy w planie finansowym podmiotu leczniczego.

Dychotomia ochrony zdrowia na sektor publiczny i prywatny wzajemnie się 
wyklucza poprzez dążenie do osiągania zysku i uzupełnia, realizując jeden cel. 
Polaryzacja jest tak zdecydowana, że nie dopuszcza się żadnego „pomiędzy”, jeżeli 
spółka ponosi straty, to można ją zlikwidować pomimo tego, że realizuje cel spo-
łeczny, jakim jest ochrona zdrowia.

Publiczna opieka zdrowotna w świetle obecnych regulacji prawnych dalej będzie 
się zadłużać ze względu na ograniczone finansowanie ze strony NFZ. Najistotniejsze 
kwestie dotyczące wyceny świadczeń medycznych są nadal nierozwiązane, a wyna-
grodzenia lekarzy, które powinny stanowić podstawę wyceny świadczeń medycznych, 
nie są jasno określone. Brakuje jednolitego rachunku kosztów dla wyceny opartej 
na realnej kalkulacji. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej14 z dnia 
22 grudnia 1998 roku w sprawie rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej utraciło moc wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej.

Rachunek kosztów powinien być prowadzony przez wszystkie podmioty leczni-
cze, które są finansowane ze środków publicznych, jednak taka możliwość prawna 
zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

13 B. Dunaj, Słownik języka polskiego, IBIS, Poznań 2012, s. 102.
14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i  Opieki Społecznej z  dnia 22  grudnia 1998  roku w  sprawie 

szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998 nr 164 
poz. 1194).
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Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przejęła 1 stycznia 2015 roku 
od Narodowego Funduszu Zdrowia wycenę świadczeń medycznych, jednak na jej 
wyniki potrzeba czasu. Pierwsze wyceny świadczeń medycznych mają być gotowe 
w połowie 2015 roku i będą dotyczyły psychiatrii i okulistyki.

Dyrektywa transgraniczna wymusza taryfikację tych procedur, po które Polacy 
będą wyjeżdżać za granicę do tzw. medycznej strefy Schengen, ponieważ w Polsce 
są długie kolejki (np. na zabiegi ortopedyczne, na usunięcie zaćmy i inne). Za usługi 
wykonane w ramach dyrektywy transgranicznej w części zapłaci NFZ, co spowoduje, 
że środków finansowych zostanie mniej do podziału w danym roku obrachunkowym.

5. Zakończenie

Oceniając zadłużenie w 26 SPZOZ podległych samorządowi województwa dol-
nośląskiego, można stwierdzić, że zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne, 
narastają pomimo przeprowadzonych restrukturyzacji finansowych i wsparcia 
finansowego województwa dolnośląskiego. Ogółem zobowiązania z tytułów dłuż-
nych na koniec 2014 roku wyniosły 136 731 778,81 zł, w tym: zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałe – w wysokości 61 999 145,96 zł, natomiast zaciągnięte 
kredyty i pożyczki – 74 732 632,85 zł.

Na gruncie obowiązujących przepisów w randze ustawy brak jest wyraźnych reguł 
podziału zadań i kompetencji w zakresie ochrony zdrowia między poszczególnymi 
szczeblami samorządu terytorialnego, jak też między nimi a administracją rządową. 
Jest to jedna z przyczyn próżni kompetencyjnej, która prowadzi do coraz częstszego 
występowania w zakresie ochrony zdrowia tzw. odpowiedzialności rozmytej.

Wysokość finansowania wynika z wielkości składek na ubezpieczenie zdro-
wotne oraz z dotacji podmiotów tworzących. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 
utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat, natomiast koszty gotowości, 
refundacja leków, transport samochodowy i lotniczy oraz zakup aparatury i sprzętu 
medycznego znacznie wzrosły. Od 1999 roku pojawiły się kolejki do specjalistów, 
a  także nadwykonania, czyli usługi medyczne wykonane poza  limitem, za które 
NFZ nie chce płacić, czyli pojawił się tzw. efekt domina – zadłużanie się podmiotów 
leczniczych. Przykładem jest także ambulatoryjna opieka specjalistyczna i kolejki 
do lekarzy specjalistów, sięgające odległych terminów w zależności od specjalizacji. 
W jaki sposób zapobiegać postępowi choroby skoro termin wizyty jest odległy? 
Niebezpieczeństwo pogorszenia stanu zdrowia jest kwestią czasu i w efekcie pacjent 
trafia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), a następnie na oddział szpital-
ny, w którym powstają nadlimity. Narastające zobowiązania wymagalne skutkują 



Zadłużenie podmiotów leczniczych – efekt domina 475

także niższą jakością świadczonych usług ze względu na oszczędzanie zarówno 
na wydatkach hotelowych, jak i medycznych. Zrównoważenie triady: jakość – koszt 
– dostępność społeczna jest właściwie nieosiągalna, zawsze znajdują się argumenty 
uzasadniające nadawanie szczególnego znaczenia jednemu z tych trzech elementów.

Autorzy oceniają, że przez kolejne lata placówki medyczne w całym kraju dalej 
będą się zadłużać, będą występowały nadwykonania, za które nie zapłaci NFZ, po-
wodujące efekt domina, a organy tworzące będą miały poważne problemy zarówno 
na gruncie finansowym, jak i prawnym.
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POMOC PUBLICZNA W PAŃSTWACH 
UNII EUROPEJSKIEJ W WARUNKACH 
KRYZYSU GOSPODARCZEGO

1.  Wprowadzenie

Biorąc pod uwagę ograniczenia mechanizmów wolnego rynku, przede wszystkim 
w zakresie występowania tzw. zawodności rynku, uzasadnione jest pojawianie się 
interwencji państwa. Szansy na pobudzenie rozwoju regionów słabo rozwiniętych lub 
regionów zdominowanych przez sektory przemysłu wymagającego restrukturyzacji 
upatrywano w działalności gospodarczej opartej na korzystnych warunkach. Wiele 
krajów na świecie stosuje tę formę interwencjonizmu państwowego w celu wsparcia 
regionów poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, 
a w konsekwencji dla zwiększenia zatrudnienia i pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Jedną z głównych zachęt prowadzenia działalności gospodarczej na wyżej 
wymienionych rynkach jest możliwość uzyskania pomocy publicznej w formie 
zwolnienia z podatku dochodowego. Jakakolwiek interwencja ze strony państwa 
w przebieg zdarzeń gospodarczych powoduje szereg wątpliwości i pytań wśród 
innych uczestników rynku, a  także Komisji Europejskiej (KE), czuwającej nad 
przestrzeganiem generalnych zasad obowiązujących na terenie Wspólnoty Europej-
skiej (WE). Kluczowymi elementami poddawanymi analizie są zarówno celowość 
udzielanej pomocy, jak i rezultaty, które dzięki zastosowanym narzędziom udało się 
osiągnąć. Oferowana pomoc publiczna dla przedsiębiorców posiadających zezwole-
nie na prowadzenie działalności stawia beneficjentów tej pomocy w korzystniejszej 
sytuacji od ogólnie obowiązującej na rynku. Udzielanie wsparcia w formie pomocy 
regionalnej można rozpatrywać w dwóch aspektach – ekonomicznym i prawnym. 
Na przestrzeni 20  lat  istnienia specjalnych stref ekonomicznych Polska musiała 
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dokonywać zmian legislacyjnych w zakresie ich funkcjonowania, które były po-
dyktowane przede wszystkim konsekwencjami członkostwa w Unii Europejskiej 
(UE). Podejmowane działania wpływały na ekonomiczne efekty funkcjonowania 
stref i na rozwój poszczególnych regionów Polski.

Głównym celem opracowania jest określenie wpływu pomocy publicznej na rozwój 
gospodarczy państw Unii Europejskiej w warunkach kryzysu oraz przedstawienie 
perspektyw funkcjonowania pomocy w kontekście zmian prawnych i ekonomicznych.

2.  Znaczenie pomocy publicznej w zakresie rozwoju 
gospodarczego

Finansowe wsparcie ze strony państwa jest narzędziem polityki gospodarczej 
krajów. Podejmując problematykę pomocy publicznej, nie można zapomnieć o fak-
cie, iż jest ona instrumentem polityki strukturalnej. Z kolei polityka strukturalna, 
to „całokształt środków i instrumentów ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych 
i innych, wyrażających określone preferencje podmiotu gospodarczego i stosowa-
nych w procesie kształtowania pożądanej przezeń struktury gospodarki”1. Wśród 
celów polityki gospodarczej wyróżnia się przede wszystkim wzrost efektywności 
ekonomicznej gospodarki oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego i ograniczenie 
bezrobocia. Do jej zadań zalicza się także działanie na rzecz modernizacji gospodarki 
i przemysłu poprzez rozwój innowacyjnych dziedzin działalności.

Kontrowersyjne są sytuacje, w których działania państwa wykraczają poza za-
pewnienie ogólnego bezpieczeństwa i  ładu gospodarczego. Zgodnie z doktryną 
liberalną rola państwa powinna być ograniczona do minimum, a alokacja czyn-
ników produkcji powinna być regulowana przez rynek. Inaczej jest w przypadku 
liberalnego interwencjonizmu, zgodnie z którym dopuszcza się interwencję pań-
stwa w celu korygowania mechanizmów rynkowych. Jest to możliwe szczególnie 
w przypadkach, gdy mechanizm rynkowy nie zapewnia zoptymalizowanej alokacji 
czynników produkcji. Dopuszczalna jest zatem interwencja państwa, o ile istnieją 
dowody na to, iż pozostawienie regulacji rynkowi będzie stanowić droższe roz-
wiązanie aniżeli wspomniana ingerencja państwa2. Tak więc stosowanie pomocy 
publicznej ma służyć co do zasady zwiększeniu efektywności gospodarki, przy czym 
takie wsparcie powinno mieć możliwie ograniczony negatywny wpływ na wymianę 
handlową. W celu minimalizacji tego negatywnego wpływu wprowadza się szereg 

1 Z. Mikołajewicz, Procesy restrukturyzacji przemysłu w regionach, Wydawnictwo Uniwersytetu Opol-
skiego, Opole 1995, s. 13.

2 H. Ćwikliński, Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 145.
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regulacji dotyczących zasad i warunków udzielania pomocy publicznej, która ma 
stanowić tzw. mniejsze zło.

Stabilizacja cyklu koniunkturalnego według teorii J. M. Keynesa może być 
zapewniona poprzez interwencję państwa. W przeciwieństwie do klasycznej teorii 
ekonomii stosowanie ulg inwestycyjnych w systemie podatkowym, wtłaczanie pie-
niądza bezpośrednio na rynek, a także obniżanie stóp procentowych może pomóc 
w stabilizacji gospodarki i pobudzeniu popytu. Całość zadań sprowadza się w takim 
przypadku do stosowania aktywnej polityki gospodarczej rządu i sterowania ko-
niunkturą za pomocą wydatków państwa. Zgodnie z teorią J. M. Keynesa, gospodarka 
kapitalistyczna jest co do zasady niestabilna, a funkcjonowanie rynku w warunkach 
wolnej konkurencji wpływa na kształtowanie się równowagi na poziomie niższym 
od pełnego zatrudnienia3.

Popularność koncepcji J. M. Keynesa utrzymywała się do lat 70. XX wieku, a więc 
do momentu, w którym w wielu krajach nastąpiło zjawisko stagnacji. Sprawność 
podejmowanych działań interwencyjnych ze strony państwa została osłabiona. 
Gospodarki, które dotychczas opierały się na zasadach interwencjonizmu państwa, 
odnotowywały w tamtym okresie minimalną stopę wzrostu gospodarczego, wysoką 
inflację i wzrost bezrobocia4. Kryzys naftowy zapoczątkował odwrót od teorii keyne-
sowskich i powrót do ideałów klasycznego liberalizmu. Nastąpił powrót do systemu 
wolnorynkowego i ograniczania roli państwa w gospodarce. Nie oznaczało to jednak 
całkowitego odsunięcia interwencjonizmu państwa. Nastąpiło jedynie przesunięcie 
oddziaływania na gospodarkę z instrumentów fiskalnych na monetarne.

Kolejny zwrot w polityce gospodarczej nastąpił pod koniec pierwszej dekady 
XXI wieku, w chwili wybuchu kryzysu finansowego i załamania się rynku finansowego 
w następstwie upadku banku Lehman Brothers w 2008 roku. Powrócono do poglądu 
o konieczności ingerencji państwa w procesy gospodarcze. Wiele instytucji finanso-
wych musiało zmierzyć się z trudnościami pozyskania środków na refinansowanie 
swojej działalności. Komisja Europejska, stojąca na straży reguł dopuszczalności 
stosowania pomocy publicznej, uruchomiła pakiety pomocy związanej z kryzysem 
finansowym. Celem wszystkich zastosowanych działań pomocowych była ochrona 
stabilności finansowej Wspólnoty oraz podtrzymanie rentowności sektora banko-
wego w perspektywie długoterminowej5.

3 J.  Justyński, I.  Justyńska, Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 
2013, s. 181.

4 S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 
s. 63–64.

5 P. Podsiadło, Gwarancje długu bankowego jako instrument pomocy publicznej w państwach Unii 
Europejskiej w  okresie kryzysu finansowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2013, 
nr 47/3 (XLVII), s. 499.
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Zdecydowana większość programów pomocowych oferowanych w krajach 
Unii Europejskiej ma za zadanie tworzenie nowych miejsc pracy, wzmocnienie 
konkurencyjności regionów, wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć oraz 
dotowanie przedsięwzięć związanych z badaniami i rozwojem. W literaturze przed-
miotu są dostępne badania, które dowodzą, że wsparcie finansowe ze strony państwa 
może poprawić sytuację na rynku pracy poprzez wzrost zatrudnienia6. O tym, że 
pomoc publiczna może przyczynić się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, 
udowodnili w przeprowadzonych badaniach G. Ballot i E. Taymaz7. Poprzez kształ-
towanie polityki rozwoju gospodarczego państwo ma możliwość motywowania 
przedsiębiorców do prowadzenia działalności w określonym zakresie, a nawet we 
wskazanej lokalizacji. Poprzez zachęty inwestycyjne jest możliwe stymulowanie 
rozwoju obszarów słabo rozwiniętych.

W przyjętej w 2000 roku Strategii Lizbońskiej jako nadrzędny cel Unii Euro-
pejskiej wskazano „zbudowanie najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej, opartej 
na wiedzy gospodarki na świecie, zdolnej do trwałego rozwoju, tworzącej większą 
liczbę lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującą się większą spójnością społeczno-
-ekonomiczną”8. W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zainteresowanie 
inwestycjami w badania i  rozwój jako kluczowego czynnika mającego wpływ 
na wzmocnienie konkurencyjności gospodarki Wspólnoty. Wiele programów po-
mocowych jest ukierunkowanych właśnie na wsparcie zadań z zakresu B+R.

W teorii polityki gospodarczej bardzo często zwraca się uwagę na efektyw-
ność stosowanych instrumentów pomocy. Efektywność ta jest postrzegana przede 
wszystkim w kontekście ściśle określonych celów pomocy, a także zastosowaniu 
odpowiednich mechanizmów ekonomicznych, żeby te cele osiągnąć. Należy również 
zwrócić uwagę na dopasowanie struktury angażowanych środków do warunków 
panujących na rynku. Analizowany jest przede wszystkim poziom inflacji i stopa 
bezrobocia9.

Należy podkreślić, że punktem wyjścia w projektowaniu pomocy publicznej 
powinno być określenie celów, jakim ma służyć dane wsparcie. Przy określaniu 
celów rozpatruje się łącznie trzy kryteria10:

6 Szerzej zob. C. Wren, The Build-up and Duration of Subsidy-induced Employment: Evidence from 
U. K. Regional Policy, „Journal of Regional Science” 1994, No. 34 (3), s. 387–410.

7 G. Ballot, E. Taymaz, Training Policies and Economic Growth in an Evolutionary World, „Structural 
Change and Economic Dynamics” 2001, No. 12 (2), s. 311–329.

8 J. Szomburg, Strategia Lizbońska szansą dla Europy, w: Biała Księga 2003, cz. I: Polska wobec Stra-
tegii Lizbońskiej, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk–Warszawa 2003, s. 8.

9 I. Postuła, A. Werner, Pomoc publiczna, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 318.
10 E. Modzelewska-Wąchal, Pomoc publiczna w Polsce – perspektywa unijna, w: Niebieskie Księgi 2003, 

Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa 2003, s. 69.
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• trwałość efektów,
• efektywność i skuteczność,
• pozytywny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze.

Pierwsze spośród wymienionych kryteriów zakłada, iż udzielone wsparcie po-
winno możliwie długo utrzymywać swoje efekty. Efektywność natomiast, określana 
jako jedno z ważniejszych zagadnień w teorii ekonomii, to brak marnotrawstwa 
(P. A. Samuelson i W. D. Nordhaus)11. Poszukując definicji efektywności, nie sposób 
pominąć tej sformułowanej przez włoskiego ekonomistę V. Pareto, który uważał, 
iż warunki efektywności są spełnione tylko wtedy, gdy nie można zwiększyć uży-
teczności jednej osoby, nie obniżając jednocześnie użyteczności kogoś innego12. 
Efektywność działania jest określana również jako zdolność do minimalizowania 
zużycia zasobów przy osiąganiu celów. Dlatego też przy dokonywaniu oceny efek-
tywności pomocy publicznej należałoby badać stosunek uzyskanych efektów do 
poniesionych nakładów.

Interpretacja znaczenia skuteczności w kontekście wydatkowania środków 
publicznych została przedstawiona m.in. przez E. Ruśkowskiego, który wskazuje, 
iż skuteczność to „uzyskanie optymalnej relacji między wyznaczonymi celami 
i zadaniami a osiągniętymi efektami ich realizacji”13.

Podsumowując zagadnienia dotyczące efektywności i skuteczności wydatko-
wania środków publicznych, należałoby wskazać, że dokonując analizy wyboru 
instrumentu wsparcia, należy wybrać ten, który przy najmniejszych nakładach 
zrealizuje założony cel z porównywalnym efektem. Metody te stanowią zatem sposób 
na racjonalizację wyborów.

Planowanie pomocy publicznej wymaga również określenia jej wielkości. Istotne 
z punktu widzenia rynku jest także zapewnienie wysokiej transparentności zasad 
udzielania wsparcia. Ponadto państwo powinno pełnić stały nadzór nad efektywnością 
i poziomem wykorzystania pomocy przez beneficjentów. Zaleca się też wydzielenie 
służb, które będą jedynie rejestrować wartość udzielonej pomocy, od tych, które będą 
decydować o jej rozdysponowaniu. Wszystkie te działania mają służyć wypracowaniu 
lepszych metod zarządzania tego typu instrumentami wsparcia.

Udzielenie pomocy publicznej stanowi dla państwa wydatek w sensie bez-
pośrednim lub pośrednim. Zarówno przyznanie dotacji (bezpośrednia pomoc), 
jak i rezygnacja z poboru podatku (lub jego obniżenie) stanowią koszt dla kraju, 
który go ponosi w celu realizacji określonych zadań. Następuje więc alokacja części 

11 P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 
s. 185.

12 A. Kucharski, Metoda DEA w ocenie efektywności gospodarczej, Łódź 2011, s. 3.
13 Finanse publiczne i prawo finansowe, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2000, s. 305.
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wypracowanego produktu krajowego brutto. Państwo, decydując się na udzielenie 
pomocy publicznej, oczekuje od jej odbiorców określonych zachowań, które będą 
pożądane z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego. Ten szczególny 
charakter pomocy publicznej został podkreślony również w orzeczeniu Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie Denkavit.

Spektrum oddziaływania polityki spójności jest szerokie. Pomoc publiczna, a więc 
udzielanie dotacji, preferencyjnych pożyczek czy też stosowanie zwolnień podatko-
wych stanowi instrument polityki spójności państwa. Generalnie należy ocenić, iż 
udzielanie pomocy publicznej może stanowić odpowiednie narzędzie stymulujące 
rozwój gospodarczy. Ostatni kryzys gospodarczy spowodował spowolnienie, natomiast 
zastosowanie odpowiednich strategii publicznych z zakresu wydatków i polityki 
podatkowej może przyczynić się do trwałego rozwoju. W literaturze wskazuje się, 
iż w obecnych czasach kluczowym elementem z zakresu polityki pomocy państwa 
będzie nastawienie na działania strategiczne14.

3.  Stabilność gospodarcza w Unii Europejskiej 
w warunkach kryzysu

Kryzys finansowy przeniósł się do Europy ze Stanów Zjednoczonych w drugiej 
połowie 2008 roku. Pomimo wielu reform z zakresu pomocy publicznej, podjętych 
na długo przed pojawieniem się problemów w gospodarce, Unia Europejska nie była 
przygotowana na kryzys finansowy. Tuż przed końcem 2008 roku Komisja Europej-
ska i Rada Europejska podjęły decyzję o uchwaleniu Europejskiego planu naprawy 
gospodarki, który miał stanowić odpowiedź na globalny kryzys. Przedstawiony 
program zakładał cztery strategiczne cele do osiągnięcia:
1) Pobudzenie popytu i wzmocnienie zaufania konsumentów w szybkim tempie.
2) Zniwelowanie kosztów społecznych spowolnienia gospodarczego.
3) Przygotowanie do działania po kryzysie poprzez realizację reform struktural-

nych, a także wsparcie innowacji i utworzenie gospodarki opartej na wiedzy.
4) Transformacja gospodarki w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Priorytetem dla Komisji Europejskiej było jednak złagodzenie skutków kryzysu 
w systemie finansowym, na rzecz którego już w październiku 2008 roku uruchomiono 
programy dokapitalizowania i gwarancji. Istotność stabilności systemu finansowego 
wynikała z faktu, iż ewentualny upadek którejkolwiek instytucji finansowej mógłby 

14 B. Skubiak, Pomoc regionalna w Unii Europejskiej, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania” 2013, nr 33, s. 47.
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przyczynić się do dalszego pogłębienia kryzysu na obszarze UE. Zatem wszystkie 
działania miały na celu utrzymanie stabilności sektora bankowego, stąd 13 paź-
dziernika 2008 roku Komisja Europejska przyjęła zasady pomocy państwa w celu 
ratowania instytucji finansowych. Kolejne zasady przyjęte na początku grudnia tego 
samego roku umożliwiły dokapitalizowanie banków. W dwa miesiące później Komi-
sja umożliwiła przejmowanie od instytucji finansowych złych aktywów. Wszystkie 
wyżej wymienione działania miały zapewnić odpowiedni poziom finansowania dla 
gospodarki i umożliwić restrukturyzację sektora finansowego15.

Szczególne programy pomocowe zastosowane w okresie kryzysu zostały urucho-
mione w oparciu o art. 87 ust. 3b Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
(TWE), który dopuszcza pomoc przeznaczoną na wspieranie realizacji ważnych 
projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub 
mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkow-
skiego. Uruchomienie dodatkowych środków wsparcia w czasie kryzysu w oparciu 
o zastosowanie art. 87 ust. 3 b TWE jest bardzo korzystne dla państw UE, gdyż nie 
oznacza to zmniejszenia pozostałych środków pomocy publicznej. Tak zwane środki 
antykryzysowe funkcjonują w określonych ramach czasowych, przez co powrót do 
pierwotnie stosowanych zasad nie powinien stanowić problemu16. Aby państwo 
mogło zastosować pomoc publiczną w oparciu o omawiany artykuł TWE, musi 
wykazać przed KE, że jej udzielenie jest odpowiednie, proporcjonalne i niezbędne, 
aby sprostać zaburzeniom w gospodarce. Po spełnieniu wszystkich wymienionych 
warunków taka pomoc zostaje uznana za dopuszczalną.

Nadrzędnym celem uruchomionych programów tymczasowej pomocy było 
przywrócenie stabilności w gospodarce, głównie poprzez przywrócenie stabilności 
w sektorze finansowym. Kolejnym etapem była dedykowana przedsiębiorcom pomoc 
w formie dotacji. Końcowy etap planu zakładał ukierunkowanie pomocy na obszary 
zapewniające długotrwały wzrost i rozwój.

Zgodnie z danymi prezentowanymi przez KE, w okresie od początku kryzysu, 
tj. od 1 października 2008 roku do 30 września 2012 roku łączna wartość pomocy 
publicznej zatwierdzonej dla sektora finansowego wyniosła 5 085,95 mld euro, co 
stanowiło 40,3% PKB całej UE. Największa część pomocy została zatwierdzona 
w początkowej fazie kryzysu i wyniosła 3 457,49 mld euro (co stanowiło 27,6% PKB 
UE). Analiza danych dotyczących pomocy publicznej dla sektora finansowego wska-
zuje na fakt, iż początkowo pomoc zatwierdzana była głównie w formie gwarancji, 

15 O. Kowalewski, M. J. Radło, Wpływ tymczasowej pomocy publicznej w okresie kryzysu na konkuren-
cję w Unii Europejskiej, „Materiały i Studia”, nr 264, Warszawa 2011, s. 9–10.

16 F. Wishlade, Crisis, What Crisis? Business as usual for EU Competition Policy and Regional Aid Con-
trol, „European Policy Research Paper”, No. 73, Glasgow, February 2010, s. 2–3.
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natomiast po 2008 roku ciężar przeniósł się na dokapitalizowanie banków i pomoc 
związaną z ulgami dla aktywów o obniżonej wartości. Na przestrzeni analizowanych 
lat największa wartość zatwierdzonej pomocy publicznej dla sektora finansowego 
przypadła Wielkiej Brytanii (873,35 mld euro) oraz kolejno Niemcom (646,06 mld euro), 
Danii (612,63 mld euro), Hiszpanii (575,25 mld euro) i Irlandii (571,34 mld euro). 
Co ciekawe, jak dotąd nie zatwierdzono żadnych środków wsparcia dla sektora 
finansowego w pięciu krajach UE – Bułgarii, Czechach, Estonii, Malcie i Rumunii. 
Jak wynika z danych przedstawionych przez UE, skala interwencji w sektorze fi-
nansowym była mocno zróżnicowana dla poszczególnych krajów członkowskich.

Zakres przydzielonej pomocy można również porównywać do PKB danego kraju. 
Średnia dla całej UE w latach 2008–2011 to 40,3% PKB. Spośród wszystkich krajów 
członkowskich najbardziej wyróżniały się Irlandia i Dania, gdzie wartość zatwierdzo-
nej pomocy publicznej dla sektora finansowego wynosiła w analizowanym okresie 
odpowiednio 365,2% PKB i 256,1% PKB. Potencjalne obciążenie finansów publicz-
nych w niektórych krajach UE było stosunkowo niskie, nawet poniżej 10% (Włochy, 
Słowacja i Litwa). Warto również zwrócić uwagę na popularność niektórych form 
wsparcia wśród państw ich udzielających. Otóż najwięcej środków przeznaczonych 
na wsparcie kapitałowe zostało zatwierdzonych w Hiszpanii (26,93%) i w Niemczech 
(14,74%). Gwarancje natomiast zyskały szczególną popularność w Danii (16,12%), 
Wielkiej Brytanii (12,58%) i w Niemczech (12,5%).

Oprócz analizy dotyczącej kwot zatwierdzonych przez KE przeznaczonych na po-
moc dla sektora finansowego należy przyjrzeć się faktycznemu wykorzystaniu tego 
wsparcia. W latach 2008–2011 na walkę z kryzysem faktycznie przekazano łącznie 
1611,9 mld euro, co stanowiło 12,76% PKB całej UE. Spośród wszystkich 27 krajów 
członkowskich największa wartość tego rodzaju pomocy została wykorzystana w Ir-
landii (21,7% pomocy kryzysowej ogółem), Wielkiej Brytanii (18,58%) i w Niemczech 
(16,08%). Najbardziej popularną formą pomocy były gwarancje, które stanowiły 
niemalże 70% wartości pomocy. Ta forma wsparcia była stosowana głównie przez 
Irlandię, Wielką Brytanię oraz Danię i Niemcy. Osiem krajów UE nie wykorzystało 
żadnej pomocy publicznej w ramach środków związanych z przeciwdziałaniem kry-
zysowi w sektorze finansowym – były to nowe państwa członkowskie UE – Bułgaria, 
Czechy, Estonia, Litwa, Malta, Polska, Rumunia i Słowacja.

Porównując dane dotyczące zatwierdzonych kwot pomocy z kwotami pomocy 
publicznej wykorzystanymi dla sektora finansowego w latach 2008–2011, należy 
zauważyć znaczące dysproporcje wykorzystania środków wsparcia. Stopień wyko-
rzystania zatwierdzonych kwot pomocy został zaprezentowany w tabeli 1.



Pomoc publiczna w państwach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego 485

Tabela 1.  Stopień wykorzystania zatwierdzonych kwot pomocy publicznej dla sektora 
finansowego w krajach Unii Europejskiej w latach 2008–2011 (w %)

Kraj Dokapitalizowanie Gwarancje
Ulgi dla aktywów 

o obniżonej 
wartości

Finansowanie 
płynności 

banków (inne niż 
gwarancje) 

Suma

Irlandia 69,29 73,64 4,81 0,20 61,21

Cypr 0,00 94,33 58,96

Grecja 17,62 66,24 86,25 53,97

Luksemburg 104,00 26,83 59,38 49,39

Niemcy 55,18 29,62 84,98 50,00 40,12

Wielka Brytania 71,88 34,49 16,29 35,72 34,30

Francja 84,28 27,29 25,53 31,36

Holandia 50,11 20,45 21,94 57,47 30,37

Austria 46,42 24,83 80,00 28,77

Łotwa 61,82 10,39 75,93 35,87 26,22

Dania 74,01 24,66 0,00 25,00 25,75

Węgry 10,28 0,19 0,00 54,99 21,68

Belgia 100,00 14,27 27,39 20,18

Słowenia 39,50 17,92 19,00

Hiszpania 9,23 19,43 20,53 60,63 18,02

Portugalia 0,00 21,00 0,00 47,01 14,80

Szwecja 15,49 12,77 0,00 12,81

Włochy 20,25 9,91 11,50

Finlandia 0,00 0,24 0,22

Litwa 0,00 0,00 0,00 0,00

Polska 0,00 0,00 0,00

Słowacja 0,00 0,00 0,00

EU-22 41,45 29,75 26,20 40,74 31,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie State Aid Scorecard.

Na tle wszystkich krajów Wspólnoty wyróżnia się Irlandia z 61% stopniem wy-
korzystania zatwierdzonych środków pomocy dla sektora finansowego. Zgodnie 
z przedstawionymi informacjami Litwa, Polska i Słowacja nie skorzystały z zatwier-
dzonego wsparcia pomocy.

Oprócz uruchomionej pomocy dla sektora finansowego Komisja Europejska 
zadecydowała o wdrożeniu dodatkowej pomocy publicznej dla przedsiębiorstw 
spoza sektora finansowego. W rezultacie na skutek kryzysu gospodarczego war-
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tość udzielonej pomocy publicznej wzrosła wielokrotnie z poziomu 66,5 mld euro 
w 2007 roku do 427,2 mld euro w 2009 roku. Dodatkowe kwoty pomocy, o których 
mowa, zostały wprowadzone 19 stycznia 2009 roku komunikatem KE Tymczasowe 
wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finan-
sowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego.

Tymczasowe ramy umożliwiły państwom członkowskim udzielenie dodat-
kowych kwot pomocy, mającej na celu ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do 
finansowania. Oprócz tego intencją KE było dalsze zachęcanie firm do inwesto-
wania. Wprowadzone ramy prawne w zakresie pomocy państwa w dobie kryzysu 
finansowego i gospodarczego miały wygasnąć 31 grudnia 2010 roku.

Ze względu na złagodzenie skutków kryzysu Komisja Europejska umożliwiła 
tymczasowe rozluźnienie zasad dotyczących udzielania pomocy de minimis, w tym 
dopuszczono przekroczenie standardowego pułapu pomocy do maksymalnej wyso-
kości 500 000 euro. Aby pomoc de minimis mogła być uznana za dozwoloną, musiała 
spełniać następujące warunki:
• pomoc udzielana przedsiębiorcom, którzy 1 lipca 2008 roku nie byli zagrożeni,
• pomoc nie będzie dotyczyć wsparcia eksportu,
• pomoc niefaworyzująca produktów krajowych względem produktów impor-

towanych,
• wsparcie przyznawane w formie programów pomocowych,
• nie będzie przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sek-

torze rybołówstwa, produkcji pierwotnej produktów rolnych.
Z pomocą tymczasowych ram zwiększono możliwość korzystania z gwarancji 

rządowych. Celem tego instrumentu było zwiększenie wiarygodności kredytowej 
przedsiębiorstw w oczach banków. Aby uzyskać gwarancję rządową, firma musiała 
spełnić szereg warunków:
• nie była zagrożona w dniu 1 lipca 2008 roku; jeśli w wyniku globalnego kryzysu 

finansowego i gospodarczego firma po tej dacie znalazła się w złej sytuacji, mimo 
to możliwe jest przyznanie takiemu podmiotowi gwarancji rządowej,

• gwarancja udzielona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 roku,
• gwarancja nie większa niż 90% kwoty przyznanego kredytu,
• maksymalna kwota kredytu nie mogła przekroczyć całkowitej rocznej wartości 

wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę za rok 2008, a dla przedsiębiorstw 
utworzonych po 1 stycznia 2008 roku wartość ta jest wyliczana na podstawie 
szacowanej rocznej wartości wynagrodzeń za okres pierwszych dwóch lat pro-
wadzonej działalności,

• gwarancja dotyczy kredytu inwestycyjnego i obrotowego,
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• małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują zmniejszenie stawki rocznej prowizji za 
nową gwarancję do 25%, natomiast duże przedsiębiorstwa – do 15%; zmniejszo-
ną stawkę prowizji za gwarancję rządową można stosować maksymalnie przez 
okres dwóch lat od momentu jej udzielenia.
W opublikowanych tymczasowych ramach wskazano również możliwość 

skorzystania przez przedsiębiorców z dopłat do oprocentowania kredytów, w tym 
również dotyczących pomocy na wytwarzanie produktów ekologicznych. Ponadto, 
ze względu na rosnącą awersję ubezpieczycieli do ryzyka, umożliwiono udzielenie 
wsparcia przez państwo w zakresie krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów 
eksportowych.

Niestety kryzys zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio wpłynął na rynek kapitału 
podwyższonego ryzyka. Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania został znacząco 
ograniczony dla małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnym 
etapie rozwoju. Celem zwiększenia możliwości pozyskania przez te firmy kapitału 
na dalszy rozwój uległy zmianie limity pomocy publicznej na wspieranie inwestycji 
kapitału podwyższonego ryzyka MSP. W szczególności zwiększono maksymalną 
transzę finansowania do 2,5 mln euro w okresie 12 miesięcy (wcześniej dopusz-
czalna kwota to 1,5 mln euro). Istotną zmianą była również modyfikacja struktury 
finansowania. Umożliwiono bowiem obniżenie udziału prywatnych inwestorów 
w finansowaniu inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka z 50% do 30%.

W związku ze znaczącymi zmianami w zakresie możliwej do uzyskania po-
mocy publicznej dla przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego dodatkowo 
uruchomiono środki w oparciu o Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie 
pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego 
i gospodarczego.

Tabela 2.  Pomoc publiczna udzielona w ramach środków tymczasowych  
w latach 2009–2011 w krajach Unii Europejskiej

Wyszczególnienie 2010 + 2009 2011

w mld euro w mld euro % PKB UE % PKB UE

Zatwierdzona kwota pomocy 82,9 0 b.d. 0,69

Udzielona kwota pomocy 32,7 4,8 0,037 0,26

Źródło: State Aid Scoreboard Autumn 2012 update, s. 43.

Od początku zatwierdzenia zmian umożliwiających udzielenie pomocy w ramach 
tymczasowych środków pomocy udzielono 45% środków spośród zatwierdzonych 
82,9 mld euro. Zdecydowane obniżenie kwot zatwierdzonych w 2010 roku w po-
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równaniu do 2009 roku należy tłumaczyć faktem, iż nie zgłoszono aż tak wielu 
przypadków pomocy w ramach środków tymczasowych. W 2011 roku nie zatwier-
dzono już żadnych kwot.

Tabela 3.  Pomoc w ramach środków tymczasowych w poszczególnych krajach 
Unii Europejskiej w latach 2009–2011

Wyszczególnienie
Wartość zatwierdzonej 

pomocy w latach 2009–2011 
(w mld euro) 

Udział (w %) 
Wartość udzielonej 

pomocy w 2011 roku 
(w mld euro) 

PKB (w %) 

Niemcy 29,6 35,70 0,7 0,03

Austria 10,2 12,27 0,004 0,001

Wielka Brytania 10,1 12,18 0,0005 0,00003

Węgry 9,7 11,73 0,01 0,01

Belgia 8,1 9,72 0,2 0,05

Grecja 4,0 4,82 0,1 0,04

Hiszpania 2,5 3,06 0,4 0,04

Słowenia 1,3 1,59 0,2 0,55

Szwecja 1,3 1,55 0,7 0,17

Czechy 1,1 1,35 0,1 0,06

Portugalia 0,8 0,90 0,2 0,09

Łotwa 0,6 0,68 0 0

Francja 0,6 0,66 1,6 0,08

Luksemburg 0,5 0,62 0 0

Finlandia 0,5 0,59 0,03 0,01

Rumunia 0,4 0,51 0 0

Słowacja 0,4 0,48 0,005 0,01

Irlandia 0,4 0,42 0,01 0,004

Włochy 0,4 0,42 0,7 0,04

Polska 0,2 0,30 0 0

Estonia 0,2 0,25 0 0

Litwa 0,1 0,12 0,001 0,002

Malta 0,04 0,05 0 0

Bułgaria 0,001 0,00 0 0

Cypr 0,0 0,00 0 0

EU-27 82,9 100,00 4,8 0,04

Źródło: opracowanie własne na podstawie State Aid Scorecard.
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Powołując się na  informacje przedstawione w raporcie KE, największymi 
odbiorcami pomocy w ramach środków tymczasowych były małe i średnie przedsię-
biorstwa. Jednakże były również takie kraje, które chętnie udzielały pomocy dużym 
przedsiębiorcom, np. Holandia, w której aż 40% beneficjentów wsparcia należało do 
tej grupy, oraz Łotwa (33%) i Czechy (30%).

Analizując zatwierdzoną i udzieloną pomoc w ramach środków tymczasowych, 
warto zwrócić uwagę również na rozkład jej wartości w krajach członkowskich UE. 
Szczegółowe dane dotyczące tego zagadnienia zostały zaprezentowane w tabeli 3.

Największe kwoty pomocy publicznej w ramach środków tymczasowych zostały 
zatwierdzone dla Niemiec (35,7% kwot pomocy zatwierdzonej ogółem) oraz dla 
Austrii i Wielkiej Brytanii (około 12%). Łącznie wszystkie państwa członkowskie 
UE w 2011 roku wykorzystały zaledwie 4,8% kwoty zatwierdzonej pomocy.

W okresie kryzysu gospodarczego reguły dotyczące dopuszczalności stosowania 
pomocy publicznej zostały nieco uelastycznione. Znacząco wzrósł udział pomocy 
na badania, rozwój i innowacyjność, co należy ocenić pozytywnie. Oprócz państw 
Europy Środkowej i Wschodniej o dotacje na ten cel mogły ubiegać się kraje Eu-
ropy Zachodniej, jak np. Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, a nawet Niemcy. 
Jednocześnie należy podkreślić, iż po zażegnaniu kryzysu gospodarczego wielkość 
strumienia pomocy państwa do gospodarki powinna maleć, tak aby gospodarka 
mogła podlegać procesowi samoregulacji.

4. Zakończenie

Oferowane wsparcie w zakresie pomocy publicznej ewoluowało na przestrzeni 
ostatnich 20 lat, jednakże główne cele i założenia nie uległy znaczącym zmianom. 
Modyfikacje dokonywane w opisywanym instrumencie wsparcia dotyczyły przede 
wszystkim dostosowania zasad udzielania pomocy publicznej do wymogów regulacji 
Unii Europejskiej.

Należy podkreślić, iż zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i Parlamentu 
Europejskiego silna i dobrze finansowana polityka regionalna Unii Europejskiej jest 
nadal konieczna dla zachowania spójności społecznej, ekonomicznej i  terytorial-
nej. Wymienione elementy stanowią główne priorytety Unii Europejskiej, zawarte 
w postanowieniach Traktatu Lizbońskiego. W rezolucji Parlamentu Europejskiego 
zaznaczono również konieczność podtrzymania dalszego umożliwiania poszcze-
gólnym regionom podążania własną drogą do wzrostu i rozwoju.

Przeprowadzone analizy ujawniły również wpływ zmian w regulacjach do-
tyczących dopuszczalności pomocy publicznej w krajach członkowskich UE. Jak 
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wskazano, wprowadzone w 2001 roku zmiany polegające na uzależnieniu wiel-
kości pomocy publicznej od wartości zrealizowanej inwestycji pomogły uniknąć 
niebezpieczeństwa przekroczenia w kolejnych latach wielkości udzielonej pomocy 
publicznej ponad wartość środków zainwestowanych przez przedsiębiorców. Na tej 
podstawie można stwierdzić, że pomoc publiczna stanowi efektywny instrument 
finansowy wspierający inwestycje.

Na podstawie przeprowadzonych analiz można ocenić, iż wielkość udzielonej 
pomocy publicznej w Polsce nie jest duża. Potwierdzeniem tego jest również wyliczo-
ny wskaźnik wartości uzyskanej pomocy publicznej do wartości zainwestowanych 
środków przez przedsiębiorców, który na koniec 2012 roku wyniósł 14,59%. W po-
równaniu do maksymalnego poziomu intensywności wsparcia w wysokości 40% 
dla dużych przedsiębiorców wartość ta stanowi relatywnie niski poziom.
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PLANOWANIE BUDŻETOWE W JEDNOSTKACH 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1.  Wprowadzenie

Z początkiem 2014 roku zakończył się etap przejściowy planowania budżetowego 
w jednostkach samorządu terytorialnego. Dotyczy to w szczególności budżetowania 
zadaniowego i wieloletniej prognozy finansowej. Planowanie budżetowe, zwłaszcza 
w okresie dłuższym niż jeden rok, jest niezbędnym instrumentem racjonalizacji 
wydatkowania środków publicznych. Umożliwia ono bardziej racjonalne i ukie-
runkowane prorozwojowo gospodarowanie ograniczonymi zasobami publicznymi 
oraz zwiększenie ich przejrzystości i stabilności. Budżetowanie zadaniowe wraz 
z wieloletnim planowaniem finansowym powinno być dopełnieniem reformy insty-
tucjonalnej w procesie decentralizacji systemu finansów publicznych i zwiększania 
samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza w ujęciu finansowym. 
Tymczasem w ramach aktualnie obowiązującej legislatywy w tym zakresie można 
mówić co najwyżej o reformie funkcjonalnej, a i to wdrażanej etapowo. Konstruk-
cja zmian planowania budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego nie 
jest wolna od wad. Nie wykorzystano również doświadczeń jednostek samorządu 
terytorialnego w tym zakresie z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku1.

Celem opracowania jest próba analizy zmian planowania budżetowego w jed-
nostkach samorządu terytorialnego. Analiza ta głównie skupia się na rozbieżnościach 

1 Szerzej na ten temat zob. L. Jańczuk, Instytucjonalny aspekt rozwoju lokalnego w Polsce, w: Prak-
tyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, red. A. Koło-
mycew, B. Kotarba, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, a także L. Jańczuk, Bez-
pieczeństwo finansowe społeczności lokalnych i regionalnych, w: Rola jednostek samorządu terytorialnego 
w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, red. L. Jańczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
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pomiędzy ideą planowania budżetowego wynikającą chociażby z uzasadnienia 
do ustawy o finansach publicznych a legislatywą w tym zakresie. W opracowaniu 
podjęto takie zagadnienia, jak: procedura budżetowa w jednostkach samorządu 
terytorialnego, wieloletnia prognoza finansowa, rola organów stanowiących i wyko-
nawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz regionalnej izby obrachunkowej 
w planowaniu budżetowym.

2.  Procedura budżetowa w jednostkach 
samorządu terytorialnego

Klasyczna procedura budżetowa to sposób postępowania w procesie tworzenia 
i realizacji budżetu. Określają ją prawnie wytyczone reguły, które stosują organy 
publiczne przy realizacji swoich zadań. Podstawowe zasady określone są wspólnie 
zarówno dla jednostek sektora państwowego (rządowego), jak i samorządowego. 
Procedura budżetowa obejmuje następujące etapy2:
• opracowanie projektu budżetu (planowanie budżetowe),
• uchwalenie budżetu,
• wykonanie budżetu,
• rachunkowość, sprawozdawczość i kontrole budżetu.

Regulacje prawne dotyczące opracowania i uchwalenia budżetu jednostek 
samorządu terytorialnego zawiera ustawa o finansach publicznych i jest ona wy-
razem zasad budżetowych, ale zmodyfikowanych i dostosowanych do aktualnych 
warunków społeczno-ekonomicznych. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej, 
a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należą do wyłącznej kompetencji 
zarządu gminy3. Przy tworzeniu tego projektu zarząd powinien kierować się zasa-
dami wynikającymi z przepisów prawa i wskazówkami rady gminy. Ograniczenie 
przepisami prawa inicjatywy uchwałodawczej w sprawie budżetu tylko do zarządu 
ma na celu ograniczenie presji społecznej, artykułowanej za pośrednictwem radnych 
reprezentujących często sprzeczne interesy, na zwiększenie wydatków planowanych 
na etapie opracowania budżetu4. Ustawa o finansach publicznych w dużej mierze 
kontynuuje zainicjowany wcześniej kierunek reform, ustanawia kontrolę zarządczą 
nad środkami publicznymi i ustanawia mechanizm koordynacji ich wykorzystania 

2 E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, wydanie 5, LexisNexis, Warszawa 2007, 
s. 186.

3 Art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240).
4 A. Dębska-Rup, J. Kucharz, H. Stańko-Górawska, Budżetowanie i kontrola budżetowania w przed-

siębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Zakamycze 2007, s. 118.
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w jednostkach finansów publicznych. Ustanawia jednoosobową odpowiedzialność 
kierownika jednostki oraz określa zakres obowiązków głównego księgowego jed-
nostki finansów publicznych5.

Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym projekt budżetu gminy musi być 
wraz z informacją w stanie mienia komunalnego i objaśnieniami zarządu przedło-
żony radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy 
i przesłany regionalnej izbie obrachunkowej w celu zaopiniowania. Budżet natomiast 
jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 marca roku budżetowego. Do 
momentu uchwalenia budżetu podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt 
budżetu przedłożony organowi stanowiącemu przez zarząd.

Istotną regulacją w procesie stanowienia budżetu jest fakt, że bez zgody organu 
wykonawczego organ stanowiący nie może wprowadzić w projekcie uchwały bu-
dżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie 
dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie deficytu budżetowego gminy. 
Uchwała budżetowa zgodnie z obowiązującym prawem powinna określać co najmniej6:
• dochody prognozowane według ważniejszych źródeł,
• wydatki budżetowe w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej 

z wyodrębnieniem wydatków,
• wskazanie źródeł sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki gminy,
• wydatki wchodzące w skład wieloletnich programów inwestycyjnych, z wy-

szczególnieniem wydatków finansowanych w ramach określonych programów,
• plan przychodów i wydatków samorządowych jednostek organizacyjnych,
• kwotę dotacji przedmiotowych,
• upoważnienie dla zarządu gminy do zaciągnięcia długu oraz spłaty zobowiązań,
• budżet zadań realizowanych na zasadzie zleceń lub porozumień z administracją 

rządową lub innymi podmiotami,
• dotacje.

Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym za prawidłową gospodarkę 
finansową gminy odpowiada zarząd (jako organ wykonawczy) przed radą7. Po 
wykonaniu budżetu może okazać się, iż część środków nie została wykorzystana, 
wówczas kwota ta będzie stanowiła nadwyżkę budżetową przychodów w roku na-
stępnym. Natomiast niewykorzystane dotacje budżetowe muszą zostać zwrócone do 
budżetu państwa. Kontrolę nad prawidłową realizacją budżetu jednostek samorządu 

5 J. Ostaszewski, Finanse publiczne, w: Finanse, Difin, Warszawa 2011, s. 102–103.
6 A. Dębska-Rup, J. Kucharz, H. Stańko-Górawska, Budżetowanie…, op.cit., s. 119.
7 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 62, pkt 1 (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95).
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terytorialnego na poszczególnych etapach sprawuje skarbnik8. Natomiast organ 
stanowiący kontroluje całościowe wykonanie budżetu. Po upływie roku zarząd jest 
zobowiązany do opracowania zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu. Spra-
wozdanie to przesyłane jest regionalnej izbie obrachunkowej i właściwemu urzędowi 
statystycznemu, a z zadań zleconych – dodatkowo wojewodzie.

3. Wieloletnia prognoza finansowa

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych9, która weszła 
w życie 1 stycznia 2010 roku wprowadziła obowiązek przygotowywania wielolet-
niej prognozy finansowej w  jednostkach samorządu terytorialnego. Wieloletnie 
planowanie w postaci wieloletniej prognozy finansowej w jednostkach samorządu 
terytorialnego polega na tym, że mają być sporządzane i przyjmowane w formie 
uchwały organu stanowiącego plany na okresy obejmujące minimum rok budżeto-
wy i trzy kolejne lata10. Wieloletnia prognoza finansowa ma obejmować prognozę 
następujących parametrów budżetowych:

dochodów budżetu w podziale na dochody i wydatki bieżące, w tym obsługę 
długu, gwarancje i poręczenia,
• dochodów majątkowych i wydatków majątkowych,
• wyniku budżetu,
• przychodów i rozchodów budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i pla-

nowanego do zaciągnięcia,
• planowanych przedsięwzięć,
• objaśnień.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również prognozę kwoty długu, 
stanowiącej dotychczas załącznik do uchwały budżetowej, a także zawiera upoważ-
nienia dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna 
dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i których płatności przypadają 
w latach następnych11.

8 K. Winiarska, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 52–53.
9 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240).
10 Ibidem, art. 227.
11 Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2007, s. 31.
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Rysunek 1.  Obligatoryjny zakres wieloletniej prognozy finansowej w jednostkach 
samorządu terytorialnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie B. Filipiak, M. Dylewski, Kontrowersje związane ze sporządzeniem wielo-
letniej prognozy finansowej JST w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, „Finanse Komunalne” 2010, nr 12, s. 9.

W procesie wieloletniego planowania finansowego występuje również obowią-
zek uwzględnienia przedsięwzięć, których zakres został stosunkowo precyzyjnie 
określony. Zgodnie z nowymi regulacjami w załączniku do uchwały w sprawie wie-
loletniej prognozy finansowej należy wyodrębnić każde przedsięwzięcie planowane 
do realizacji. Przez przedsięwzięcie rozumie się wieloletnie programy, projekty lub 
zadania, w tym związane z12:

12 B. Filipiak, M. Dylewski, Kontrowersje związane ze sporządzeniem wieloletniej prognozy finansowej 
JST w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, „Finanse Komunalne” 2010, nr 12, s. 10.
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• programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz środków niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie-
podlegających zwrotowi,

• umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
• umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 
płatności wykraczają poza rok budżetowy,

• gwarancjami i poręczeniami udzielanymi przez jednostki samorządu teryto-
rialnego.
Enumeratywne wskazanie rodzajów zadań objętych wieloletnim planowaniem 

finansowym zamyka katalog możliwości w tym zakresie. Wprawdzie są to podsta-
wowe zadania wykonywane dzięki współfinansowaniu z innymi podmiotami, ale 
zamykanie ich katalogu w perspektywie wieloletniego planowania finansowego wydaje 
się bezzasadne. Tym bardziej, że współfinansowanie zadań jednostek samorządu 
terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych stanowi jedno z najważniejszych 
zabezpieczeń prawidłowego wykonywania ich działalności statutowej.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planowania finansowego jest przedmiotem 
jawnej debaty13. Wobec tego ujęte w wieloletniej prognozie finansowej objaśnienie 
przyjętych wartości powinno w jednoznaczny sposób wyjaśnić między innymi, jakie 
tytuły dochodów i wydatków są ujęte w tym dokumencie oraz w jaki sposób były 
one prognozowane14. Ważną kwestią jest wybór okresu, na jaki jest opracowywany 
wieloletni plan finansowy. Okres prognozy nie powinien być zbyt krótki, ponieważ 
wówczas nie ma możliwości sfinansowania długofalowych zamierzeń rozwojowych. 
Z kolei zbyt dług długi okres predykcji zmniejsza wiarygodność otrzymywanych 
wyników. W praktyce wieloletnie plany finansowe opracowywane są na okresy od 
3 do 15 lat15. Wydaje się jednak, że okres predykcji wieloletnich planów finansowych 
powinien obejmować jeden pełny okres programowania finansowego Unii Euro-
pejskiej, czyli około dwóch kadencji władz samorządowych.

13 Na mocy art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
14 Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów, pismo nr  ST1 834–

328/WWR/ 09/10/1908.
15 W. Misiąg, Planowanie budżetowe w samorządach, Municipium, Warszawa 2005, s. 49.
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4.  Rola organów stanowiących i wykonawczych jednostek 
samorządu terytorialnego w planowaniu budżetowym

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2011 roku 
uchwalają wieloletnią prognozę finansową nie później niż uchwałę budżetową na 2011 
rok16. Przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące wieloletniej prognozy 
finansowej są  tak skonstruowane, że śmiało można przyjąć tezę, iż wieloletnia 
prognoza finansowa jest połączeniem dokumentów planistycznych już wcześniej 
funkcjonujących w samorządach terytorialnych: wieloletniego planu inwestycyj-
nego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii 
Europejskiej, bezzwrotnej pomocy państw EFTA oraz prognozy kwoty długu, które 
były opracowywane przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto 
z najważniejszych cech wieloletniej prognozy finansowej, nadanych jej przepisami 
ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, należy wymienić jej realistyczność 
przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego, jej 
kroczący charakter i ciągłość obowiązywania – z założenia niczym niezakłócony, 
konieczny byt dla zapewnienia racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samo-
rządu terytorialnego17.

Schemat procesu przygotowania wieloletniego planu finansowego i oceny kondycji 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego pozwala wyodrębnić następujące 
etapy:
• diagnozę stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego uwzględniającą 

zarówno analizę wskaźnikową, jak i identyfikację słabych i mocnych stron bu-
dżetu oraz szans i zagrożeń,

• prognozę budżetu w okresie objętym planem, tj. prognozę dochodów i wydat-
ków bieżących (w tym analiza wydatków stałych), projekcję wielkości nadwyżki 
operacyjnej oraz analizę nakładów uwarunkowań różnych scenariuszy prognoz,

• prognozę nakładów inwestycyjnych według opracowanej listy zadań inwesty-
cyjnych,

• analizę stanu aktualnego zadłużenia i kosztów jego obsługi,
• oszacowanie wielkości środków własnych, jakie można przeznaczyć na inwestycje 

(nadwyżka operacyjna jest powiększona o zasób środków pieniężnych, którymi 
jednostka samorządu terytorialnego dysponuje na początku okresu, na który 

16 Na mocy art. 122 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finan-
sach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241).

17 E. Czołpińska, Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, „Finanse 
Komunalne” 2010, nr 5, s. 34.
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sporządzony jest plan, a następnie pomniejszona o koszty obsługi i spłat zacią-
gniętych wcześniej zobowiązań),

• prognozę zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne,
• prognozę poziomu całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (uwzględniającą 

zarówno wcześniej zaciągnięte, jak i nowe zobowiązania) wraz z prognozą bez-
piecznego poziomu zadłużenia (limitu zadłużenia),

• prognozę wielkości środków zewnętrznych pochodzących z kredytów, pożyczek 
oraz emisji niezbędnych do sfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,

• ostateczne opracowanie wieloletniego planu finansowego (przy założeniu jego 
rocznej aktualizacji zapewniającej zgodność planu z corocznym budżetem jed-
nostek samorządu)18.
Inicjatywa przygotowania projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy 

finansowej oraz ewentualnych korekt do niej leży w kompetencji zarządu jednostek 
samorządu terytorialnego. Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz 
ewentualnych korekt organy wykonawcze przedkładają łącznie z propozycją uchwały 
budżetowej celem zaopiniowania regionalnej izbie obrachunkowej oraz celem podjęcia 
odpowiedniej uchwały organom stanowiącym. Uprawnienia organów wykonawczych 
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania wieloletniej prognozy 
finansowej są porównywalne do uprawnień tych organów w projektowaniu uchwały 
budżetowej i jej ewentualnych korekt. Rozwiązanie to jest zasadne z punktu widzenia 
roli organów wykonawczych w procesie realizacji budżetu i wykonywania zadań 
wchodzących w skład wieloletniej prognozy finansowej. Należy również podkre-
ślić, że zarówno obowiązki, jak i uprawnienia organów samorządu terytorialnego 
w procesie tworzenia wieloletniej prognozy finansowej zostały odwzorowane od 
określonych kompetencji w procesie tworzenia i uchwalania uchwały budżetowej. 
Rozwiązanie to jest słuszne ze względu na związek wieloletniej prognozy finansowej 
z realizowanymi zadaniami budżetowymi19.

Dostrzec należy również specyfikę w zakresie inicjatywy ewentualnych korekt 
uchwały w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej. Tylko inicjatywa odnośnie 
do tworzenia projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej oraz 
korekt do niej leży w wyłącznej gestii organów wykonawczych20. Nie dotyczy ona 
jednak korekt wieloletniej prognozy finansowej dokonywanych w ciągu roku budże-

18 K. Żuk, Wieloletnie planowanie finansowe i wieloletnie plany inwestycyjne, w: A. Miszczuk, M. Misz-
czuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 
s. 202.

19 Finanse publiczne – komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J. Salachna, Wydawnictwo ODDK, 
Gdańsk 2010, s. 93.

20 Art. 230 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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towego. Wynika to z konieczności przedstawiania regionalnej izbie obrachunkowej 
celem zaopiniowania projektu korekty wieloletniej prognozy finansowej łącznie 
z propozycją uchwały budżetowej21. Sprostać warunkowi „kroczącej” prognozy 
można tylko na dwa sposoby: albo poprzez uchwalenie kolejnej uchwały dotyczącej 
wieloletniej prognozy finansowej na kolejny czas, albo poprzez zmianę dotychczas 
obowiązującej uchwały w trakcie roku budżetowego, traktując go jak rok bazowy. 
Ustawa o finansach publicznych22 jednoznacznie wskazuje możliwości uchylenia 
istniejącej uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej tylko w przypadku 
równoczesnego przyjęcia nowej uchwały w tej kwestii23.

5.  Rola regionalnych izb obrachunkowych w planowaniu 
budżetowym jednostek samorządu terytorialnego

Regionalna izba obrachunkowa opiniuje propozycję uchwały dotyczącej wie-
loletniej prognozy finansowej lub jej korekty oraz projektu uchwały budżetowej. 
Opinia ta odnosi się również do zgodności obu projektów uchwał z przepisami 
ustawy o finansach publicznych w zakresie uchwalania i wykonywania budżetów 
w kolejnych latach, dotyczących zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobo-
wiązań. Dodatkowo opinia ta w ciągu siedmiu dni od daty jej otrzymania musi zostać 
opublikowana przez daną jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami 
zawartymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej24.

Zakres przedmiotowy opinii regionalnej izby obrachunkowej jest analogiczny 
do zakresu opiniowania prognozy kwoty długu25. Oznacza to, że regionalne izby 
obrachunkowe podobnie jak w okresie przed obowiązywaniem ustawy o finansach 
publicznych z 2009 roku w dalszym ciągu opiniują poprawność uchwalania i wy-
konywania budżetów w kolejnych okresach w zakresie istniejących i potencjalnych 
zobowiązań finansowych. Liczba tych okresów jest zbieżna z okresami wieloletniej 
prognozy finansowej26. A to z kolei oznacza, że przedmiotem oceny regionalnej izby 
obrachunkowej jest zgodność projektu wieloletniej prognozy finansowej z przepisami 
prawa, w szczególności z ustawą o finansach publicznych27. Większość przepisów 

21 Ibidem, art. 230 ust. 2.
22 Ibidem, art. 230 ust. 7.
23 Szerzej na ten temat zob. R. Trykozko, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek 

samorządu terytorialnego, Taxpress, Warszawa 2010, s. 377–378.
24 Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.). 
25 Określonego w art. 172 ust. 1, pkt 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
26 Na podstawie art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
27 Przepisami art. 242 i 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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tej ustawy w zakresie regulacji dotyczących przedmiotu opinii regionalnej izby ob-
rachunkowej zawiera sformułowanie: „ze szczególnym uwzględnieniem”. Innymi 
słowy, katalog determinant mających wpływ na tę opinię nie jest zamknięty. Fakt 
ten znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wydania opinii negatywnej w sprawie 
uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Konkluzję taką można również 
sformułować na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych z 2009 roku28, 
która w tym zakresie nie określa kompetencji organów stanowiących i wykonaw-
czych do projektu wieloletniej prognozy finansowej w przypadku negatywnej opinii 
regionalnej izby obrachunkowej. Kompetencje te pojawią się dopiero wówczas, gdy 
negatywna opinia będzie dotyczyła dwóch uchwał: budżetowej i dotyczącej wielo-
letniej prognozy finansowej.

Kolejna istotna kwestia dotycząca przedmiotu opinii pojawiła się z dniem 1 stycznia 
2014 roku i dotyczy relacji długu do dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 
Na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2005 roku29 do końca 2013 roku 
istniało ograniczenie kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego w stosunku 
do ich planowanych dochodów. Limit ten wynosił 60% planowanych dochodów. 
Obecnie regionalne izby obrachunkowe nie mają podstaw prawnych do podważa-
nia zasadności kwoty skumulowanego długu jednostek samorządu terytorialnego. 
Mogą tylko opiniować relacje długu do planowanych dochodów30. Konkludując: 
różnica pomiędzy zapisami art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku, 
który obowiązywał do końca 2013 roku, a art. 243 ustawy o finansach publicznych 
z 2009 roku, który obowiązuje obecnie, jest taka, że została dokonana zamiana 
kwotowa na relacyjną długu do dochodów. Jest to różnica istotna. Zestawienie kwot 
długu do dochodów nie jest tożsame z relacjami długu do planowanych dochodów. 
Różnice te mogą wynikać np. z konstrukcji harmonogramów spłat zobowiązań 
zawartych w wieloletniej prognozie finansowej w stosunku do obciążenia budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego w skali poszczególnych rocznych okresów 
jej obowiązywania. Konkluzję tę warto również zestawić z art. 230 ust. 5 obecnie 
obowiązującej ustawy o finansach publicznych, który nakazuje, aby w przypadku 
koincydencji opinii regionalnej izby obrachunkowej w zakresie kwoty do relacji 
samorządy terytorialne dokonały odpowiednich zmian w uchwałach dotyczących 
zarówno budżetu, jak i wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany te muszą być 
skorelowane z odpowiednią relacją określoną w aktualnie obowiązującej ustawie 
o finansach publicznych.

28 Art. 230, ust. 3.
29 Na podstawie art. 170 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
30 Wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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6. Zakończenie

Poprawne planowanie finansowe jest jednym z najważniejszych instrumentów 
poprawy efektywności wydatkowania środków publicznych. Im większa precyzja 
na etapie konstrukcji budżetu, tym większa optymalizacja alokacji środków na etapie 
jego realizacji oraz większa możliwość stosowania nowoczesnych narzędzi planowania 
budżetowego. Wydłużony horyzont czasowy planowania budżetowego w postaci wie-
loletniego planowania finansowego umożliwia dokonywanie pomiaru prognozowanej 
efektywności realizacji zadań w sposób całościowy. Dzięki temu istnieje możliwość 
limitowania zadań w sposób czasowy, rzeczowy i  finansowy. Jednak legislatywa 
regulująca planowanie finansowe na poziomie jednostek samorządu terytorialnego 
jest niespójna i zbyt elastyczna w zakresie konstruowania i korygowania planowania 
finansowego. Wieloletnie planowanie finansowe w stosunku do rocznych uchwał 
budżetowych ma ciągle charakter wtórny. Zbyt duża elastyczność w zakresie two-
rzenia i korygowania wieloletniej prognozy finansowej sprawia, że ma ona wymiar 
bardziej formalny niż realny, zatracając tym samym swój sens i zasadnicze atuty. 
A przecież wieloletnie planowanie finansowe powinno mieć charakter strategiczny 
i priorytetowy w procesie efektywności gospodarowania środkami publicznymi.
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PROBLEMY FINANSOWANIA POLITYKI 
RYNKU PRACY W POLSCE I W KRAJACH 
UNII EUROPEJSKIEJ

1.  Wprowadzenie

Celem opracowania jest prezentacja, analiza i ocena wysokości i struktury środ‑
ków wydatkowanych na politykę rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. 
Dla zobrazowania poziomu i struktury tychże wydatków w Polsce posłużono się 
kalkulacją budżetową dotyczącą Funduszu Pracy, który jest funduszem celowym 
służącym realizacji celów polityki rynku pracy. Z kolei przedstawienie struktury 
i poziomu wydatków na tę politykę w ujęciu międzynarodowym krajów UE zostało 
uczynione w oparciu o miarę relatywną udziału wydatków na politykę rynku pracy 
w PKB danego kraju. Posłużenie się takim miernikiem ułatwia porównanie danych 
między poszczególnymi państwami. Okresem badawczym uwzględnionym w ba‑
daniu są lata 2000–2014.

2. Pojęcie polityki rynku pracy

Polityka rynku pracy w wąskim rozumieniu jest polityką prowadzoną w celu 
przezwyciężania bezrobocia. Chodzi przy tym o pomoc osobom bezrobotnym w so‑
cjalnym zabezpieczeniu okresu pozostawania bez dochodów z pracy, co określa się 
mianem pasywnej polityki rynku pracy (PLMP), oraz o pomoc w powrocie na rynek 
pracy, co określa się mianem aktywnej polityki rynku pracy (ALMP). Jak wskazują 
m.in. raporty publikowane przez organizacje międzynarodowe (Komisję Europej‑
ską, OECD, MFW), celem polityki strukturalnej rynku pracy w Polsce powinno 
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być przede wszystkim zwiększenie efektywności podaży pracy. Innymi obszarami 
problemowymi są niska stopa zatrudnienia, niska mobilność międzyregionalna, 
utrzymujące się niedopasowania strukturalne oraz wciąż wysoki klin podatkowy. 
Konsekwencją tychże problemów jest niska produktywność pracy obserwowana 
w kontekście międzynarodowym1. Cele te oczywiście w jakimś stopniu wypełniają 
pojęciowe i teoretyczne uzasadnienie roli polityki rynku pracy w polityce gospodarczej 
państwa. Ponadto, z punktu widzenia bieżącej sytuacji gospodarczej, zadaniem prio‑
rytetowym powinno być zapobieganie nadmiernemu wzrostowi bezrobocia poprzez 
redukcję istniejących barier rozwoju przedsiębiorczości oraz realizację programów 
pomocowych dla tych regionów i gałęzi gospodarki, które w największym stopniu 
zostały dotknięte kryzysem2.

Oddziaływanie państwa poprzez instrumenty makroekonomiczne (i w ramach 
polityki gospodarczej, a w tym i zatrudnienia) na rynek pracy ma swoje istotne 
ograniczenia. Skuteczność takiej polityki osłabiają tu bowiem uwarunkowania, 
takie jak: brak doskonałej mobilności kapitału i pracy oraz niewystarczająco roz‑
winięta infrastruktura rynku i  inne. Stąd też, choć polityka makroekonomiczna 
może i oczywiście powinna być wykorzystana dla celów zwiększania zatrudnienia 
i ograniczania bezrobocia, także w ujęciu regionalnym, to jednak polityka zatrud‑
nienia ma zarówno swoje cele szczegółowe, jak i sobie tylko właściwe instrumenty.

Jednocześnie trudno nie zauważyć, że na działanie rynku pracy, w tym również 
rynku krajowego i regionalnego, ma wpływ nie tylko tak czy inaczej rozumiana po‑
lityka zatrudnienia czy też rynku pracy, lecz także – choćby pośrednio oddziałujące 
– inne typy polityki gospodarczej3.

Wskazując tu na bardziej uniwersalne cele, instrumenty i uwarunkowania po‑
lityki zatrudnienia jako części polityki gospodarczej w ogóle, zwróćmy więc uwagę 
i na to, że w literaturze przedmiotu istotnym problemem (a w znacznym stopniu 
i płaszczyzną sporów) jest rozróżnienie pomiędzy polityką zatrudnienia a polityką 
rynku pracy.

1 Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009, s. 71.
2 Ibidem, s. 71.
3 Tego rodzaju podejście zaprezentowano w: E. Kryńska, E. Kwiatkowski, H. Zarychta, Polityka pań-

stwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, IPiSS, Warszawa 1998. W pracy tej zauwa‑
żono, że wśród narzędzi polityki ekonomicznej mających wpływ na rynek pracy należy wymienić poli‑
tykę budżetową, politykę pieniężno‑kredytową, politykę kursową, politykę cenowo‑dochodową i politykę 
współpracy gospodarczej z zagranicą. Nie bez znaczenia dla rynku pracy jest też polityka strukturalna, 
której cele oddziałują na regionalny rynek pracy w jej aspekcie wyrównywania poziomu rozwoju różnych 
obszarów. Zatem na rynek pracy oddziałuje nie tylko polityka rynku pracy czy polityka zatrudnienia, 
lecz także inne formy aktywności państwa wchodzące w zakres polityki gospodarczej.
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W płaszczyźnie szerszej – szczególnie w ujęciu makroekonomicznym – pań‑
stwo ingeruje w działanie rynku pracy poprzez różnorodne instrumenty, zwłaszcza 
o charakterze monetarnym i  fiskalnym. Działania takie są nastawione głównie 
na dynamizowanie wzrostu gospodarczego i – poprzez rozwój gospodarczy – na utrzy‑
manie dotychczasowych miejsc pracy, a także stworzenie nowych. Taką aktywność 
państwa przejawiającą się w wykorzystywaniu różnorodnych (bardziej pośrednich 
niż bezpośrednich) form oddziaływania na funkcjonowanie rynku pracy można 
określić mianem polityki zatrudnienia (sensu stricto). Natomiast te formy interwencji, 
które mają charakter bardziej bezpośredni i dotyczą usprawniania funkcjonującego 
rynku pracy przy danym popycie na pracę i określonej podaży tej pracy, zasługują 
na miano polityki rynku pracy4.

Jak z powyższego wynika, polityka zatrudnienia nie może być też utożsamiana 
z polityką rynku pracy. Stąd również – w opinii niektórych ekonomistów – politykę 
rynku pracy należy traktować jako wprawdzie odrębną (czy też autonomiczną), ale 
zarazem istotną (i składową) część polityki zatrudnienia. Jeszcze inni natomiast 
zaliczają ją do industrial and labour relations5. Tak czy inaczej, polityka rynku pracy 
jest niewątpliwie zorientowana na realizację wyraźnie odmiennych celów niż polityka 
zatrudnienia. Koncentruje się ona bowiem bardziej na rozwiązywaniu problemów 
strukturalnych i społecznych już działającego rynku pracy, podczas gdy celem 
polityki zatrudnienia jest również tak czy inaczej rozumiane pełne zatrudnienie6. 
Wypada tu również dodać, że o ile w centrum zainteresowania polityki zatrudnienia 
znajdują się zagadnienia popytu i podaży na pracę wraz ze środkami i instytucja‑
mi globalnego sterowania tymi wielkościami, o tyle z kolei polityka rynku pracy 
ogranicza się najczęściej do instrumentów stosowanych przez same urzędy pracy7.

Inaczej jeszcze problem relacji między polityką zatrudnienia a polityką rynku 
pracy postrzega J. Meller. Zdaniem tego autora można się tu posłużyć ich rolą w za‑
kresie przeciwdziałania bezrobociu. I tak, jeśli upatrywać źródeł bezrobocia w stanie 
samej gospodarki jako takiej, która tworzy zbyt mało miejsc pracy, to zwalczanie ich 
niedoboru można osiągnąć przez aktywną politykę gospodarczą wspierającą rozwój 
o prozatrudnieniowym charakterze. Taką zaś polityką jest tylko polityka zatrud‑
nienia, tworząca miejsca pracy ekonomicznie uzasadnione, efektywne i względnie 

4 J. Meller, M. Zieliński, Rola państwa w kształtowaniu rynku pracy, w: Rola państwa w społecznej 
gospodarce rynkowej, materiały konferencyjne, red. E. Okoń‑Horodyńska, Katowice 1995, s. 105–109.

5 Z. Wiśniewski, Polityka zatrudnienia i rynku pracy RFN, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 
1994, s. 29.

6 Ibidem, s. 29.
7 E. Dolny, J. Meller, Z. Wiśniewski, Zarys polityki zatrudnienia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 1990, s. 30.
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trwałe8. Jeśli natomiast źródeł bezrobocia upatrywać bardziej w wadliwym funk‑
cjonowaniu samego już rynku pracy i jego elementów, to ograniczanie bezrobocia 
może się dokonywać jedynie przy pomocy programów i środków aktywizowania 
rynku pracy i bezrobotnych, czyli polityki rynku pracy9.

We współczesnym ujęciu cele polityki zatrudnienia są m.in. określone w sposób 
nieco bardziej utylitarny w zapisach Krajowej Strategii Zatrudnienia. I tak, zgodnie 
z nimi postulowano wzrost zatrudnienia wyrażający się w osiągnięciu na koniec 
2013 roku ogólnego wskaźnika zatrudnienia w wysokości 58–60%, a dla kobiet 
w wysokości 50–52%. Drugim celem tejże polityki było ograniczenie bezrobocia 
wyrażające się w zmniejszeniu do 2013 roku stopy bezrobocia do 10–12%, a wreszcie 
trzecim celem jakościowym było uzyskanie znaczących postępów w zakresie jakości 
zatrudnienia (quality at work)10. Tak sformułowane cele są inspirowane postulatami 
odnowionej Strategii Lizbońskiej i można stwierdzić, że istnieją duże szanse na ich 
zrealizowanie.

3. Wydatki na politykę rynku pracy w Polsce

Instrumentem polityki rynku pracy jest Fundusz Pracy, będący państwowym 
funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy. 
Dochodami tego funduszu są przede wszystkim obowiązkowe składki opłacane 
przez pracodawców i osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. 
Fundusz Pracy powstał już w 1933 roku, ale w okresie komunizmu został zlikwi‑
dowany z uwagi na brak zjawiska bezrobocia, a reaktywowany został w 1989 roku 
w okresie transformacji ustrojowej.

Szczegółowe dane dotyczące poziomu wydatków z Funduszu Pracy na politykę 
rynku pracy przedstawiono na rysunku 1.

8 J. Meller, Przestrzenne zróżnicowanie polskiego rynku pracy i jego konsekwencje, w: Dylematy zatrud-
nienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, red. J. Orczyk, Akademia Ekono‑
miczna w Poznaniu, Poznań 2001, s. 73.

9 Ibidem, s. 73.
10 Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 

2005, s. 64.
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Rysunek 1.  Wydatki na politykę rynku pracy ponoszone z Funduszu Pracy w Polsce 
(w mln zł, od 2014 roku – prognoza)

Źródło: Informacja o  aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu i  wykorzystaniu środków budżetowych, 
MPiPS, Warszawa, maj 2006; Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 
w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
w latach 2009–2013, MPiPS, Warszawa, czerwiec 2009–2014; Efektywność podstawowych form promocji zatrudnie-
nia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w latach 2007–2008, MPiPS, Warszawa, 
sierpień 2008–2009; dokumenty dostępne w internecie: http://www.mpips.gov.pl/analizy‑i‑raporty/raporty‑spra‑
wozdania/rynek‑pracy/efektywnosc‑podstawowych‑form‑promocji‑zatrudnienia‑i‑aktywizacji‑zawodowej‑w‑
latach‑2007‑2009/ (2.03.2015).

Jak wynika z tych danych, poziom wydatków był w poszczególnych latach zróż‑
nicowany, co niewątpliwie było związane z wahaniami poziomu stopy zatrudnienia 
i stopy bezrobocia. Jak wiadomo bowiem, środki wydatkowane z Funduszu Pracy 
pochodzą przede wszystkim ze składek obciążających wynagrodzenia pracowników, 
ale także z dotacji państwa. Ważnym źródłem finansowania polityki rynku pracy 
po roku 2004 są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są udostępnianie 
m.in. na poprawę kapitału ludzkiego, a w tym i dla osób bezrobotnych i poszuku‑
jących pracy bądź też będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dlatego też 
można wnioskować, że w latach 2005–2007 wydatki z FP nieco zmalały, gdyż część 
celów polityki została zrealizowana przy pomocy środków unijnych. W kolejnych 
latach, zwłaszcza 2009–2010, można było zaobserwować wzrost wydatków z FP, 
gdyż w owym czasie z powodu konsekwencji kryzysu finansowego zaczęło w Polsce 
wzrastać bezrobocie, co oznaczało mobilizację polityki rynku pracy. W ostatnich 
latach analizy, w których dane oznaczają poziom planowanych przez Ministerstwo 
wysokości środków, można zauważyć deklaratywne podwyższenie wydatków z FP 
przeznaczanych na politykę rynku pracy.
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Warto tu również zwrócić uwagę na fakt, że od 2004 roku zmianie uległa struktura 
wydatków na aktywne i pasywne formy polityki rynku pracy. Zwiększenie udziału 
wydatków na aktywne formy w ogólnej sumie wydatków z FP jest niewątpliwie zja‑
wiskiem pozytywnym, choć nadal przewagę stanowią wydatki na politykę pasywną11.

4.  Struktura wydatków na aktywną politykę  
rynku pracy w Polsce

Zgodnie z założeniami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy12, do aktywnych instrumentów polityki rynku pracy zalicza się szkolenia, prace 
interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, staże, a także środki 
na utworzenie stanowisk pracy, z tego na dofinansowanie podejmowania działal‑
ności gospodarczej oraz na refundację wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

W roku 2000, kiedy to obowiązywały przepisy poprzedniej ustawy o prze‑
ciwdziałaniu bezrobociu13, nieco inaczej definiowano poszczególne instrumenty 
aktywizacyjne, co zobrazowano na rysunku 2. Jak z niego wynika, najwięcej środków 
w Polsce przeznaczano wówczas na refundację wynagrodzeń młodocianych i ak‑
tywizację absolwentów oraz pozostałe instrumenty niewymienione w zestawieniu. 
Z kolei według danych z rysunku 3 najwięcej środków przeznaczono na staże i na do‑
finansowanie podejmowania działalności gospodarczej, jak również na refundację 
wyposażenia i doposażenia miejsc pracy.

Warto tu podkreślić, że w ujęciu za rok 2013 wysokie znaczenie przypisywano 
aktywizacji osób młodych i absolwentów, co obrazują wysokie wydatki na staże, jak 
również duże znaczenie w aktywizowaniu bezrobotnych było przypisywane wszel‑
kim formom wsparcia pracodawców w tworzeniu miejsc pracy. Wsparcie to mogło 
oznaczać współpracę powiatowych urzędów pracy z pracodawcami, którzy korzystali 
z publicznych środków na wyposażenie stanowisk pracy. Ponadto ważną rolę odegrała 
aktywizacja bezrobotnych w postaci udostępnienia środków na samozatrudnienie 
i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, ale wykazujące 
postawy przedsiębiorcze. Niewątpliwie ważnym aspektem tego typu działalności jest 

11 Szerzej na ten temat zob. m.in. M. Knapińska, Wspólny europejski rynek pracy. Geneza – rozwój 
– funkcjonowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 221–222.

12 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 
nr 99 poz. 1001 z późn. zm.). 

13 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. 1995 nr 1 
poz. 1).
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współpraca publicznych służb zatrudnienia z sektorem małych i średnich przedsię‑
biorstw, które mogą przyczynić się lokalnie do zmniejszenia bezrobocia.
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Rysunek 2.  Struktura wydatków na aktywną politykę rynku pracy w Polsce  
w 2000 roku (w mln zł)

Źródło: Informacja o  aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu i  wykorzystaniu środków budżetowych, 
MPiPS, Warszawa, maj 2006.
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Rysunek 3.  Struktura wydatków na aktywną politykę rynku pracy w Polsce  
w 2013 roku (w tys. zł)

Źródło: Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów 
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku, MPiPS, War‑
szawa, czerwiec 2014, s. 11.
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5.  Wydatki na politykę rynku pracy w krajach 
Unii Europejskiej

Polityka rynku pracy w krajach Unii Europejskiej jest prowadzona na zasadzie 
ogólnej koordynacji ze szczebla unijnego. Prowadzony jest monitoring osiągnięć 
dotychczasowych posunięć tej polityki i są formułowane ogólne wytyczne do pro‑
wadzenia polityki rynku pracy dla każdego kraju unijnego. Jak wynika z danych 
Eurostat, w 2005 roku na politykę rynku pracy wydatkowano 1,99% PKB krajów 
UE‑28, a w roku 2011 było to 1,89%14. W ciągu tych kilku lat obserwowano nieznaczne 
wahania (wzrost do 2,1%) tego miernika, które były prawdopodobnie spowodowane 
reakcją polityki na wzrost bezrobocia wywołany kryzysem gospodarczym. Szczegó‑
łowe dane na temat wysokości odsetka PKB środków wydanych na politykę rynku 
pracy przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1.  Wydatki publiczne na programy rynku pracy w krajach UE  
w latach 2001–2012 (% PKB)

Kraj 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Belgia 2,9 - - 3,0 3,0 2,8 2,7 2,7 3,1 3,0 2,9 2,9

Bułgaria - - - 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7

Czechy - 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,5

Dania 4,0 4,1 4,4 4,3 3,7 3,2 2,6 2,4 3,2 3,6 3,7 3,7

Niemcy 3,2 3,4 3,5 3,4 3,0 2,6 2,0 1,9 2,5 2,3 1,8 1,7

Estonia - - 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 1,6 1,0 0,7 0,7

Irlandia - - - 1,6 1,5 1,5 1,6 2,0 3,4 3,8 3,5 -

Grecja - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 0,9 - -

Hiszpania - - - 2,1 2,1 2,1 2,2 2,6 3,8 4,0 3,7 -

Francja 2,6 2,7 2,8 2,7 2,5 2,3 2,2 2,0 2,4 2,6 2,3 2,4

Chorwacja - - - - - - - - - - - 0,6

Włochy - - - 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,8 1,8 1,7 2,0

Cypr - - - - - 0,7 0,6 0,6 0,9 1,0 1,0 -

Łotwa - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,3 1,2 0,7 0,5

Litwa - - 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,9 0,8 0,6 0,5

Luksemburg 0,7 0,7 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 1,4 1,3 1,2 -

14 Dane na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&p‑
code=tps00076&language=en (2.03.2015).
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Kraj 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Węgry - - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,2 1,4 1,0 1,1

Malta - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -

Holandia 3,1 3,2 3,4 3,4 3,3 2,9 2,5 2,3 2,9 2,9 2,7 2,9

Austria 1,8 1,8 2,0 2,0 2,1 2,1 1,9 1,8 2,3 2,3 2,0 2,0

Polska - - - - 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 1,0 0,7 -

Portugalia - - 1,8 1,8 1,9 1,8 1,5 1,5 2,0 2,1 1,9 2,1

Rumunia - - 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 0,4 0,3

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

Słowacja 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 0,8 0,7

Finlandia 2,7 2,8 2,9 2,9 2,8 2,6 2,3 2,1 2,8 2,8 2,5 2,4

Szwecja 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 1,7 1,4 1,8 1,9 1,8 1,9

Zjednoczone 
Królestwo - - - 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,8 0,7 - -

Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00076&langu‑
age=en (2.03.2015).

Jak wskazują dane z tabeli 1, średnio w Unii Europejskiej wydawano na politykę 
rynku pracy 1,76% PKB. Jednocześnie należy tu zauważyć, że w latach 2005–2008 
zmiany tego miernika miały tendencję malejącą. Począwszy jednak od roku 2009 
do 2012 w wielu krajach można obserwować wzrost badanego miernika. Należy 
tu wskazać, że miernik ten jest uzależniony od wartości PKB w danym kraju. I tak, 
w tych krajach, których PKB spadł w latach kryzysu gospodarczego, można było 
odnotować wzrost badanego odsetka, choć być może wartość bezwzględna wydatków 
na politykę rynku pracy pozostała bez zmian lub nawet spadła. Zatem można tu je‑
dynie wskazać na porównanie badanych odsetków między krajami UE, a dynamika 
niestety może być opacznie zrozumiana.

Jeśli chodzi zatem o sam poziom miernika w różnych krajach, to można wysnuć 
wniosek, że w krajach tzw. starej Unii badany odsetek jest z reguły większy niż 
w nowych krajach członkowskich. Są jednakże pewne odstępstwa od tej tezy: miano‑
wicie tradycyjnie „szczupłe” środki przeznacza się na politykę walki z bezrobociem, 
np. w Zjednoczonym Królestwie. Jednakże uogólniając, można zauważyć, że w krajach 
mniej zamożnych odsetek PKB jako miernik wysokości środków przeznaczanych 
na politykę rynku pracy był niższy niż w krajach bogatszych.

Warto tu także podkreślić, jak wskazują dane na rysunku 4, że proporcje między 
wydatkami na aktywne i pasywne formy polityki rynku pracy były w badanym 
okresie względnie stałe. W szczególności w UE‑28 na pasywne formy wydatkowano 
średnio około 70% wszystkich środków na politykę rynku pracy. Może to oznaczać, 
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że również w zakresie prowadzenia walki z bezrobociem w krajach UE ma zastoso‑
wanie europejski model społeczny i wciąż dość dużą wagę przykłada się do wsparcia 
finansowego i socjalnego osób dotkniętych bezrobociem.
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Rysunek 4.  Wydatki na aktywne i pasywne instrumenty polityki rynku pracy w UE-28 
w latach 2005–2011 (% PKB)

Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00076&langu‑
age=en (2.03.2015).

6. Zakończenie

Analizy przeprowadzone w opracowaniu skłaniają do wniosku, że w prowadzeniu 
polityki rynku pracy w Polsce istotne znaczenia ma wpływ sytuacji w koniunktu‑
rze, założenia i wytyczne formułowane na szczeblu unijnym oraz sama działalność 
podmiotów polityki rynku pracy (powiatowych urzędów pracy). Oczywiście w pracy 
urzędów należy podkreślić wagę współpracy urzędników z przedsiębiorcami, jak 
również potrzebę popularyzacji informacji o możliwościach wsparcia miejsc pracy, 
co jest czynione ze środków Funduszu Pracy.

Z kolei porównania w zakresie krajów Unii Europejskiej wskazują, że wciąż 
między tymi krajami istnieją rozbieżności w zakresie odsetka PKB, jakim można 
mierzyć skalę środków przeznaczanych na politykę rynku pracy. Jednakże zróżni‑
cowanie to malało w ostatnich latach. Niemniej jednak zmiany, jakie wprowadzają 
poszczególne kraje członkowskie w tej polityce, również są zdeterminowane bieżącą 
sytuacją w zatrudnieniu i bezrobociu panującą w gospodarce danego kraju.
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Stąd też ogólniejszy wniosek, jaki można tu wysnuć, jest taki, że państwa de‑
cydują się na zwiększanie skali środków przeznaczanych na politykę rynku pracy 
w sytuacji, gdy dysponują środkami o odpowiedniej wysokości, lub też w sytuacji, 
gdy problem bezrobocia nasila się i wymaga natychmiastowej reakcji ze strony 
państwa. Uzasadnienie zatem tej ingerencji państwa jest ściśle powiązane z sytuacją 
w gospodarce jako całości.
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KRYZYS A KONSOLIDACJA FISKALNA  
W POLSCE

1.  Wprowadzenie

Już od ponad dekady kolejne rządy przyznawały, że nierównowaga finansów pu-
blicznych w Polsce ma podłoże strukturalne i wymaga gruntownych reform. Mimo 
to propozycje zamieszczane w programach rządowych albo nie przynosiły większych 
zmian, albo też postulowane zmierzenia okazywały się zbyt trudne do wdrożenia.

Sytuacja zmieniła się po wybuchu światowego kryzysu finansowego. Odpowiedzią 
rządu na ówczesne wydarzenia był przedstawiony w dniu 30 listopada 2008 roku 
Plan stabilności i rozwoju – wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu 
finansowego1. Przewidywano w nim m.in. realizację działań stymulujących popyt 
konsumpcyjny i inwestycyjny poprzez obniżanie obciążeń podatkowych i quasi-po-
datkowych. Spowolnienie gospodarcze i wdrażane działania propopytowe wywarły 
negatywny wpływ na wysokość dochodów publicznych. Zmniejszeniu dochodów nie 
towarzyszyły działania mające na celu redukcję wydatków, przez co finanse publiczne 
znalazły się w stanie głębokiej nierównowagi. Wysokość deficytu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych znacznie przekraczała unijne limity i w lipcu 2009 roku 
Polska została ponownie2 objęta procedurą nadmiernego deficytu. Kolejny program 
rządowy skupiał się już wobec tego w znacznie większym stopniu na konsolidacji 
fiskalnej, czyli działaniach mających na celu zmniejszenie deficytu budżetowego 
i narastanie długu publicznego3.

1 http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1709/$file/1709.pdf (15.03.2015).
2 Po raz pierwszy Polska została objęta procedurą nadmiernego deficytu w 2004 roku.
3 Por. definicja OECD: http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=984 (15.03.2015).
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2. Sytuacja finansów publicznych w latach 2006–2013

Dochody sektora finansów publicznych wzrosły w latach 2006–2013 z 420,4 mld zł 
do 650,3 mld zł (o 54,7%), podczas gdy wydatki – z 442,6 mld zł do 699,2 mld zł 
(o 58,0%).

Dynamika dochodów była nierównomierna; największe tempo wzrostu odnotowa-
no w 2007 roku, co było spowodowane m.in. zaliczeniem do dochodów budżetowych 
środków z Unii Europejskiej. Niekorzystna sytuacja gospodarcza spowodowała 
obniżenie tempa wzrostu dochodów, zarówno podatkowych, jak i niepodatkowych.

W latach 2008–2010 dynamika dochodów była znacznie niższa od dynamiki 
wydatków sektora finansów publicznych, co w warunkach spowolnienia gospodar-
czego doprowadziło w 2010 roku do zrealizowania wyjątkowo wysokiego deficytu 
finansów publicznych (85,1 mld zł, co odpowiadało 6,0% PKB). W kolejnych dwóch 
latach sytuacja nieco się poprawiła, ale w roku 2013 deficyt znowu się pogłębił.

Tabela 1. Dochody, wydatki i wynik sektora finansów publicznych w latach 2006–2013

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

w mld zł

Dochody ogółem 420,4 484,9 515,2 539,9 551,2 604,2 651,1 650,3

podatkowe 218,2 258,4 274,9 268,0 276,0 301,3 307,4 302,4

niepodatkowe 202,3 211,6 220,8 235,8 234,3 252,2 275,1 275,1

środki z UE . 14,8 19,6 36,1 41,0 50,7 68,7 72,8

Wydatki ogółem 442,6 483,2 535,8 590,0 636,3 660,1 689,3 699,2

bieżące 402,8 432,4 475,8 521,5 554,1 573,3 601,3 627,7

kapitałowe 39,8 50,8 60,0 68,5 82,2 86,8 88,0 71,5

Wynik –22,2 1,7 –20,6 –50,1 –85,1 –55,9 –38,2 –48,9

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2006–2013, Rada Ministrów, Warszawa.

Należy zauważyć, że zdaniem Najwyższej Izby Kontroli metodologia obliczania 
dochodów sektora finansów publicznych przez Ministerstwo Finansów jest obarczona 
istotnym błędem. Zaliczenie do dochodów sektora finansów publicznych środków 
przekazywanych z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu 
rekompensaty składek do otwartych funduszy emerytalnych jest nieprawidłowe, 
gdyż środki te powinny zostać wyeliminowane w procesie konsolidacji sektora. Błąd 
ten skutkuje wykazywaniem przez Ministerstwo Finansów zawyżonych dochodów, 
co w oczywisty sposób poprawia wynik sektora finansów publicznych. Według 
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NIK deficyt sektora finansów publicznych jest zaniżany od czasu zmiany sposobu 
finansowania kosztów reformy emerytalnej. W latach 2004–2013 łączne zaniżenie 
deficytu wyniosło 152,0 mld zł, czyli średnio 15,2 mld zł rocznie4.

Sporządzane przez Główny Urząd Statystyczny statystki dotyczące finansów 
publicznych według metodologii unijnej, zgodnie z zasadami Europejskiego Syste-
mu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA), różnią się istotnie od danych 
opracowywanych przez Ministerstwo Finansów zarówno ze względu na odmien-
ny sposób rejestrowania niektórych transakcji, jak i inny zakres instytucjonalny. 
W statystykach sporządzanych według ESA podstawowym agregatem jest sektor 
instytucji rządowych i samorządowych, dzielony na podsektory: instytucji rządo-
wych na poziomie centralnym, instytucji samorządowych na poziomie lokalnym 
oraz funduszy ubezpieczeń społecznych5. Wielkości podawane przez GUS o sytuacji 
sektora instytucji rządowych i samorządowych stanowią podstawę oceny, czy Polska 
wypełnia unijne kryteria fiskalne.

Dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce wzrosły 
w  latach 2006–2013 o 43,9% (z 426,5 mld zł do 613,9 mld zł). W analizowanym 
okresie wydatki instytucji rządowych i samorządowych wzrosły z 465,0 mld zł do 
684,6 mld zł, przy czym najwyższe tempo ich wzrostu odnotowano w latach pogar-
szającej się koniunktury gospodarczej.

Skutki światowego kryzysu finansowego dla budżetu państwa – najważniejsze-
go segmentu podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym – stały się 
odczuwalne w 2008 roku. W trzecim kwartale tego roku aktywność inwestycyjna 
uległa wyraźnemu wyhamowaniu, pogarszały się także inne wskaźniki makroeko-
nomiczne (np. niższy wzrost gospodarczy i niższa dynamika spożycia), co znalazło 
odbicie w wykonaniu dochodów budżetowych. Konieczna okazała się nowelizacja 
ustawy budżetowej na rok 2009, w której prognoza dochodów została obniżona 
o 30,1 mld zł. Przewidywane obniżenie dochodów budżetowych i niepewność co 
do rozwoju sytuacji makroekonomicznej skłoniły Ministra Finansów do bardziej 
restrykcyjnego ustalania limitów wydatkowych.

Nowelizacja ustawy budżetowej okazała się konieczna również w 2013 roku; 
prognoza dochodów została wówczas obniżona o 23,7 mld zł. Niekorzystnie na wy-
sokość dochodów budżetowych wpłynęło przede wszystkim spowolnienie wzrostu 

4 Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 roku, NIK, Warszawa 2014, 
s. 206–207.

5 Według ESA 2010 – funduszy zabezpieczenia społecznego. System ESA 2010 zastąpił obowiązujący 
wcześniej system ESA 95 we wrześniu 2014 roku. W opracowaniu zostały wykorzystane dane o sektorze 
instytucji rządowych i samorządowych sporządzone według metodologii ESA 95, ponieważ dane według 
ESA 2010 obejmują obecnie bardzo krótki zakres czasowy.
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gospodarczego, które było skutkiem stagnacji wzrostu PKB w krajach Unii Europej-
skiej. Miało to wpływ m.in. na niższe wykonanie dochodów podatkowych, w tym 
dochodów z tytułu VAT i CIT.

Wielkość dochodów i wydatków podsektora instytucji samorządowych jest 
zdominowana przez dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego (JST). 
Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych JST jest podatek dochodowy od 
osób fizycznych. Dochody z tego podatku stanowiły w latach 2006–2013 średnio 35% 
wszystkich dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Najniższe dyna-
miki wpływów z PIT odnotowano w latach 2009–2010, na co miały wpływ zarówno 
czynniki systemowe (redukcja liczby progów podatkowych i stawek w przedziałach 
dochodowych), jak i niekorzystna sytuacja ekonomiczna kraju.

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego zwiększyły się w analizowanym 
okresie o 53,2% – z 120,0 mld zł do 183,8 mld zł. Największy wzrost wydatków (rok 
do roku) miał miejsce w roku 2009, kiedy samorządy zrealizowały wydatki na po-
ziomie o 15,6% wyższym niż rok wcześniej.

Najważniejszym podmiotem należącym do podsektora funduszy ubezpieczeń 
społecznych jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS). W latach 2006–2013 
jego przychody wzrosły ze 120,4 mld zł do 191,5 mld zł, a koszty – ze 119,8 mld zł 
do 204,4 mld zł.

Przychody FUS pochodzą głównie ze składek na ubezpieczenie społeczne, w części, 
w jakiej nie podlegają one przekazaniu do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). 
Wysokość wpływów FUS ze składek na ubezpieczenie społeczne zależy zarówno od 
sytuacji na rynku pracy, jak i wysokości wynagrodzeń w gospodarce. Oprócz czyn-
ników makroekonomicznych na sytuację finansową FUS w dużym stopniu wpływają 
również czynniki instytucjonalne, w tym m.in.: wysokość składek przekazywanych 
do OFE, ściągalność składek, wysokość waloryzacji świadczeń.

W 2009 roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych przekroczył 
100 mld zł, by rok później jeszcze się powiększyć (do 111 mld zł). W kolejnych dwóch 
latach deficyt udało się nieco zmniejszyć, ale w 2013 roku ponownie odnotowano jego 
wzrost (do 71 mld zł). Największy deficyt był odnotowywany w sektorze rzadowym, 
ale od 2008 roku ujemny wynik wykazuje także podsektor samorządowy. Deficyt 
budżetów JST pogłębiał się aż do roku 2010, kiedy ukształtował się na poziomie niemal 
15 mld zł. W tym roku deficytem zamknęły się budżety 2 490 JST (88,6% ogółu).

Od 2009 roku ujemny wynik jest także odnotowywany w podsektorze ubezpie-
czeń społecznych. W roku 2009 i 2013 deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
osiągnął wyjątkowo wysoki poziom, równy niemal 13 mld zł.

Od 2008 roku poziom deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych 
w relacji do PKB ponownie przekracza limit dozwolony przez UE.
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Tabela 2.  Dochody, wydatki i wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych 
w latach 2006–2013 według podsektorów*

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

w mld zł

Dochody sektora 426,5 474,3 504,4 499,8 531,8 586,5 611,5 613,9

podsektor rządowy 221,2 252,0 269,0 263,4 287,4 316,1 316,6 312,4

podsektor 
samorządowy 142,3 157,6 178,0 183,8 196,0 204,2 207,5 211,2

podsektor funduszy 
ubezpieczeń społ. 185,0 197,0 215,7 225,7 245,4 251,6 267,9 269,8

Wydatki sektora 465,0 496,4 551,4 600,2 642,7 663,7 673,2 684,6

podsektor rządowy 264,4 287,4 318,8 337,0 377,5 380,7 377,7 372,4

podsektor 
samorządowy 145,0 157,1 180,4 198,6 213,7 215,5 211,7 214,1

podsektor funduszy 
ubezpieczeń społ. 177,6 184,3 210,4 237,8 248,5 252,9 264,4 277,6

Wynik sektora –38,5 –22,1 –47,0 –100,4 –110,9 –77,2 –61,7 –70,7

podsektor rządowy –43,2 –35,3 –49,8 –73,5 –90,1 –64,6 –61,0 –59,9

podsektor 
samorządowy –2,7 0,5 –2,4 –14,7 –17,7 –11,3 –4,1 –2,9

podsektor funduszy 
ubezpieczeń społ. 7,4 12,7 5,2 –12,1 –3,1 –1,3 3,5 –7,8

*Dane według podsektorów przed konsolidacja (przed wyeliminowaniem transferów międzysektorowych).
Źródło: dane Eurostatu.
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w latach 2006–2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Wielkość deficytu w bezpośredni sposób wpływa na wysokość długu publicznego. 
Deficyt budżetowy oraz ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdyspo-
nowania są najważniejszymi elementami potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. 
Na wzrost długu wpływa także sytuacja makroekonomiczna kraju (przede wszyst-
kim tempo wzrostu PKB), poziom stóp procentowych oraz – ze względu na dużą 
wagę instrumentów dłużnych denominowanych w walutach obcych – deprecjacja 
złotego. Według szacunków Ministerstwa Finansów osłabienie waluty krajowej 
spowodowało w latach 2008–2010 wzrost zadłużenia o niemal 2% PKB, a w latach 
2008–2011 – o ponad 4% PKB6.

Państwowy dług publiczny (według metodologii krajowej, stan na koniec roku) 
zwiększył się w latach 2006–2013 o 74% – z 506,3 mld zł do 880,2 mld zł. Najwyż-
sze tempo wzrostu odnotowano w roku 2008 (13,3%), najniższe natomiast w roku 
2012 (3,1%).

Wzrost długu sektora instytucji rządowych i samorządowych był większy niż 
wzrost długu liczony według metodologii krajowej. Od 2006 roku do 2013 roku 
dług sektora instytucji rządowych i samorządowych zwiększył się o ponad 84% 
(z 506,3 mld zł do 932,5 mld zł).

Podstawowe różnice pomiędzy sposobem obliczania wysokości państwowego 
długu publicznego i długu instytucji rządowych i samorządowych polegają na tym, 
że według metodologii ESA dług jest zwiększany m.in. o zadłużenie Krajowego 
Funduszu Drogowego oraz zobowiązania z tytułu budowy dwóch etapów autostrady 
A1 i odcinka II autostrady A2, zmniejszany natomiast o zobowiązania wymagalne.

Większość zadłużenia generuje Skarb Państwa, ale w ostatnich latach wrastał udział 
zadłużenia podsektora samorządowego. Dług ten jest związany przede wszystkim 
z realizacją przez JST projektów współfinansowanych ze środków UE; część długu 
przypada także na samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Zadłużenie podsektora ubezpieczeń społecznych na koniec 2013 roku osiągnęło 
poziom bliski 31 mld zł. Ponieważ są to przede wszystkim zobowiązania FUS wo-
bec budżetu państwa z tytułu zaciągniętych pożyczek, w ujęciu skonsolidowanym 
zadłużenie to jest znacznie mniejsze – nie przekracza 0,5 mld zł.

W 2010 roku relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniosła 52,8%, 
przekraczając o 2,8 punktów procentowych zapisany w ustawie o finansach publicz-
nych pierwszy próg ostrożno ściowy. Relacja długu sektora instytucji rządowych 
i samorządowych do PKB już w roku 2009 przekroczyła 50%, a w roku 2013 wyniosła 
57%, co oznacza, że niebezpiecznie zbliżyliśmy się do limitu zapisanego w traktacie 
z Maastricht (60% PKB).

6 Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012, s. 34.
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Tabela 3.  Państwowy dług publiczny oraz dług sektora instytucji rządowych 
i samorządowych w latach 2006–2013 według podsektorów*

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

w mld zł

Państwowy dług 
publiczny 506,3 527,4 597,8 669,9 747,9 815,3 840,5 880,2

Dług sektora 
instytucji rządowych 
i samorządowych

506,0 529,4 600,8 684,4 777,4 859,2 886,9 932,5

podsektor rządowy 481,9 508,5 577,5 648,4 733,1 815,1 844,3 892,8

podsektor 
samorządowy 25,6 26,4 29,4 40,8 55,2 65,2 67,8 67,5

podsektor funduszy 
ubezpieczeń społ. 4,3 0,0 0,0 9,5 10,9 16,7 19,7 30,9

*Dane według podsektorów przed konsolidacja (przed wyeliminowaniem transferów międzysektorowych).
Źródło: dane Eurostatu i Ministerstwa Finansów.

3. Działania konsolidacyjne w Polsce w latach 2006–2013

Sytuacja ekonomiczna kraju i narastająca nierównowaga finansów publicznych 
doprowadziła do opracowania programu rządowego, nastawionego przede wszystkim 
na działania konsolidacyjne. W dniu 29 stycznia 2010 roku został przedstawiony 
Plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych w latach 2010–20117, w którym 
za niezbędne uznano wzmocnienie ram instytucjonalnych konsolidacji m.in. po-
przez wprowadzenie reguł fiskalnych. Założono, że zostaną wprowadzone kolejno 
dwie reguły wydatkowe: pierwsza – tymczasowa, służąca ograniczeniu deficytu 
strukturalnego do pożądanego poziomu – i druga – docelowa, stabilizująca deficyt 
na ustalonym poziomie. Ustalono także, że w okresie obowiązywania procedury 
nadmiernego deficytu Rada Ministrów nie będzie przyjmować projektów ustaw, 
które skutkowałyby spadkiem dochodów i/lub wzrostem wydatków sektora finan-
sów publicznych.

Wśród proponowanych działań konsolidacyjnych znalazły się także:
• poprawa jakości sprawozdawczości i planowania w sektorze finansów publicznych,
• efektywne planowanie wieloletnie i wdrażanie budżetu zadaniowego,
• poprawa zarządzania płynnością sektora finansów publicznych.

7 Plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych w latach 2010–2011. Propozycje, Kancelaria Pre-
zesa Rady Ministrów, Warszawa, 29 stycznia 2010.
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W ramach konsolidacji finansów publicznych planowano także dokończenie 
reformy emerytalnej, poszerzenie bazy podatkowej (m.in. poprzez uszczelnienie 
systemu VAT) i działania mające na celu przyspieszenie prywatyzacji.

Reguły fiskalne

W ostatnich latach coraz większe znaczenie przywiązuje się do tzw. reguł fiskal-
nych, które w literaturze definiowane są najczęściej jako: „permanentne ograniczenie 
polityki fiskalnej, odzwierciedlone we wskaźnikach budżetowych, wskazujących 
na jej postępy”8.

Podstawową regułą fiskalną w Polsce jest reguła zadłużenia, ograniczająca wiel-
kość relacji długu publicznego do 60% PKB, co jest zgodne z limitem ustanowionym 
w ustawodawstwie unijnym. O randze tej reguły w Polsce świadczy fakt wpisania 
jej do Konstytucji RP. Rozwinięciem reguły są regulacje ostrożnościowe zawarte 
w ustawie o finansach publicznych.

Regulacje ostrożnościowe miały zapewniać bezpieczeństwo finansów publicznych. 
Jak wykazała praktyka, ich skuteczność nie jest zbyt wysoka. W 2013 roku nastąpiło 
zawieszenie obowiązywania pierwszego progu ostrożnościowego9, a od roku 2014 
przepis o tym progu został uchylony. Projektodawcy ustawy zawieszającej pierwszy 
próg ostrożnościowy uzasadniali to koniecznością podjęcia działań o charakterze 
antycyklicznym, przeciwdziałających spowolnieniu gospodarczemu, wynikającemu 
z kryzysu finansowego w krajach strefy euro10.

Mimo iż wielkość długu publicznego jest zdominowana przez zadłużenie Skar-
bu Państwa, w ustawie o finansach publicznych zostały określone również limity 
zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

Do końca 2013 roku JST były zobowiązane do przestrzegania limitu całkowitego 
zadłużenia, który został ustalony na 60% dochodów (z pewnymi wyłączeniami). 
Obowiązywał także 15% limit relacji planowanych spłat kredytów, pożyczek i wykupu 

8 Definicja pochodzi z artykułu:G. Kopits, S. Symanski, Fiscal Policy Rules, „IMF Occasional Paper” 
1998, No. 162, za: K. Marchewka-Bartkowiak, Reguły fiskalne, „Analizy BAS” 2010, nr 7, s. 3.

9 Pierwszy próg ostrożnościowy obowiązywał, gdy relacja państwowego długu publicznego do PKB 
przekraczała 50%, lecz nie była większa niż 55%. W takiej sytuacji Rada Ministrów była zobowiązana do 
uchwalenia projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy z relacją deficytu budżetu państwa 
do dochodów budżetu państwa nie wyższą niż taka sama relacja wynikająca z ustawy budżetowej na rok 
bieżący.

10 Por. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, Rada Ministrów, 
Warszawa 2013, druk nr 1575.
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obligacji wraz z odsetkami i dyskontem w danym roku budżetowym do dochodów 
budżetowych.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązuje limit określony w art. 243 Ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych11. Dopuszczalna obecnie w roku 
budżetowym (n) łączna wielkość12 spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, 
wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych 
spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (R + O) w relacji do 
dochodów (D) jest wyznaczana według wzoru uwzględniającego wielkość dochodów 
bieżących (Db), dochodów ze sprzedaży majątku (Sm) i wydatków bieżących (Wb) 
w trzech latach budżetowych poprzedzających rok budżetowy (n – 1, n – 2 i n – 3).
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Pod koniec 2010 roku została uchwalona nowelizacja ustawy o finansach publicz-
nych13, która po raz pierwszy wprowadziła do polskiego systemu prawnego regułę 
wydatkową. Zgodnie z tą regułą, nazywaną dyscyplinującą regułą wydatkową, kwota 
wydatków budżetu państwa na zadania publiczne nie mogła być większa niż kwota 
środków planowanych na ich realizację w roku poprzednim, powiększona w stop-
niu odpowiadającym prognozie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych na dany rok budżetowy, powiększonego o punkt procentowy.

Reguła dyscyplinująca objęła niewielką część wydatków budżetowych. Nie stoso-
wano jej m.in. do wydatków na obsługę długu publicznego, środków własnych UE, 
wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń emerytalno-rentowych funkcjo-
nariuszy i uprawnionych członków ich rodzin oraz uposażeń sędziów i prokuratorów 
w stanie spoczynku, a także dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu 
Emerytur Pomostowych i Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS na sfinanso-
wanie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych gwarantowanych przez państwo. 
Ustawa wprowadzająca regułę dodatkowo rozszerzała zakres wydatków nieobjętych 
tą regułą m.in. o subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego, wydatki 
na potrzeby obronne RP, składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu 
państwa, wypłaty świadczeń finansowanych ze środków budżetu państwa zleconych 
do wypłaty ZUS i KRUS, wydatki na programy wieloletnie14.

11 Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240.
12 Z wyłączeniami określnymi w art. 243 ust. 3 i 3a.
13 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1726).
14 Ibidem, art. 25 ust. 1.
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Dyscyplinująca reguła wydatkowa – zgodnie z założeniami – miała charakter 
tymczasowy. Została ona zastąpiona regułą stabilizującą (numeryczną) wprowa-
dzoną na mocy Ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw15. Wzór, według którego jest wyznaczany 
dopuszczalny limit planowanych wydatków, wraz z obszernymi objaśnieniami, jest 
zawarty w art. 112aa ustawy o finansach publicznych.

WYDn =WYDn−1
* ⋅En(CPIn )⋅[WPKBn +Kn]+En(ΔDDn )

gdzie:
WYDn – kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na rok n
WYD*n-1 – kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na rok n – 1, 
skorygowana zgodnie z aktualizacją prognoz średniorocznego wskaźnika cen to-
warów i usług konsumpcyjnych CPI
Em(xn) – prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok m zmienna x w roku n
WPKBn – wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto 
w cenach stałych za okres ostatnich 8 lat do roku n włącznie
Kn – wielkość korekty kwoty wydatków na rok n
En(ΔDDn) – prognozowana wartość ogółem działań dyskrecjonalnych w zakresie 
podatków i składek na ubezpieczenia społeczne

Reguła wydatkowa obejmuje budżet państwa (z wyjątkiem instytucji, o któ-
rych mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych16) oraz najważniejsze 
fundusze celowe i fundusze Banku Gospodarstwa Krajowego. Reguła nie obejmuje 
wydatków budżetu środków europejskich. Wydatki niektórych jednostek (np. JST, 
Narodowego Funduszu Zdrowia) są odejmowane od limitu wydatkowego obliczonego 
zgodnie z tą regułą, część instytucji sektora rządowego i samorządowego nie jest 
objęta stabilizującą regułą wydatkową w żadnym zakresie (np. uczelnie publiczne, 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury).

W bardzo dużym skrócie wielkość wydatków zgodnie z regułą wydatkową jest 
obliczana według pięciokrokowego schematu17. W pierwszym kroku wydatki z roku 
n – 1 są korygowane zgodnie z aktualizacją prognoz inflacji. Następnie kwota ta jest 
mnożona przez prognozowany na rok n wskaźnik inflacji CPI (krok 2). W kolejnym 

15 Dz.U. 2013 poz. 1646.
16 Są te instytucje, których plany finansowe są włączane do projektu budżetu państwa bez negocjacji, 

m.in. Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta RP, Trybunał Konstytucyjny, Najwyż-
sza Izba Kontroli, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny wraz z wojewódzkimi sądami admini-
stracyjnymi, Krajowa Rada Sądownictwa, sądownictwo powszechne.

17 Por. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw, Rada Ministrów, Warszawa 2013, druk sejmowy nr 1789, s. 25–35.
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kroku otrzymana wielkość jest mnożona przez wskaźnik średniookresowej dynamiki 
wartości PKB w cenach stałych. W kroku czwartym kwota wydatków może zostać 
zmieniona w efekcie tzw. mechanizmu korygującego, w którym są brane po uwagę 
wielkości wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (z uwzględnieniem 
kosztów reformy emerytalnej) oraz państwowego długu publicznego (w relacji do 
PKB), a także sytuacja ekonomiczna kraju (tzw. dobre czasy i złe czasy). W ostatnim 
kroku do kwoty określonej uprzednio kwoty wydatków jest dodawana prognozowana 
wartość działań dyskrecjonalnych dotyczących podatków i składek na ubezpieczenia 
społeczne o znaczącej skali.

Regułę po raz pierwszy zastosowano przy opracowywaniu projektu ustawy bu-
dżetowej na rok 2015, przy czym sposób wyliczania limitu dla tego roku był nieco 
inny niż docelowo przewidziano dla kolejnych lat.

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła także ograniczenia dotyczące 
możliwości uchwalania budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Od 2011 roku 
JST nie mogą uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące nie znajdą pokrycia 
w dochodach bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z  lat ubiegłych 
i o wolne środki.

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Reforma systemu ubezpieczeń społecznych z 1999 roku wyraźnie pogorszyła sy-
tuację finansową FUS. W ramach I filaru na konta ubezpieczonych zaczęła wpływać 
tylko część składek na ubezpieczenie społeczne, resztę przekazywano do otwartych 
funduszy emerytalnych (OFE). Na pogorszenie sytuacji finansowej FUS wpłynęło 
także wprowadzenie limitu zarobków, od których są odprowadzane składki.

Poprawę sytuacji finansowej FUS miały przynosić doraźnie wprowadzane 
zmiany. Od maja 2011 roku została zmniejszona wysokość składki odprowadzanej 
do OFE z 7,3% do 2,3%18. Obniżenie wysokości składki rentowej w lipcu 2007 roku 
okazało się na tyle obciążające finanse FUS, że od lutego 2012 roku składka została 
podwyższona.

Nierównowaga finansowa w systemie emerytalnym istotnie oddziałuje na stan 
budżetu państwa. Początkowo dofinansowanie FUS ze środków budżetowych miało 
wyłącznie formę dotacji, co pogłębiało deficyt budżetowy. Zastąpienie części dotacji 
refundacjami i pożyczkami niezaliczanymi do wydatków, lecz do rozchodów zapi-

18 Założono wówczas, że w kolejnych latach udział składki przekazywanej do OFE będzie zwiększany, 
tak aby w roku 2017 i później wynosił 3,5%.



Elżbieta Malinowska-Misiąg 528

sywanych „pod kreską” obniżyło deficyt budżetu państwa. Refundacje miały być 
finansowane z prywatyzacji, jednak źródło to okazało się niewspółmiernie niskie 
do potrzeb, stąd też w budżecie państwa pojawia się co roku pozycja „ujemne saldo 
przychodów z prywatyzacji”, zwiększająca potrzeby pożyczkowe budżetu państwa. 
Od 2010 roku FUS jest zasilany środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej. FUS 
zaciąga także pożyczki z budżetu państwa. Jego zobowiązania z tego tytułu na koniec 
2013 roku wyniosły 30,9 mld zł.

Niepokojące prognozy demograficzne i niedobory FUS doprowadziły do uchwale-
nia reformy, która od początku 2013 roku stopniowo podnosi wiek emerytalny kobiet 
i mężczyzn oraz ogranicza część przywilejów emerytalnych związanych z możli-
wością wcześniejszego przechodzenia na emeryturę i korzystniejszym sposobem 
obliczania wysokości świadczeń. Docelowo w powszechnym i rolniczym systemie 
emerytalnym wiek uprawniający do przejścia na emeryturę ma zostać zrównany dla 
mężczyzn i dla kobiet i podniesiony do 67 lat19. Założono, że podwyższanie wieku 
emerytalnego będzie następować co kwartał o 1 miesiąc, co oznacza, że mężczyźni 
docelowy poziom wieku emerytalnego osiągną w 2020 roku, a kobiety w 2040 roku.

Reforma ograniczyła przywileje emerytalne sędziów, prokuratorów i  funk-
cjonariuszy służb mundurowych, polegające na zmianie obliczania wysokości ich 
świadczeń. Ograniczono także możliwość wcześniejszego przechodzenia w stan 
spoczynku sędziów i prokuratorów. Reforma objęła też żołnierzy i funkcjonariu-
szy służb mundurowych – uchwalono przepisy wydłużające okres ich aktywności 
zawodowej i zmieniające sposób obliczania wysokości emerytur.

Narastający dług publiczny skłonił władze do uchwalenia w błyskawicznym 
tempie pod koniec 2013 roku kolejnej reformy systemu emerytalnego20, zmieniającej 
funkcjonowanie części kapitałowej systemu. W lutym 2014 roku 51,5% aktywów netto 
OFE zostało przekazane do ZUS. Skarbowe papiery wartościowe zostały umorzone, 
a obligacje Krajowego Funduszu Drogowego skonsolidowane, w efekcie czego dług 
sektora instytucji rządowych i samorządowych obniżył się o 145,8 mld zł (około 
8,5% PKB)21. Ubezpieczeni musieli podjąć decyzję, czy chcą pozostać w OFE, czy 
też cała ich składka ma trafiać do FUS, przy czym brak jakichkolwiek działań z ich 
strony oznaczał rezygnację z OFE. Wśród uchwalonych zmian znalazło się także 

19 Regulacje objęły kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 roku i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 
1947 roku.

20 Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określe-
niem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. 
2013 poz. 1717).

21 Komunikat w  sprawie przekazania części aktywów OFE do ZUS, Ministerstwo Finansów, luty 
2014  roku, http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/7398795/Komunikat+w+sprawie+przekaz
ania+cz%C4%99%C5%9Bci+aktyw%C3%B3w+OFE+do+ZUS.pdf (15.03.2015).
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m.in. obniżenie wysokości składki przekazywanej do OFE do 2,92% i wprowadzenie 
tzw. suwaka bezpieczeństwa, czyli obowiązku przekazywania – przez 10 lat przed 
osiągnięciem wieku emerytalnego – kapitału zgromadzonego w OFE do funduszu 
emerytalnego FUS.

Reforma przyniosła krótkotrwałą poprawę relacji długu do PKB22. Poprawić się 
także powinna sytuacja finansowa FUS – zarówno poprzez zmniejszenie wysokości 
składki przekazywanej do OFE, jak i zaniechanie odprowadzania składki do OFE 
przez część ubezpieczonych, a także mechanizm suwaka bezpieczeństwa.

Inne działania konsolidacyjne

Oprócz wprowadzania reguł fiskalnych i reform systemu ubezpieczeń społecz-
nych rząd podejmował także inne działania konsolidacyjne mające na celu zarówno 
zwiększenie dochodów budżetowych, jak i zmniejszenie wydatków. Zwiększaniu 
wpływów sektora finansów publicznych służyły wprowadzane zmiany systemowe, 
takie jak: podwyższanie stawek podatkowych oraz ograniczanie ulg podatkowych 
i zamrożenie progów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Od stycznia 2011 roku podwyższono stawki VAT z 22% do 23% i z 7% na 8% 
(jednocześnie zmniejszono stawki na podstawowe towary żywnościowe z 7% do 5%). 
Podwyższenie stawek VAT miało mieć charakter tymczasowy (do końca 2013 roku), 
ale podwyżka została utrzymana – stawki VAT nie zmniejszą się co najmniej do 
2016 roku23.

Podwyższono także stawki akcyzy, m.in. na wyroby tytoniowe, na olej napędowy 
i opłatę paliwową. W maju 2011 roku zniesiono ulgę na biokomponenty w akcyzie, 
a od 2013 roku akcyzą objęto także gaz ziemny do celów opałowych (z wyłączeniem 
gospodarstw domowych) i susz tytoniowy.

Wśród działań mających na celu zmniejszenie wydatków można wymienić tak-
że: zamrożenie funduszu wynagrodzeń w sferze budżetowej, obniżenie wskaźnika 
waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i wysokości zasiłków pogrzebowych.

Wielkość potrzeb pożyczkowych budżetu państwa jest najważniejszym czyn-
nikiem wpływającym na wysokość długu publicznego. Jednym ze sposobów na 

22 Zgodnie z metodologią ESA 95 reforma poprawiała wynik sektora instytucji rządowych i samorzą-
dowych (przejęte zobowiązania emerytalne powiększają dochody), jednak zgodnie z metodologią ESA 
2010, obowiązującą od września 2014 roku, reforma nie ma wpływu na wynik sektora.

23 Informacja o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady w ramach pro-
cedury nadmiernego deficytu, Rzeczpospolita Polska, Warszawa, kwiecień 2014, s. 12 http://www.mf.gov.
pl/documents/764034/1002171/EDP+raport+2014.04.pdf (15.03.2015).
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wzmocnienie systemu zarządzania płynnością budżetu państwa było wprowadzenie 
dla dużej części podmiotów sektora finansów publicznych obowiązku lokowania 
środków na rachunku Ministra Finansów.

4. Zakończenie

Polski rząd zamierza kontynuować konsolidację fiskalną w kolejnych latach. Wzrost 
dochodów ma następować m.in. dzięki zwiększaniu stawek podatku akcyzowego, 
utrzymaniu podwyższonych stawek VAT na niezmienionym poziomie, wpłatom 
PGL Lasy Państwowe do budżetu państwa, a także zwiększeniu liczby odcinków 
dróg, na których są pobierane opłaty za przejazd w systemie ETC (via TOLL).

Zakłada się także, że progi podatkowe, zryczałtowane koszty uzyskania przycho-
dów i kwota zmniejszająca podatek nie zostaną zwaloryzowane. Poprawie sytuacji 
dochodowej mają służyć też działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów 
podatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowej24.

Po stronie wydatkowej ważną rolę odegra z pewnością wprowadzona pod koniec 
roku 2013 stabilizująca reguła wydatkowa, której celem jest zapewnienie stabilności 
finansów publicznych i korygowanie ich ewentualnej nadmiernej nierównowagi.

Należy przy tym zauważyć, że niektóre działania mające na celu poprawę sytuacji 
finansów publicznych miały charakter jedynie pozorny. Niewątpliwie działaniem 
takim było zastąpienie części dotacji dla FUS nieoprocentowaną pożyczką z budże-
tu. Wątpliwości budzi także reforma systemu kapitałowego; wnioski w sprawie jej 
niekonstytucyjności czekają na rozpatrzenie Trybunału Konstytucyjnego.

Niemniej jednak działania konsolidacyjne polskiego rządu zostały dobrze oce-
nione przez Radę Ecofin. W czerwcu 2014 roku wyraziła ona zgodę na zawieszenie 
procedury nadmiernego deficytu, uznając, że Polska jest na dobrej drodze, żeby 
obniżyć wysokość deficytu do poziomu dozwolonego limitu.
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WYDATKI PUBLICZNE NA OCHRONĘ ZDROWIA 
W POLSCE PO 2000 ROKU – WYBRANE 
PROBLEMY DYNAMIKI I STRUKTURY ZMIAN

1.  Wprowadzenie

Nie dokonując ocen wartościujących, można jednoznacznie stwierdzić, iż nie-
dobór środków publicznych na realizację szeroko rozumianych zadań publicznych 
jest we współczesnym świecie zjawiskiem powszechnym. Występuje ono nieza-
leżnie od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i od realizowanego modelu 
ustrojowego państwa1. Odczucie względnych rozmiarów tych niedoborów środków 
publicznych w dużym stopniu zależy od realizowanego bądź prospektywnego pro-
gramu rozwoju społeczno-gospodarczego z określoną rolą w tym zakresie szeroko 
rozumianej interwencji publicznej. Innymi słowy: odczucie względnego niedoboru 
środków publicznych na realizację zadań publicznym jest wprost proporcjonalne 
do szeroko rozumianych oczekiwań społecznych w tym zakresie. Szczególnie ostro 
problem ten występuje w państwach średnio rozwiniętych gospodarczo, realizujących 
model rozwoju krajów wysokorozwiniętych o silnej bazie ekonomicznej. Ostrość 
tego zjawiska generalnie przybiera formę zwaną kryzysem finansów publicznych.

1 Deficyt środków na  finansowanie usług ochrony zdrowia okazuje się jeszcze większy, kiedy 
uwzględni się różnice jakościowe i ilościowe w zaspokajaniu potrzeb w tym zakresie między regionami 
oraz miastami i obszarami wiejskimi. O potrzebach tego typu nie wspomina się w tym opracowaniu. 
por. E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji 
w Polsce. Analiza regionalna, IBnGR, Warszawa–Gdańsk 2008, s. 100.
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2.  Zmiany struktury i dynamiki wydatków  
– wybrane elementy

W Polsce jednym z najostrzejszych przejawów trudności ze sfinansowaniem 
zadań publicznych jest sytuacja w ochronie zdrowia. W odbiorze społecznym w tej 
dziedzinie ukształtowało się wiele stereotypów niemających odbicia w realnej rzeczy-
wistości. W najbardziej ogólnym ujęciu, według syntetycznej klasyfikacji wydatków 
publicznych COFOG2 można stwierdzić, iż wydatki publiczne na ochronę zdrowia 
w naszym kraju z poziomem 10,9% ogółu wydatków publicznych w 2012 roku 
wśród dziesięciu wyróżnianych tam grup wydatków publicznych zajmują dopiero 
piąte miejsce za: ochroną socjalną (38%), działalnością ogólnopaństwową (14,2%), 
sprawami gospodarczymi (11,9%) i edukacją (12,1%). Co więcej, według porówny-
walnych danych udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach publicznych 
w Polsce w latach 2002–2005 malał z 10,6% do 9,8%, następnie wzrastał do roku 
2009 do 11,4%, a w latach 2010–2012 utrzymywał się na stałym poziomie – około 
10,9% (co w wielkościach bezwzględnych pokazuje wykres 1).

Odnosząc poziom wydatków na ochronę zdrowia do PKB według omawianego 
tu ujęcia COFOG, stwierdza się, iż w latach 2002–2005 relacja ta zmniejszyła się 
z 4,7% do 4,2% PKB, a następnie wzrastała do roku 2009 do poziomu 5,1% PKB. 
W latach 2010–2012 udział tej grupy wydatków stale maleje, przyjmując odpowiednio 
wartości 4,9%, 4,7% i 4,6%. Trzeba tu jednocześnie dodać, iż rozmiary wydatków 
ogółem sektora publicznego w Polsce w relacji do PKB (w porównaniu do innych 
krajów europejskich) są na relatywnie niskim poziomie3.

Znane powszechnie niedobory ilościowe i jakościowe w tej sferze wskazują, iż 
obserwowane zmniejszanie nakładów na ochronę zdrowia w relacji do PKB należy 
ocenić negatywnie w kontekście społecznym (starzenie się społeczeństwa), mate-
rialnym (luka infrastrukturalna jakościowa i  ilościowa), ogólnocywilizacyjnym 
(niedostosowanie do współczesnych wyzwań rozwojowych). Należy tu zwrócić uwagę 
na niemal powszechnie zauważalne w praktyce zjawisko niedostrzegania zależności 
między wzrostem gospodarczym, rozwojem społecznym i gospodarczym oraz kosz-

2 Szczegółowo na ten temat zob. m.in. Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych, GUS, 
Warszawa 2010, s. 11–37 i 104–113 oraz Polska. Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samo-
rządowych. 2002–2012. Według metodologii MFW. GFSM 2001, Departament Polityki Finansowej, Analiz 
i Statystyki, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014, s. 53.

3 Polska. Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych. 2002–2012. Według 
metodologii MFW. GFSM 2001, Departament Polityki Finansowej, Analiz i  Statystyki, Ministerstwo 
Finansów, Warszawa 2014, s. 35.
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tami, jakie generują ww. procesy. Przechodząc na coraz to wyższe poziomy rozwoju 
cywilizacyjnego bynajmniej nie generujemy wyłącznie coraz to większych dochodów, 
lecz również wytwarzamy coraz to większe koszty. W szczególności dotyczy to wła-
śnie szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Stąd też można wskazać, iż oderwanie 
nakładów publicznych na ochronę zdrowia od efektów wzrostu gospodarczego jest 
działaniem co najmniej niepożądanym w polskich warunkach. Stwierdzenie po-
wyższe z oczywistych względów nie może prowadzić do akceptacji bezrefleksyjnego 
nieprzemyślanego wzrostu nakładów publicznych na tę sferę. Wręcz przeciwnie, 
musi być punktem wyjścia do kontynuowania z lepszymi niż dotychczas efektami 
programów racjonalizacji wydatków sektora publicznego w omawianej dziedzinie.
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Wykres 1.  Nakłady sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w 2012 roku 
według funkcji COFOG (w mld zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polska. Statystyka Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorzą-
dowych. 2002–2012. Według metodologii MFW. GFSM 2001, Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, 
Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014, s. 25.

W ogólnym zarysie podobny obraz nakładów na służbę zdrowia w Polsce otrzy-
mujemy, badając wydatki na ochronę zdrowia w oparciu o wyniki Narodowych 
Rachunków Zdrowia. Źródło to ma podstawowe znaczenie w analizie wydatków 
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na ochronę zdrowia w naszym kraju, ponieważ pokazuje przedmiotowe wielkości 
w podziale na sektory publiczny i prywatny, wyodrębnia rodzaje usług, dostawców 
dóbr i usług oraz źródła ich finansowania. Trzeba w tym kontekście wyraźnie 
podkreślić, iż nie można w zasadzie analizować wydatków publicznych na ochronę 
zdrowia w Polsce z pominięciem wydatków sektora prywatnego, w tym zwłaszcza 
gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i prywatnych ubezpieczeń. Na takie ujęcie 
pozwalają właśnie wspomniane Narodowe Rachunki Zdrowia. Jak wskazano dalej, 
udział sektora prywatnego, w tym zwłaszcza wydatki gospodarstw domowych, w sfi-
nansowaniu wydatków na niektóre rodzaje dóbr i usług w omawianej tu dziedzinie 
jest w Polsce nie tylko znaczący, ale wręcz dominujący.

W latach 2003–20114 w ujęciu nominalnym rozmiary PKB w Polsce zwiększyły 
się o 81,5%, bieżące wydatki publiczne na ochronę zdrowia zwiększyły się o 98,5%, 
a wydatki bieżące prywatne o 83%. Niebagatelną kwotę przeznacza się również 
na tzw. wydatki powiązane z ochroną zdrowia, jednak ta grupa wydatków zwiększyła 
się w omawianym okresie w ujęciu nominalnym zaledwie o 14,9%. Gdy rozpatruje 
się ogół wydatków na ochronę zdrowia wraz z wydatkami powiązanymi z ochroną 
zdrowia, bez uwzględniania nakładów na  inwestycje, wówczas stwierdza się, iż 
w latach 2003–2011 kwota ta zwiększyła się zaledwie o 57,8%, czyli znacznie mniej 
niż wzrost PKB w omawianym okresie.

Przedstawione wyżej przemiany dla okresu 2003–2011 przebiegały ze znaczną 
zmiennością w omawianych latach. Udział publicznych wydatków bieżących w PKB 
w latach 2003–2006 wahał się w granicach 4,0–4,1%. Do roku 2009 wzrósł do 4,8%, 
a w latach 2010 i 2011 wynosił odpowiednio 4,7 i 4,5%. Bieżące wydatki prywatne 
na ochronę zdrowia wynosiły w latach 2003–2008 około 1,8% PKB, a od roku 2009 
do 2011 stanowią 1,9% PKB. Warto tu więc zwrócić uwagę, iż w takim ujęciu w roku 
2011 bieżące prywatne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce stanowiły 41% kwoty 
bieżących wydatków publicznych w tym zakresie, czyli 29% ogółu wydatków bieżących 
na ochronę zdrowia w Polsce. Zgodnie z trendami obserwowanymi w krajach Unii 
Europejskiej należy spodziewać się, że także w Polsce udział wydatków prywatnych 
na finansowanie ochrony zdrowia będzie rósł5.

Narodowe Rachunki Zdrowia (jak wspomniano wcześniej) pozwalają prześledzić 
strukturę ogółu wydatków na ochronę zdrowia w Polsce oraz zmiany tej struktury 

4 Analizę na podstawie danych z tego podstawowego źródła musiano zakończyć w niniejszym opra-
cowaniu na roku 2011, ponieważ do dnia 17 lutego 2015 roku w GUS nie były dostępne informacje doty-
czące roku 2012.

5 K. Ryć, Z. Skrzypczak, Finansowanie prywatne ochrony zdrowia – Polska na tle krajów europejskich, 
w: System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, red. E. Nojszewska, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2011, s. 201–205 i 217.
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w latach 2004–2011. W bieżących nakładach ogółem na ochronę zdrowia w Pol-
sce, w całym tym okresie niezmiennie dominowały trzy główne grupy wydatków, 
tj. na szpitale, na świadczeniodawców opieki ambulatoryjnej oraz na sprzedawców 
i innych dostawców leków i sprzętu medycznego. Nakłady na lecznictwo szpitalne 
w latach 2004–2007 wahały się w granicach 29–32% ogółu wydatków, a w latach 
2008–2011 osiągały 34–35% wydatków. Wydatki na świadczeniodawców opieki 
ambulatoryjnej w  latach 2004–2009 wykazywały wzrost od około 25% do 31%, 
a w latach 2010–2011 obejmowały 29% ogółu wydatków na ochronę zdrowia. Grupa 
wydatków na sprzedawców i innych dostawców leków sprzętu medycznego w okresie 
2004–2011 wykazywała malejący udział w wydatkach ogółem – z 33% na początku 
do 26% w końcu omawianego tu okresu. W sumie więc w roku 2011 na wymienione 
trzy grupy świadczeń medycznych w Polsce przeznaczano 89,5% ogółu wydatków 
na ochronę zdrowia.

Przedstawione ujęcie bieżących wydatków ogółem nie pokazuje prawdziwej struk-
tury tychże wydatków w kontekście obciążenia nimi sektora publicznego. Odnosząc 
się do wymienionych trzech głównych grup wydatków na ochronę zdrowia, które 
w przypadku sektora publicznego obejmują 86,8% ogółu jego bieżących wydatków 
na ochronę zdrowia, stwierdza się:
• Sektor publiczny ma pozycję dominującą, a nawet quasi-monopolistyczną w za-

kresie finansowania lecznictwa szpitalnego. W latach 2004–2011 środki publiczne 
stanowiły od 98% w roku 2004 do 96% w roku 2011 ogółu wydatków na szpitale.

• W drugiej z najpoważniejszych grup wydatków na ochronę zdrowia w Polsce, 
tj.  sfinansowanie wydatków na świadczeniodawców opieki ambulatoryjnej, 
sektor publiczny dostarczał od 62% w roku 2004 do 64% w 2011 ogółu środków. 
Jak widać, opieka ambulatoryjna w ponad 1/3 była finansowana przez sektor 
prywatny.

• Trzecia z największych grupa wydatków, tj. na sfinansowanie sprzedawców 
i  innych dostawców leków i sprzętu medycznego, była zabezpieczana przez 
sektor publiczny w latach 2004–2011 na poziomie 36–38%, czyli w tej sferze 
zdecydowana większość środków pochodziła z sektora prywatnego.
Omawiane tu trzy główne grupy wydatków w przypadku sektora prywatnego 

stanowiły 96,2% wydatków bieżących tego sektora na ochronę zdrowia w Polsce. 
W praktyce sektor prywatny wykazywał niewielki, aczkolwiek stale rosnący (po-
dwojenie go w okresie 2004–2011) udział w sfinansowaniu wydatków bieżących 
na szpitale. Było to na poziomie 1,9% w 2004 roku do 4,3% w 2011 roku. W tym 
wydatki gospodarstw domowych obejmowały od około 0,4% do 2,0%.

W zakresie sfinansowania świadczeniodawców opieki ambulatoryjnej udział 
omawianego sektora w latach 2004–2009 malał z 38% do 30%, a następnie wzrósł 
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w 2011 roku do 36%. W ramach tej grupy wydatków udział gospodarstw domowych 
w latach 2004–2009 spadał z 32% do 24%, a w latach 2010–2011 stanowił odpowiednio 
25% i 26% ogółu wydatków bieżących na opiekę ambulatoryjną w Polsce.

Największy udział sektor prywatny wykazywał w sfinansowaniu sprzedawców 
i  innych dostawców leków i sprzętu medycznego. Udział ten co prawda zmalał 
z około 64% w 2004 roku, ale tylko do 62% w 2011 roku. W przypadku gospodarstw 
domowych występowała w zasadzie stabilizacja udziałów w wydatkach bieżących 
na tę sferę i wahała się w granicach 60–62% ogółu wydatków w Polsce.

Podsumowując: należy stwierdzić, iż spośród ogółu wydatków bieżących sektora 
prywatnego przeznaczonych na ochronę zdrowia wydatki bezpośrednie gospodarstw 
domowych stanowiły 82,2%.

Powyżej przedstawiony przegląd dynamiki i struktury wydatków na ochronę 
zdrowia ujmowanych na możliwie wysokim stopniu uogólnienia umożliwia sfor-
mułowanie kilku dość istotnych wniosków.
• Nie można dokonywać analizy wydatków sektora publicznego na ochronę 

zdrowia bez obserwacji wydatków ponoszonych na ten cel przez szeroko rozu-
miany sektor prywatny, w tym gospodarstwa domowe, ponieważ, po pierwsze, 
jest zauważalny proces stopniowego przesuwania kosztów świadczenia usług 
w  tej dziedzinie na sektor prywatny, w  tym gospodarstwa domowe, a  jest 
to element zmniejszania wydatków publicznych w pewnym stopniu upraw-
niony stopniowo zwiększającą się zasobnością materialną określonych grup 
społecznych; po drugie, niektóre spośród usług w zakresie ochrony zdrowia 
są  już w dominującym stopniu finansowane przez sektor prywatny, w  tym 
przez gospodarstwa domowe.

• Wbrew powszechnemu przekonaniu udział sektora prywatnego (w tym go-
spodarstw domowych) w finansowaniu ochrony zdrowia, a w szczególności 
dwóch najbardziej kosztownych jego elementów – tj. ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej– jest znaczny (około 30%) oraz – leków i materiałów medycznych 
– jest dominujący (ponad 60%). Wśród najkosztowniejszych wydatków domi-
nacja sektora publicznego występuje w szeroko rozumianym finansowaniu 
stacjonarnej opieki zdrowotnej, tj. szpitali.

• Obserwacja zmian wydatków ogółem i wydatków bieżących ponoszonych 
na ochronę zdrowia w Polsce względem PKB wskazuje, iż tempo wzrostu wy-
datków na ochronę zdrowia po roku 2009 jest niższe niż tempo wzrostu PKB.
Uzupełnieniem obrazu zmian struktury międzysektorowej wydatków na ochronę 

zdrowia są obserwacje rocznej wewnątrzsektorowej dynamiki wydatków bieżących 
w podziale na sektory publiczny i prywatny w analizowanym tu okresie 2004–2011. 
Informacje takie zawiera tabela 1. 
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W ujęciu realnym w latach 2004–2011 w odniesieniu do łącznych wydatków na 
ochronę zdrowia dokonywanych w sektorze publicznym i prywatnym stwierdza 
się realny wzrost wydatków bieżących w latach 2004–2009, w szczególności między 
rokiem 2006 a 2008 o kilka, a nawet kilkanaście procent. Rok 2010 przyniósł spadek 
tych wydatków o prawie 3%, a rok 2011 – nierekompensujący tego spadku wzrost 
wydatków o 1,6%. W roku 2010 zmniejszyły się realne wydatki niemal na wszystkie 
rodzaje dóbr i usług w zakresie ochrony zdrowia, a w 2011 roku dotyczyło to w szcze-
gólności szpitali (spadek o 1,2%) i usług stomatologicznych (o 3%).

Przedstawione procesy w szczególności dotyczyły sektora publicznego, w którym 
realny wzrost wydatków bieżących na ochronę zdrowia osiągnął kulminację w roku 
2008 (15,6% względem roku 2007). Przyrost ten osłabł w roku 2009 (7,2% wzrostu), 
natomiast w latach 2010 i 2011 odnotowano spadek omawianej grupy wydatków 
odpowiednio o –2,9% i –0,2%.

Omówiona wyżej dynamika zmian realnych wydatków na ochronę zdrowia 
w sektorze publicznym nie przekładała się na sytuację w sektorze prywatnym, 
w którym w zasadzie spadki wartości realnych nakładów na różne rodzaje świadczeń 
i usług z zakresu ochrony zdrowia występowały sporadycznie. Jedynie w roku 2010 
odnotowano ogólny spadek wydatków tego sektora o 2,5%, w tym gospodarstw do-
mowych o 3,4%, przy wzroście w sektorze prywatnych ubezpieczeń oraz wydatków 
przedsiębiorstw w omawianej dziedzinie.

Jak stwierdzono wcześniej, największy udział w wydatkach bieżących ogółem 
na ochronę zdrowia w Polsce (bez podziału na sektory publiczny i prywatny) mają 
wydatki na szpitale (34% ogółu wymienionych wydatków w roku 2011) i na am-
bulatoryjną opiekę zdrowotną (29% ogółu wymienionych wydatków w roku 2011). 
W związku z tym podjęto tu próbę odniesienia wydatków na te dwie podstawowe 
sfery ujmowane w wartościach realnych do rzeczowych rozmiarów usług świadczo-
nych w tych sferach w poszczególnych latach badanego okresu. Zestawiono więc 
w przypadku szpitali liczbę osób leczonych w szpitalach ogólnych i psychiatrycznych 
łącznie z ogółem wydatków bieżących przeznaczonych na sfinansowanie działalności 
szpitali. Uwzględniono przy tym średnią roczną liczbę dni, jaką spędzała w szpitalu 
osoba leczona, otrzymując liczbę tzw. osobodni. W okresie 2004–2011 w Polsce 
liczba osobodni w wymienionych placówkach ulegała zmianom, zmniejszając się 
z około 49,1 mln w roku 2005 do 43,8 mln w 2007, aby następnie stopniowo wzrastać 
do 45,4 mln w 2010 i lekko spaść do 45,2 mln w 2011 roku. W tym czasie w ujęciu 
realnym wydatki bieżące na szpitale zwiększyły się z 19,7 mld zł w 2005 roku do 
34,0 mld zł w 2010 i spadły do 33,6 mld zł w 2011 roku. Podkreślając szacunkowy 
jedynie i bardzo nieprecyzyjny charakter porównywania tak ujmowanych nakładów 
na funkcjonowanie szpitali z rozmiarami świadczonych przez nie usług, można 
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jednak stwierdzić, iż takie zestawienie jest merytorycznie uprawnione6. Tak osza-
cowane koszty jednostkowe świadczenia usług przez szpitale w latach 2004–2011 
są zastanawiająco jednoznaczne. Między rokiem 2005 a 2010 realne wydatki na jeden 
osobodzień w takim ujęciu wzrosły z 401,5 zł do 785,9 zł w roku 2009. W latach 2010 
i 2011 zmniejszyły się odpowiednio do 749,7 zł i 742,9 zł. W sumie jednak w latach 
2005–2011 w ujęciu realnym wydatki te wzrosły o 85%.

Podobną metodę zastosowano dla przybliżonego oszacowania jednostkowych 
kosztów świadczenia porad w placówkach ambulatoryjnej służby zdrowia. Między 
rokiem 2004 a 2009 liczba porad udzielonych w ambulatoryjnych placówkach służby 
zdrowia w Polsce zwiększyła się z 256,6 mln do 291,4 mln w 2009 roku. Wielkość 
ta zmniejszyła się w roku 2010 do 290,9 mln, a w2011 roku wzrosła do 303,5 mln. 
W tym czasie realne wydatki bieżące na opiekę ambulatoryjną wzrosły między rokiem 
2004 a 2009 z 16,7 do 30,3 mld zł. W 2010 roku spadły do 27,9 mld zł, a w 2011 roku 
ponownie wzrosły do 28,5 mld zł, licząc w wielkościach realnych. Odnosząc liczbę 
udzielonych porad medycznych do wydatków bieżących, stwierdza się, iż w ten 
sposób liczony jednostkowy koszt takich porad między rokiem 2004 a 2009 wzrósł 
z 65,0 zł do 103,8 zł. W latach 2010 i 2011 zaczął się on zmniejszać odpowiednio do 
96,0 zł i 94,0 zł. Między rokiem 2004 a 2011 tak liczone koszty w przeliczeniu na jedną 
poradę wzrosły w wielkościach realnych o 44,6%.

3. Zakończenie

Malejące realne nakłady na ochronę zdrowia, przeniesienie ciężaru finansowa-
nia części świadczeń medycznych i leków na sektor prywatny, w tym gospodarstwa 
domowe, to obecne realia polskiego systemu opieki zdrowotnej. Są to zmiany wy-
nikające nie tylko z braku środków publicznych, lecz także z rosnących kosztów 
świadczonych usług, które częściowo można wiązać z niedostatecznie przemyślany-
mi i wciąż zmieniającymi się zasadami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 
w Polsce. Ta permanentna zmienność dotycząca praktycznie wszystkich obszarów 
ochrony zdrowia dotyczy m.in.: organizacji instytucjonalnej systemu służby zdro-
wia, klasyfikacji budżetowej, regulacji formalno-prawnych, postępu technicznego 
i  technologicznego w wykorzystywanych procedurach i  technikach leczniczych, 
rekonstrukcji technicznej i merytorycznej placówek służby zdrowia, systemu 

6 Szerzej na temat kosztów w ochronie zdrowia m.in. zob. E. Nojszewska, Zróżnicowanie metod liczenia 
kosztów leczenia a racjonalizacja funkcjonowania ochrony zdrowia, w: Racjonalizacja kosztów w ochronie 
zdrowia, red. E. Nojszewska, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s.19–21.
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 wynagrodzeń itd. Wszystko to powoduje, iż praktycznie brak systemu odniesień 
(skali porównawczej) nawet w ujęciu rocznym, nie mówiąc już o dłuższym okresie, 
dla oceny struktury kosztów prowadzonej działalności. W praktyce wykształciła się 
więc swoista metoda naliczania kosztów, którą można by nazwać roboczo „metodą 
„addytywno-restrykcyjną”. Polega ona na mechanizmie zliczania pojawiających się 
sukcesywnie coraz to występujących w nowym wydaniu wszelkich kosztów prowa-
dzonej dotychczas działalności, bez możliwości ich relatywizacji, czyli porównania 
z określonym układem odniesienia. Naliczane w ten sposób koszty są w efekcie 
przekładane na wydatki, po uprzednim ich dość mechanicznym obniżaniu do z góry 
zakładanych wielkości agregatowych. Te wielkości agregatowe są zwykle projekcją 
nieporównywalnych historycznych analiz kosztów ponoszonych w przeszłości. Tak 
więc zmieniany permanentnie system odwołuje się do nieistniejącego w praktyce 
stanu z lat poprzednich i próbuje przenosić struktury kosztów z przeszłości do nie-
porównywalnej z tym stanem współczesności. W efekcie takich działań występują 
symptomy utraty kontroli merytorycznej nad rozmiarami i strukturą ponoszonych 
wydatków na ochronę zdrowia w Polsce.

Przeciwieństwem takiej praktyki powinno być zastosowanie podejścia struktu-
ralnego na każdym szczeblu, na którym są generowane wydatki bieżące w omawianej 
dziedzinie. Można stwierdzić, iż niemożliwe jest racjonalne wydatkowanie pieniędzy 
publicznych w systemie, który sam w sobie podlega zasadniczym, permanentnym 
przekształceniom i dodatkowo działa w warunkach stałej zmienności otoczenia.

Absolutny i względny wzrost zapotrzebowania na środki publiczne na ochronę 
zdrowia, wynika w znacznej mierze nie tyle z zakresu rzeczowo-ilościowego świad-
czonych usług, co raczej z ich jakości. W sferze tej wszelkie decyzje ustanawiające 
tzw. standardy dotyczące poszczególnych usług mają zarówno techniczny, jak i społecz-
ny wymiar. Z oczywistych względów w warunkach szybkiego postępu technicznego, 
technologicznego i organizacyjnego niemal każdy rodzaj usług publicznych może 
być realizowany na względnie najwyższym i stale rosnącym poziomie jakościowym. 
Bardzo duży wzrost kosztów jednostkowych świadczenia usług publicznych znany 
z praktyki i sygnalizowany tu na przykładzie ochrony zdrowia wydaje się mieć nie 
tylko racjonalne podłoże jakościowe w postaci niejako nadrabiania zaległości w ba-
danej dziedzinie. Częściowo zaczyna to również przypominać zjawisko obserwowane 
w sferze konsumpcji indywidualnej i zbiorowej o charakterze komercyjnym, czyli 
tzw. podmiany asortymentowe oferowanych towarów i usług. Oferowane pozorne 
nowości wprowadzane na rynek służą głównie podnoszeniu cen, a w efekcie również 
zysków podmiotów bezpośrednio dostarczających te usługi i towary. Tak powstaje 
problem właściwego rozpoznania uzasadnionych i nieuzasadnionych rosnących 
kosztów usług publicznych w relacji do potencjalnie dostępnych środków, a wszyst-
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ko to musi być rozpatrywane w kontekście kardynalnej zasady, tj. wieloaspektowej 
społecznej dostępności usług publicznych. Pełne i trwałe zespolenie triady: jakość 
– koszt – dostępność społeczna jest właściwie nieosiągalne. Zawsze można znaleźć 
argumenty uzasadniające nadawanie szczególnego znaczenia jednemu z tych trzech 
elementów. Podobnie jak w przypadku rzeczowego zakresu świadczenia usług 
publicznych, tak również w ich aspekcie jakościowym, dotyczącym wyznaczania 
standardów minimalnych lub podstawowych, nie można ograniczyć się wyłącznie 
do opinii specjalistów, lecz trzeba uwzględniać również odbiór społeczny podejmo-
wanych decyzji.

Reforma systemu ochrony zdrowia w kolejnych swoich edycjach, począwszy od 
momentu jej rozpoczęcia, podlega ciągłym zmianom, najczęściej powodującym ewi-
dentne straty z punktu widzenia wykorzystania wcześniej poniesionych nakładów. 
Głębokie, strukturalne w zakresie formalno-organizacyjnym i merytorycznym, 
zmiany funkcjonowania jakiejkolwiek sfery działalności sektora publicznego 
są zawsze związane z ponoszeniem bardzo wysokich kosztów bezpośrednich i po-
średnich. W przyszłości należy zatem niejako ex ante próbować określić zakres i czas 
programowanych zmian, tak aby nie dochodziło do przedłużania i rozszerzania 
zapoczątkowanych przekształceń prowadzących do wymknięcia się ich spod me-
rytorycznej kontroli. W szczególności należy określić horyzont czasowy osiągnięcia 
stanu docelowego, oczywiście z możliwością dzielenia programowanych zmian 
na etapy w przypadku konieczności dostosowań do zachodzących przekształceń 
sytuacji społeczno-gospodarczej.

Zakłada się, iż występująca na świecie tendencja do wprowadzania oszczędności 
w wydatkach budżetowych zwłaszcza na cele społeczne z jednocześnie postępującym 
procesem prywatyzacji usług publicznych powinna wpłynąć na podniesienie efek-
tywności zarządzania środkami publicznymi. Należy jednak rozważyć, czy przełoży 
się to na lepsze zaspokojenie potrzeb społecznych czy też może po prostu doprowadzi 
do marginalizacji szeroko rozumianej polityki społecznej państwa. W tym kontek-
ście, dla osób zajmujących się poprawianiem zasad finansowania ochrony zdrowia 
oczywiste powinno być również nie tylko uwzględnianie kryterium kosztów, lecz 
także maksymalizacja dobrostanu zdrowotnego całego społeczeństwa7. O ile w jed-
nostkach działających w sektorze prywatnym (również tych, które świadczą usługi 
medyczne) jest uprawnione stosowanie zasad wolnego rynku, o tyle zarządzający 
publicznymi placówkami ochrony zdrowia muszą pamiętać o tym, żeby nie zagubić 

7 N. Devlin, S. Morris, D. Parkin, Ekonomia w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, 
s. 278–280.
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misji publicznej służby zdrowia, która zajmuje się działalnością często przynoszącą 
finansowe straty, ale która z ogólnospołecznego punktu widzenia jest konieczna8.
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CZYNNIKI DEMOGRAFICZNE 
W ANALIZIE STABILNOŚCI FISKALNEJ

1.  Wprowadzenie

Motywacją do analizy kwestii stabilności fiskalnej przez Komisję Europejską 
są zapisy zreformowanego Paktu Stabilności i Wzrostu, zgodnie z którym badanie 
długookresowych trendów powinno mieć znaczące miejsce w nadzorze krajów 
członkowskich. W ten sposób jest adresowana kwestia sprawiedliwości między‑
pokoleniowej, czyli podejścia, według którego niesprawiedliwe jest pozostawianie 
wysokiego zadłużenia przyszłym pokoleniom, które będą musiały je spłacić.

Wprawdzie nie istnieje jednolita, powszechnie stosowania definicja stabilności 
fiskalnej, jednak niezależnie od stosowanego podejścia pojęcie to jest rozumiane zgod‑
nie z intuicją, mianowicie jako zdolność rządu do udźwignięcia obciążenia finansów 
publicznych wynikającego z poziomu długu publicznego obecnie i w przyszłości1. 
Nie mamy zatem do czynienia ze stabilnością fiskalną, jeśli polityka danego kraju 
prowadzi do nadmiernej akumulacji długu i, w efekcie, do rosnących kosztów jego 
obsługi2. Co istotne jednak, utrzymywanie stabilności fiskalnej polega na unikaniu 
nadmiernego wzrostu zadłużenia przy jednoczesnym założeniu, że rząd będzie 
w stanie nadal dostarczać konieczne usługi publiczne i będzie mógł dostosować 
politykę w odpowiedzi na nowe wyzwania3.

1 B. Jajko, Dług publiczny a równowaga fiskalna. Czy i kiedy rząd powinien emitować dług publiczny?, 
CeDeWu, Warszawa 2008.

2 O. Blanchard, J.‑C. Chouraqui, R. P. Hagemann, N. Sartor, The Sustainability of Fiscal Policy; New 
Answers to an Old Question, „OECD Economic Studies”, No. 15, Autumn 1990.

3 A. Schick, Sustainable Budget Policy: Concepts and Approaches, „OECD Journal on Budgeting” 2006, 
Vol. 511.
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Komisja Europejska bada stabilność fiskalną krajów członkowskich i przedstawia 
wnioski z przeprowadzonej analizy w raportach dotyczących stabilności fiskalnej 
(Fiscal Sustainability Reports), publikowanych raz na trzy lata. Celem najnowszego 
raportu jest analiza stabilności fiskalnej krajów Unii Europejskiej przeprowadzona 
z uwzględnieniem wpływu kryzysu finansowego, gospodarczego i fiskalnego oraz 
z wykorzystaniem prognoz kosztów przemian demograficznych przygotowywanych 
przez Komisję Europejską i grupę roboczą do spraw starzenia się ludności (AWG), 
działającą przy Komitecie Polityki Gospodarczej (EPC), i publikowanych w raporcie 
o starzeniu się społeczeństwa (Ageing Report)4. Długookresowe prognozy wydatków 
sektora instytucji rządowych i samorządowych związanych ze starzeniem się ludności 
są przygotowywane w związku z dokonującymi się przemianami demograficznymi, 
które w przyszłości będą miały znaczny wpływ na finanse publiczne. Najnowsze 
raporty o starzeniu i o stabilności zostały opublikowane w roku 2012, a publikacje 
kolejnych raportów są zaplanowane na 2015 rok.

Monitorowanie prognoz zadłużenia i ryzyka związanego ze stabilnością fiskalną 
jest kluczowe dla formułowania odpowiednich polityk i dla odzyskania wiarygod‑
ności przez kraje Unii Europejskiej. Dlatego też wysokie poziomy długu publicznego 
i nadmierne deficyty, tak powszechne wśród krajów europejskich, muszą zostać 
odpowiednio zaadresowane, aby była zapewniona stabilność fiskalna i aby zminima‑
lizować ryzyko konieczności nagłych, znaczących cięć i dostosowań polityki fiskalnej 
w przyszłości. Dbanie o stabilność fiskalną jest obecnie wyzwaniem dla krajów UE 
w związku ze znacznym pogorszeniem pozycji fiskalnych i zwiększeniem poziomu 
długu w efekcie kryzysu finansowego i w związku z przemianami demograficznymi. 
Aktualnie dokonujące się starzenie społeczeństw jest wynikiem niskiej dzietności, 
wydłużającej się oczekiwanej długości życia i strukturą piramidy wiekowej, w szcze‑
gólności przechodzeniem na emeryturę pokolenia z wyżu demograficznego5. Na 
podstawie analizy przeprowadzonej w raporcie o starzeniu wyciągnięto wnioski, 
że starzenie się społeczeństw będzie miało znaczny wpływ na wzrost gospodarczy 
i wydatki publiczne. W związku z tym utrzymanie stabilności fiskalnej będzie wy‑
magało przemyślanej strategii w zakresie wydatków związanych ze starzeniem, czyli 
wydatków na emerytury, opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową.

Niniejsze opracowanie identyfikuje przemiany demograficzne jako główny czyn‑
nik wpływający obciążająco na finanse publiczne w długim okresie. W opracowaniu 
podjęto próbę krytycznej analizy podejścia do uwzględniania projekcji demograficz‑

4 European Commission, Directorate‑General for Economic and Financial Affairs, Fiscal Sustain-
ability Report 2012, „European Economy” 2012, Vol. 8.

5 Ibidem.
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nych we wskaźnikach stabilności wykorzystywanych przez Komisję Europejską do 
analizy stabilności fiskalnej krajów członkowskich. Zidentyfikowano, że projekcje 
ulegają znacznym rewizjom, i zderzono ten fakt z badaniami pokazującymi, jak 
wysoka jest niepewność związana z prognozami i projekcjami demograficznymi. Na 
koniec przedstawiono wnioski i rekomendacje w zakresie podejścia do analizowania 
problemu negatywnego wpływu starzenia się społeczeństw na finanse publiczne.

2. Analiza stabilności fiskalnej w Sustainability Report

Podejście Komisji Europejskiej do badania stabilności fiskalnej opiera się na me‑
todzie polegającej na szacowaniu i interpretacji luk fiskalnych (fiscal gap analysis), 
gdzie luka fiskalna jest wskaźnikiem pokazującym, jakie dostosowanie w wyniku jest 
konieczne, aby spełniony był warunek wypłacalności w nieskończonym horyzoncie 
lub aby dług osiągnął pewien z góry określony poziom w wybranym roku6. Rozmiar 
luk fiskalnych to rozmiar dostosowania, które jeśli nie zostanie dokonane, to będą 
obserwowane wzrastające poziomy zadłużenia i, następnie, pojawią się poważne 
problemy z możliwością dalszego zaciągania zadłużenia, kiedy obciążenia związane 
z długoterminowymi trendami demograficznymi zaczną się materializować. W po‑
dejściu Komisji Europejskiej stabilność jest badana przy założenia kontynuowania 
– obecnie i w przyszłości – dotychczasowej polityki fiskalnej, bez zmian w podatkach 
i funkcjach państwa. Definicja stabilności fiskalnej wykorzystywana przez Komisję 
Europejską jest oparta na koncepcji wypłacalności, która jest związana z możliwością 
regulowania przez rząd swoich zobowiązań7. Formalny warunek na wypłacalność 
jest wyprowadzany z międzyokresowego ograniczenia budżetowego rządu, które 
jest spełnione, jeśli bieżąca wartość długu jest równa zdyskontowanym wynikom 
w przyszłości i zdyskontowanej wartości długu w końcowym, analizowanym okresie 
(w konkretnym wybranym roku lub w horyzoncie nieskończonym). Aby z między‑
okresowego ograniczenia budżetowego rządu otrzymać warunek na wypłacalność, 
konieczne jest przyjęcie warunku, zwanego warunkiem transwersalności, który po‑
lega na odrzuceniu możliwości finansowania długu zgodnie ze schematem piramidy 
finansowej, czyli tzw. założenie o no-Ponzi game. Zakłada się wobec tego, że bieżąca 
wartość długu w nieskończonym horyzoncie dąży do zera, czyli stopa przyrostu 
długu musi być niższa niż stopa dyskonta (stopa procentowa z uwzględnieniem stopy 

6 R. Merola, D. Sutherland, Fiscal Consolidation: Part 3. Long-Run Projections and Fiscal Gap Calcu-
lations, „OECD Economics Department Working Papers” 2012, No. 934.

7 European Commission, Directorate‑General for Economic and Financial Affairs, Fiscal Sustain-
ability Report 2012, op.cit.
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wzrostu). Niespełnienie tego warunku oznaczałoby, że spłata długu wraz z odsetkami 
byłaby dokonywana poprzez emisję nowego długu. W związku z przyjętymi zało‑
żeniami warunkiem na wypłacalność jest spełnienie równania, zgodnie z którym 
prognozowane zdyskontowane przyszłe wyniki sektora instytucji rządowych i sa‑
morządowych są w stanie pokryć wartość długu w początkowym okresie. Oznacza 
to, że w nieskończonym horyzoncie saldo pierwotne musi być wystarczające, żeby 
obsługiwać i spłacić zakumulowany dług publiczny, jeśli taki występuje8.

Słabą stroną analizy stabilności fiskalnej na podstawie luki w horyzoncie nie‑
skończonym jest fakt, iż konstrukcja wskaźnika dopuszcza wysokie deficyty przez 
dłuższy czas w krótkim i średnim okresie, o ile założy się, że w długim okresie będą 
występowały nadwyżki. Natomiast słabą stroną analizy opartej na wskaźniku śred‑
niookresowym jest brak możliwości zdefiniowania uniwersalnego, maksymalnego, 
bezpiecznego poziomu długu w określonym czasie. Kraje różnią się między sobą 
bowiem zarówno możliwością, jak i skłonnością do regulowania swoich zobowią‑
zań, poziom ten będzie się zatem zmieniał w zależności od wielu czynników. Na 
prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z długiem publicznym 
wpływają między innymi rynki finansowe, a w szczególności poziom ich rozwoju 
i sentyment inwestorów, podatność gospodarki na wstrząsy, struktura walutowa 
i terminowa długu oraz historia regulowania swoich zobowiązań przez dany kraj9.

Wskaźniki wykorzystywane przez Komisję Europejską są syntetycznymi na‑
rzędziami, które dają pogląd na sytuację fiskalną badanych krajów, ale nie biorą 
pod uwagę wszystkich czynników. Ich konstrukcja jest oparta na długookresowych 
prognozach demograficznych, gospodarczych i budżetowych, nie adresuje natomiast 
innych kwestii, np. zobowiązań warunkowych czy ewentualnego wzrostu wydatków 
wynikającego z przemian innych niż demograficzne. Ponadto nie są analizowane 
również czynniki specyficzne dla danego kraju, np. dotychczasowy poziom podat‑
ków, który może być na tyle wysoki, że praktycznie niemożliwe będzie jego dalsze 
podnoszenie. Co więcej, ze względu na oparcie wskaźników na długoterminowych 
prognozach, które co do zasady są obarczone dużym ryzykiem, metoda ta jest bar‑
dzo wrażliwa na przyjęte założenia, których nieznaczna modyfikacja czasem może 
spowodować znaczące zmiany w wynikach.

W ramach raportu o stabilności liczone są wskaźniki S010, S1 i S2. S0 ma na celu 
wykrycie napięć fiskalnych w krótkim okresie, do 1 roku – jest to tak zwany wskaź‑

8 H. Bohn, The Sustainability of Fiscal Policy in the United States, CESifo Working Paper No. 1446, 
2005.

9 A. Rzońca, P. Ciżkowicz, K. Michalska, Determinanty bezpiecznego poziomu długu publicznego, 
Studia BAS, 2011, nr 4 (28), s. 49–66.

10 Od 2012 roku.
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nik wczesnego wykrywania (early-detection indicator). Pierwotne podejście Komisji 
Europejskiej do analizy stabilności fiskalnej polegało głównie na koncentracji 
na średnim i długim okresie, jednak bieżące i niedawne wydarzenia w krajach eu‑
ropejskich wskazały na konieczność analizy zagrożeń również w krótkim czasie. 
Wskaźnik ten jest oparty na bieżących danych fiskalnych i makrofinansowych, 
które w przeszłości byłyby dobrymi predykatorami okresów napięć fiskalnych. 
Wskaźnik pokazuje, czy w krótkim okresie można spodziewać się napięć fiskal‑
nych. W tym celu są wykorzystane wielkości graniczne – progi opierające się 
na obserwacji minionych okresów napięć fiskalnych. Próg dla całego wskaźnika 
wynosi 0,44. W konstrukcji wskaźnika jest wykorzystywany zestaw 28 czynników 
podzielonych na dwa subindeksy: uwzględniający zmienne fiskalne i uwzględ‑
niający zmienne finansowe oraz dotyczące konkurencyjności. Wartości powyżej 
wielkości progowych wskazują na ryzyko napięć fiskalnych w krótkim okresie, 
natomiast poniżej – na brak takiego ryzyka. Wielkości progowe są ustalane w taki 
sposób, aby maksymalizowana była wartość informacyjna modelu, czyli tak, aby 
minimalizować udział nieprzewidzianych okresów napięć fiskalnych oraz sytuacji, 
kiedy przewidziano napięcia, a w rzeczywistości nie miały one miejsca. Zmienne 
wykorzystywane do obliczenia wskaźnika S0 to między innymi wynik (nominalny, 
pierwotny, strukturalny), dług, potrzeby pożyczkowe brutto, zmiana w wydatkach 
sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz średnia roczna zmiana (5 lat) 
w prognozowanych wydatkach związanych ze starzeniem. Aby otrzymać wartości 
progowe, przeprowadzono badanie, które miało na celu identyfikację zmiennych, 
mogących służyć do przewidzenia okresu napięć fiskalnych11. Badanie wykonano 
na podstawie danych dla 33 krajów, zakładając, że okresy napięć fiskalnych miały 
miejsce w następujących przypadkach: wtedy, gdy inflacja przekraczała 35%, spre‑
ady wynosiły więcej niż 10% lub dwa odchylenia standardowe powyżej średniej dla 
danego państwa, miało miejsce bankructwo lub restrukturyzacja i renegocjowanie 
zadłużenia lub kiedy kraj uczestniczył w programie pomocowym IMF12.

Wskaźniki S1 i S2 są wskaźnikami identyfikującymi ryzyka fiskalne w średnim 
i długim okresie poprzez pokazanie dostosowania fiskalnego – w przypadku S1 po‑
trzebnego, żeby dług w założonym terminie osiągnął odpowiedni poziom, natomiast 
w przypadku S2 potrzebnego, żeby wypłacalność w nieskończoności była zapewnio‑
na. Im wyższy poziom wskaźnika S1 lub S2, tym wyższe konieczne dostosowanie 
i, co za tym idzie, poziom ryzyka. Ujemne wartości wskaźników wskazują na brak 

11 K. Berti, M. Salto, M. Lequien, An Early-Detection Index of Fiscal Stress for UE Countries, „Euro‑
pean Economy, Economic Papers” 475, December 2012.

12 E. Baldacci, I. Petrova, N. Belhocine, G. Dobrescu, S. Mazraani, Assessing Fiscal Stress, „IMF Work‑
ing Paper” 2011, No. 11/100.
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 koniecznego dostosowania fiskalnego, a nawet na ewentualne powiększenie deficy‑
tów lub zmniejszenie nadwyżek, które byłoby możliwe bez stanowienia zagrożenia 
dla stabilności fiskalnej.

Wskaźnik S1 jest wskaźnikiem średniookresowym, pokazującym, jaka suma do‑
stosowań musi zostać dokonana każdego roku od początkowego roku dostosowania, 
aby w wyznaczonym terminie dług osiągnął wartość 60%. Zgodnie z najnowszym 
raportem o stabilności pierwszym rokiem dostosowania jest rok 2015, ponieważ 
na etapie tworzenia raportu bieżące prognozy Komisji Europejskiej kończyły się 
na roku 2014 – wtedy rok 2014 był ostatnim rokiem, za który dane były traktowane 
jako ustalone – i dostosowanie na lata 2015–2020 było planowane tak, aby w roku 2030 
poziom długu publicznego osiągnął ustalony poziom 60%. Horyzont czasowy został 
dobrany w taki sposób, aby w badanym okresie pojawiły się już zwiększone koszty 
starzenia, ale aby horyzont znajdował się nadal w zakresie bieżących podatników. 
Wskaźnik S1 wskazuje na niskie ryzyko w średnim okresie, jeśli jego wartość jest 
poniżej zera – oznacza to, że zgodnie z bieżącymi prognozami żadne dostosowanie 
nie jest konieczne. Jeśli wartość wskaźnika kształtuje się między 0 a 3%, to wskazuje 
na średnie ryzyko w średnim okresie – oznacza to, że w celu spełnienia warunków 
stawianych przez wskaźnik będzie konieczne roczne strukturalne dostosowanie, 
wynoszące do 0,5 punktu procentowego PKB do roku 2020. Natomiast jeśli wartość 
wskaźnika wyniesie powyżej 3%, oznacza to, że wymagane będzie roczne strukturalne 
dostosowanie powyżej 0,5 punktu procentowego PKB do roku 2020, co jest zwią‑
zane z wysokim poziomem ryzyka. Wskaźnik S1 jest liczony w następujący sposób:
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gdzie: t0 to rok poprzedzający pierwszy rok prognozy, czyli rok poprzedzający rok 
rozpoczęcia dostosowania (w aktualnym raporcie o stabilności fiskalnej – 2014),  
t0 + 1 to pierwszy rok dostosowania fiskalnego (aktualnie 2015), t1 to końcowy rok 
dostosowania fiskalnego (aktualnie 2020), t2 to rok, w którym dług ma osiągnąć 
docelową wartość (60% w roku 2030), Dt – relacja długu do PKB w roku t, PBt – re‑
lacja strukturalnego wyniku pierwotnego do PKB w roku t,  A∆ i  to zmiana 
w kosztach związanych ze starzeniem w relacji do roku bazowego (t0), c to roczny 
wzrost w pierwotnym wyniku strukturalnym między rokiem t0 + 1 a rokiem t1, 
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αs ;v = 1+rs+1( ) 1+rs+2( )… 1+rv( )  jest czynnikiem transformującym jednostkę w roku 

s do roku v, gdzie 1+r = 1+R
1+G

, a R jest nominalną stopą procentową, a G jest nomi‑

nalną stopą wzrostu. Komponent
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jest związany z początkową pozycją budżetową, czyli z różnicą między progno‑
zowanym wynikiem pierwotnym a wynikiem stabilizującym dług na bieżącym 
poziomie. Komponent
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odzwierciedla dodatkowe dostosowanie, które będzie konieczne ze względu na ro‑
snące koszty związane ze starzeniem.

Wskaźnik S2 jest wskaźnikiem pokazującym stabilność fiskalną w długim okre‑
sie. Pokazuje jednorazowe i trwałe dostosowanie w bieżącym pierwotnym wyniku 
strukturalnym konieczne, aby spełnić ograniczenie budżetowe rządu w nieskoń‑
czonym okresie. Oznacza to, że bieżące i przyszłe dochody rządu muszą wystarczyć 
na pokrycie przyszłych wydatków, w tym dodatkowych wydatków wynikających ze 
starzenia się społeczeństwa. W przeciwieństwie do S1, nie jest ustalany docelowy 
poziom długu, więc, w szczególności, nie jest uwzględniany wysiłek konieczny do 
obniżenia długu poniżej poziomu 60%, zgodnie z wytycznymi Paktu Stabilności 
i Wzrostu. Wskaźnik S2 jest narzędziem do analizy długookresowej stabilności 
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fiskalnej w obliczu rosnących kosztów związanych ze starzeniem. Wskazuje na ni‑
ski poziom ryzyka, jeśli wynosi poniżej 2%, na średni poziom ryzyka, jeśli wynosi 
między 2% a 6%, oraz na wysoki poziom ryzyka, jeśli wynosi powyżej 6%. Wskaźnik 
S2 jest otrzymywany w następujący sposób:
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odzwierciedla dodatkowe dostosowanie związane z kosztami starzenia. Dodatkowo, 
w sposób analogiczny do kosztów starzenia, we wskaźniku S1 i S2 są uwzględniane 
również: dochód z tytułów własności i dochody podatkowe z emerytur, które wpły‑
wają na ograniczenie długu.

Przy założeniu stałości czynnika dyskontującego wskaźnik można przedstawić 
następująco:
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Komponenty, z których składają się wskaźniki, są interpretowane następująco. 
Obydwa wskaźniki zawierają komponent związany z początkową pozycją budżetową, 
będącą różnicą między początkowym poziomem pierwotnego wyniku struktural‑
nego a wynikiem koniecznym, żeby ustabilizować poziom długu publicznego w celu 
zapewnienia stabilności (initial budgetary position – IBP). Ten komponent opiera 
się na założeniu, że finanse publiczne mogą zostać uznane za zrównoważone, jeśli 
w przypadku braku wzrostowego trendu w wydatkach lub spadkowego trendu w do‑
chodach bieżąca wartość wyniku pierwotnego jest wystarczająca, aby ustabilizować 
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bieżący poziom długu publicznego (przy odpowiednich założeniach dotyczących 
wzrostu PKB i stóp procentowych).

Obydwa wskaźniki uwzględniają też dodatkowe dostosowanie fiskalne, które 
będzie konieczne ze względu na prognozowane wydatki związane ze starzeniem się 
społeczeństwa (cost of ageing – CoA). Komponent ten reprezentuje konieczną zmianę 
w wyniku pierwotnym, aby można było sfinansować przyszły wzrost wydatków 
związanych ze starzeniem, lub rozmiar reformy strukturalnej potrzebnej, aby unik‑
nąć pojawienia się tych wydatków. Prognozowane koszty starzenia dla danego kraju 
wynikają ze struktury demograficznej społeczeństwa i rozwiązań instytucjonalnych 
w zakresie zabezpieczenia społecznego. Wydatki związane ze starzeniem wynikają 
przede wszystkim z konieczności ponoszenia wydatków na emerytury, na opiekę 
zdrowotną i na opiekę długoterminową.

Wskaźnik S1 zawiera dodatkowo komponent związany z dostosowaniem koniecz‑
nym, żeby sprowadzić dług do docelowego poziomu 60% w roku 2030. W przypadku 
krajów o początkowym poziomie długu poniżej 60%, w tym Polski, komponent ten 
jest ujemny. Dodatkowo we wskaźniku S1 można uwzględnić koszty opóźnionego 
rozpoczęcia dostosowania, w efekcie których konieczne dostosowanie w kolejnych 
latach będzie wyższe.

Co istotne, wskaźniki są  liczone przy założeniu utrzymania dotychczasowej 
polityki fiskalnej (no-policy-change assumption). Od strony technicznej oznacza to, 
że zakłada się, iż obecny wynik pierwotny zostanie zachowany w przyszłości (za‑
zwyczaj „obecny” w tym kontekście oznacza: prognozowany przez KE na rok t + 1 
lub t + 2, gdzie t to bieżący rok). Tym samym wskaźniki pokazują wielkość dosto‑
sowania koniecznego do zapewnienia stabilności finansów publicznych i pokazują, 
jaki będzie efekt braku podjęcia odpowiednich działań.

Jednocześnie obliczenia wskaźników w przypadku kryzysu ekonomiczno‑fi‑
nansowego są obarczone większą niepewnością niż zazwyczaj, co ma związek 
między innymi z trudnościami w szacowaniu potencjalnego PKB i luki produktowej 
oraz z niepewnością co do reakcji wysokości dochodów podatkowych na kryzys. 
W związku z niepewnością wynikającą z kryzysu i niepewnością co do wprowadzenia 
strukturalnych reform wspierających wzrost wartości wskaźników w szczególności 
w średnim horyzoncie prognozy (S1) mogą być niedoszacowane.

Im wyższa wartość wskaźników S1 i S2, tym większe konieczne dostosowanie 
fiskalne i tym większe ryzyko związane z brakiem dokonania wysiłku fiskalnego. 
Mamy do czynienia ze stabilną sytuacją fiskalną, jeśli przyszłe pierwotne nadwyżki 
są wystarczające do stabilizacji relacji długu do PKB (z uwzględnieniem długotermi‑
nowych prognoz wielkości wzrostu gospodarczego i stóp procentowych). Zdarzały 
się sytuacje, kiedy dostosowanie fiskalne w wyniku pierwotnym wyniosło aż do 
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2 punktów procentowych PKB, jednak bardzo rzadkie zdarzały się okresy, kiedy 
miało miejsce trwałe dostosowanie na poziomie 6 lub więcej punktów procentowych. 
W sytuacjach, kiedy luka fiskalna jest znacząca w związku z wysokimi kosztami 
starzenia, koniecznym elementem dostosowania polityki fiskalnej będą reformy 
strukturalne mające na celu ograniczenie trendów wzrostowych wydatków zwią‑
zanych ze starzeniem13.

Wskaźniki stabilności liczone przez Komisję Europejską są komplementarne, 
a każdy z nich jest przydatny do identyfikacji ryzyka dla stabilności fiskalnej w danym 
horyzoncie czasu. Właściwa odpowiedź polityki fiskalnej na wyzwania związane ze 
stabilnością wymaga zrozumienia czynników leżących u ich podstaw. Konieczność 
dokonania dostosowania fiskalnego wynikająca głównie z początkowej pozycji 
budżetowej może być łatwiejsza do zaadresowania z punktu widzenia politycznego 
niż konieczność dostosowania wynikająca z przemian demograficznych, ponieważ 
w drugim przypadku rosnące koszty mogą pojawić się dopiero w przyszłości i ewen‑
tualne konieczne reformy mogą być postrzegane jako polegające na niewskazanych 
transferach między pokoleniami. Dostosowanie może mieć miejsce poprzez podwyżki 
dochodów, obniżki wydatków niezwiązanych ze starzeniem lub reformę mające 
na celu redukcję kosztów rosnących w związku z przemianami demograficznymi. 
Zatem ogólna skuteczność konsolidacji fiskalnej lub reform strukturalnych systemów 
zabezpieczenia społecznego wynika ze źródła zagrożeń dla stabilności fiskalnej14.

3. Ewolucja wskaźników stabilności fiskalnej w czasie

Głównym wyzwaniem dla stabilności fiskalnej w średnim i długim okresie w Unii 
Europejskiej będzie wzrost kosztów związanych ze starzeniem się społeczeństwa, 
który dokonuje się w większości krajów rozwiniętych i rozwijających się. Kraje eu‑
ropejskie najwcześniej przeszły pierwszą i drugą transformację demograficzną, gdzie 
pierwsza transformacja polegała na spadku stopy urodzeń i zgonów z wysokiego do 
niskiego poziomu i na ukształtowaniu się stopy urodzeń na poziomie zapewniającym 
zastępowalność pokoleń. Druga transformacja demograficzna polegała natomiast 
na spadku stopy urodzeń poniżej poziomu zapewniającego zastępowalność pokoleń15.

Zgodnie z nową projekcją Eurostatu EUROPOP2013 przewiduje się dalszy wzrost 
oczekiwanej długości życia – dla kobiet szacuje się wzrost o 6 lat z 83,1 w roku 2013 

13 European Commission, Directorate‑General for Economic and Financial Affairs, Fiscal Sustain-
ability Report 2012, op.cit.

14 Ibidem.
15 M. Okólski, Demografia zmiany społecznej, Scholar, Warszawa 2004.
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do 89,1 w roku 2060, natomiast dla mężczyzn o 7,2 lata z 77,7 w roku 2013 do 84,7 
w 2060 roku 16. Znaczący wpływ na strukturę wiekową ludności mają również ma‑
lejące wskaźniki dzietności i przepływy migracyjne.

Współczynnik obciążenia demograficznego, zdefiniowany jako populacja po‑
wyżej 65 lat jako procent zatrudnionej siły roboczej, ma wzrosnąć z 42,3% w roku 
2013 do 68% w 2060 roku. Zatrudnienie ma rosnąć jedynie o 0,2% rocznie w latach 
2013–2023 wobec wzrostu na poziomie 0,4% w latach 2003–2013, natomiast w latach 
2023–2060 przewiduje się coroczny spadek zatrudnienia o 0,2%. Ponieważ starzenie 
się społeczeństwa będzie tylko częściowo skompensowane wzrostem stopy zatrud‑
nienia kobiet i starszych pracowników oraz przepływami migracyjnymi, w efekcie 
przewiduje się spadek o około 8,7 mln liczby zatrudnionych osób w okresie 2012–2060. 
Wzrost liczby emerytów i spadek liczby zatrudnionych przyczyni się do znacznego 
obciążenia dla systemów zabezpieczenia społecznego i w konsekwencji finansów 
publicznych, gdyż składki malejącej grupy pracujących będą musiały zapewnić 
finansowanie świadczeń rosnącej liczby świadczeniobiorców17. Ponadto, w związku 
z dokonującymi się przemianami demograficznymi, czynnikiem wzrostu gospodar‑
czego będzie jedynie wzrost produktywności, a nie wzrost liczebności siły roboczej18.

Zgodnie z intuicją prognozowanie zmiennych demograficznych powinno być 
znacznie łatwiejsze niż prognozowanie innych zmiennych makroekonomicznych. 
Ma to związek z charakterem tych zmiennych i z relatywną niezmiennością piramidy 
wiekowej w krótkim i średnim okresie. Co do zasady prognozowanie zmiennych 
demograficznych opiera się na przyjęciu założeń wpływających na te zmienne 
– dotyczących dzietności, śmiertelności i przepływów migracyjnych. Prognozy 
mogą być oparte na metodach deterministycznych i stochastycznych. Projekcje 
prezentowanie w raporcie o starzeniu, na których następnie są opierane wskaźniki 
stabilności liczone przez Komisję Europejską, są projekcjami deterministycznymi. 
W ramach analizy stabilności są prognozowane koszty starzenia się społeczeństwa 
prezentowane w rozbiciu na pięć kategorii: koszty związane z emeryturami, opieką 
zdrowotną, opieką długoterminową, świadczeniami dla bezrobotnych i edukacją. 
Projekcje tych kosztów dla Polski i Unii Europejskiej, prezentowane w kolejnych 
raportach o stabilności, zostały przedstawione w tabeli 1. W raporcie z 2006 roku 
prezentowano poziom wydatków na każdą z wymienionych kategorii w 2004 roku 

16 European Commission, Directorate‑General for Economic and Financial Affairs, The 2015 Ageing 
Report. Underlying Assumptions and Projection Methodologies, „European Economy” 2014, Vol. 8.

17 Europejski Bank Centralny, Zmiany demograficzne w strefie euro: prognozy i konsekwencje, artykuły 
z biuletynu miesięcznego 10/2006.

18 European Commission, Directorate‑General for Economic and Financial Affairs, The 2015 Ageing 
Report…, op.cit.
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oraz zmianę w tych wydatkach prognozowaną do roku 2050. W raportach z lat 2009 
i 2012 prezentowano poziom wydatków w roku 2010 i szacowaną zmianę do 2060 roku. 
Dodatkowo w tabeli umieszczono najbardziej aktualne dane udostępnione przez 
Komisję Europejską, opublikowane w październiku 2014 roku.

Tabela 1. Wzrost kosztów starzenia szacowany w latach 2006, 2009, 2012 i 2014.

Emerytury Opieka 
zdrowotna

Opieka 
długoterminowa

Świadczenia dla 
bezrobotnych 

i edukacja
Razem

poziom zmiana poziom zmiana poziom zmiana poziom zmiana poziom zmiana

2006 – PL 13,9 –5,9 4,1 1,4 0,1 0,1 5,5 –2,3 23,6 –6,7

2006 – EU-25 10,6 2,2 6,4 1,6 0,9 0,7 5,5 –0,9 23,4 3,4

2009 – PL 10,8 –2,1 4,1 0,8 0,4 0,7 3,8 –0,6 19,1 –1,1

2009 – EU-27 10,2 2,3 6,8 1,4 1,3 1,1 4,9 –0,2 23,2 4,6

2012 – PL 11,8 –2,2 4,9 1,9 0,7 1,0 4,1 –0,6 21,6 0,1

2012 – EU-27 11,3 1,4 7,1 1,1 1,8 1,5 4,6 –0,2 26 3,6

2014 – PL 11,8 –2,0 4,4 2,3 0,8 1,0

2014 – EU-27 11,3 1,0 6,9 1,2 1,9* 1,5*

* średnia
Źródło: European Commission, Directorate‑General For Economic And Financial Affairs, The Long-Term Susta-
inability of Public Finances in the European Union, „European Economy” 2006, No. 4, European Commission, 
Directorate‑General for Economic and Financial Affairs, Fiscal Sustainability Report 2009, „European Economy” 
2009, Vol. 9, European Commission, Directorate‑General for Economic and Financial Affairs, Fiscal Sustaina-
bility Report 2012, „European Economy” 2012, Vol. 8, European Commission, Identifying Fiscal Sustainability 
Challenges in the Areas of Pension, Health Care and Long-Term Care Policies, „European Economy”, Occasional 
Papers 201, October 2014.

Przy założeniu, że projekcje demograficzne powinny być obarczone relatywnie 
niewielkim błędem w krótkim i średnim okresie, również ich rewizje w horyzoncie 
kilkuletnim powinny być niewielkie i zmienność wskaźników stabilności między 
raportami publikowanymi w odstępach 3‑letnich powinna być związana ze zmien‑
nością komponentów innych niż związanych ze starzeniem. Okazuje się jednak, że 
tak nie było. Wskaźniki stabilności dla Polski i Unii Europejskiej wraz z rozbiciem 
na poszczególne komponenty pokazywane w raportach stabilności dla lat 2006, 
2009 i 2012 zostały przedstawione w tabeli 2.

Wyraźnie widać, że wskaźniki cechowały się dużą zmiennością w czasie. 
W kontekście wskaźnika S1 należy jednak zauważyć, że wskaźniki nie są w pełni 
porównywalne w czasie, w kolejnych raportach bowiem przyjmowano inny docelowy 
rok dla długu na poziomie 60%. Pierwszy raport o stabilności przygotowany przez 
Komisję Europejską, The 2006 Fiscal Sustainability Report, analizował stabilność, 
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licząc wskaźnik S1 przy założeniu, że dług będzie znajdował się na poziomie 60% 
w roku 2050, kolejny raport, The 2009 Fiscal Sustainability Report – przy założeniu, 
że dług będzie znajdował się na poziomie 60% w roku 2060, natomiast The 2012 
Fiscal Sustainability Report – w roku 2030. Ponadto w raportach z lat 2006 i 2009 
wskaźnik S1 prezentował trwałe, jednorazowe dostosowanie fiskalne konieczne, aby 
spełnić nałożone warunki, natomiast od roku 2012 wskaźnik S1 prezentuje sumę 
dostosowań koniecznych do dokonania w założonym okresie przy założeniu, że 
dostosowanie jest rozłożone liniowo.

Tabela 2. Wskaźniki stabilności szacowane w latach 2006, 2009, 2012 i 2014

S0 S1 S2

całkowity IBP delay DR CoA całkowity IBP CoA

2006 – PL –0,4 2,2 0,0 –0,1 –2,5 –0,2 2,6 –2,8

2006 – EU-25 2,1 0,2 0,0 0,0 1,9 3,4 0,3 3,0

2009 – PL 2,9 4,2 0,0 0,0 –1,2 3,2 4,4 –1,2

2009 – EU-27 5,4 3,1 0,0 0,2 2,0 6,5 3,3 3,2

2012 – PL 0,32 0,1 –0,2 0,0 –0,2 0,6 1,5 0,4 1,1

2012 – EU-27 1,8 –0,5 0,3 1,7 0,4 2,6 0,5 2,2

2014 – PL 0,2 0,2 2,5 1,2 1,3

2014 – EU-28

Źródło: European Commission, Directorate‑General For Economic And Financial Affairs, The Long-Term Susta-
inability of Public Finances in the European Union, „European Economy” 2006, No. 4, European Commission, 
Directorate‑General for Economic and Financial Affairs, Fiscal Sustainability Report 2009, „European Economy” 
2009, Vol. 9, European Commission, Directorate‑General for Economic and Financial Affairs, Fiscal Sustaina-
bility Report 2012, „European Economy” 2012, Vol. 8, European Commission, Identifying Fiscal Sustainability 
Challenges in the Areas of Pension, Health Care and Long-Term Care Policies, „European Economy”, Occasional 
Papers 201, October 2014.

Wartości wskaźników są determinowane przede wszystkim przez szacowane 
koszty związane ze starzeniem się społeczeństwa (w średnim i długim okresie) oraz 
przez bieżącą sytuację finansów publicznych danego państwa, w szczególności przez 
poziom długu i deficytu strukturalnego. Przemiany demograficzne są istotnym pro‑
blemem identyfikowanym na poziomie krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z bieżącymi 
projekcjami opublikowanymi w pierwszej części raportu o starzeniu z roku 201519 
podaż siły roboczej w Unii Europejskiej ustabilizuje się w latach 2013–2023, natomiast 
w latach 2023–2060 przewidywany jest jej spadek o 8,2%, czyli około 19 mln osób.

19 European Commission, Directorate‑General for Economic and Financial Affairs, The 2015 Ageing 
Report…, op.cit.
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W roku 2006 ryzyko dla stabilności fiskalnej w Polsce zostało ocenione jako 
niskie. Obydwa wskaźniki – zarówno S1, jak i S2 – były ujemne, co oznaczało, że 
nie wskazywały na żadne konieczne dostosowanie fiskalne. W tym samym czasie 
wskaźnik S1 dla 25 aktualnych krajów członkowskich Unii Europejskiej wyniósł 2,1, 
natomiast wskaźnik S2–3,4, czyli sytuacja Polski kształtowała się na ich tle bardzo 
korzystnie20.

Niskie wartości wskaźników były związane z przewidywanym spadkiem wy‑
datków związanych ze starzeniem o 6,7 punktów procentowych między rokiem 
2004 a 2050, głównie w związku ze spadkiem wydatków na emerytury o 5,9 punktu 
procentowego w efekcie wejścia w życie reformy emerytalnej z roku 1999. Refor‑
ma zastąpiła system redystrybucyjny zdefiniowanego świadczenia przez system 
składający się z trzech filarów – pierwszego filara, obowiązkowego i publicznego, 
opartego na systemie repartycyjnym zdefiniowanej składki, drugiego obowiąz‑
kowego, kapitałowego, polegającego na odprowadzaniu składki do prywatnych 
Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz trzeciego, dobrowolnego, również kapi‑
tałowego21. Zgodnie z prognozami wydatki na opiekę zdrowotną miały wzrosnąć 
o 1,4 punktu procentowego, nieco poniżej średniej unijnej, natomiast koszty opieki 
długoterminowej miały wzrosnąć o 0,1 punktu procentowego, co jest najmniejszym 
prognozowanym wzrostem w Unii Europejskiej.

Na etapie prac nad raportem z roku 2006 prognozowano, że współczynnik ob‑
ciążenia demograficznego w Polsce wzrośnie od 19% w roku 2004 do 51% w roku 
2050, co jest wartością wyższą niż średnia dla Unii Europejskiej. Natomiast pro‑
gnozy dotyczące wskaźnika mierzącego hojność systemu emerytalnego odnoszące 
wysokość średniej emerytury do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce 
wskazywały na jego spadek o około 40% do 2050 roku.

Wprawdzie zgodnie z raportem z 2006 roku długoterminowy wpływ starzenia 
na finanse publiczne w Polsce był najniższy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, 
jednak podkreślenia wymaga fakt, że obniżenie wydatków było prognozowane 
przy założeniu znacznego ograniczenia stopy zastąpienia, która może w przyszłości 
okazać się za niska, aby była realistyczna ze względu na akceptowalność społeczną. 
W raporcie z 2006 roku zauważano, że ryzyko dla finansów publicznych w dłuż‑
szym okresie nie może zostać wykluczone, również ze względu na niekorzystną 
początkową pozycję budżetową.

20 European Commission, Directorate‑General For Economic And Financial Affairs, The Long-Term 
Sustainability of Public Finances in the European Union, „European Economy” 2006, No. 4.

21 M. Żukowski, Reformowanie systemu emerytalnego w Polsce: 1989–2010, „Zeszyty Naukowe Uni‑
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 173, s. 167–180.
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W roku 2009 większość krajów UE miała dodatnie luki fiskalne sygnalizujące 
konieczność dokonania dostosowania fiskalnego w celu zapewnienia stabilności fi‑
skalnej. Przeciętnie za połowę obserwowanych luk była odpowiedzialna początkowa 
pozycja budżetowa, z za drugą połowę – przewidywany wzrost kosztów związanych 
ze starzeniem. Poza nieznacznymi zmianami metodologicznymi i nowymi pro‑
jekcjami demograficznymi za pogorszenie wskaźników odpowiadała w znacznym 
stopniu pogorszona pozycja budżetowa, w szczególności wzrost poziomów długu 
i deficytu w większości krajów. Ogólnie na zmianę wskaźników między rokiem 2006 
a 2009 wpłynęły trzy czynniki – zmiany w początkowej pozycji budżetowej, nowe 
projekcje demograficzne oraz, w przypadku wskaźnika S1, wydłużenie horyzontu 
prognozy z roku 2050 do 2060 roku.

Na podstawie raportu z 2009 roku wskaźniki stabilności dla całej Unii Europej‑
skiej wskazują wartości znacznie wyższe niż trzy lata wcześniej. Wskaźnik S2 wzrósł 
przeciętnie z 3,4% do 6,5%, podczas gdy jedynie w przypadku czterech krajów (Węgier, 
Portugalii, Włoch i Niemiec) wskaźniki te uległy obniżeniu. W większości przypad‑
ków tak znaczne pogorszenie było związane głównie z pogorszeniem początkowej 
pozycji budżetowej w efekcie globalnego kryzysu finansowego, a w znacznie mniej‑
szym stopniu ze zwiększeniem prognozowanych kosztów związanych ze starzeniem 
się społeczeństwa. Zwiększenie przewidywanych kosztów starzenia odpowiadało 
jedynie za 0,1 punktu procentowego wzrostu luki S1 i 0,2 punktu procentowego 
wzrostu luki S2. Natomiast początkowa pozycja budżetowa jest odpowiedzialna za 
3,3 punktu procentowego luki S2 i 3,1 punktu procentowego luki S1, co oznacza, że 
nawet gdyby nie miały miejsca przemiany demograficzne, których wpływ na finanse 
publiczne będzie negatywny, to kraje europejskie i tak musiałyby dokonać znaczącego 
dostosowania fiskalnego, żeby doprowadzić do stabilności fiskalnej.

Niemniej jednak przemiany demograficzne w Europie będą miały znaczący 
wpływ na gospodarki poszczególnych krajów. Na etapie raportu stabilności z roku 
2009 przewidywano, że wskaźnik obciążenia demograficznego, zdefiniowany jako 
relacja liczebności społeczeństwa w wieku powyżej 65  lat do liczebności społe‑
czeństwa w wieku 15–64 lata, wzrośnie z poziomu 25% w roku 2007 do poziomu 
54% w 2060 roku. Zmniejszenie siły roboczej działa zmniejszająco na potencjalny 
wzrost gospodarczy danego kraju. W Europie prognozowano spadek potencjalnego 
wzrostu gospodarczego z 2,4% w latach 2007–2020 do 1,3% w latach 2041–2060 (bez 
uwzględnienia ewentualnego trwałego wpływu kryzysu finansowego).

W analizowanym horyzoncie przeciętny wzrost kosztów związanych ze starze‑
niem w Europie prognozowano na poziomie 4,5 punktu procentowego z poziomu 
23,25% PKB w 2010 roku. Ekstremalnymi przypadkami w raporcie z roku 2009 była 
Polska, Grecja i Luksemburg – w Polsce prognozowano znaczną redukcję wydatków 
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związanych ze starzeniem, podczas gdy w Grecji i Luksemburgu prognozowany 
wzrost tych wydatków przekraczał 15 punktów procentowych.

W raporcie z roku 2009 ryzyko dla stabilności fiskalnej Polski w długim okresie 
zostało ocenione na poziomie średnim. Oznacza to pogorszenie względem oceny 
dokonanej przez Komisję Europejską trzy lata wcześniej, w raporcie stabilności 
z 2006 roku. Wskaźnik S1 wzrósł z wartości ujemnej, która oznaczała, że żadne 
dostosowanie fiskalne nie było identyfikowane jako konieczne, aby dług w roku 
2015 osiągnął wartość 60%, do poziomu 2,9%, który oznacza, że tyle powinno 
wynieść jednorazowe i trwałe dostosowanie fiskalne, aby dług publiczny wyniósł 
60% w roku 2060. Wartość wskaźnika S2 również wzrosła z poziomu ujemnego, 
niesygnalizującego żadnego dostosowania koniecznego, aby warunek wypłacalności 
został spełniony w nieskończonym okresie, do poziomu 3,2%, oznaczającego rozmiar 
koniecznego dostosowania fiskalnego. Mimo pogorszenia wskaźników na tle całej 
Unii Europejskiej Polska wypadała nadal korzystnie. Dla Unii Europejskiej wskaź‑
nik S1 wyniósł bowiem 5,4%, natomiast wskaźnik S2–6,5%, co wskazuje na bardzo 
znaczne dostosowanie konieczne dla zapewnienia stabilności fiskalnej.

W przypadku Polski w horyzoncie nieskończonym konieczne dostosowanie 
fiskalne z  tytułu niekorzystnej początkowej pozycji budżetowej wyniosło 4,4% 
i znajduje się powyżej unijnej średniej na poziomie 3,3%. Natomiast zmniejszająco 
na lukę oddziaływały prognozowane koszty starzenia się społeczeństw, ponieważ 
zgodnie z prognozami miały one w Polsce spadać, i tym samym komponent ten 
był jednym z najniższych wśród krajów Unii Europejskiej. Prognozowany spadek 
kosztów starzenia w Polsce był związany ze zmniejszeniem wydatków w efekcie 
wejścia w życie wspomnianej powyżej reformy emerytalnej. Należy jednak zauwa‑
żyć, że wartość bezwzględna komponentu dotyczącego kosztów starzenia uległa 
zmniejszeniu, co oznacza, że w nowszej prognozie koszty związane ze starzeniem 
się społeczeństwa zostały oszacowane na wyższe niż poprzednio. Ponadto zwrócono 
uwagę, że istnieje ryzyko, że bieżąca polityka może by niemożliwa do utrzymania 
w dłuższym okresie, ponieważ zakłada znaczący spadek relacji między przeciętnym 
poziomem świadczenia emerytalnego a średnią płacą w gospodarce22.

Wskaźniki i rezultaty analizy przeprowadzonej w raporcie z roku 2012 różnią 
się znacząco od wskaźników i rezultatów z analizy przeprowadzonej trzy lata wcze‑
śniej. W raporcie z roku 2009 wskaźnik S2 dla Unii Europejskiej został oszacowany 
na poziomie 6,5%, natomiast w raporcie z roku 2012 jego wartość wyniosła 2,6% PKB. 
Wskaźnik S1 wyniósł 1,8%, ponieważ jednak zmieniono sposób liczenia wskaźnika 

22 European Commission, Directorate‑General for Economic and Financial Affairs, Fiscal Sustain-
ability Report 2009, „European Economy” 2009, Vol. 9.
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poprzez znaczne skrócenie horyzontu analizy, to wielkość ta nie jest porównywalna 
z wielkością otrzymaną w raporcie trzy lata wcześniej. Kolejną innowacją wprowa‑
dzoną w raporcie z roku 2012 jest wskaźnik S0, którego celem jest sygnalizowanie 
ryzyka napięć w krótkim okresie – do jednego roku. Wskaźnik konstruowany jest 
w oparciu o dane fiskalne i finansowe oraz związane z konkurencyjnością gospodar‑
ki, które zostały zidentyfikowane jako potencjalne dobre wskaźniki okresów napięć 
fiskalnych. Zatem w przeciwieństwie do S1 i S2 wskaźnik S0 nie jest wielkością 
określającą rozmiar koniecznego dostosowania fiskalnego.

W raporcie z roku 2012 w horyzoncie roku 2060 prognozowano znaczący wzrost 
współczynnika obciążenia demograficznego – w krajach Unii Europejskiej prze‑
widywano prawie dwukrotny wzrost współczynnika obciążenia demograficznego 
z poziomu 40% w roku 2010 do poziomu 74% w 2060 roku.

W roku 2012 wskaźnik S0 wyniósł dla Polski 0,32, wskaźnik S1 wynosił dla 
Polski 0,2% PKB, natomiast wskaźnik S2 wynosił 1,6% PKB, co oznacza, że wzglę‑
dem oceny z roku 2009 wskaźniki znacznie się poprawiły. Polska została uznana 
za kraj o średnim poziomie ryzyka w średnim i niskim poziomie ryzyka w długim 
okresie, natomiast wskaźnik S0 nie sygnalizował zagrożeń w krótkim horyzon‑
cie. Konieczne dostosowanie pokazane wskaźnikiem S2 było związane w dużej 
mierze z komponentem dotyczącym kosztów starzenia (1,2%), jednak komponent 
dotyczący kosztów emerytur pozostał ujemy, jak w poprzednich latach, i wyniósł 
–0,5%. Wskaźniki liczone w raporcie z roku 2012 nie uwzględniały wpływu reformy 
emerytalnej uchwalonej w roku 2012, która polegała na podniesieniu i zrównaniu 
wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do poziomu 67  lat oraz na ograniczeniu 
przywilejów emerytalnych pewnych grup społecznych, co wpłynie zmniejszająco 
na koszty starzenia i w efekcie na wskaźniki stabilności.

Najnowsze aktualnie dostępne wskaźniki stabilności liczone przez Komisję Euro‑
pejską zostały opublikowane w październiku 201423. Pogorszenie wartości wskaźników 
(w szczególności wskaźnika S2) dla Polski podczas oceny z tego okresu jest głównie 
efektem mniej korzystnej początkowej pozycji budżetowej, która uległa pogorszeniu 
na skutek wyraźnego spowolnienia gospodarczego. Wskaźniki te  jednak zostały 
otrzymane z wykorzystaniem projekcji demograficznych, opartych na scenariuszu 
uwzględniającym reformy wprowadzone do 31 grudnia 2012 roku, co oznacza, że 
nie uwzględniono reformy systemu emerytalnego z roku 2014, która polegała mię‑
dzy innymi na przeniesieniu 51,5% aktywów z Otwartych Funduszy Emerytalnych 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i następnie ich umorzeniu, w efekcie czego 

23 European Commission, Identifying Fiscal Sustainability Challenges In The Areas Of Pension, Health 
Care And Long-Term Care Policies, „European Economy”, Occasional Papers 201, October 2014.
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skokowo spadła wartość długu24. Niższy poziom długu i niższe deficyty (w efekcie 
obniżenia kosztów obsługi długu) działają zmniejszająco na wysokość wskaźników 
stabilności S1 i S2. Tym samym jednak wzrosły przyszłe zobowiązania systemu 
emerytalnego wobec emerytów25, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w wyższych 
wartościach wskaźników.

4.  Rosnące koszty starzenia się społeczeństw  
jako główne źródło presji na finanse publiczne 
w średnim i długim okresie

Raporty o starzeniu przygotowywane przez Komisję Europejską i grupę roboczą 
do spraw starzenia się ludności, na których podstawie są opracowywane raporty 
o stabilności, analizują koszty starzenia się społeczeństwa w rozbiciu na pięć katego‑
rii. Projekcje są opracowywane na podstawie projekcji demograficznych Eurostatu 
(EUROPOP – aktualnie EUROPOP2013) i spójnych założeń dotyczących zmiennych 
makroekonomicznych, zaakceptowanych przez Komitet Polityki Gospodarczej26. Do 
przygotowania projekcji jest przyjmowane podejście, zgodnie z którym brane są pod 
uwagę jedynie rozwiązania już wprowadzone do porządku prawnego, nie są natomiast 
dokonywane żadne założenia na temat ewentualnych przyszłych zmian polityki 
gospodarczej. Projekcje kosztów związanych z emeryturami są przygotowywane 
indywidualnie przez każdy z krajów członkowskich z wykorzystaniem odpowied‑
nio skalibrowanych modeli, dopasowanych do istniejącego systemu emerytalnego, 
natomiast projekcje dotyczące kosztów opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, 
edukacji i bezrobocia są opracowywane przez Komisję Europejską.

Projekcje przedstawiane w raportach o starzeniu są obarczone znaczną niepew‑
nością, co ma związek z silną zależnością otrzymanych wyników od przyjętych 
założeń. Wśród źródeł niepewności w długim okresie należy wymienić dynamikę 
produktywności, bezrobocia, stan zdrowotny starzejącego się społeczeństwa i wiel‑
kość wynikających z tego kosztów. W związku ze zidentyfikowaną niepewnością 
są przeprowadzane testy wrażliwości oparte na różnych scenariuszach: przy założeniu 
wyższej oczekiwanej długości życia, niższej migracji, wyższej stopy zatrudnienia, 

24 Ministerstwo Finansów, Komunikat w sprawie przekazania części aktywów OFE do ZUS, http://www.
mf.gov.pl/documents/766655/7398795/Komunikat+w+sprawie+przekazania+cz%C4%99%C5%9Bci+akt
yw%C3%B3w+OFE+do+ZUS.pdf (15.03.2015).

25 A. Kolek, Zmiany polskiego systemu emerytalnego po 2007 roku, Raport, czasopismo Instytutu Nauk 
o Politykach Publicznych, nr 1/2013.

26 Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014–2017, Warszawa, kwiecień 2014.
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wyższej/niższej dynamiki produktywności i wyższych/niższych stóp procento‑
wych. Ponadto opracowano scenariusz ryzyka, w którym przyjęto, że pojawią się 
inne, niedemograficzne czynniki działające zwiększająco na wydatki publiczne 
w długim okresie27.

Wydatki na emerytury rosną wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia, a ich 
wzrost zależy zarówno od stopnia starzenia się społeczeństwa, jak i od konstrukcji 
systemu emerytalnego, w tym w szczególności od wieku emerytalnego. Ogólnie 
na dynamikę wydatków na emerytury wpływa pięć czynników: efekt demogra‑
ficzny mierzony poprzez zmianę we współczynniku obciążenia demograficznego, 
zmianę w relacji osób uprawnionych do emerytury w odniesieniu do społeczeństwa 
w wieku powyżej 65 lat, zmianę w stopie zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym, 
relację mierzącą hojność systemu emerytalnego w odniesieniu do przeciętnej płacy 
w gospodarce oraz efekt intensywności pracy28.

Źródłem niepewności przy prognozowaniu kosztów emerytur są nie tylko pro‑
jekcje demograficzne, lecz także ewentualna zmienność systemów emerytalnych 
i przepływy migracyjne.

Wydatki na opiekę zdrowotną również są zależne od struktury wiekowej społe‑
czeństwa i kształtu systemu opieki zdrowotnej, czyli sposobu, w jaki koszty opieki 
zdrowotnej są dzielone pomiędzy państwo, pacjentów i prywatne firmy ubezpie‑
czeniowe. Niemniej jednak zależność kosztów związanych z opieką zdrowotną od 
oczekiwanej długości życia nie jest liniowa jak w przypadku kosztów emerytalnych. 
Wprawdzie wydatki na opiekę zdrowotną są dużo wyższe dla osób starszych niż 
młodszych, jednak w ślad za wydłużającą się oczekiwaną długością życia rośnie 
również oczekiwana liczba lat w dobrym zdrowiu. Z drugiej strony wraz ze wzro‑
stem wieku świadczeniobiorcy wydatki na opiekę zdrowotną wykazują tendencję 
do szybszego wzrostu niż wydatki na emerytury29.

W związku z tym wzrost oczekiwanej długości życia nie przekłada się bezpo‑
średnio na wzrost wydatków na opiekę zdrowotną i  ta kategoria wydatków jest 
dużo trudniejsza do prognozowania niż inne. Przyczyną wysokiej niepewności jest 
zależność tej kategorii wydatków od stanu zdrowia grup społecznych w poszcze‑
gólnych kategoriach wiekowych, częstość korzystania z usług medycznych przy 
poszczególnych stanach zdrowia i jednostkowy koszt usług medycznych, zależny 
między innymi od rozwoju stosowanych sposobów leczenia. Każdy z czynników 

27 European Commission, The 2012 Ageing Report Economic and budgetary projections for the 27 EU 
Member States (2010–2060), „European Economy” 2012, Vol. 2.

28 European Commission, Identifying Fiscal Sustainability…, op.cit.
29 N. Ahn, Demographic Uncertainity and Health Care Expenditure, w: Uncertain Demographic and 

Fiscal Sustainability, red. J. Alho, S. Jensen, J. Lassila, Cambridge University Press 2008, s. 94–108.
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wpływających na koszty opieki zdrowotnej cechuje się dużą losowością. Stan zdrowia 
poszczególnych grup wiekowych zależy od przeszłej dbałości o zdrowie, predyspozycji 
genetycznych i czynników środowiskowych, natomiast częstość korzystania z usług 
medycznych zależy od indywidualnego podejścia, norm społecznych oraz ich bezpo‑
średniego i pośredniego kosztu30. Natomiast na koszty ponoszone przy określonych 
czynnikach indywidualnych wpływają zaimplementowane rozwiązania dotyczące 
systemu ubezpieczeniowego i kształt regulacji rządowych. Szacowanie kosztów 
na opiekę zdrowotną jest utrudnione również we względu na fakt, że uprawnienia 
do świadczeń opieki zdrowotnej nie są tak dokładnie określone jak uprawnienia do 
świadczeń emerytalnych i ewentualne zmiany w tym zakresie mogą znacząco zmienić 
ścieżkę wydatków w krótkim okresie31. W związku z tak dużą niepewnością projekcje 
tej kategorii wydatków są zatem wykonywane metodą mechaniczną. Przyjmuje się 
założenia o stałym poziomie kosztów na opiekę zdrowotną dla danej grupy wiekowej 
i płci i z wykorzystaniem deterministycznych prognoz demograficznych otrzymuje 
się szacunki wydatków. Niepewność projekcji adresuje się poprzez wykorzystanie 
analizy scenariuszy32.

Opieka długookresowa jest związana z kosztami ponoszonymi na pomoc 
osobom starszym z wykonywaniem codziennych czynności, których wzrost jest 
również prognozowany wraz z postępującym starzeniem się społeczeństwa. Wydatki 
na edukację w relacji do PKB mają natomiast tendencję spadkową w związku ze 
starzeniem się społeczeństwa, ponieważ młodzi ludzie stanowią mniejszy odsetek 
populacji. Prognozowany jest również spadek obciążeń związanych ze świadczenia‑
mi dla bezrobotnych, przewiduje się bowiem, że wyższy współczynnik obciążenia 
demograficznego wpłynie zmniejszająco na bezrobocie i zwiększająco na motywację 
do pracy.

Starzenie się społeczeństw w Europie generuje nie tylko wyzwania kulturalne 
i organizacyjne, lecz także związane z rosnącymi obciążeniami dla finansów publicz‑
nych. W scenariuszu bazowym AWG w raporcie o starzeniu z roku 2006 szacowany 
wzrost wydatków związanych ze starzeniem w Unii Europejskiej wyniósł 3,4 punkty 
procentowe PKB między rokiem 2004 a 2050, w raporcie z roku 2009 wzrost ten 
był szacowany na 4,6 punków procentowych między rokiem 2010 a rokiem 2060, 
natomiast w raporcie z roku 2012 w tych samych latach zmianę szacowano na 3,6 
punktów procentowych.

30 Ibidem.
31 Europejski Bank Centralny, Zmiany demograficzne w strefie euro…, op.cit.
32 A. Mahal, P. Berman, Health Expenditures and the Elderly: A Survey of Issues in Forecasting, Meth-

ods Used and Relevance for Developing Countries, Research Paper 01.23, Harvard School of Public Health, 
2001.
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Odpowiedź na rosnące koszty związane ze starzeniem może przybrać różne 
formy: może polegać na podniesieniu wysokości składki na ubezpieczenie społeczne, 
cięcia wydatków innych kategorii lub reformy strukturalne, w tym w szczególności 
dotyczące systemu emerytalnego i służby zdrowia. Wielkość ewentualnych problemów 
będzie zależała od reakcji społeczeństw na dokonujące się przemiany demograficzne 
oraz od tego, czy zmiany i reformy zostaną wprowadzone na czas.

Stabilność systemu zabezpieczenia społecznego to główny aspekt wyzwań 
finansowych związanych z przemianami demograficznymi. Wydatki emerytalne 
mają rosnący udział w wydatkach publicznych w krajach Unii Europejskiej, chociaż 
ich udział zależy od hojności systemów emerytalnych – kraje z bardziej hojnymi 
systemami będą musiały radzić sobie z większą presją na finanse publiczne przy 
założeniu, że profil wiekowy społeczeństwa będzie podobny.

Co istotne jednak, ewentualne reformy systemów emerytalnych nie mogą być 
skoncentrowane wyłącznie na poziomie wydatków publicznych i konieczności ich 
ograniczania. Celem systemów emerytalnych jest przede wszystkim zapewnienie 
bytu osobom niezdolnym do świadczenia pracy – i tym samym odpowiedzialnością 
rządów jest zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczeń emerytalnych. Odpo‑
wiedni poziom świadczeń emerytalnych rozumiany jest jako poziom gwarantujący 
godny poziom życia dla starzejących się społeczeństw. W przeciwnym przypadku, 
jeśli poziom ten nie zostanie zapewniony, zagrożenia dla stabilności mogą wyniknąć 
z kosztów innego rodzaju, np. związanych z zapewnieniem minimum egzystencji 
i walką z ubóstwem pewnych grup społecznych lub ze zwiększonymi kosztami 
na opiekę zdrowotną (dla osób, które z powodu ubóstwa nie są w stanie same zadbać 
o swoje zdrowie).

Działania mające na celu ograniczenie wydatków na emerytury można podzielić 
na dwie kategorie – działania adresujące dostęp do świadczeń emerytalnych oraz 
ich wysokość33.

Działania z pierwszej kategorii polegają na ograniczeniu liczby osób uprawnionych 
do świadczenia emerytalnego. Wśród sposobów dokonania tego ograniczenia wymie‑
nia się podniesienie wieku emerytalnego, które jest szczególnie wskazane w krajach, 
w których wiek emerytalny znajduje się na niskim poziomie i nie jest indeksowany 
do wskaźników demograficznych lub stabilności. Kilka krajów wprowadziło auto‑
matyczne lub półautomatyczne połączenie między wzrostem oczekiwanej długości 
życia a wiekiem emerytalnym34. Ponadto wskazane jest również ograniczenie różnicy 

33 T. Dang, P. Antolin, H. Oxley, Fiscal Implications Of Ageing: Projections Of Age-Related Spending, 
OECD Economics Department Working Papers No. 305, ECO/WKP(2001) 31.

34 J. Lassila, T. Valkomen, Longevity Adjustment of Pension Benefits, w: Uncertain Demographic and 
Fiscal Sustainability, red. J. Alho, S. Jensen, J. Lassila, Cambridge University Press 2008, s. 137–160.
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między ustawowym wiekiem emerytalnym a efektywnym wiekiem przechodzenia 
na emeryturę. Jednym ze sposobów jest ograniczenie możliwości wcześniejszego 
przechodzenia na emeryturę poprzez likwidację różnych przywilejów emerytalnych. 
Kolejnym jest wprowadzenie ściślejszej kontroli wcześniejszego opuszczania rynku 
pracy poprzez korzystanie z innego rodzaju rent i zasiłków.

Działania z drugiej kategorii polegają na zmniejszeniu relacji między przeciętnym 
świadczeniem emerytalnym a przeciętną płacą. Sposobów na ograniczenie poziomu 
średniej emerytury jest kilka. Jednym z nich jest sposób indeksowania świadczeń 
emerytalnych nie w pełni odpowiadający wzrostowi płac w gospodarce – zamiast 
tego stosowane jest waloryzowanie świadczeń emerytalnych wskaźnikiem niższym 
niż nominalny wzrost płac, w tym np. waloryzacja mieszana oparta na wzroście płac 
i inflacji lub waloryzacja oparta jedynie na inflacji. Niektóre kraje zmieniają sposób 
liczenia wysokości świadczenia emerytalnego z liczenia go na podstawie ostatniej 
pensji na liczenie go na podstawie średniego wynagrodzenia. Ponadto systemy eme‑
rytalne są dostosowywane, by brały pod uwagę dłuższe okresy składkowe i wyższy 
wiek emerytalny, co jest dokonywane poprzez wydłużanie okresu składkowego 
koniecznego do otrzymania pełnego świadczenia emerytalnego. Niektóre kraje wpro‑
wadziły również automatyczne dostosowanie wysokości świadczeń emerytalnych 
w oparciu o zmiany we wskaźnikach demograficznych lub wskaźnikach stabilności35.

Wiele krajów członkowskich, w tym Polska, przewiduje znaczny spadek relacji mię‑
dzy przeciętną wartością emerytury i przeciętną płacą w gospodarce oraz podniesienie 
wieku emerytalnego. Tego typu zmiana wprawdzie będzie korzystna dla stabilności 
fiskalnej poprzez ograniczenie wzrostu wydatków związanych ze starzeniem, może 
jednak budzić wątpliwości związane z akceptowalnością społeczną takiego rozwiązania. 
W efekcie może pojawić się presja na wzrost wydatków publicznych, w tym na wzrost 
wartości emerytur i wprowadzenie lub utrzymanie przywilejów emerytalnych36. 
W tym kontekście stabilność fiskalna będzie zależała nie tylko od wprowadzanych 
rozwiązań instytucjonalnych, lecz także reakcji społeczeństwa na te rozwiązania, 
w szczególności od tego, czy społeczeństwo będzie decydowało się zaakceptować 
niższe emerytury czy nie oraz czy ewentualny sprzeciw znajdzie ujście w protestach 
i niestabilnościach społecznych czy w zwiększonej skłonności do oszczędzania lub 
do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Obniżenie przewidywanego świadczenia 
emerytalnego może mieć jednak jeszcze jeden, zgoła odmienny, negatywny wpływ 
na finanse publiczne – może doprowadzić do zmniejszonej skłonności do dłuższego 

35 European Commission, Identifying Fiscal Sustainability…, op.cit.
36 European Commission, Directorate‑General for Economic and Financial Affairs, Fiscal Sustain-

ability Report 2012, op.cit.
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pozostawania na rynku pracy poprzez zmniejszenie wpływu kolejnego roku pracy 
na wysokość świadczenia emerytalnego. Ponadto, jeśli obniżenie świadczenia eme‑
rytalnego z publicznego systemu jest związane z wprowadzeniem systemu opartego 
w części na prywatnym filarze kapitałowym, ryzyko dla stabilności fiskalnej może 
wynikać ze zmniejszenia dochodów publicznych w efekcie odprowadzenia części 
składki do prywatnych funduszy emerytalnych.

Jeśli kształt systemu emerytalnego, i ewentualne reformy, są przez społeczeń‑
stwo postrzegane jako sprawiedliwe i uzasadnione, to nie powinny generować presji 
na wzrost wydatków publicznych w przyszłości. Jeśli jednak emerytury są postrzega‑
ne jako zbyt niskie lub zbyt trudno dostępne, mogą spowodować problem ubóstwa 
wśród seniorów, co będzie przyczyniało się do ryzyka narastania presji na wzrost 
wydatków publicznych, przykładowo na wprowadzenie lub podniesienie emerytury 
minimalnej lub wprowadzenie innych świadczeń na rzecz osób starszych. W związku 
z tym wiele systemów emerytalnych jest obecnie projektowanych w taki sposób, aby 
poziom świadczenia emerytalnego mógł zostać podniesiony poprzez wydłużenie 
okresu świadczenia pracy i płacenia składek lub poprzez zwiększenie prywatnych 
oszczędności (np. poprzez trzeci filar). Tym samym wpływ obniżenia świadczenia 
emerytalnego na stabilność fiskalną nie może być rozważany bez uwzględnienia 
odczuć co do sprawiedliwości systemu oraz możliwości społeczeństwa do dłuższego 
pozostawania na rynku pracy lub do budowania prywatnych oszczędności.

Jednocześnie podniesienie efektywnego wieku emerytalnego (faktycznego 
wieku przejścia na emeryturę) będzie bardzo trudne do osiągnięcia, o ile nie będzie 
żadnych finansowych bodźców ku temu. W takim przypadku nawet ewentualne 
zwiększanie świadczenia emerytalnego w przypadku dłuższego pozostawania 
na rynku pracy, o ile nie będzie wystarczające, nie przyniesie oczekiwanego efektu, 
ponieważ napotka ograniczenia ze strony podaży pracy. Ewentualne elementy kon‑
strukcyjne systemu emerytalnego, których celem jest jedynie ograniczenie emerytury 
w przypadku krótszego pozostawania na rynku pracy (takie jak zwiększanie okresu 
składkowego upoważaniającego do pełnego wymiaru emerytury, powiązywanie 
wysokości świadczenia z oczekiwaną długością życia), mogą nie być wystarczają‑
cym bodźcem do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Ponadto nakłanianie do 
dłuższego pozostawania na rynku pracy może również być nieskuteczne, jeśli nie 
zostaną zaadresowane inne bariery ze strony zarówno podaży, jak i popytu na pracę, 
takie jak niechęć pracodawców do zatrudniania osób w wieku przedemerytalnym 
i emerytalnym lub problemy zdrowotne wykluczające osoby starsze z siły roboczej37.

37 European Commission, Identifying Fiscal Sustainability…, op.cit.
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Inne sposoby adresowania rosnących kosztów polegają na próbie przeciwdziała‑
nia lub spowolnieniu starzenia się społeczeństwa, np. polityka prorodzinna, mająca 
na celu wspieranie wyższej dzietności, i polityka mające na celu dopuszczenie do 
wyższych napływów migracyjnych. Ponadto pomocna jest również polityka ma‑
jące na celu zwiększenie uczestnictwa w rynku pracy, polegająca w szczególności 
na wspieraniu zatrudniania kobiet, osób młodych i osób starszych38.

5. Niepewność związana z prognozami demograficznymi

W sytuacji, gdy starzenie społeczeństw się dokonuje i będzie trwało w przyszło‑
ści, długookresowe prognozy kosztów starzenia stają się podstawowym narzędziem 
polityki dla wszystkich krajów, których system emerytalny przynajmniej w części 
jest oparty na systemie repartycyjnym39. Szacunki kosztów starzenia są oparte 
na projekcjach demograficznych. Większość szacunków przygotowywanych przez 
agencje statystyczne jest nazywana projekcjami, a nie prognozami, ponieważ nie 
mają na celu przedstawienia najbardziej prawdopodobnej ewolucji struktury demo‑
graficznej społeczeństwa. Tworzone są jedynie jako czysto obliczeniowe ćwiczenie 
mające na celu pokazanie, jaka będzie ścieżka ewolucji struktury demograficznej przy 
przyjęciu konkretnych założeń odnośnie do dzietności, śmiertelności i przepływów 
migracyjnych dla konkretnych grup wiekowych. Przy takim założeniu ewentualne 
błędy mogą być jedynie błędami obliczeniowymi i przewidywanie błędów prognoz 
nie powinno mieć miejsca. Ponieważ jednak większość użytkowników tych projekcji 
traktuje je jako prognozy, obserwacja i analiza niepewności tych szacunków wydaje 
się mieć uzasadnienie40.

Standardem działania Komisji Europejskiej i innych podmiotów jest opracowywa‑
nie projekcji deterministycznych uzupełnionych analizą scenariuszy. Takie projekcje 
jednak nie zawierają informacji o skali niepewności, jaką są obarczone, a ich wartość 
informacyjna byłaby znacznie wyższa, gdyby odbiorca był informowany nie tylko 
o ścieżce centralnej projekcji, lecz także o przedziałach ufności wokół tej ścieżki.

Precyzja danych dotyczących kosztów przemian demograficznych jest niezwykle 
ważną ich cechą. Wiele zadań polityki gospodarczej, między innymi związanych 

38 J. Bongaarts, Population Aging and the Rising Cost of Public Pensions, Policy Research Division, 
Population Council 2004, No. 185

39 A. Schick, Sustainable Budget Policy: Concepts and approaches, „OECD Journal on Budgeting” 2006, 
Vol. 511.

40 N. Keilman, Ex-Post Errors in Official Population Forecasts in Industrialized Countries, „Journal of 
Official Statistics” 1997, Vol. 13, No. 3, s. 245–277.



Czynniki demograficzne w analizie stabilności fiskalnej 569

ze szkolnictwem lub opieką zdrowotną, jest realizowanych w oparciu o informacje 
dostarczane przez prognozy lub projekcje demograficzne. Wiele krajów posiada 
i rozwija modele, których celem jest opracowywanie długoterminowych prognoz 
i które zazwyczaj są wykorzystywane również do oceny wpływu przemian demogra‑
ficznych na stan finansów publicznych41. Źródła niepewności przy prognozowaniu 
kosztów starzenia i koniecznego dostosowania można podzielić na dwie kategorie 
– wynikające z niepewności dotyczących parametrów modelu wykorzystywanego 
do prognozowania dochodów i wydatków publicznych oraz niepewności dotyczącej 
struktury populacji.

Prognozowanie zmiennych demograficznych powinno być łatwiejsze niż progno‑
zowanie innych zmiennych makroekonomicznych ze względu na relatywną inercję 
w społeczeństwie. Struktura populacji w przyszłości zależy od bieżącej struktury 
oraz od stopy urodzeń, śmiertelności i od przepływów migracyjnych, dlatego też 
prognozowanie opiera się na przyjęciu odpowiednich założeń w odniesieniu do tych 
parametrów. Rzeczywiście błędy prognoz zmiennych demograficznych w horyzon‑
cie średniookresowym, 5–10 lat, są zwykle mniejsze niż błędy prognoz zmiennych 
makroekonomicznych w podobnym horyzoncie42. Jednak tendencja ta nie jest 
utrzymana w przypadku prognoz w dłuższym horyzoncie czasu, a błędy prognoz 
niekoniecznie są  losowe. W badaniu dotyczącym prognoz Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dostrzeżono systematyczne niedoszacowanie zmian oczekiwanej 
długości życia i przepływów migracyjnych, co skutkowało znaczącymi rewizjami 
prognoz. Przeciętna rewizja prognozowanego współczynnika obciążenia demo‑
graficznego dla Austrii, Finlandii, Francji i Norwegii między prognozą z roku 1994 
a prognozą z roku 2004 wyniosła aż 18%. W efekcie prognozowana liczba osób 
w wieku powyżej 65 lat szybko stawała się nieaktualna43.

Niepewność odnosząca się do koniecznego dostosowania fiskalnego wynikająca 
z niepewności dotyczącej zmiennych demograficznych została zilustrowana badaniem 
opierającym się na kilku krajach europejskich. Badanie opierało się na symulacji 
Monte Carlo – z wykorzystaniem odpowiednich modeli wygenerowano stochastycz‑
ne projekcje populacji i konieczne dostosowanie fiskalne dla każdego z powtórzeń. 
Następnie otrzymano rozkład częstości koniecznego dostosowania, na którego pod‑

41 M. Waele, Fiscal Implications of Demographic Uncertainity: Comparisons across the European Union, 
w: Uncertain Demographic and Fiscal Sustainability, red. J. Alho, S. Jensen, J. Lassila, Cambridge Univer‑
sity Press 2008, s. 65–81.

42 W. Ascher, Forecasting: An Appraisal for Policy-makers and Planners, Baltimore, Johns Hopking 
University Press, 1978.

43 N. Keilman, H. Cruijsen, J. Alho, Changing Views of Future Demographic Trends, w: Uncertain 
Demographic and Fiscal Sustainability, red. J. Alho, S. Jensen, J. Lassila, Cambridge University Press 2008, 
s. 11–33.
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stawie widać poziom niepewności analizy stabilności fiskalnej wynikający jedynie 
z niepewności odnoszącej się do prognoz demograficznych. Średnie wielkości luki 
fiskalnej oraz odchylenie standardowe dla każdego z krajów przedstawiono w tabe‑
li 3. Na podstawie przeprowadzonego badania widać, że niepewność w koniecznym 
dostosowaniu fiskalnym wynikająca z czynników demograficznych jest znaczna44.

Tabela 3. Średnie wielkości luki fiskalnej i odchylenie standardowe

% PKB Średnia Odchylenie Standardowe

Belgia 0 1,03

Finlandia 0,45 1,22

Niemcy 2,45 1,17

Holandia 3,96 2,59

Hiszpania 3,50 0,87

Wielka Brytania 2,74 2,81

Źródło: M. Waele, Fiscal Implications of Demographic Uncertainity…, op.cit., s. 65–81.

W związku z faktem, że niepewność związana z prognozami wydatków na starzenie 
jest w dużej mierze spowodowana niepewnością wynikającą z prognoz demogra‑
ficznych, w literaturze pojawiają się głosy, że zamiast uzupełniać deterministyczną 
prognozę demograficzną analizą wrażliwości, powszechną praktyką powinno 
raczej stać się prognozowanie z uwzględnieniem zależności między czynnikami 
branymi pod uwagę. Przykładowo poleca się wykorzystywanie modeli nakłada‑
jących się pokoleń lub innych dynamicznych modeli, które pozwalają na bardziej 
kompleksowe uwzględnienie całej dostępnej wiedzy i pokazanie skali niepewności 
w otrzymanych wynikach. Zaletą tego podejścia jest również to, że takie narzędzie 
może zostać wykorzystane do procesu decyzyjnego poprzez umożliwienie analizy 
skutków wprowadzenia rozważanych rozwiązań45. Wadą jest jednak fakt, że źródłem 
niepewności w projekcjach demograficznych są zazwyczaj trudności z przyjęciem 
właściwych założeń dotyczących dzietności, śmiertelności i przepływów migracyjnych, 
a nie losowość tych zjawisk. Dlatego też odmiennym podejściem do adresowania 
kwestii niepewności jest obserwacja przeszłych błędów prognoz poprzez porówna‑
nie wielkości szacowanych z faktycznym kształtem populacji w danych okresach. 
Obserwowane odchylenia mogą następnie zostać wykorzystane do szacowania 

44 M. Waele, Fiscal Implications of Demographic Uncertainity…, op.cit., s. 65–81.
45 J. Lassila, T. Valkonen, Demographic Uncertainity and Pension Projection, w: Uncertain Demographic 

and Fiscal Sustainability, red. J. Alho, S. Jensen, J. Lassila, Cambridge University Press 2008, s. 82–93.
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niepewności związanej z projekcjami demograficznymi dotyczącymi przyszłości. 
Przykładowo do opracowania wariantów pesymistycznych i optymistycznych 
prognozy mogą zostać wykorzystane parametry rozkładu historycznych błędów 
prognoz46. Innym podejściem do przypisywania prawdopodobieństwa konkretnym 
ścieżkom jest metoda ekspercka. Metoda ta jest szczególnie cenna w przypadkach, 
kiedy otrzymanie oszacowania skali niepewności za pomocą metod formalnych jest 
niemożliwe lub trudne47.

Bieżące podejście do prognozowania zmiennych demograficznych ma jeszcze 
jedną wadę – osoby zaangażowane w proces prognostyczny biorą udział tylko 
w tym jednym etapie, są zatem zaangażowane jedynie w techniczny etap procesu 
podejmowania decyzji dotyczących polityki gospodarczej. Wskazuje się jednak, że 
ich uczestnictwo w procesie interpretacji i aplikacji otrzymanych wyników mogło‑
by być cenne. W szczególności mogliby brać udział w krytycznej analizie prognoz 
poprzez przygotowanie wizualnej reprezentacji zmienności struktur demograficz‑
nych, w otrzymywaniu koniecznego dostosowania związanego z kształtem prognoz 
demograficznych oraz w analizie efektów prognozowanych przemian demograficz‑
nych, np. związanych z rynkiem pracy, zarządzaniem aktywami i innymi aspektami 
gospodarki48.

6. Zakończenie

W pracy przedstawiono podejście do analizy stabilności fiskalnej reprezento‑
wane przez Komisję Europejską. Pokazano konstrukcję wykorzystywanych przez 
Komisję wskaźników stabilności fiskalnej określających luki fiskalne w skończonym 
lub nieskończonym horyzoncie wraz z uwzględnieniem ich ewolucji w czasie oraz 
przybliżono czynniki wpływające na wysokość wskaźników. W pracy skupiono się 
na kwestii kosztów związanych ze starzeniem – przybliżono ich charakterystykę, 
sposoby ich ograniczania oraz źródła trudności i niepewności z ich szacowaniem. 
Następnie przybliżono badania wskazujące na niepewność prognoz demograficz‑
nych, która stanowi problem w związku z zależnością ciężaru kosztów starzenia dla 
sektora finansów publicznych od przemian demograficznych.

46 N. Keilman, Ex-Post Errors in Official Population Forecasts in Industrialized Countries, „Journal of 
Official Statistics” 1997, Vol. 13, No. 3, s. 245–277.

47 N. Keilman, Demography: Uncertain Population Forecasts, Nature 412, 490–491, 2 August 2001, 
doi:10.1038/35087685.

48 Uncertain Demographic and Fiscal Sustainability, red. J. Alho, S. Jensen, J. Lassila, Cambridge Uni‑
versity Press 2008.
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Na podstawie obserwacji bieżących trendów przewiduje się znaczny wzrost 
wydatków związanych ze starzeniem w średnim i długim okresie w krajach Unii 
Europejskiej. Wobec nieuchronności dokonujących się przemian właściwym podej‑
ściem wydaje się regularne, możliwie dokładne prognozowanie kosztów związanych 
ze starzeniem. Na podstawie otrzymanych prognoz i analizy dotychczasowych roz‑
wiązań instytucjonalnych w zakresie zabezpieczenia społecznego są podejmowane 
decyzje dotyczące zmian i reform koniecznych w kontekście przemian demogra‑
ficznych i ich wpływu na finanse publiczne. Regularne przygotowywanie prognoz 
kosztów związanych ze starzeniem społeczeństwa przyczyniło się do zwiększonej 
świadomości problemu, co w wielu krajach europejskich znalazło odzwierciedlenie 
w reformach systemu zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej.

Co istotne jednak, powszechnie wykorzystywane projekcje demograficzne, sta‑
nowiące podstawę szacunków kosztów związanych ze starzeniem, nie są najbardziej 
prawdopodobną ścieżką, a oparcie polityk na błędnych założeniach dotyczących 
przewidywanych kosztów starzenia skutkuje zagrożeniem podjęcia błędnej lub 
suboptymalnej decyzji. Dlatego też jest wskazane, aby polityki gospodarcze były 
formułowane w taki sposób, aby były właściwą odpowiedzią na różne scenariusze 
demograficzne.

Jak pokazano w niniejszym opracowaniu, mimo pozornej łatwości w progno‑
zowaniu zmiennych demograficznych niepewność związana z szacowaniem tych 
kategorii jest znaczna. W efekcie standardem jest przygotowywanie projekcji, a nie 
prognoz demograficznych. Wydaje się jednak, że takie podejście nie rozwiązuje 
problemu. Podmioty i  instytucje bazujące na projekcjach traktują je często jako 
prognozy, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje długookresowe 
prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego, bazując na projekcjach 
demograficznych Eurostatu, i nazywa wykorzystane projekcje prognozami. Tym 
samym nie jest brane pod uwagę to, że projekcje mają charakter warunkowy, a ich 
celem nie jest pokazanie najbardziej prawdopodobnej ścieżki, i tym samym również 
otrzymane prognozy nie muszą odzwierciedlać najbardziej prawdopodobnej ścieżki 
wpływów i wydatków funduszu emerytalnego.

Ze względu na istotność decyzji podejmowanych w oparciu o prognozy kosztów 
związanych ze starzeniem jest konieczne ich możliwie precyzyjne przygotowywanie 
oraz wydaje się zasadne, aby projekcje demograficzne wykorzystywane do przy‑
gotowywania szacunków kosztów starzenia się społeczeństw zostały zastąpione 
prognozami uzupełnionymi o informacje o związanej z nimi niepewności. Moż‑
liwe jest wykorzystanie modeli bazujących na historycznych szeregach czasowych, 
oceny eksperckiej i szacowania błędu prognoz na podstawie rozkładu przeszłych 
błędów prognoz.
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Jedną z metod jest przygotowywanie wariantów wraz z przypisanymi do nich 
prawdopodobieństwami zmaterializowania się, inną metodą jest natomiast opracowy‑
wanie stochastycznych projekcji populacji, które bezpośrednio adresują niepewność 
związaną z otrzymanymi wynikami. Zaletą obydwu metod jest umożliwienie opra‑
cowania strategii kształtowania polityki w odpowiedzi na poszczególne stany, które 
z odpowiednim prawdopodobieństwem mogą się zmaterializować.

Metody stochastyczne są wprawdzie bardziej skomplikowane i w efekcie mniej 
transparentne, ich powtórzenie jest bowiem możliwe jedynie dla osób umiejących 
zastosować odpowiednie metody ilościowe. Jednak ich niezaprzeczalną zaletą jest 
interpretowalność wyników, ponieważ jest możliwe pokazanie przedziałów zmiennych 
z przypisanym prawdopodobieństwem, co nie jest możliwe w przypadku metody 
deterministycznej uzupełnionej analizą scenariuszy. Ewentualnym scenariuszom 
(zazwyczaj przedstawiającym wariant optymistyczny i pesymistyczny) nie są przy‑
pisane prawdopodobieństwa zmaterializowania się.

Szacowanie prawdopodobieństwa odnoszącego się do różnych stanów jest bardzo 
ważne, ponieważ decydenci muszą wiedzieć, czy kształtując instytucje w państwie, 
opierają się na danych, które zmaterializują się z prawdopodobieństwem rzędu 90% 
czy 30%. Wydaje się, że obecnie, mimo rosnącej świadomości problemu zwiększa‑
jącej się presji na finanse publiczne, związek między prognozami demograficznymi 
a kształtem polityki gospodarczej nie jest silny, co wiąże się z niedostatecznym 
przepływem informacji między analitykami odpowiedzialnymi za przygotowanie 
prognoz a decydentami. W związku z tym wydaje się wskazane zacieśnienie współ‑
pracy i opracowanie narzędzi, które umożliwią pełne wykorzystanie dostępnej 
informacji w celu prawidłowej oceny skutków ewentualnych zmian wpływających 
na koszty związane ze starzeniem. Z jednej strony korzystne byłoby uwzględnienie 
wpływu prowadzonych lub prognozowanych polityk na zmienne demograficzne, 
a nie opieranie przygotowanych projekcji jedynie na dotychczas prowadzonych 
działaniach, a z drugiej strony wskazane byłoby uzupełnienie przygotowywanych 
analiz o informacje dotyczące interakcji i sprzężeń zwrotnych między przemianami 
demograficznymi, zmiennymi ekonomicznymi i polityką gospodarczą. Wykorzystanie 
narzędzia uwzględniającego wymienione powyżej elementy byłoby wiarygodnym 
i użytecznym sposobem adresowania kwestii monitorowania i analizy wpływu 
starzejącego się społeczeństwa na gospodarkę.

Posiadanie właściwego narzędzia i  regularne monitorowanie zachodzących 
przemian jest kluczowe dla formułowania właściwych polityk gospodarczych. 
Ewentualne zmiany w systemach zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej 
lub opieki długoterminowej powinny być bowiem wprowadzane z odpowiednim 
wyprzedzeniem, ponieważ ich implementacja jest procesem długookresowym, 
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a jednostkowe decyzje dotyczące podejścia do emerytury mają charakter długo‑
terminowy, np. w związku z ewentualnym postanowieniem o  indywidualnym 
oszczędzaniu na emeryturę.
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Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

KONTROWERSJE WOKÓŁ DŁUGU SEKTORA 
GENERAL GOVERNMENT W KRAJACH EUROPY 
ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE 
OSTATNIEGO KRYZYSU

1.  Wprowadzenie

Doświadczenia kryzysu gospodarczego zawsze wskazują między innymi na to, 
jak dalece teoria ekonomii odpowiada na wyzwania współczesnej sytuacji społecz-
no-gospodarczej. Również słabe strony dominującego neoliberalizmu, wręcz jego 
kompromitacja, najostrzej ujawniły się właśnie w okresie ostatniego kryzysu1. Jego 
niedostosowanie do dynamicznej rzeczywistości uświadomiło wielu ekonomistom 
konieczność odejścia od czysto neoliberalnych rozwiązań na rzecz wolnego rynku 
weryfikowanego w kategoriach ładu instytucjonalnego i etyczno-moralnego2.

Bez względu na charakter mainstreamowego nurtu ekonomicznego, sprzyjająca 
kryzysom cykliczność gospodarki rynkowej, tak jak i dług publiczny, który może ła-
godzić jej negatywne skutki, to procesy nieuchronne we współczesnej zglobalizowanej 
rzeczywistości zdominowanej przez sferę finansową3. Można odnieść wrażenie, że 
dług publiczny uznano za ważne antidotum na kryzys wywołany brakiem równowagi 
między elementami autoregulacji i autodestrukcji systemu rynkowego. Ciągle aktu-
alne jest więc poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o takie kształtowanie dochodów, 

1 S. Owsiak, Społeczny wymiar kryzysu – lekcja dla przyszłości, (5.02.2015), s. 97.
2 E. Mączyńska, P. Pysz, Liberalizm – neolibelarizm – ordoliberalizm, w: Ekonomia dla przyszłości. 

Fundamentalne problemy w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej, Sesja Plenarna – IX Kongres Ekono-
mistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 85–100.

3 A. Sopoćko, Monetarne aspekty długu publicznego, w: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecz-
nym, red. J. Czekaj, S. Owsiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 98–100.
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wydatków i długu sektora general government, które tworzyłoby korzystne warunki 
dla zrównoważonego rozwoju gospodarek w dłuższym okresie. Autorka podejmuje 
jedynie próbę weryfikacji hipotezy zakładającej, że znaczącym źródłem długu tego 
sektora w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest brak właściwej synchronizacji 
dochodów i wydatków – dwóch podstawowych instrumentów polityki fiskalnej.

Świadectwa empiryczne ostatniego kryzysu, chyba najbardziej uporczywego 
od początku ubiegłego wieku, wyniosły do najwyższej rangi dług publiczny, czy-
niąc z niego niemal pierwszoplanową kategorię ekonomiczną. Co więcej, czasami 
przyjmuje się, że jest to wynik podjętych na szeroką skalę interwencji państw w go-
spodarkę, finansowanych właśnie poprzez dług publiczny. Zadłużenie wielu krajów 
przekroczyło bowiem akceptowalną dotąd granicę. Argumentacja taka wydaje się 
mieć jednak ograniczoną moc wyjaśniającą, w szczególności w odniesieniu do kra-
jów objętych analizą. W zdecydowanej większości z nich w latach 1998–2013 nie 
wspierano instytucji finansowych ze środków publicznych.

Badanie oparto na analizie dynamiki nominalnego produktu krajowego, do-
chodów i wydatków sektora general government, deficytu, długu oraz relacji tych 
kategorii do PKB w różnych fazach cyklu koniunkturalnego w latach 1995–20134. 
Wybrano stosunkowo długi szereg czasowy, co w naszej dynamicznej rzeczywistości 
zawsze utrudnia zapewnienie pełnej porównywalności danych. Objęto nim Europę 
Środkowo-Wschodnią, a więc kraje o średnim poziomie zadłużenia, ale i niższym 
poziomie rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Dla celów porównaw-
czych odwołano się również do niektórych wskaźników głównie charakteryzujących 
gospodarki tzw. starej Unii.

Jako podstawową metodę badawczą wykorzystano opisową analizę wskaźników 
i ich prezentację graficzną.

2.  Wzrost PKB i zadłużenia w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej łączy nie tylko dystans rozwojowy 
i niższe zadłużenie w stosunku do zachodu oraz położenie geograficzne, lecz także 
zbliżona ścieżka przechodzenia z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej. 

4 Wybór takiego okresu badań jest podyktowany dostępnością danych statystycznych głównie Euro-
statu, Ameco, OECD i GUS, który dane dotyczące PKB liczone według obowiązującej metody opubliko-
wał od 1995 roku.
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Istotne znaczenie ma także ich powiązanie z gospodarkami UE-15. Mimo pewnej 
specyfiki charakter i siła tych związków ze Wspólnotą jest zróżnicowana.

Badane kraje to gospodarki o różnej wielkości, prezentujące odmienny poziom 
rozwoju i zamożności zarówno w okresie poprzedzającym akcesję do UE, jak 
i po latach członkostwa we Wspólnocie5. Podstawowe różnice przedstawia tabela 1.

Tabela 1. PKB i dług publiczny krajów Europy Środkowo-Wschodniej w wybranych latach
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Bułgaria 41,0 149,3 45,0 11,0 18,3 –78,9

Czechy 157,3 132,4 82,0 5,0 45,7 32,2

Estonia 18,7 120,8 73,0 38,0 10,1 1,9

Chorwacja 43,6 98,6 61,0 16,0 75,7 40,5

Łotwa 23,3 193,6 64,0 31,0 38,2 24,3

Litwa 35,0 72,5 73,0 38,0 39,0 27,5

Węgry 100,5 112,3 66,0 15,0 77,3 – 7,2

Polska 396,0 140,9 67,0 25,0 55,7 7,3

Rumunia 144,3 179,7 55,0 23,0 38,0 31,4

Słowenia 36,1 83,0 82,0 8,0 70,4 52,0

Słowacja 73,6 168,6 75,0 28,0 54,6 32,9

* Dynamika długu dla Bułgarii od 1998 roku, a dla Chorwacji – od 2002 roku.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Eurostat PKB (14.02.2015), AMECO dług Excessive deficit procedure 
(based on ESA 2010) and former definitions (14.02.2015).6

Największa w EŚW polska gospodarka ma potencjał mierzony wielkością PKB 
przeszło 21-krotnie wyższy niż najmniejsza Estonia. W minionych 18 latach skumu-
lowana dynamika produktu krajowego brutto Polski w wartościach nominalnych, 
mimo że przekroczyła 140%, była niższa od dynamiki Łotwy, Rumunii czy Słowacji. 
Bardzo różne, bo wynoszące od 70 punktów procentowych do około 190 punktów 
procentowych, skumulowane dynamiki produktu krajowego wskazują, jak różny 

5 Osiem krajów EŚW przystąpiło do UE w 2004 roku, Bułgaria i Rumunia natomiast – w 2007 roku, 
a Chorwacja dopiero 1 lipca 2013 roku. Pięć z nich zdecydowało się na przyjęcie wspólnej waluty.

6 PPS – Purchaising Power Standard.
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wpływ na zmiany wskaźnika udziału długu w PKB miał wzrost gospodarczy. 
Im  wyższa bowiem dynamika PKB i jego wysokość, tym niższe jest faktyczne ob-
ciążenie gospodarki długiem.

Średni realny produkt krajowy brutto na osobę w regionie wzrósł z 3,2 tys. euro 
w 1995 roku do 11,6 tys. euro w 2013 roku, w Polsce natomiast odpowiednio z 2,8 tys. 
euro w 1995 roku do kwoty 10,3 tys. euro w 2013 roku. W obu przypadkach oznacza 
to prawie jego 4-krotne zwiększenie. Pomimo zmniejszenia dystansu rozwojowego 
wysokość PKB na osobę mierzona PPS w 2013 roku w Polsce stanowiła zaledwie 67% 
wartości średniej UE-28, a w krajach EŚW ogółem 67,5%. Największy postęp, mierzony 
wielkością PKB per capita w relacji wartości średniej UE = 100 osiągnięto w Estonii, 
na Litwie i Łotwie. Chociaż nie jest on miarą jakości życia obywateli, niemniej wzrost 
produktu krajowego brutto w dłuższym okresie czasu jest najbardziej syntetyczną oceną 
porażki lub sukcesu gospodarczego danego kraju. Dynamikę PKB na osobę w PPS 
w Polsce, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w UE-15 przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Dynamika PKB w PPS na osobę w latach 1996–2013 (w %)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat (25.02.2015).

Kształt krzywych na powyższym rysunku wskazuje, że wzrost produktu na osobę 
nie tylko nie był równomierny, lecz także w niektórych okresach znacząco różny. 
Wzrost polskiej gospodarki na tle średnich dla krajów EŚW i UE-15 charakteryzo-
wał się częstszymi i krótszymi wahaniami. Udało się jej uniknąć recesji w latach 
2008–2009, ale spowolnienie w  latach 2012–2013 okazało się nieco głębsze niż 
w niektórych krajach UE. Pomimo to w latach dekoniunktury Polska odnotowała 
najwyższą średnioroczną realną dynamikę PKB 3,1%. Natomiast w całym analizo-
wanym okresie 1996–2013 z realnym wzrostem 4% PKB zajmowała trzecie miejsce 
wśród krajów Unii Europejskiej, po Łotwie i Irlandii.
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Przeszło 2-krotnie wyższej dynamice realnej PKB w EŚW w porównaniu z UE-15, 
towarzyszył szybko narastający dług publiczny. W analizowanym regionie średnio 
wzrósł on prawie 8-krotnie z 0,8 tys. euro do 6,2 tys. euro na osobę. Mimo 4,5-krot-
nego wzrostu długu publicznego na mieszkańca w Polsce z szacowanych na 1,3 tys. 
euro w 1995 roku do 5,8 tys. euro w 2013 roku, był on 4-krotnie niższy niż średnia 
jego wysokość per capita w UE-15.

Nie ulega wątpliwości, że dług publiczny pozostaje w ścisłym związku ze sferą 
regulacyjną, ale i realną. Implikuje on wiele procesów gospodarczych, pozostając 
jednocześnie pod ich wpływem. Przyczyny zadłużania się państw, ich trwałość 
i wysokość, kierunek zmian, sposób jego finansowania i koszty determinują procesy 
stabilizacji i wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony rozwój gospodarczy powi-
nien być źródłem zwiększenia wpływów podatkowych i ograniczenia wydatków 
o charakterze socjalnym. Zależność między tymi kategoriami jest więc dwustron-
na, a ograniczanie zadłużenia wymaga między innymi właściwej synchronizacji 
dochodów i wydatków publicznych.

3.  Synchronizacja dochodów i wydatków  
sektora general government

Rozwój gospodarki rynkowej nie jest praktycznie nigdy stabilny. Po okresach 
wzrostu przychodzą zazwyczaj okresy spowolnienia lub załamania. Gospodarka 
rozwija się cyklicznie, a rolą polityki gospodarczej jest ograniczanie wahań tego 
cyklu – co do tego w ramach mainstreamowego nurtu ekonomii istnieje konsens.

Cykliczność gospodarki rynkowej jest więc jej immanentną cechą. Co więcej, 
taką, która w dłuższych okresach, prowadząc do zmian struktury, może być źródłem 
poprawy jej konkurencyjności. Co w żadnym przypadku nie umniejsza znaczenia 
luki produkcyjnej i nieodwracalnego wygubienia zdolności efektywnego wykorzy-
stania możliwości produkcyjnych zarówno w zakresie kapitału, środków trwałych, 
jak i zasobów ludzkich w krótkich okresach.

Mając świadomość nieuchronności zmienności procesów gospodarczych, 
po kryzysie z początku ubiegłego wieku zaczęto odchodzić od naturalnej polityki 
budżetowej na rzecz świadomego wykorzystywania dochodów i wydatków do 
kształtowania popytu. Koncepcja ta z trudem przenikała do praktyki gospodarczej, 
a poglądy przypisujące wahaniom koniunkturalnym stochastyczny charakter nie były 
odosobnione. W świetle doświadczeń ostatniego kryzysu, aktywizowanie  środków 
publicznych w celu ograniczenia negatywnych skutków wahań koniunktury, łączy 
często nawet najbardziej dogmatycznych zwolenników zminimalizowanych funkcji 
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państwa. Nadal jednak wśród ekonomistów istnieją znaczne i trwałe różnice poglą-
dów na temat stymulowania gospodarki przez politykę fiskalną.

Wykorzystywanie instrumentów dochodowo-wydatkowych w Polsce, w EŚW 
i w UE-15 obrazują rysunki 2 i 37.
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Rysunek 2. Udział dochodów sektora general government w PKB (w %)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat (13.02.2015). Bazowano na ESA 2010, brakujące dane 
uzupełniono na podstawie ESA 95.
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Rysunek 3. Udział wydatków sektora general government w PKB (w %)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat (13.02.2015). Bazowano na ESA 2010, brakujące dane 
uzupełniono na podstawie ESA 95.

7 W  Polsce do 1997  roku do dochodów publicznych zaliczano wpływy z  prywatyzacji majątku 
państwowego.
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Porównanie położenia i kształtu powyższych krzywych może prowadzić do 
kilku wniosków:
• zarówno udział dochodów, jak i wydatków w PKB jest w krajach EŚW znacznie 

niższy niż w UE-15,
• krzywe obrazujące dochody EŚW i UE-15 mają bardziej równomierny przebieg 

niż krzywe wydatkowe,
• udział wydatków i dochodów publicznych w PKB w Polsce charakteryzuje się 

większą zmiennością niż w przypadku średnich dla UE-15 i EŚW.
Te tendencje potwierdzają wskaźniki określające średni udział wydatków 

i dochodów w PKB. W EŚW w latach 1995–2013 udział wydatków w PKB wynosił 
41,9%, dochodów zaś 38,5% – przy realnej dynamice PKB 3,1%. Dla Polski udziały 
te wynosiły odpowiednio 44,1% i 39,6% – przy dynamice PKB 4,0%. W krajach sta-
rej UE natomiast wydatki stanowiły 48,2% PKB, dochody 44,5% PKB, a dynamika 
produktu krajowego średniorocznie 1,5%. Różnica między najwyższym na Węgrzech 
i najniższym w Rumuni udziałem wydatków w PKB wynosiła 13,8 punktów procen-
towych. W pięciu krajach odnotowano tę relację wyższą od średniej, w pozostałych 
niższą. Różnica między najwyższym również na Węgrzech i najniższym również 
w Rumuni udziałem dochodów wynosiła natomiast 12,4 punktów procentowych. 
Powyżej średniej znalazły się cztery kraje, a poniżej pozostałe.

Pole manewru zarówno w zakresie wydatków, jak i dochodów w każdej gospo-
darce ma swoją specyfikę i  jest wieloczynnikowo zdeterminowane. W obszarze 
tych pierwszych wspólną cechą ograniczeń jest fakt, iż wynikają one głównie z ro-
snącego udział w nich tzw. wydatków sztywnych8. W odniesieniu do dochodów, 
których podstawowym źródłem są podatki, kierunek i skalę zmian determinuje 
głównie konkurencja podatkowa, u której podstaw leży zachęta do lokalizowania 
działalności gospodarczej w krajach o niższych obciążeniach podatkowych9. Stąd 
i źródło tzw. powielaczowego prawa podatkowego jako efekt naśladownictwa, które 
funkcjonuje na niespotykaną dotąd skalę.

W jego wyniku – ale nie tylko – w analizowanym okresie w polityce podatkowej 
zachodziły istotne zmiany. Obrazuje je między innymi porównanie stawek podsta-
wowych podatków w latach 2013 i 1995, w których nastąpiło:
• obniżenie stawek podatku dochodowego od osób prawnych w EŚW o 13,9 punk-

tów procentowych, w tym w Polsce o 21 punktów procentowych, w UE-15 
o 11,1 punktów procentowych,

8 Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2010, s. 216–218.
9 S. Owsiak, Społeczny wymiar kryzysu…, op.cit., s. 95–113.
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• obniżenie stawek podatku dochodowego od osób fizycznych w EŚW o 13,9 punk-
tów procentowych, w tym w Polsce o 19 punktów procentowych, a UE-15 
o 3,5 punktów procentowych,

• wzrost podstawowej stawki VAT w EŚW o 1,6 punktu procentowego, w tym 
w Polsce o 1 punkt procentowy (przejściowo od 2011 do 2017 roku), a w UE-15 
o 2,4 punkty procentowe.
Spadek stawek był więc znacznie głębszy w Polsce niż średnio w krajach EŚW, 

w których ich obniżenie było większe niż w UE-15. Zaś podwyższenie podstawowej 
stawki VAT było znacznie niższe niż zmiany stawek PIT I CIT.

Zmiany w polityce podatkowej obrazuje również relacja ich wpływów do PKB. 
W krajach Europy Środkowo-Wschodniej udział podatków i składek na ubezpieczenia 
społeczne w PKB w 2013 roku w porównaniu do 1995 roku obniżył się o 2,4 punk-
tów procentowych do poziomu 32,2%, w tym w Polsce odpowiednio o 5,3 punkty 
procentowe do wysokości 31,8%. W tzw. starej Unii udział tych obciążeń w porów-
nywanych latach wzrósł o 1,8 punktu procentowego do poziomu 41,3% PKB.

Mimo tendencji do obniżania obciążeń podatkowych w obszarze zależności 
między dynamiką produktu krajowego brutto a podatkami w Polsce w Europie 
Środkowo-Wschodniej i tzw. starej Unii występują istotne różnice, które przedsta-
wiają rysunki 4, 5 i 6.
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Rysunek 4.  Dynamika realna PKB i udział podatków w PKB w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat (13.02.2015). Bazowano na ESA 2010, brakujące dane 
uzupełniono na podstawie ESA 95.
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Rysunek 5. Dynamika realna PKB i udział podatków w PKB w Polsce
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat (13.02.2015). Bazowano na ESA 2010, brakujące dane 
uzupełniono na podstawie ESA 95.
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Rysunek 6. Dynamika realna PKB i udział podatków w PKB w krajach UE-15
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat (13.02.2015). Bazowano na ESA 2010, brakujące dane 
uzupełniono na podstawie ESA 95.

W Polsce reakcja podatków na wahania koniunktury nie była jednolita w całym 
okresie. Kształt krzywej dochodów wskazuje na dominację neutralnej i procyklicz-
nej polityki podatkowej10. Na wielkość dochodów publicznych istotniejszy wpływ 
niż spowolnienie tempa wzrostu gospodarki miała jednak dyskrecjonalna polityka 

10 Problem procykliczności podatków w Polsce przedstawiono m.in. w: Wieloletni Plan Finansowy 
Państwa na lata 2014–2017, Rada Ministrów, Uchwała nr 48 z dnia 22 kwietnia 2014 roku, „Monitor Pol-
ski”, 2 maja 2014, s. 23–27.
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fiskalna. Wprowadzane w jej ramach zmiany obciążeń fiskalnych nadawały krzywej 
podatkowej „rozchwiany charakter”, oddziałując bardziej destabilizująco niż stabilizu-
jąco na finanse państwa i wymuszając dostosowania po stronie wydatkowej. Krzywe 
obrazujące reakcje podatków (średnie ich udziały w PKB) na zmiany cyklu w EŚW 
i w UE-15 miały o wiele bardziej jednolity i ustabilizowany przebieg (może być to także 
wynikiem uśrednienia). Co oczywiście nie tylko determinowało kształt krzywych 
dochodowych, lecz także stabilizowało stronę wydatkową sektora publicznego.

Dla celów dalszej analizy lata 1995–2013 podzielono na dwa podokresy: okres 
dobrej koniunktury i okres dekoniunktury, przyjmując, że ten drugi obejmuje zarówno 
lata spowolnienia gospodarczego, jak i kryzysu. Dla każdego kraju zbadano średnie 
roczne dynamiki nominalnego PKB, dochodów, wydatków i długu publicznego 
na osobę w obu tych okresach, co przedstawiono na rysunkach 7 i 8.
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Rysunek 7.  Średnia roczna dynamika nominalnego PKB, dochodów, wydatków i długu 
publicznego na osobę w okresie dobrej koniunktury

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ameco (27.01.2015), Eurostat (27.01.2015). Bazowano na ESA 2010, 
brakujące dane uzupełniono na podstawie ESA 95.

W okresie dobrej koniunktury z jedenastu badanych krajów w dziewięciu do-
chody sektora general government rosły szybciej niż ich wydatki. Odwrotne kierunki 
zmian wystąpiły jedynie na Węgrzech i w Rumunii. Największe odchylenia na ko-
rzyść dynamiki dochodów w okresie dobrej koniunktury odnotowano na Słowacji 
– 2,6 punktu procentowego – i na Litwie – 2,4 punktu procentowego.

Średni w EŚW wzrost dochodów na osobę wynosił 11,8% i był wyższy od dy-
namiki wydatków zaledwie o 0,7 punktu procentowego, przy średniej dynamice 
nominalnego PKB na osobę wynoszącej 12,6%. Oznacza to, że wskaźnik wrażli-
wości dochodów informujący, jaki wpływ na ich wielkość ma zmiana PKB o punkt 
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procentowy, kształtował się poniżej jedności – około 0,94 punktu procentowego11. 
W większości krajów stopy redystrybucji i alokacji, mierzone relacją dochodów 
i odpowiednio wydatków publicznych do PKB, w wyniku szybszej jego dynamiki 
obniżyły się.
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Rysunek 8.  Średnia roczna dynamika nominalnego PKB, dochodów, wydatków i długu 
publicznego na osobę w okresie dekoniunktury

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ameco (27.01.2015), Eurostat (27.01.2015). Bazowano na ESA 2010, 
brakujące dane uzupełniono na podstawie ESA 95.

W latach dobrej koniunktury zwiększał się jednak dług publiczny. Średnia rocz-
na dynamika długu sektora general government na osobę w krajach EŚW w okresie 
koniunktury wynosiła 10,2% i była niższa od dynamiki PKB tylko o 2,4 punktu 
procentowego. W pięciu krajach wystąpiła wyższa dynamika długu niż nominal-
nego PKB na osobę.

Polska gospodarka w okresie koniunktury także odnotowała wzrost długu. 
Dynamika jego była niższa niż PKB o 2,4 punktu procentowego, ale i niższa od 
średniej dynamiki długu w EŚW. Dochody i wydatki wzrastały wolniej, mniejsza 
była też różnica między ich dynamikami – 0,5 punktu procentowego, a wskaźnik 
wrażliwości dochodów ogółem względem PKB nie przekroczył 0,90 punktu pro-
centowego – był jeszcze niższy niż w EŚW.

W okresie dekoniunktury wydatki rosły szybciej niż dochody w siedmiu krajach. 
Przy czym średnia roczna różnica między tymi dynamikami była wyższa niż w okresie 

11 Ponieważ analizą objęto dynamikę dochodów ogółem, przyjęto, że wskaźnik wrażliwości infor-
muje o zmianie dochodów zarówno w wyniku działania automatycznych stabilizatorów koniunktury, 
jak i polityki dyskrecjonalnej państwa, wywołanej zmianą PKB o 1 punkt procentowy.
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koniunktury i wynosiła 1,4 punktu procentowego. Najbardziej ekspansywną politykę 
w tym okresie, mierzoną przewagą dynamiki wydatków nad dochodami, prowadziła 
Łotwa, Litwa i Słowenia, najbardziej restrykcyjną natomiast – Bułgaria, Rumunia i Cze-
chy. W latach dekoniunktury średni wskaźnik wrażliwości dochodów na zmiany PKB 
w krajach EŚW wynosił przeszło 1,9 punktu procentowego. Dla Polski, przy wzroście 
PKB o 3,2%, wskaźnik ten był znacznie niższy i wynosił 0,97 punktu procentowego.

Znacząco większa w latach dekoniunktury – bo wynosząca średniorocznie w EŚW 
na osobę 22,3% – była dynamika długu sektora general government przy wzroście 
PKB także średnim na osobę zaledwie o 1,5%. Najgwałtowniejszy wzrost długu 
odnotowała Łotwa przy jego dynamice na osobę w latach 2008–2010 przekraczającej 
70%. Efektem był wzrost udziału długu sektora general government w PKB Łotwy 
z 8,4% w 2007 roku do 46,7% w 2010 roku.

W okresie dekoniunktury we wszystkich krajach EŚW dynamika długu wy-
przedzała dynamikę produktu krajowego brutto. Przy przeszło 8-krotnie niższej 
dynamice PKB nastąpiło więcej niż podwojenie dynamiki długu sektora general 
government na osobę. Przy czym dynamika dochodów była niższa przeszło 4-krotnie, 
zaś wydatków – prawie 3-krotnie w porównaniu z okresem koniunktury.

W całym badanym okresie, poza jednym krajem – Bułgarią – dynamika długu 
publicznego na osobę przekraczała dynamikę nominalną PKB na osobę. Zmiany te 
charakteryzowały się różną istotnością i wynosiły od 14,3 punktów procentowych 
w Rumunii i 12,2 punktów procentowych na Litwie do 0,2 punktu procentowego 
na Węgrzech i 0,9 punktu procentowego w Polsce. Średnia dynamika długu na 
osobę w całym regionie była 1,7 razy większa niż PKB, podczas gdy dynamiki do-
chodów i wydatków na osobę średnie dla EŚW różniły się zaledwie o 0,1 punktu 
procentowego i to na korzyść dochodów. Zmiany dynamik po stronie dochodowej 
i wydatkowej w całym cyklu prawie się równoważyły, a mimo to doszło do tak 
znaczącego wzrostu zadłużenia.

Wydaje się, że przeprowadzona analiza opisowa wskaźników upoważnia do 
następujących wniosków:
• politykę dochodowo-wydatkową, mającą cechy procykliczności w obu fazach 

cyklu, prowadziły Rumunia i Węgry,
• politykę o cechach procyklicznych tylko w latach dekoniunktury prowadziły 

Bułgaria i Czechy,
• pozostałe kraje EŚW odnotowały wyższą dynamikę dochodów niż wydatków 

w okresie koniunktury i vice versa w okresie dekoniunktury.
Trudno jednak ocenić, czy prowadziły one politykę antycykliczną. Gdyby tak było, 

to zgodnie z przyjętymi regułami stabilizowania gospodarki w okresie koniunktury 
powinny być wypracowane nadwyżki służące pokryciu niedoborów powstałych 
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w następnej fazie cyklu. Tymczasem w całym omawianym okresie skumulowana 
wartość deficytów w EŚW wynosiła 524,2 mld euro. Dług publiczny natomiast w latach 
1995–2013 wzrósł o około 14%, co przełożyło się na skumulowany wzrost zadłużenia 
mierzonego różnicą stanów na początku i na końcu badanego okresu o 442,6 mld euro.

4. Deficyty a dług publiczny

Poza Estonią pozostałe kraje w latach 1995–2013 odnotowały wysokie ujemne 
skumulowane salda sektora general government. Najwyższe skumulowane deficyty 
wystąpiły na Słowacji, Węgrzech i w Czechach. Średnie roczne najwyższe ujemne 
saldo w relacji do PKB badane kraje odnotowały w latach 2008–2013 i wyniosło ono 
4,1% PKB przy adekwatnym wskaźniku dla całej UE w tym samym czasie na pozio-
mie 4,6% PKB. Wielkości charakteryzujące proces kumulacji deficytów i narastanie 
zadłużenia przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Deficyt i dług sektora general government w EŚW
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Bułgaria –22,0 –10,0 –78,9 5,0 –1,7 –2,1 –0,4

Czechy –81,0 –21,6 32,2 16,7 62,0 –72,8 –10,8

Estonia 4,5 –4,1 1,9 5,6 1,7 0,1 1,6

Chorwacja –48,3 –31,4 40,5 39,8 23,5 –23,1 0,4

Łotwa –43,2 –27,4 24,3 19,7 8,3 –6,7 1,6

Litwa –66,4 –30,9 27,5 23,6 13,1 –11,1 2,0

Węgry –97,2 –13,1 –7,2 9,5 51,0 –77,2 –26,3

Polska –87,3 –32,3 7,3 16,9 172,5 –212,8 –40,3

Rumunia –69,1 –32,3 31,4 25,5 52,7 –59,9 –7,3

Słowenia –74,3 –39,2 52,0 48,7 22,6 –21,4 1,3

Słowacja –102,0 –29,7 32,9 25,3 36,9 –37,2 –0,3

* nadwyżka
** skumulowany przyrost długu dla Bułgarii od 1998 roku, a dla Chorwacji od 2002
*** znak „-” oznacza, że skumulowany deficyt jest większy niż dług
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat PKB (14.02.2015), AMECO dług Excessive deficit proce-
dure (based on ESA 2010) and former definitions (14.02.2015).



Wiesława Ziółkowska 590

Porównanie danych z dwóch pierwszych kolumn powyższej tabeli pokazuje, jak 
różny był wpływ deficytów narosłych w latach kryzysu na ich skumulowane salda 
w całym badanym okresie 1995–2013. W Słowacji, w której skumulowane deficyty 
przekroczyły PKB, na lata dekoniunktury przypadała mniej niż jedna trzecia tego 
przyrostu. Na Węgrzech, w których przyrost deficytów zbliżał się do PKB, udział 
sald z lat kryzysowych wynosił nieco powyżej 13% ogólnego skumulowanego salda. 
W krajach o najniższych skumulowanych saldach sytuacja kształtowała się odmien-
nie. W Estonii deficyt, który powstał w okresie kryzysu został w całości pokryty 
nadwyżką z lat dobrej koniunktury. W Bułgarii, w której relacja skumulowanych 
deficytów w całym okresie wynosiła tylko 22% PKB, udział deficytów kryzysowych 
wynosił prawie 50%. W Polsce aż 37% skumulowanych deficytów powstało w latach 
2008–2013, chociaż dynamika PKB w tym okresie była najwyższa nie tylko w po-
równaniu z krajami EŚW, lecz także całej UE.

Przy czym w trzech krajach wpływ na wzrost deficytu, a tym samym i długu 
miała także pomoc ze środków publicznych udzielana instytucjom finansowym 
w latach 2012–2013. Szacuje się, że na Łotwie deficyt z tego tytułu wzrósł o 0,5% 
PKB w 2012 roku, w 2013 natomiast o 0,1% PKB, na Litwie odpowiednio o 0,2% 
PKB i 0,7% PKB, w Słowenii 0,2% PKB i 10,1% PKB12.

Będący rezultatem tych deficytów dług sektora general government wzrastał 
w bardzo różnym tempie. Aż w dziesięciu krajach EŚW dług rósł szybciej niż pro-
dukt krajowy brutto. W całym badanym okresie w pięciu z nich towarzyszyła mu 
nieco wyższa dynamika wydatków niż dochodów publicznych.

Nie wchodząc w szczegóły różnic definicyjnych długu publicznego: w sensie 
ekonomicznym jest on skumulowaną sumą deficytów13. Z pewnym uproszczeniem 
można więc powiedzieć, że roczne przyrosty długu odpowiadają deficytowi sektora 
finansów publicznych. Jak wskazuje powyższa tabela, wielkości te się nie pokrywa-
ją. Najczęściej jest to efekt wykorzystywania do finansowania deficytu nadwyżek 
z lat ubiegłych, występowania zmian w stanie środków na rachunkach bankowych 
jednostek sektora publicznego, zmian zadłużenia zagranicznego wywołanych 
zmianami kursu walutowego, finansowania deficytu środkami z prywatyzacji czy 
też finansowania zobowiązań powstałych poza deficytem sektora.

Zależności między deficytem, długiem i dynamiką PKB przedstawiają rysunki 
9, 10 i 11.

12 Eurostat Supplementary Table for the Financial Crisis, Background note (October 2014), European 
Commission, Eurostat (10.02.2015).

13 S. Miklaszewicz, Deficyt budżetowy w krajach strefy euro, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2012, s. 32–60; A. Wojtyna, Polityka makroekonomiczna a cykl koniunkturalny – nowe nurty w teorii, 
„Gospodarka Narodowa” 2003, nr 5–6, s. 17–18.
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Rysunek 9.  Dynamika PKB, deficyt i dług sektora general government krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat (13.02.2015), Ameco (14.02.2015). Bazowano na ESA 2010, 
brakujące dane uzupełniono na podstawie ESA 95.
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Rysunek 10. Dynamika PKB, deficyt i dług sektora general government w Polsce
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat (13.02.2015), Ameco (14.02.2015). Bazowano na ESA 2010, 
brakujące dane uzupełniono na podstawie ESA 95.

Gdyby deficyty miały działanie antycykliczne, to po okresie wzrostu w latach 
dekoniunktury, powinny się wyraźnie zmniejszać w okresie dobrej koniunktury. 
Tymczasem w EŚW średni deficyt w latach 1995–2007 wynosił 3,1% PKB przy śred-
niorocznej dynamice PKB 4,5%. W latach 2008–2013 dynamika produktu spadła 
do 0,2%, natomiast deficyt wzrósł do poziomu 4,3% średnio w roku. Kraje UE-15 
w okresie lepszej koniunktury odnotowały średni wzrost gospodarczy wynoszący 
2,4% przy deficycie 2,3% PKB. W okresie kryzysu natomiast przy ujemnej dynamice 
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PKB –0,2%, średnioroczny deficyt wynosił 4,6% PKB. W Polsce kształt krzywych 
koniunktury i deficytu jest na tyle różny, że można odnieść wręcz absurdalne wra-
żenie braku związku między tymi kategoriami ekonomicznymi. W latach 1995–2007 
wzrost gospodarczy wynosił średnio 4,5%, w latach dekoniunktury utrzymywał się 
na stosunkowo wysokim poziomie 3,1%, podczas gdy deficyty wynosiły odpowiednio 
4,1% PKB i 5,2% PKB.
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Rysunek 11. Dynamika PKB, deficyt i dług sektora general government UE-15
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat (13.02.2015), Ameco (14.02.2015). Bazowano na ESA 2010, 
brakujące dane uzupełniono na podstawie ESA 95.

Stosunkowo wysokie i prawie powszechne deficyty w obu fazach cyklu koniunk-
turalnego doprowadziły do kumulacji zadłużenia. Gwałtowny wzrost długu może 
świadczyć o tym, że dwa główne instrumenty polityki fiskalnej, jakimi są dochody 
i wydatki, nie były wystarczająco zsynchronizowane. Wydaje się to być także dowo-
dem na małą elastyczność automatycznych stabilizatorów koniunktury powodowaną 
zmniejszeniem progresji podatkowej i usztywnieniem wydatków – z jednej strony. 
Z drugiej zaś zdaje się wskazywać na charakter dyskrecjonalnej polityki fiskalnej, 
w ramach której w warunkach dobrej koniunktury wyższe dochody publiczne nie 
prowadziły do ograniczania niedoborów, lecz zachęcały do obniżania podatków 
i zwiększania wydatków i rozchodów. Występujący w tych warunkach szybszy 
wzrost wydatków niż dochodów bywa określany jako wynik działania tzw. efektu 
żarłoczności14.

14 P. R. Lane, A. Tornell, Power, Growth and Voracity Effect, „Journal of Economic Growth”, Boston 
1996.
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5. Zakończenie

W ramach mainstreamu istnieje konsens co do tego, że, ponieważ gospodarka 
rozwija się cyklicznie, rolą polityki gospodarczej jest ograniczanie wahań tego cyklu. 
Przy czym polityka antycykliczna oznaczała utrzymanie w ramach cyklu równowagi 
budżetowej poprzez wypracowanie nadwyżki w okresie dobrej koniunktury pokry-
wającej niedobór powstający w fazie spowolnienia. Główne kontrowersje dotyczyły 
celowości i zakresu dyskrecjonalnej polityki fiskalnej, traktowanej jako – obciążone 
szeregiem wad – uzupełnienie działania automatycznych stabilizatorów koniunktury. 
Analiza instrumentów polityki fiskalnej w obecnej złożonej rzeczywistości krajów 
EŚW i ich odmienności nie upoważnia do konkluzywnego wnioskowania. W ostat-
nich latach zaistniały bowiem nowe okoliczności determinujące jej prowadzenie. 
Z  jednej strony nastąpiło osłabienie automatycznych stabilizatorów koniunktury 
poprzez zmniejszenie progresji podatkowej i usztywnienie wydatków. Z drugiej 
strony chroniczne deficyty budżetowe występujące w obu fazach cyklu doprowadziły 
w minionym dziesięcioleciu do gwałtownego wzrostu długu publicznego.

Wydaje się, że nieco inaczej rozkładają się obecnie główne akcenty kontrowersji, 
jakie rodzi polityka fiskalna. Zagadnienie równoważenia budżetów w ramach cyklu 
zdaje się być bowiem przysłaniane, wręcz wypychane przez problem efektywnego 
prowadzenia polityki fiskalnej w warunkach wysokiego, a być może i rosnącego 
zadłużenia.
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MOTYWY PODATKOWE BEZPOŚREDNICH 
INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW

1.  Wprowadzenie

Wraz z postępującymi procesami globalizacji i internacjonalizacji prowadzenie 
działalności gospodarczej za granicą, nawet przez małych i średnich przedsiębiorców, 
staje się obecnie coraz bardziej powszechne. Umiędzynarodowienie działalności 
przedsiębiorstw uznaje się za dominującą tendencję w gospodarce XX i XXI wieku1. 
Przedsiębiorcy powinni nieustannie poszukiwać szans biznesowych. Niezbędne 
jest identyfikowanie i eksploatowanie przez nich sytuacji, w których nowe pro-
dukty i metody organizacji dostarczyłyby korzyści większych niż wynoszą koszty 
ich wdrożenia i wykorzystywania2. Zdolność przedsiębiorstwa do eksploatowania 
szans zależy w znacznej mierze od dostępnych zasobów i umiejętności skutecznego 
zarządzania nimi w kierunku wyznaczonym wizją przyszłości3.

Celem naukowym opracowania jest charakterystyka i wyjaśnienie motywów 
podatkowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (dalej: BIZ) przez polskich 
przedsiębiorców. BIZ to trwała inwestycja rezydenta jednej gospodarki (określanego 
jako inwestor bezpośredni) w przedsiębiorstwo będące rezydentem innej, zagranicz-
nej gospodarki (przedsiębiorstwo będące przedmiotem inwestycji zagranicznej). 

1 Zob. Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 9.

2 M. Schindehutte, M. H. Morris, Advancing Strategic Entrepreneurship Research: The Role of Complex-
ity Science in Shifting the Paradigm, „Entrepreneurship Theory & Practice” 2009, Vol. 33, No. 1, s. 241–276.

3 D. B. Audretsch, E. E. Lehmann, L. A. Plummer, Agency and Governance in Strategic Entrepreneur-
ship, „Entrepreneurship Theory & Practice” 2009, Vol. 33, No. 1, s. 149–166.
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Za trwałą inwestycję uważa się inwestycję, która prowadzi do powstania długoter-
minowego powiązania pomiędzy inwestorem bezpośrednim a przedsiębiorstwem 
będącym przedmiotem inwestycji zagranicznej oraz do powstania znaczącego stopnia 
oddziaływania przez inwestora bezpośredniego na zarządzanie przedsiębiorstwem. 
Przykładem takiej relacji jest posiadanie bezpośrednio lub pośrednio 10% lub wię-
cej praw głosów na zgromadzeniu wspólników przez inwestora bezpośredniego 
w przedsiębiorstwie zagranicznym4.

Polski system podatkowy w obecnym stanie prawnym nie jest neutralny ani 
intertemporalnie, ani intersektoralnie. Oznacza to, że w procesach decyzyjnych 
przedsiębiorcy nie powinni pomijać skutków podatkowych, gdyż ich uwzględnia-
nie może prowadzić, np. w związku z różnicami w opodatkowaniu alternatywnych 
form prawno-organizacyjnych, do zmiany kolejności analizowanych projektów pod 
względem ich efektywności (wydajności) finansowej. Decyzje gospodarcze są po-
dejmowane zarówno w płaszczyźnie instytucjonalnej (wybór formy prawnej, wybór 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, wybór metody restrukturyzacji), jak 
i w płaszczyźnie funkcjonalnej (decyzje dotyczące wyboru projektu inwestycyjnego 
bądź źródeł jego finansowania, polityka kształtowania i podziału dochodu, polityka 
cen transferowych itd.). Podobnie jak przez umiejętne zarządzanie jest możliwe 
obniżanie kosztów (np. produkcji), tak również możliwe jest zmniejszenie ciężaru 
podatkowego w ramach planowania BIZ. Nie będzie przy tym chodzić o osiąganie 
korzyści podatkowych w wyniku działań sprzecznych z prawem albo wątpliwych 
etycznie, w szczególności motywowanych wyłącznie przyczynami podatkowymi, 
niezwiązanych z wykonywaniem produktywnej działalności gospodarczej za granicą5.

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących moty-
wów, jakimi kierują się polscy przedsiębiorcy przy realizacji BIZ. Analizie poddano 
zagadnienie, na  ile czynnik podatkowy determinuje prowadzenie działalności 
gospodarczej przez polskich przedsiębiorców za granicą. Przy analizie kryteriów 
atrakcyjności BIZ i znaczenia opodatkowania jako motywu alokacji działalności 
gospodarczej za granicę zastosowanie znajdują zestandaryzowana ankieta, wywiad 
i narzędzia analizy statystycznej6.

4 Zob.  np.  OECD, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 2008, 3.3 Foreign direct 
investment, s. 48–49. Jednak brak jest jednej i uniwersalnej definicji pojęcia bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych.

5 Szerzej zob. np. M. Jamroży, S. Kudert, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, 
wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

6 Szerzej zob. M. Jamroży, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą – optymalizacja opodat-
kowania z perspektywy polskiego przedsiębiorcy, Wydawnictwo JustLuk, Warszawa 2013.
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2. Optymalizacja podatkowa

Pojęcie optymalizacji podatkowej rozumie się tu jako wybór takiej formy prawnej 
lub struktury organizacyjnej planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach 
i granicach obowiązującego prawa podatkowego, która skutkuje zmniejszeniem ciężaru 
podatkowego7. Umiejętne zarządzanie podatkami przekłada się na wyższy wynik 
netto przedsiębiorstwa. Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi 
możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu 
gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór 
najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście 
prawa8. Aby uznać, że doszło do obejścia prawa, najistotniejsze znaczenie ma usta-
lenie, czy istnieje norma prawna, która zakazuje osiągnięcia określonego skutku, 
i czynność prawna prowadząca do jego osiągnięcia9. W aktualnym stanie prawnym 
nie funkcjonuje generalna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Zmianą 
wzbudzającą najwięcej kontrowersji przewidywaną w projekcie nowelizacji Ordynacji 
podatkowej z 9 lipca 2014 roku jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego 
instytucji mającej zapobiegać obejście prawa podatkowego przez podatników10.

Konsekwencje podatkowe w dobie coraz bardziej zglobalizowanych i konkuren-
cyjnych rynków mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej i efektywności danego 
przedsiębiorcy. Optymalizacja podatkowa powinna odbywać się przed zrealizowaniem 
przedsięwzięcia inwestycyjnego (transakcji), zwykle w oparciu o założenia i plany 
przyjęte przez menedżerów lub właścicieli, stanowiące część długoterminowej strategii 
finansowej przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość i charakter jego działalności. 
Wpływ na wysokość obciążeń podatkowych mają w szczególności:
• prawa wyboru, świadomie przyznane przez ustawodawcę, np. wybór formy 

opodatkowania,
• swobody uznaniowe, np. przy ustalaniu wielkości narzutu kosztów pośrednich 

przy ustalaniu kosztu wytworzenia środka trwałego,

7 Ibidem, s. 26 i nast.
8 Zob. tezę wyroku WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2004 roku, sygn. III SA 2984/02, M. Pod. 2004 

nr 6 poz. 37.
9 Zob. tezy wyroku WSA w Warszawie z dnia 30 maja 2005 roku, sygn. III SA/Wa 1/05, POP 2006 

nr 4 poz. 61.
10 Jeszcze w 2003 roku funkcjonowała na gruncie polskiego prawa podatkowego klauzula przeciwko 

obejściu prawa podatkowego. Przepisy te zostały jednak uchylone na skutek orzeczenia Trybunału Kon-
stytucyjnego (wyrok z dnia 11 maja 2004 roku, sygn. K 4/03).
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• kształtowanie stanu faktycznego związanego z wyborem różnych wariantów 
postępowania prowadzących do osiągnięcia tego samego celu gospodarczego11.
Optymalizując ciężar podatkowy, przedsiębiorca może więc wykorzystywać 

możliwości stworzone i często chciane (założone) przez samego ustawodawcę, 
np. wsparcie podatkowe innowacji, pomoc publiczna w specjalnych strefach eko-
nomicznych. Im większą część zysków przedsiębiorca musi oddać fiskusowi, tym 
mniej może on przeznaczyć na inwestycje lub akumulację kapitału. Z tej perspektywy 
tym ważniejsze jest podejmowanie działań, w ramach obowiązującego prawa, dla 
osiągnięcia określonego celu podatkowego, czyli z reguły skutkujących:
• brakiem powstania obowiązku podatkowego,
• minimalizacją obciążenia podatkowego (w wielkościach absolutnych),
• odsuwania w czasie momentu zapłaty podatku,
• ograniczenia ryzyka podatkowego przy zakładanym poziomie obciążenia po-

datkowego12.
Podatnik może obniżać ciężar podatku zarówno poprzez działania krótko-

okresowe, jak i długookresowe. Do przykładowych działań długookresowych 
(fundamentalnych) można zaliczyć decyzje dotyczące:
• wyboru formy prawnej prowadzonej działalności (spółka kapitałowa, spółka 

osobowa, działalność indywidualna),
• struktury organizacyjnej prowadzonej działalności (np. podatkowa grupa ka-

pitałowa, wyodrębnienie podmiotów do zadań szczególnych),
• miejsca prowadzenia działalności (np. specjalna strefa ekonomiczna, jurysdykcja 

podatkowa oferująca preferencje podatkowe),
• formy opodatkowania (zasady ogólne, formy zryczałtowane, negocjowane stawki 

podatkowe).
Narzędzia o profilu fundamentalnym są wykorzystywane przy podejmowaniu 

strategicznych podatkowo decyzji w aspekcie prowadzenia działalności gospodar-
czej. Charakteryzują się one zastosowaniem w długim horyzoncie czasowym, często 
wysokimi kosztami wdrożenia i znaczącymi konsekwencjami na gruncie prawa 
podatkowego13.

Natomiast wśród krótkookresowych (bieżących) decyzji można wyróżnić de-
cyzje dotyczące polityki cen transferowych, polityki bilansowej, względnie polityki 
wykazywania dochodów, źródeł finansowania czy też rozliczania strat podatkowych.

11 Zob. M. Jamroży, S. Kudert, Optymalizacja opodatkowania…, op.cit., s. 23.
12 Zob. J. Szlęzak Matusiewicz, Zarządzanie podatkami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, 

s. 20.
13 Tak np. K. Gruziel, Istota i założenia optymalizacji podatkowej – wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe 

Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” SGGW 2009, nr 77, s. 175–186.
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3. Podział motywów podejmowania BIZ

Wszelkie decyzje inwestycyjne przedsiębiorców wiążą się z mnogością różnych 
czynników determinujących określone wybory, których waga jest często trudna do 
jednoznacznego ustalenia (np. bezpieczeństwo obrotu prawnego, stabilność poli-
tyczna). Motywy BIZ są zróżnicowane w zależności od podmiotu je dokonującego, 
sytuacji rynkowej czy też szczególnych indywidualnych uwarunkowań i mogą być 
związane z rynkiem i zbytem, kosztami lub przychodami, zaopatrzeniem, a nawet 
uwarunkowaniami politycznymi14. Motywy (stymulanty) kierujące polskimi przed-
siębiorcami do wyjścia na rynki zagraniczne nie tylko w formie eksportu, lecz także 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych można podzielić, uwzględniając literaturę 
przedmiotu15, na cztery główne grupy:
1) inwestycje zorientowane na zasoby (resource seeking),
2) inwestycje zorientowane na rynek (market seeking),
3) inwestycje zorientowane na efektywność (efficiency seeking),
4) inwestycje zorientowane na aktywa strategiczne (strategic asset seeking).

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne można realizować na dwa zasadnicze sposo-
by, tj. brownfield (czyli fuzje i przejęcia) lub greenfield (czyli inwestycje od podstaw). 
Niezależnie od sposobu wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, motywy 
są jednak z reguły podobne, przy czym w przypadku inwestycji typu brownfield mo-
tywy związane z efektywnością i aktywami strategicznymi mają większe znaczenie.

W odniesieniu do inwestycji zorientowanych na zasoby wśród motywów przedsię-
biorców16 można wyróżnić przede wszystkim chęć podwyższenia swojej rentowności 
i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej. Same inwestycje zorientowane na zasoby 
możemy podzielić na trzy główne typy, mające na celu:
• wykorzystanie zasobów naturalnych kraju goszczącego inwestycję,
• wykorzystanie taniej siły roboczej,
• uzyskanie dostępu do zdolności technologicznych i badawczych.

14 Zob. np. W. Karaszewski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, Dom Orga-
nizatora, Toruń 2008, s. 63.

15 Zob.  np.  D.  Starzyńska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a  konkurencyjność przedsiębiorstw 
przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 17; A. Kłysik-Uryszek, 
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010, 
s. 57 i nast.

16 Zob. np. A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce 
światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 103 i nast. za: W. Karaszewski, Bezpośred-
nie inwestycje zagraniczne..., op.cit., s. 62.
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Inwestycje zorientowane na rynek są z reguły motywowane chęcią zdobycia no-
wego rynku zbytu, a co za tym idzie – zwiększenia wolumenu sprzedaży. Do tej grupy 
motywów zalicza się również podążanie za kontrahentami przenoszącymi działalność 
za granicę (first-tier supplier albo first-tier customer)17 czy też chęć wyprzedzenia 
konkurencji w wejściu na nowy rynek. W przypadku inwestycji zorientowanych 
na rynek wyróżnia się dwa typy tych inwestycji: ofensywne i defensywne18. Do 
motywów ofensywnych zalicza się chęć zdobycia nowych rynków lub poszerzenia 
rynków, na których już jest się obecnym, natomiast motywy defensywne polegają 
w głównej mierze na utrzymaniu pozycji rynkowej lub podążaniu za konkurentami.

W odniesieniu do inwestycji zorientowanych na efektywność wyróżnia się 
inwestycje19:
• mające przyczynę w różnicach w dostępności i kosztach czynników wytwórczych,
• związane z przewagami konkurencyjnymi kraju goszczącego BIZ, takimi jak 

jakość przemysłu lub usług, popyt na produkty lub usługi, polityka rządu do-
tycząca wspierania inwestycji lub korzystny system podatkowy.
W przypadku BIZ związanych z aktywami strategicznymi w zdecydowanej 

mierze aktywa są takie pozyskiwane poprzez przejęcia innych spółek posiadające 
te aktywa. Pozwala to na uzyskanie długookresowej przewagi konkurencyjnej20.

Kwestia motywów (stymulantów) BIZ polskich przedsiębiorców była poruszana 
już w raportach i opracowaniach tworzonych przez firmy doradcze (np. KPMG, 
PwC) lub ośrodki naukowe (np. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkołę 
Główną Handlową w Warszawie21). Dotychczasowe badania nie koncentrowały 
się wokół aspektów podatkowych jako motywów BIZ polskich przedsiębiorców. 
W analizowanych badaniach zewnętrznych motywami odgrywającymi dominującą 
rolę w podjęciu decyzji o BIZ były wymieniane przede wszystkim motywy rynkowe, 
a motywy związane z efektywnością miały relatywnie mniejsze znaczenie22.

17 D. Starzyńska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne..., op.cit., s. 18.
18 G.  Fink, Western Enterprises Response to  the Reform Processes in  Eastern Europe, w:  D. E.  Fair, 

R. J. Raymond, The New Europe: Evolving Economic and Financial System in East and West, Springer, Lon-
don 1993; N. Vitali, Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw na przykładzie rynku białoruskiego, 
„Ekonomika i  Organizacja Przedsiębiorstwa” 2012, nr  1 (744); J. H.  Dunning, S. M.  Lundan, Multina-
tional Enterprises and the Global Economy, 2nd ed., Edward Elgar Publishing, Cheltenham – Camberley 
– Northampton 2008, s. 67–77.

19 W. Karaszewski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne…, op.cit., s. 63; J. H. Dunning, S. M. Lundan, 
Multinational Enterprises…, op.cit., s. 60.

20 W. Karaszewski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne…, op.cit., s. 63.
21 Z. Pierścionek, S. Jurek-Stępień, Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Euro-

pejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
22 Na duże znaczenie dostępności tańszych i  lepszych źródeł zaopatrzenia oraz czynników pro-

dukcji na rynkach zagranicznych, czyli poprawę efektywności w wyniku internacjonalizacji polskich 
przedsiębiorstw, zwracała jednak uwagę M. K.  Witek-Hajduk. Zob.  M. K. Witek-Hajduk, Strategie 
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Uprawniony jest wniosek, że w okresie objętym badaniami większości polskich 
przedsiębiorców odpowiadał poziom kosztów wytwórczych w Polsce, a dominowało 
dążenie do zwiększania wielkości sprzedaży poprzez wykorzystywanie przewag kon-
kurencyjnych na rynkach zagranicznych. Rynek polski staje się powoli za mały do 
realizacji celów polskich przedsiębiorstw, które, chcąc się rozwijać, muszą dokonywać 
ekspansji na zewnątrz i konkurować nie tylko na równi z lokalnymi graczami, lecz 
także międzynarodowymi grupami. Rynki zagraniczne zaczynają odgrywać ważną rolę 
dla polskich przedsiębiorców, o czym świadczy rosnąca wartość ogółem BIZ polskich 
przedsiębiorców, obliczona przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu 
i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD)23.

W analizowanych źródłach24 jako główne czynniki motywujące przedsiębiorców 
do ekspansji zagranicznej zostały wskazane: dostęp do nowych rynków zbytu i roz-
wój przedsiębiorstwa poprzez wzrost przychodów, a także chęć zablokowania lub 
wyprzedzenia konkurencji na nowych rynkach25. W raporcie UMK uwzględniono 
w szczególności chęć ominięcia barier handlowych w podejmowaniu decyzji doty-
czących BIZ. Kraje niebędące członkami UE, takie jak Rosja czy Ukraina, pobierają 
cła na importowane towary, a BIZ w tych krajach pozwala ominąć te bariery.

4. Badanie własne

Metodyka

Podstawowym celem badania było określenie znaczenia motywu podatkowego 
przy podejmowaniu decyzji o realizacji, względnie rozszerzaniu BIZ. W szczególności 
dążono do weryfikacji hipotezy, że motywy związane ze zmniejszeniem obciążeń 
podatkowych są głównymi stymulantami BIZ polskich przedsiębiorców26.

internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w  warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 163 i nast.

23 UNCTAD World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies, s. 169, 
Genewa–Nowy Jork 2012.

24 Zob. w szczególności raport z badania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Aktywność inwe-
stycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich; raport KPMG w Polsce, 
Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw produkcyjnych; raport PwC, Polski Czempion.

25 W raporcie UMK nie odnotowano tego ostatniego stymulanta; zakres przedmiotowy odpowiedzi 
„niska konkurencyjność przedsiębiorstw kraju lokaty” nie pokrywa się z zakresem odpowiedzi dotyczą-
cym wyprzedzenia konkurencji na rynku lokaty.

26 Badanie motywu podatkowego przy podejmowaniu decyzji o realizacji względnie rozszerzaniu BIZ 
stanowiło część projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Szerzej zob. M. Jam-
roży, Prowadzenie działalności gospodarczej…, op.cit., s. 43 i nast.
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Na badanie własne składały się dwa zasadnicze etapy:
1) sporządzenie internetowej, anonimowej ankiety i rozesłanie jej do wyselek-

cjonowanych przedsiębiorców – członków Polskiej Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan, względnie odnotowanych przez Polską Agencję Inwestycji 
Zagranicznych,

2) przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z wybranymi menadżerami polskich 
przedsiębiorstw prowadzących BIZ (z grupy przedsiębiorców, do których była 
skierowana ankieta).
Próba badawcza obejmowała uprzednio wyselekcjonowane spółki o największym 

wolumenie prowadzonych BIZ, reprezentująca różne gałęzie gospodarki (handel, 
produkcja, przetwórstwo). Kryterium selekcji podmiotów była też wielkość przed-
siębiorstwa, tak aby próba badawcza obejmowała w sposób reprezentatywny małe, 
średnie i duże przedsiębiorstwa.

Ankieta składała się z 13 zamkniętych pytań dotyczących motywów prowadzenia 
lub planowania BIZ, miejsc inwestowania i wielkości BIZ. Dodatkowo kwestiona-
riusz zawierał nieobowiązkową metrykę firm i osób odpowiedzialnych za inwestycje 
zagraniczne w firmach. Ankieta była dostępna przez dwa miesiące w 2013 roku 
na serwerach Google, jej wypełnienie z założenia było anonimowe, dlatego nie 
wymagało rejestracji. Ankieta została stworzona w oparciu o technologię Google 
Docs, co dało możliwość selekcji pytań, tak aby pojawiały się jedynie te pytania, które 
będą dotyczyły stanu przedstawionego przez ankietowanego, np. w przypadku BIZ 
znajdującej się dopiero w planach nie pytano o efekty BIZ. Odpowiedzi zapisywały 
się każdorazowo w specjalnym arkuszu, po zakończeniu ankiety i wybraniu opcji 
Submit, oznaczającej zapis odpowiedzi. Pytania ankiety były zarówno jedno-, jak 
i wielokrotnego wyboru. Większość pytań dotyczyła motywów, efektów i przeszkód 
związanych z prowadzeniem BIZ i pytania te były wielokrotnego wyboru, aby po-
zwolić ankietowanym osobom na wskazanie wielu czynników.

Ankieta została wypełniona w zdecydowanej większości przypadków przez 
członków zarządu. Przez prezesów zarządu zostało wypełnionych 31% ankiet, 48% 
– przez dyrektorów operacyjnych i finansowych, a 18% – przez specjalistów i głów-
nych księgowych. Dzięki relatywnie dużej grupie przedsiębiorstw, do których została 
skierowana ankieta, i dzięki ich uprzedniemu wyselekcjonowaniu na podstawie 
przyjętych kryteriów (przede wszystkim wolumenu prowadzonych BIZ) wyniki 
ankiety można uznać za miarodajne dla określenia tendencji.

Spośród ankietowanych przedsiębiorców zostali wybrani przedstawiciele do 
wywiadu pogłębionego. Przy selekcji podmiotów do wywiadów pogłębionych kiero-
wano się ugruntowaną pozycją rynkową tych przedsiębiorstw za granicą. Wywiady 
pogłębione zostały przeprowadzone z osobami należącymi do kadry zarządzającej 
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takich podmiotów, jak LPP SA, Mokate SA, Solaris Bus & Coach SA, Inglot sp. z o.o. 
Wywiady pogłębione były realizowane w sposób bezpośredni na spotkaniach lub 
poprzez telekonferencje. Dotyczyły w szczególności pogłębienia analizy motywów, 
w tym podatkowych, jakimi kierowali się zarządzający przedsiębiorstwem w po-
dejmowaniu decyzji o BIZ. Główny nacisk wywiadów został położony na proces 
decyzyjny od wstępnej koncepcji „wyjścia za granicę” do analizy korzyści wynika-
jącej z podjętej inwestycji.

Wyniki badania

Na wykresie 1 dla celów porównawczych zestawiono motywy BIZ z wybranych 
raportów zewnętrznych i badania własnego27.

0,92 

0,96 

0,48 

0,32 

0,34 

0,48 

0,89 

0,38 

0,43 

0,08 

0,29 

0,17 

0,53 

0,81 

0,51 

0,48 

0,48 

0,44 

0,94 

0,86 

0,32 

0,24 

0,26 

0,46 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

Wzrost sprzedaży

Dostęp do nowych rynków

Niższa konkurencja

System prawno-podatkowy 

Ograniczenie kosztów 

Dostęp do nowych technologii

Badania własne Raport UMK Raport KPMG Raport PwC Polski Czempion 

Wykres 1.  Porównanie częstości wskazań poszczególnych motywów BIZ na podstawie 
publikowanych raportów

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu z badania UMK, Aktywność inwestycyjna polskich przedsię-
biorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich, raportu KPMG w Polsce, Ekspansja międzynarodowa pol-
skich przedsiębiorstw produkcyjnych i raportu PwC, Polski Czempion.

27 Pełne wyniki badania i ich prezentację graficzną zob. M. Jamroży, Prowadzenie działalności gospo-
darczej…, op.cit., załącznik nr 1 (aneks), s. 303 i nast.
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W przeprowadzonym badaniu własnym zdecydowana większość respondentów 
jako główne motywy wskazała wzrost wolumenu sprzedaży i dywersyfikację rynków 
zbytu, a w dalszej kolejności pod względem częstości wskazań – dostęp do nowych 
technologii i know-how, co może być pewnym zaskoczeniem, ponieważ w innych 
badaniach28 motywy te nie znajdowały się w czołówce najczęstszych wskazań. Dla 
polskich przedsiębiorców istotnym motywem BIZ było stabilne otoczenie prawne 
w kraju zagranicznej inwestycji.

Aspekt podatkowy nie był stymulantem dla podjęcia decyzji dotyczącej prowa-
dzenia BIZ dla większości przedsiębiorstw, które złożyły ankietę. W ramach badania 
własnego korzyści podatkowe były wskazane rzadziej niż w innych porównywalnych 
badaniach dotyczących BIZ. Jedynie 20% respondentów uznała czynnik podatkowy 
za istotny. Na taki stan rzeczy ma wpływ potencjalnie wiele czynników. Z analizy 
danych GUS29 i NBP30 wynika, że aktywnymi bezpośrednimi inwestorami na ryn-
kach zagranicznych są również osoby fizyczne, które według NBP w 2011 roku 
najchętniej nabywały udziały lub akcje luksemburskich i cypryjskich podmiotów 
bezpośredniego inwestowania31. Na podstawie analizy porównawczej danych GUS32 
i NBP33 można wnosić, iż nieotrzymanie ankiet od osób fizycznych prowadzących 
samodzielnie działalność gospodarczą wynika z niechęci przyznania, że prowadzą 
tzw. agresywną optymalizację podatkową (obawy przed ujawnieniem danych i za-
interesowaniem ze strony organów podatkowych).

Również wywiady pogłębione potwierdziły, że dla przedsiębiorców polskich 
podejmujących BIZ ze względów na core business aspekt podatkowy nie odgrywa 
żadnej szczególnej roli. Nie wskazywano, że podatkom przypisywano znaczącą 
wagę przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych (wybór formy prawnej 
bądź struktury prawno-organizacyjnej BIZ, źródło finansowania, polityka cen 

28 Raport z badania UMK, Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwe-
stycji bezpośrednich; raport KPMG w Polsce, Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych; raport PwC, Polski Czempion.

29 Raporty GUS: Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą 
w 2009 roku, Warszawa 10.06.2011; Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą 
za granicą w 2010 roku, Warszawa 30.04.2012; Działalność podmiotów posiadających udziały w podmio-
tach z siedzibą za granicą w 2011 roku, Warszawa 30.04.2013.

30 Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki, Polskie i  Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie 
w 2011 r., styczeń 2013.

31 Ibidem, s. 15.
32 Raport GUS, Działalność podmiotów posiadających udziały w  podmiotach z  siedzibą za granicą 

w 2011 roku.
33 Polskie i Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w 2011 r. Narodowy Bank Polski – Departament Sta-

tystyki, styczeń 201 Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki, Polskie i Zagraniczne Inwestycje…, 
op.cit., s. 15.
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transferowych), wręcz ich wpływ na opłacalność inwestycji był zaniedbywany. Na-
leży jednak zastrzec, mając na uwadze przede wszystkim rozmowy sondażowe, że 
przedsiębiorcy optymalizujący obciążenia podatkowe, tj. przedsiębiorcy, dla których 
czynnik podatkowy stanowił główny motyw realizacji BIZ, nie byli skłonni do ak-
tywnego uczestnictwa w badaniu. W szczególności mali przedsiębiorcy wykonujący 
działalność w formie jednoosobowej lub spółek osobowych odmawiali gremialnie 
wzięcia udziału w badaniu, wskazując na „oczywiste powody” takiej decyzji. Obawy 
przed zainteresowaniem fiskusa nie zneutralizowała nawet anonimowość ankiety lub 
wywiadu. Z wywiadów przeprowadzonych z przedsiębiorcami podejmującymi BIZ 
motywowane głównie podatkowo wynika, że działania optymalizacyjne wynikają 
z nadmiernego obciążenia fiskalnego w Polsce lub niszczącego podejścia służb fiskal-
nych. Przytaczane argumenty nie były poparte głębszą refleksją merytoryczną. Na 
podjęcie decyzji o alokacji dochodów za granicą dla wielu przedstawicieli tej grupy 
przedsiębiorców miała wpływ promocja spółek offshore przez wyspecjalizowanych 
konsultantów podatkowych.

Wykres 2. Motywy BIZ polskich przedsiębiorców
Źródło: opracowanie na podstawie badania własnego.

Chęć podjęcia kolejnych inwestycji zagranicznych w przyszłości deklaruje 48% 
ankietowanych przedsiębiorstw. Jako główne powody rozszerzenia BIZ zostały wy-
mienione: dalszy wzrost wolumenu sprzedaży (83% wskazań), dywersyfikacja rynków 
zbytu (71% wskazań) i w mniejszym stopniu – chęć wyprzedzenia konkurencji na no-
wych rynkach oraz dostęp do nowych technologii i know-how (po 17% wskazań). 
Aspekt podatkowy dla tej grupy przedsiębiorców jest nieistotny, ponieważ żaden 
ankietowany nie wskazał korzyści podatkowych jako oczekiwań wobec kolejnych BIZ.

Wnioski te znajdują potwierdzenie w wywiadach pogłębionych przeprowadzo-
nych w ramach badania. Wszyscy interlokutorzy jako główny motyw inwestycji 
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zagranicznych wskazywali chęć dalszego rozwoju, zwiększenia sprzedaży oraz fakt, 
że polski rynek ma ograniczoną chłonność i najlepszym sposobem dalszego rozwoju 
jest ekspansja zagraniczna. W wywiadach potwierdzono konieczność budowania 
marek globalnych, które będą rozpoznawalne niezależnie od kraju, a także będą 
symbolem jakości. Świadomość polskich przedsiębiorców o ograniczeniach wyni-
kających z chłonności polskiego rynku pokazuje, że kadra menedżerska polskich 
przedsiębiorstw ma coraz większe ambicje i jest świadoma, że pod kątem jakości, 
ceny lub innowacyjności ich produkty mogą z powodzeniem konkurować z zagra-
nicznymi. Ekspansja na rynki zagraniczne ma niewątpliwy wpływ na rozwój polskiej 
przedsiębiorczości, bilans handlowy i postrzeganie Polski nie tylko jako źródła 
relatywnie taniej siły roboczej. W odniesieniu do pytań dotyczących efektów BIZ 
zdecydowana większość przedsiębiorców spełniła swoje oczekiwania wobec wzrostu 
wolumenu sprzedaży (85% wskazań) i dywersyfikacji rynków zbytu (76% wskazań).
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Wykres 3. Efekty BIZ u ankietowanych przedsiębiorców w odniesieniu do oczekiwań
Źródło: opracowanie na podstawie badania własnego.

Kolejnym elementem badania były najważniejsze utrudnienia i przeszkody 
inwestycyjne.
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Wykres 4. Główne utrudnienia i przeszkody prowadzenia BIZ
Źródło: opracowanie na podstawie badania własnego.

Respondenci jako najważniejsze utrudnienia wskazali trudności prawne lub 
administracyjne (82% wskazań) i różnice kulturowe (63% wskazań). Większość 
ankietowanych przedsiębiorców nie wskazywała utrudnień inwestycyjnych, co może 
wskazywać na stosunkową łatwość w prowadzeniu inwestycji. Badanie przeprowa-
dzone w latach 2009–2010 przez UMK wykazało korupcję jako istotne utrudnienie 
prowadzenia BIZ, a obecnie jedynie 12% ankietowanych wskazało korupcję jako 
istotne utrudnienie. Może to oznaczać zwiększającą się chęć państw do przyciągnięcia 
inwestycji zagranicznych poprzez poprawę otoczenia prawnego. Taki stan rzeczy 
znalazł potwierdzenie również w wynikach wywiadów pogłębionych.

Z podatkowego punktu widzenia w wywiadach pogłębionych wskazywano 
przede wszystkim rozliczenia transferów wewnętrznych i z tym związane obowiązki, 
w szczególności sporządzanie dokumentacji podatkowej z zakresu cen transferowych 
jako podstawową uciążliwość prowadzenia BIZ. Ponadto wskazywano na problemy 
w innych obszarach opodatkowania podatkami dochodowymi, w szczególności na po-
dwójne opodatkowanie, gdy określonych wydatków udziałowca nie można uznać za 
koszty uzyskania przychodów w żadnej jurysdykcji podatkowej. Nie sygnalizowano 
żadnych szczególnych problemów związanych z rozliczaniem podatków obrotowych.

Wskazywane w ramach badania własnego motywy kierujące polskimi przed-
siębiorcami do podjęcia decyzji o przeprowadzenie BIZ są zasadniczo zbieżne 
z wynikami innych badań. Zdecydowana większość prowadzonych inwestycji, 
zgodnie z ankietami i wywiadami, ma charakter biznesowy i jest ukierunkowana 
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na wzrost sprzedaży i dywersyfikację rynków zbytu. Optymalizacja podatkowania 
nie stanowi dla polskich przedsiębiorców, przynajmniej w sferze deklaracji, stymu-
lanta przy realizacji BIZ motywowanych przyczynami biznesowymi.

Forma organizacyjno-prawna polskich BIZ

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorców są monitoro-
wane, a ich wielkość jest obliczana każdego roku przez NBP i GUS. Z perspektywy 
przedmiotu pracy warto odnotować formę organizacyjno-prawną realizacji BIZ 
przez polskich inwestorów.

	  

2009 2010 2011
inna	  forma 1,20% 1,14% 1,10%
zakład 2,95% 2,81% 3,24%
oddział 11,90% 11,98% 11,83%
spółka 83,95% 84,07% 83,83%
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Wykres 5. Forma prawna BIZ
Źródło: GUS, Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą.

Wykres 5 pokazuje stabilność wyboru formy prawnej prowadzenia BIZ. Do-
minującą formą jest spółka, której udział w ogóle BIZ wynosi około 84%. Trzeba 
odnotować rozróżnienie zakładu i oddziału – zwłaszcza ze względu na fakt, że 
z punktu widzenia podatkowego formy te są tożsame.

W przeprowadzonym badaniu ankietowym respondenci odpowiedzieli m.in. 
na pytanie o formę prawną BIZ. Ze względu na to, że firmy części z ankietowanych 
prowadziły więcej niż jedną inwestycję zagraniczną, możliwe było zaznaczenie więcej 
niż jednej formy realizacji BIZ.
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Wykres 6. Sposób realizacji polskich BIZ
Źródło: opracowanie na podstawie badania własnego.

Jak wynika z wykresu 6, najczęściej wybieranym sposobem było założenie spółki 
kapitałowej. Po porównaniu tych wyników z danymi GUS jest uprawniony wniosek, 
że M&A dotyczyły w zdecydowanej większości spółek kapitałowych. Potwierdzają 
to odpowiedzi przedsiębiorców, że aspekty podatkowe miały niewielki wpływ 
na decyzję o wyborze formy prawno-organizacyjnej BIZ.

Nakłady kapitałowe polskich przedsiębiorców na BIZ są dosyć zróżnicowane, ale 
można zaobserwować przewagę inwestycji, których wartość przewyższa 10 mln zł. 
BIZ są prowadzone głównie przez dużych przedsiębiorców, którzy osiągnęli już 
sukces na rodzimym rynku i posiadają kapitał na inwestycje.

poniżej 1 mln PLN

1-10 mln PLN

10-50 mln PLN

powyżej 50 mln PLN

Wykres 7. Wartość zagranicznych projektów inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie na podstawie badania własnego.

W przeprowadzonym badaniu ankietowym zwraca uwagę fakt, że 92% badanych 
przedsiębiorstw prowadzi inwestycje bezpośrednie na obszarze Unii Europejskiej. 
Zaskakujące jest natomiast, że jedynie 2% firm objętych badaniem inwestuje w Azji. 
Pokrywa się to z danymi z raportu Polski Czempion przygotowanego przez PwC, 
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ale różni się od danych z raportu KPMG, według którego 20% firm produkcyjnych 
jest obecnych w Azji. W azjatyckich krajach byłego ZSRR polscy inwestorzy lokują 
swój kapitał ostrożnie i niechętnie.

Wykres 8. Regiony prowadzenia BIZ przez polskich przedsiębiorców
Źródło: opracowanie na podstawie badania własnego.

Wyniki zaprezentowane wyżej znajdują odzwierciedlenie w wywiadach pogłę-
bionych. Polscy przedsiębiorcy najchętniej inwestują w krajach bliskich geograficznie 
i kulturowo. Pozwala to na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Przedstawiciele 
polskich przedsiębiorstw zgodnie wskazywali obszar Europy Środkowej i Wschod-
niej jako główny teren dalszej ekspansji. Powodem takiego stanu rzeczy jest przede 
wszystkim bliskość kulturowa spowodowana m.in. podobnymi doświadczeniami 
najnowszej historii, jakimi była obecność w tzw. bloku wschodnim i późniejsze 
zmiany ustrojowe, które do pewnego stopnia w każdym państwie miały podobny 
przebieg. Obecność na rynkach Europy Zachodniej, w chwili obecnej, nie jest dla 
wielu przedsiębiorstw tak istotna, ponieważ sytuacja na tamtejszych rynkach jest 
ustabilizowana i dlatego dla powodzenia ekspansji międzynarodowej nie ma decy-
dującego znaczenia moment wejścia na nie34.

W badaniu i analizie danych zbiorczych (opracowanych przez NBP i GUS) 
wykazano, że inwestycje ukierunkowane na optymalizację obciążeń podatkowych 
stanowią niewielką część polskich BIZ prowadzonych przez firmy. Analiza kierunków 

34 Źródło: wywiad pogłębiony.
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ekspansji i motywów pozwala stwierdzić, że w polskiej gospodarce mocny jest trend 
do internacjonalizacji i rozwoju, a podatki są traktowane jako tzw. zło konieczne 
i unikanie ich może wiązać się z ryzykiem i trudnościami, których przedsiębiorcy 
chcą unikać.

Wybrane destynacje BIZ motywowane względami podatkowymi

Wyniki badań własnych, a  także przeprowadzonych przez UMK, PwC czy 
KPMG nie wskazywały motywów podatkowych jako głównych stymulatorów BIZ. 
Jednak skłonność przedsiębiorców motywowanych względami podatkowymi przy 
realizacji BIZ do uczestnictwa w badaniu własnym była relatywnie niewielka, a ak-
tywni w badaniu uczestnicy z tej grupy wskazywali najczęściej Cypr, Luksemburg 
i Szwajcarię jako destynacje swoich inwestycji. Przy dokonywaniu wyboru miejsca 
lokalizacji przedsiębiorcy z tej grupy opierali się przede wszystkim na informacjach 
nabytych od wyspecjalizowanych firm doradczych lub partnerów biznesowych, dla 
większości uczestników wywiadu istotne znaczenie miało położenie geograficzne 
(Europa) w kontekście dobrego skomunikowania z Polską, ochrona prawna (w szcze-
gólności umowy o popieraniu i ochronie inwestycji, umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania zawarte z Polską), a także stabilne (przewidywalne) otoczenie pod 
względem prawnym i gospodarczym.

Dane NBP dotyczące odpływu kapitału z tytułu polskich BIZ w okresie 2008–2011 
potwierdzają, że największe przepływy pieniężne są rejestrowane w przypadku 
wzajemnych relacji gospodarczych z Cyprem, Luksemburgiem i Szwajcarią.

Tabela 1. Odpływ kapitału z Polski ogółem z tytułu polskich BIZ (w mln zł)

Państwo 2011 2010 2009 2008

Luksemburg 11 748,2 6 929,3 3 994,5 1 086,6

Cypr 5 181,3 2 867,7 177,4 185,6

Szwajcaria –307,3 –5 312,6 3 288,8 518,0

Niemcy 465,2 985,5 528,7 478,0

Ukraina 148,5 327,3 299,2 –223,5

Rosja 578,5 –670,1 323,4 450,0

Ogółem świat 21 187,6 21 790,2 16 243,6 6 922,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Aneksu Statystycznego opracowania Narodowego Banku Polskiego 
– Departamentu Statystyki, Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie…, op.cit.
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Podatkowe motywy przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 
części, względnie istotnych funkcji biznesowych, wynikają z reguły z większej 
konkurencyjności podatkowej zagranicznych systemów podatkowych, która jest 
rezultatem przyjęcia korzystnych rozwiązań podatkowych. Do instrumentów podat-
kowych przyjaznych podatnikom można zaliczyć preferencje taryfowe, np. na wzór 
polskich specjalnych stref ekonomicznych zryczałtowane formy opodatkowania, 
premie inwestycyjne, przywileje holdingowe, zwolnienia dochodów kapitałowych 
spod opodatkowania itd.

5. Zakończenie

W celu optymalizacji ciężaru podatkowego w przedsiębiorstwie międzynaro-
dowym zasadniczo jest konieczne planowanie symultaniczne, tj. podejmowanie 
decyzji w zakresie lokalizacji i  formy prawno-organizacyjnej BIZ jednocześnie 
z uwzględnieniem skutków podatkowych polityki cen transferowych, polityki dy-
widendy, wyboru źródła finansowania itd.

Badania ankietowe, a w szczególności wywiady pogłębione, wykazały, że co do 
tendencji polscy przedsiębiorcy zaniedbują aspekt podatkowy przy podejmowaniu 
decyzji dotyczącej BIZ motywowanych względami czysto biznesowymi (takimi jak 
zwiększenie udziału w rynku czy budowa marki). W świetle wyników przedmio-
towej pracy takiego postępowania nie daje się zasadniczo obronić w przypadku 
inwestora dążącego do maksymalizacji zysku po opodatkowaniu (założenie racjo-
nalne). Czynnik podatkowy wpływa na rentowność przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Przedsiębiorca realizujący BIZ może realistycznie wpływać na wysokość i na rozkład 
ciężaru podatkowego w ramach planowania podatkowego w zgodzie z przepisami 
prawa. Planowanie podatkowe, zwłaszcza w kontekście BIZ, jest szczególnie istotne, 
bo występuje potrzeba uwzględnienia efektów wynikających z regulacji podatko-
wych obowiązujących w państwie lokalizacji BIZ, w państwie rezydencji inwestora, 
ewentualnie również postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ponadto szczególnie wywiady pogłębione wykazały, że aspekt podatkowy odgrywa 
decydującą rolę przy kształtowaniu BIZ związanych z działalnością o charakterze 
pasywnym, dla których głównym celem jest zmniejszenie ciężaru podatkowego. 
Wynik ten oczywiście nie może dziwić, aczkolwiek świadczy pośrednio o niedo-
statkach regulacji (mechanizmów) przeciwdziałających sztucznemu obniżeniu 
podstawy opodatkowania w Polsce.
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Mestwin Stanisław Kostka
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

PODATEK – INSTRUMENT REALIZACJI CELÓW 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

1.  Wprowadzenie

Aktualnie ludzkość znajduje się w obliczu najpoważniejszego kryzysu w swojej 
historii. Nikt do tej pory nie rozwiązywał problemów, które są zmuszone rozwiązywać 
współczesne i następne pokolenia. To wyjątkowo złożone problemy publiczne. Ich 
rozwiązywanie wymaga odpowiedniej zbiorowej aktywności. Od pięciu lat tę zbio-
rową aktywność odzwierciedla Europejska Strategia Rozwoju Zrównoważonego1.

Kluczowe znaczenie w realizacji wspomnianej strategii mają władze2 instytucji 
międzynarodowych, państwowych, regionalnych i lokalnych. Oczywiste, że władze 
realizują swoje cele i zadania bardzo zróżnicowanymi metodami i środkami. Od 
tysięcy lat w działaniach władz kluczowe znaczenie mają metody siłowe i  środki 
przymusowe. Szczególnie sprawdzonym instrumentem rozwiązywania poważnych 
problemów publicznych i sprawowania władzy jest podatek. Z pomocą podatku 
rządzili starożytni i średniowieczni. Podatek jest także potrzebny w rozwiązywa-
niu problemów publicznych obecnie i w dającej się przewidzieć przyszłości, w tym 
w rozwiązywaniu problemów rozwoju zrównoważonego.

1 „Review of the European Union Strategy for Sustainable Development” 2009: „(…) Sustainable Deve-
lopment stands for meeting the needs of present generations without jeopardizing the ability of futures 
generations to meet their own needs (…)”.

2 W opracowaniu być może przesadnie używa się kursywy (italic). Autor używa jej przede wszyst-
kim w odniesieniu do pojęć (terminów, kategorii), które mają zróżnicowane definicje. Uzasadnieniem jest 
zwrócenie uwagi czytelnika na to, że niemal powszechne zbyt uproszczone pojmowanie szeregu pojęć 
jest przyczyną wielu istotnych nieporozumień, a nawet oczywistych błędów w teorii i praktyce.
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Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, że kluczowym instrumentem 
rozwiązywania najbardziej newralgicznych problemów współczesności powinien być 
szeroko pojmowany podatek. Opracowanie jest oparte na ustaleniach i wnioskach 
wieloletnich badań własnych autora ukończonych w 2014 roku na temat „Economics 
for Sustainable Development”3.

2. Wyzwania XXI wieku

Dokładniejsza analiza aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w skalach 
globalnej, kontynentalnej, regionalnej i lokalnej daje podstawy do stwierdzenia, że 
sytuacja ta jest alarmująco krytyczna4. Obecnie ludzkość znajduje się na śmiertel-
nym zakręcie swojej drogi ku nieznanemu przeznaczeniu. Są to w istocie niemające 
dotąd precedensu zróżnicowane wyzwania, zagrażające dalszej egzystencji czło-
wieka na ziemi. Szczególnie niepokojące są wnioski z dokładnej analizy trajektorii 
i relacji w kategoriach czasu dwu fundamentalnych systemów uwarunkowań tej 
egzystencji (rysunek 1).

Z najpoważniejszych wyzwań współczesności można wymienić przede wszystkim:
• bomba populacyjna w krajach i społecznościach na pograniczu nędzy,
• kryzys wartości ogólnoludzkich,
• kryzys środowiskowy (ekologiczny),
• przepaście pomiędzy bogatymi a biednymi,
• gwałtowny wzrost niedoboru zasobów naturalnych, środki i metody masowej 

zagłady,
• przewaga produkcji „przeciw człowiekowi” nad produkcją „dla człowieka”,
• fetyszyzm pieniądza,
• tolerowanie używania argumentów siły w rozwiązywaniu szeregu problemów 

partykularnych i doraźnych w decyzjach zbrodniczych polityków.
Można stwierdzić, że jest to w istocie gordyjski węzeł zróżnicowanych kryzysów5. 

Wyzwania te mają bardzo szeroką skalę przestrzenną i czasową oraz wielką dynamikę 
zmian. Z innej strony warto zauważyć, że nigdy dotąd działania realizowane w skali 

3 Anglojęzyczny raport z tych badań, realizowanych w Katedrze Ekonomii i Ekologii Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania w Białymstoku w ramach Baltic University Programs jest przygotowywany do 
publikacji w renomowanym wydawnictwie.

4 J.  Sendzimir, Przedmowa, w:  Wyzwania zrównoważonego rozwoju w  Polsce, red.  J.  Kronenberg, 
T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, s. XV–XVII.

5 Zob. M. S. Kostka, After Crisis? The Only Way: Economics for Sustainable Development, w: Contem-
porary Issues in Economy. After the Crisis?, red. A. P. Balcerzak, Equilibrim 2010, Vol. 6, Is. 2, s. 41–56.
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kilku metrów kwadratowych lub sześciennych oraz w ułamkach sekund i minut nie 
skutkowały w układzie słonecznym, a nawet poza nim, na całej planecie, na całych 
kontynentach oraz w dziesięcioleciach i setkach lat.

Rysunek 1. Zmienne natury i kultury w czasie tysiącleci
Źródło: opracowanie własne, demonstrowane na licznych międzynarodowych konferencjach naukowych i na gościn-
nych wykładach zagranicznych.

Wspomniane wyzwania dotyczą każdego człowieka, każdej rodziny, każdej grupy 
społecznej, każdej osady, każdej gminy, każdego powiatu, każdego województwa, 
każdego kraju. Dotyczą też: każdego gospodarstwa domowego, każdego przedsiębior-
stwa, każdej instytucji samorządowej, każdej instytucji rządowej, każdej organizacji. 
Dotyczą także: bogatych i biednych, sytych i głodnych, pracujących i bezrobotnych, 
wykształconych i niewykształconych, rządzonych i rządzących.

Wyzwania przekładają się między innymi na: problemy, kwestie, zagadnienia. 
Te zaś na: cele i zadania oraz na środki i metody ich realizacji. Cele i zadania mają 
tendencję nieograniczonego rozwoju. Środki realizacji, czyli zasoby są coraz bardziej 
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ograniczone. Nigdy dotąd nie rozwiązywano problemów zagrażających nie tylko 
egzystencji pojedynczych osób, ich rodzin i większych grup społecznych, lecz także 
zagrażających elementarnej egzystencji całych narodów i w ogóle ludzkości.

Jest dramatyczne, że świadomość i wiedza dotyczące najbardziej newralgicznych 
wyzwań i problemów współczesności są udziałem wyjątkowo małej liczby aktualnych 
decydentów publicznych instytucji międzynarodowych, krajowych, regionalnych 
i lokalnych. W przeciwdziałaniach bezprecedensowym wyzwaniom globalnym po-
wstał ogromny, wielopłaszczyznowy i wielokierunkowy front zbiorowej aktywności 
pod hasłem sustainable development (~rozwój zrównoważony)6.

3. Rozwój zrównoważony

W niniejszym opracowaniu przyjmuje się założenie, że termin rozwój zrów-
noważony jest całkowitym odpowiednikiem oryginalnego terminu sustainable 
development. W rzeczywistości polskojęzyczne terminy rozwój trwały, zrównoważony, 
ekorozwój są jedynie wyrazami bliskoznacznymi, lecz nie synonimami oryginału7. 
Rzeczywisty sustainable development pozostaje w sferze haseł i jest udziałem nie-
licznych8. W Polsce (nie tylko) rozwój zrównoważony jest jeszcze niestety jedynie 
konstytucyjnym zapisem, a w rzeczywistości: kamuflażem prywaty i doraźności 
określonych decydentów, zasłoną dymną rozrzutności i marnotrawstwa zasobów 
fundamentalnych dla ludzkiej egzystencji, kurtyną zadłużania następnych pokoleń.

W demokratycznych systemach społeczno-gospodarczych gospodarki rynkowej 
problemy rozwoju zrównoważonego w istocie są podporządkowane realizacji nad-
rzędnego celu, jakim jest wzrost gospodarczy, odzwierciedlany miernikiem produktu 
krajowego brutto (PKB). Nikła jest świadomość, że w produkcie niestety coraz mniej 
jest tego, co jest dla człowieka, a znacznie więcej tego, co jest w istocie przeciw niemu, 
co mu zagraża i co go unicestwia. W hasłach zbiorowej aktywności na rzecz wzrostu 
produkcji dominuje między innymi wzywanie do umacniania konkurencyjności, 
czyli w istocie do walki. Jest to generalnie niespójne z rozwiązywaniem problemów 
zrównoważonego rozwoju.

6 World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Oxford University 
Press, London 1987.

7 Por. T. Żylicz, Elementy teorii zrównoważonego rozwoju, w: Wyzwania zrównoważonego rozwoju 
w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, s. 71–85.

8 Por. W. Sztumski, The Mythology of Sustainable Development, „Problems of Sustainable Develop-
ment” 2009, Vol. 4, No. 2, s. 13–23.
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Rzeczywiste cele osobniczej i grupowej aktywności w gospodarstwach domo-
wych, przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i organizacjach społecznych, 
a generalnie w sferze społeczno-gospodarczej, to partykularne i doraźne korzyści, 
a szczególnie dochody. Cele te w istocie są realizowane permanentną walką o self-in-
terest każdego podmiotu systemu społeczno-gospodarczego. Praktycznie w świecie 
rzekomo homo sapiens osobnicza i zbiorowa aktywność ogniskuje się na naturalnej 
walce o byt jednego z człowiekowatych, który rzekomo kształtuje świadomość i który 
jest zdany na łaskę i niełaskę niewidzialnej ręki rynku. Wszystko to razem wzięte 
niewiele ma wspólnego z hasłami: człowiek, człowieczeństwo, wyższe cele, wiara 
i nadzieja w lepszą przyszłość, elementarne potrzeby, bezpieczeństwo, sprawiedliwość, 
solidarność, systemowe myślenie, partnerstwo w działaniu, pokój itp., które są istotą 
treści terminu sustainable development.

Dotychczasowe działania wielkiego frontu aktywności na rzecz sustainable deve-
lopment nie przynoszą oczekiwanych efektów. W awangardzie tego frontu znalazły 
się między innymi nowe nauki ekonomiczne. Istotnym dorobkiem legitymują się: 
ecological economics (ekonomia ekologiczna), environmental economics (ekonomia 
środowiskowa), economics of natural resources and environment (ekonomia środowiska 
i zasobów naturalnych), ekonomika ochrony środowiska, ekonomia ekorozwoju. Niestety 
dorobek ten ma nieistotny udział w głównym nurcie (mainstream) ekonomii i w poli-
tyce gospodarczej. Główny nurt jest przede wszystkim nadal służebny wobec wzrostu 
gospodarczego i jest w istocie przeciwny sustainable development. Wspomniane nowe 
ekonomie i ekonomiki kierunkują się na sustainable development, jednakże w istocie 
nadal akceptują dotychczasowe paradygmaty, szczególnie neoklasycznej ekonomii.

Pomimo około 30-letnich zróżnicowanych działań na rzecz realizacji sustainable 
development wielowarstwowy, wieloprzyczynowy i wielostronnie niekorzystny w skut-
kach kryzys cywilizacyjny nadal się pogłębia. Poszukuje się nowych metod i środków 
rozwiązywania bezprecedensowych problemów. Zdaniem autora niniejszego opraco-
wania brakuje przede wszystkim odpowiednich, zintegrowanych działań najszerzej 
pojmowanych władz zbiorowej aktywności w najszerszej skali przestrzennej.

4. Władza na rzecz zrównoważonego rozwoju

W rozwiązywaniu problemów zbiorowych określonych systemów społecz-
no-gospodarczych9 kluczowe znaczenie mają nieliczne osoby lub gremia osób, 

9 Opracowanie bazuje przede wszystkim na  ustaleniach ogólnej teorii systemów. Zob  L. V.  Berta-
lanffy, The General System Theory, „Human Biology”, No. 23, s. 51 oraz liczne późniejsze opracowania 
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które są podmiotami władzy. Podmioty te cechuje wielkie zróżnicowanie nie tylko 
w kategoriach czasu, przestrzeni, lecz także ich miejsca i funkcji w systemach społecz-
no-gospodarczych. Władzę miały i mają oraz władzy podlegały i podlegają: rodziny, 
rody, plemiona, narody. Była między innymi władza: faraonów, królów, książąt, ka-
płanów, wodzów, dowódców. Aktualnie przedstawicielami władzy są między innymi 
prezydenci, premierzy, posłowie, sędziowie, wojewodowie, marszałkowie, wójtowie, 
urzędnicy, funkcyjni, prezesi, dyrektorzy. Lista rzeczowników i przymiotników 
dokładniej określających władzę jest długa.

Istotne jest przede wszystkim to, że podmioty władzy znajdują się w awangardzie 
każdego frontu zbiorowej aktywności na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów 
danej zbiorowości. Cele aktywności podmiotów władzy istotnie różnią się od celów 
aktywności pozostałych podmiotów danego systemu społeczno-gospodarczego: 
obywateli, gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, zakładów rzemieślniczych, 
przedsiębiorstw, instytucji, organizacji społecznych itd. Wszystkie podmioty rozwią-
zują przede wszystkim problemy własne. Natomiast podmioty władzy dodatkowo 
rozwiązują (powinny rozwiązywać) także problemy całej zbiorowości (ang. common 
interest, public interest). Innymi słowami można stwierdzić, że główną funkcją pod-
miotów władzy danej zbiorowości (wspólnoty, systemu społeczno-gospodarczego) 
jest koordynacja aktywno [ci wszystkich innych podmiotów danej zbiorowości 
w realizacji wspólnych celów. Tymi podmiotami koordynujcymi s różnego rodzaju 
podmioty polityki, a przede wszystkim instytucje paDstwowe i samorzdowe.

Generalnie rzecz biorąc, w rozwiązywania „swoich” problemów władze dysponują 
zróżnicowanymi metodami i środkami: politycznymi, prawnymi, organizacyjnymi, 
technicznymi, ekonomicznymi i innymi oraz je wykorzystują. W wielu przypadkach 
korzystają ze środków siłowych. W uwarunkowaniach demokratycznych środki 
siłowe są ostatecznością. W rozwiązywaniu szczególnie złożonych i trudnych pro-
blemów w rozwiniętych systemach społeczno-gospodarczych władze mają i powinny 
wykorzystywać przede wszystkim odpowiednią wiedzę oraz umiejętności i doświad-
czenie profesjonalistów. Podstawowe znaczenie mają: wiedza ekonomiczna, metody 
techniczno-organizacyjne oparte na racjonalności oraz środki prawne i finansowe.

W demokratycznym systemie społeczno-gospodarczym gospodarki rynkowej 
nadrzędną władzą są wszyscy wyborcy, mający mandat wszystkich obywateli. Jed-
nakże praktycznie nadrzędne znaczenie mają konkretne osoby i gremia władzy: 
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Ich działalność ma czasowe ogranicze-
nia, wynikające głównie z czasowych limitów kadencyjności, a przede wszystkim 

tego autora. Przykładami systemów społeczno-gospodarczych są między innymi: gminy, powiaty, woje-
wództwa, państwa.
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z reguł wyborów. Są one niestety zawsze zorientowane głównie na rozwiązywanie 
problemów partykularnych i doraźnych10. Aktualnie, nie tylko w Polsce, jednym 
z najważniejszych celów podmiotów władzy jest realizacja wzrostu gospodarczego, 
odzwierciedlanego przede wszystkim wskaźnikami produktu krajowego brutto (PKB). 
Uważa się niemal powszechnie, że gwarancją realizacji najważniejszych celów spo-
łecznych jest wzrost PKB. Jest to niestety kolizyjne, a nawet sprzeczne z niezbędną 
orientacją na rozwój zrównoważony.

W uwarunkowaniach gospodarki rynkowej podmioty władzy zajmują szczególne 
miejsce i pełnią określone funkcje w sferze obiegu towaru i pieniądza (który w istocie 
jest też towarem). Dotyczy to zarówno wnętrza granic danego systemu społeczno-
-gospodarczego, jak i relacji tego systemu z innymi. W tym obiegu podmioty władzy 
znajdują się pewnym sensie poza subsferą wymiany towarowo-pieniężnej i nie uczest-
niczą bezpośrednio w pomnażaniu pieniądza. Natomiast niezwykle ważne jest ich 
pośrednie oddziaływanie na zmienne sfery obiegu towaru i pieniądza. Odpowiadając 
przede wszystkim za rozwiązywanie problemów zbiorowych (publicznych), władze 
zdobywają, gromadzą i dzielą finansowe środki realizacji celów i zadań publicznych, 
tworząc w całym systemie obiegu pieniądza specyficzny subsystem obiegu pieniądza 
publicznego.

W obiegu pieniądza publicznego podstawowe znaczenie mają dochody i wydatki 
podmiotów władzy, odzwierciedlane w określonych budżetach tych podmiotów. 
Jedne i drugie są zróżnicowane i zmienne. Można stwierdzić, że każdy określony 
system władzy ma swój specyficzny system obiegu pieniądza publicznego. W tym 
systemie kluczowe miejsce zajmują i funkcje pełnią najszerzej pojmowane podatki.

5. Podatek jako kategoria ekonomii

O podatku wiadomo bardzo wiele. To jednak nie znaczy, że wiadomo tyle, ile 
trzeba. Istnieje wiele definicji podatku. Świadomość i wiedza o podatku są zróżni-
cowane i zmienne. Są one między innymi: potoczne, naukowe, profesjonalne. Inną 
wiedzę o podatku mają na przykład prawnicy, inną ekonomiści, a  jeszcze inną 
urzędnicy urzędów skarbowych. Inaczej podatek traktują podatkujący i podatko-
biorcy, a inaczej podatnicy.

Od tysięcy lat podatek jest sprawdzonym instrumentem nie tylko sprawowania 
władzy, lecz także rozwiązywania problemów władzy. Za pomocą podatku rządzili 

10 Zob. i por. M. S. Kostka, Methodologische Voraussetzungen zur Polnischen Forstpolitik, Forstarchiv 
Heft: 3, 1989.
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starożytni i średniowieczni. Podatek jest także użyteczny i potrzebny w rozwiązywa-
niu problemów rządzenia w dającej się przewidzieć przyszłości. W zorganizowanym 
społeczeństwie każdy jego członek musi umrzeć i powinien płacić (uiszczać) podatki.

Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym podatek zyskuje nowe: definicje, 
treści, formy, wewnętrzne struktury, zewnętrze relacje, miejsce i funkcje. Zmieniają 
się podmioty podatku i jego przedmioty. To samo dotyczy między innymi: celów 
podatkowania, metod i środków realizacji tych celów. Zmieniają się też fizyczne 
i abstrakcyjne granice podatkowania. Zmienne są wreszcie skutki podatkowania: 
ogólnospołeczne, polityczne, prawne, gospodarcze, fizyczne itd.

Powszechnie przyjmuje się, że podatek jest to przymusowe, bezzwrotne i nie-
odpłatne świadczenie pieniężne, stanowione i pobierane przez instytucje interesu 
publicznego (zbiorowego) w celu uzyskania dochodów na pokrycie wydatków publicz-
nych11. Tak zdefiniowany podatek jest przede wszystkim kategorią prawa – normą 
prawną, obligum, którego nierespektowanie jest sankcjonowane. Innymi słowami 
można stwierdzić, że jest to przede wszystkim jeden z wielu środków egzystencji 
podmiotów władzy oraz realizacji jej określonych celów i zadań. Jest to zarówno 
element dochodów podmiotów władzy, jak i element wydatków i kosztów podmiotów 
gospodarki (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji okołobiznesowych, 
w części także organizacji społecznych). Ponadto jest to wielofunkcyjny instrument 
realizacji celów i zadań podmiotów gospodarki.

Dokładniejsza analiza także innych definicji podatku, istoty jego treści i form 
oraz jego miejsca i funkcji w określonych wycinkach rzeczywistości społeczno-go-
spodarczej w przeszłości oraz w różnych miejscach świata prowadzi do wniosku, 
że podatek jest nie tylko kategorią prawa, lecz także między innymi bardzo ważną 
kategorią ekonomii – kategorią teorii gospodarki i gospodarowania. Podatek ma wpływ 
na inne zmienne gospodarki i znajduje się pod oddziaływaniami innych zmiennych. 
Istotne jest przede wszystkim to, że podatek to nie tylko określona jedna zmienna, 
lecz określony system zmiennych. Składa się on z teoretycznie nieskończonej liczby 
elementów i relacji między nimi. Systemu tego nie można poznać i zdefiniować osta-
tecznie. Ponadto jest istotne, że podatek ma nie jedną funkcję – wyłącznie fiskalną 
– lecz to, że ma wiele zróżnicowanych funkcji.

11 Por. J. Kaleta, Gospodarka budżetowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985, s. 110; 
P. M. Gaudemet, Finanse Publiczne, Warszawa 1990, s. 352.
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6. Podatek jako instrument realizacji celów społecznych

Oczywiste, że współcześnie władze demokratycznych państw realizują między 
innymi, a w zasadzie przede wszystkim cele ogólnospołeczne (publiczne). Zatem 
z założenia to, co służy władzom, powinno jednocześnie służyć społeczeństwu. 
Z tego wynika między innymi, że jedną z funkcji podatku, realizowaną bezpośrednio 
przez władze, jest realizacja określonych celów społecznych. Abstrahuje się w tym 
przypadku od faktu, że określone podmioty władzy pod kamuflażem realizacji 
celów ogólnospołecznych realizują de facto własne partykularne cele konkretnych 
przedstawicieli podmiotów władzy oraz cele tych podmiotów, od których w jakimś 
stopniu zależą (gremia biznesowe, grupy lobowania i nacisków, określone osoby 
i gremia wyborców itd.).

Ogólnie rzecz biorąc, dochody podmiotów władzy z podatku służą między in-
nymi wydatkom na: bezpieczeństwo wszystkich obywateli, podmiotów gospodarki 
i w ogóle całego państwa, edukację publiczną, ochronę zdrowia, utrzymanie instytucji 
władzy i służb publicznych, inwestycje infrastrukturalne oraz realizację innych celów 
uznanych za publiczne nie tylko powszechnie, lecz także według określonych norm 
prawnych. Oczywiście inne z tych celów realizują podmioty władzy państwowej, 
a inne podmioty władzy samorządowej.

Aktualnie podatek jest jednym z ważniejszych instrumentów aktywności 
podmiotów demokratycznej władzy państwowej i samorządowej. Istotne znacze-
nie ma fakt, że są to podmioty gospodarki rynkowej, generalnie ukierunkowane 
na wzrost gospodarczy (wzrost produktu krajowego brutto). Ponadto istotne jest to, 
że podmioty te naturalnie preferują realizację doraźnych (maksymalnie 5-letnich) 
i partykularnych (lokalnych, regionalnych, państwowych, międzynarodowych) 
celów społeczno-gospodarczych. Niezwykle istotne jest to, że są to cele wynika-
jące przede wszystkim z corocznie zmienianych budżetów jednostek władzy. To 
sprawia między innymi, że aktualnie podatki mają przede wszystkim znaczenie 
doraźne i partykularne.

Aktualny system podatkowy nie jest systemem w sensie ustaleń generalnej teo-
rii systemów. Jest to w istocie rezultat arbitralnie określonych strumieni pieniądza 
publicznego, który niewiele ma wspólnego z najszerzej pojmowaną racjonalnością 
podziału partycypacji w dochodach publicznych poszczególnych podmiotów gospo-
darki. Nie brakuje dowodów słuszności tezy, że aktualne podatki w III RP (rzekoma 
demokracja) są  jedynie autokratycznie określanymi przez władze finansowymi 
instrumentami zapewniania tym władzom odpowiednich dochodów na realizację 
celów problematycznie ogólnospołecznych.
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Jaskrawym przykładem jest podatek VAT. Jego podstawową funkcją jest sty-
mulowanie rozwoju przedsiębiorczości na rzecz wzrostu PKB. W rzeczywistości 
jest to stanowiony polskimi normami prawnymi pozakrajowy instrument istotnego 
zubażania polskiego społeczeństwa i państwa. Najwyraźniejszymi skutkami tego 
podatku są między innymi:
• gigantyczny wypływ symbolicznie w Polsce podatkowanych zysków niekrajowych 

przedsiębiorstw (raje podatkowe),
• istotny spadek konkurencyjności krajowych podmiotów gospodarki w relacji 

z zagranicznymi i w ogóle międzynarodowymi,
• wykładniczy wzrost długu publicznego i deficytów budżetowych,
• drenaż i rabunkowa eksploatacja przez silne podmioty międzynarodowe najcen-

niejszych krajowych zasobów ludzkich, kapitałowych i zasobów naturalnych,
• gwałtowny wzrost zależności coraz słabszych krajowych podmiotów gospodarki 

od silnych i bezwzględnych podmiotów zagranicznego biznesu.
Przede wszystkim podatek VAT jest jaskrawo sprzeczny z realizacją celów 

zrównoważonego rozwoju.

7. Zakończenie

Jeśli nadrzędnym i kluczowym celem zbiorowej aktywności jest zrównoważony 
rozwój, to ten cel jest przede wszystkim obowiązkiem podmiotów władzy. Ponadto 
temu celowi powinien służyć między innymi podatek. Jest to w istocie zupełnie 
nowy system podatkowy, z zupełnie nowymi elementami oraz wewnętrznymi i ze-
wnętrznymi relacjami. Jeśli istotą zrównoważonego rozwoju jest przede wszystkim 
podporządkowanie mu dotychczasowego wzrostu gospodarczego, to konsekwencją 
jest także podporządkowanie dotychczasowego systemu podatkowego niezbędnemu 
nowemu.

We wdra|aniu polityki zrównoważonego rozwoju w Polsce kluczowe znaczenie mają 
pozapodatkowe lub quasi-podatkowe zr – dBa pienidza: opBaty, dotacje, subwencje, 
preferencyjne kredyty, bezzwrotne po|yczki, ulgi podatkowe, kary pieni|ne i inne. 
Upraszcza si problematyk wdra|ania polityki zrównoważonego rozwoju za pomoc 
instrument – w prawno-ekonomicznych, ograniczajc kwestie podatkowe jedynie do 
ulg i zwolnieD podatkowych lub kamuflując kwestie podatkowe w opłatach. Zasadne 
jest zatem dokBadniejsze rozwa|enie podatku jako instrumentu realizacji polityki 
w og – le, w tym jako finansowego instrumentu polityki zrównoważonego rozwoju. 
Określona objętość jednego opracowania uniemożliwia prezentację szczegółów systemu 
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podatkowego na rzecz zrównoważonego rozwoju, które w cytowanym oryginalnym 
raporcie z badań własnych autora zajmuje objętość około pięciu arkuszy drukarskich.

Szczegóły te są aktualnie mniej istotne w sytuacji, gdy do tej pory rozwój zrów-
noważony (nie tylko w Polsce) nadal w znacznej części jest jeszcze niestety jedynie 
konstytucyjnym zapisem, a w rzeczywistości: kamuflażem prywaty i doraźności 
określonych decydentów, zasłoną dymną rozrzutności i marnotrawstwa zasobów 
fundamentalnych dla ludzkiej egzystencji, kurtyną zadłużania następnych pokoleń. 
Z cytowanych badań własnych autora wynika jednoznacznie, że dalsze realizowanie 
rozwoju zrównoważonego poprzez wzrost gospodarczy musi się skończyć bardzo 
szybko globalną katastrofą ludzkości – może już współczesnych pokoleń. Prezen-
towane trajektorie zmiennych natury i kultury są faktami, z których analizy należy 
wyciągać właściwe wnioski. Dalsze pozostawianie przedstawionej problematyki 
poza głównym nurtem nauk ekonomicznych, w tym finansowych, jest podobne do 
ostatniego balu na Titanicu.

Autor jest całkowicie otwarty na poważne pytania, komentarze, opinie, uwagi 
i propozycje. Istnieją jednakże istotne utrudnienia: wiek 78  lat, bardzo zły stan 
zdrowia, a także realizacja wcześniejszych poważnych zobowiązań.
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SUKCESJA FIRM RODZINNYCH I NIERUCHOMOŚCI 
W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA PODATKOWEGO

1.  Wprowadzenie

Problematyka narządzi prawnych w sukcesji jest dobrze opracowana w najróżniej-
szych poradnikach i opanowana przez wielu profesjonalistów – notariuszy, doradców 
podatkowych, prawników. Technika prawna przenoszenia majątku i biznesu pomię-
dzy pokoleniami, choć nie jest prosta, została gruntownie spenetrowana przez teorię 
i praktykę zawodów prawniczych. Perspektywa prawnicza to jednak zajmowanie się 
masą majątkową, a nie mechanizmami, które sprawiają, że masa ta ożywa, tworząc 
strukturę zdolną do działania i zgodną z długookresowymi celami sukcesorów.

Celem pracy jest wskazanie optymalnej formy sukcesji z uwzględnieniem pol-
skiego prawa podatkowego. Założeniem pracy jest przekazanie sukcesorom pełnej 
własności bez udziału kapitału zewnętrznego.

W Unii Europejskiej 60% firm to firmy rodzinne, w Polsce jest to aż 78%. Jednak 
w porównaniu z krajami Zachodu jedynie kilka procent rodzimych przedsiębiorstw 
miało do czynienia z sukcesją, często o wątpliwej skuteczności. Niedawna transfor-
macja systemowa nie pozostawiła miejsca dla rodzinnych biznesów w polskim prawie. 
Regulacje prawne dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą we 
własnym imieniu, znajdujące się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 
nie przewidują możliwości kontynuacji działalności na wypadek śmierci właściciela. 
Polskie i europejskie firmy rodzinne liczą na uproszczenie prawa podatkowego. Takie 
oczekiwanie deklaruje 52% europejskich i 61% polskich respondentów – jak wynika 
z raportu Barometr firm rodzinnych, przygotowanego przez firmę doradczą KPMG. 
Mniej niż połowa ankietowanych oczekuje obniżenia opodatkowania.
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2. Umowa darowizny

Właściciel firmy może ją przekazać swoim dzieciom, zawierając umowę darowizny 
w formie aktu notarialnego. Umowa darowizny jest czynnością prawną, na mocy 
której darczyńca zobowiązuje się do jednostronnego bezpłatnego świadczenia kosz-
tem swojego majątku na rzecz obdarowanego, przy równoczesnym braku nałożenia 
na niego obowiązku świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę1. Darowizna 
jest umową jednostronnie zobowiązującą, która może być zawarta na zasadach 
ogólnych prawa cywilnego pomiędzy wszystkimi podmiotami (osoby fizyczne, 
prawne i ułomne osoby prawne). Nie ma ograniczeń co do możności przyjmowa-
nia darowizn, podmiot musi jedynie posiadać zdolność prawną. Po jednej stronie 
umowy może występować wiele podmiotów.

Do ważności umowy darowizny nieruchomości jest wymagane złożenie oświad-
czenia woli przez darczyńcę w formie aktu notarialnego2. Darowizna, której 
przedmiotem jest wyłącznie dokonanie przysporzenia na rzecz obdarowanego 
po potrąceniu długów i ciężarów, czyli tzw. czysta wartość, podlega podatkowi 
od spadków i darowizn. Natomiast podatkowi od czynności cywilnoprawnych3 
podlega darowizna, ale jedynie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego 
długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Podstawę opodatkowania w przy-
padku rzeczy obciążonych długami stanowi różnica między zaległością do spłaty 
a przedmiotem spadku4.

3. Dziedziczenie

Kodeks cywilny zna dwa tytuły powołania do spadku – ustawę i  testament. 
Jednocześnie wprowadza zasadę pierwszeństwa dziedziczenia testamentowego. Nie 
oznacza to jednak, że istnienie testamentu przesądza o wyłączeniu od dziedziczenia 
spadkobierców ustawowych.

Do dziedziczenia z ustawy (według reguł kodeksu cywilnego) dochodzi nie tylko 
wtedy, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, w którym powołał spadkobier-

1 Art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego.
2 Art. 890 § 1 zdanie 1, 2 Kodeksu cywilnego; art. 158 Kodeks cywilnego.
3 Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 

2000 nr 86 poz. 959).
4 S. Bogucki, A. Dumas, W. Stachurski, K. Winiarski, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komen-

tarz dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2014, s. 44–52.
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cę, lecz także wówczas, gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być 
spadkobiercą. Spadkobierca testamentowy nie chce dziedziczyć, gdy odrzuci spadek, 
a nie może, gdy nie żyje w chwili otwarcia spadku (tj. w chwili śmierci spadkodawcy) 
bądź gdy został uznany za niegodnego dziedziczenia.

4. Istota podatku

Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem majątkowym. Obciąża przyrost 
majątku uzyskany nieodpłatnie. Jest unormowany w Ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku 
o podatku od spadków i darowizn5. W kontekście problematyki opracowania do 
przedmiotu podatku zalicza się nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy 
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych 
wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem:
• dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
• darowizny, polecenia darczyńcy,
• zasiedzenia,
• nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
• zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spad-

kodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
• nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn wprowadza szereg zwolnień przed-
miotowych z tego podatku. Wynikają one ze względów społecznych i gospodarczych 
i mają służyć prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolniczej. Do najważniej-
szych z nich należy nabycie:
1) własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz 

z częściami składowymi, z wyjątkiem:
• budynków mieszkalnych,
• budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub spe-

cjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
2) w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy 

podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9 637 zł od jednego darczyńcy, a od 
wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierw-
szej darowizny, jeżeli te pieniądze lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 
12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy 
do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego 

5 Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207.
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stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką 
kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.
Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku 

od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych6 
od 1 stycznia 2007 roku zostało wprowadzone szczególne zwolnienie od podatku 
dla osób najbliższych. Umożliwia ono przenoszenie majątku w ramach najbliższej 
rodziny bez konieczności płacenia podatku.

Zwolnieniu podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez 
małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podat-
kowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy 
od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku;

2) udokumentują – w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub 
polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od 
tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie 
nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych 
przekracza kwotę 9637 zł – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek 
bankowy nabywcy albo na jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Przepisy przewidują brak obowiązku zgłoszenia spadku w wyszczególnionych 

okolicznościach.

5. Wysokość podatku

Wysokość podatku od spadków i darowizn jest uzależniona od kilku zmiennych, 
do których należą:
1) Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wartość podstawy opodatko-

wania wpływa bezpośrednio na wysokość podatku. Ustalona jest na bazie cen 
rynkowych nabytych rzeczy i praw majątkowych.

2) Stopień pokrewieństwa lub powinowactwa. Wysokość podatku ustala się według 
osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte 
rzeczy i prawa majątkowe. Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn 
dzielą wszystkich nabywców na trzy grupy podatkowe. Do poszczególnych grup 
podatkowych zalicza się:

6 Dz.U. 2006 nr 222 poz. 1629.
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• I grupa podatkowa – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, 
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,

• II grupa podatkowa – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych 
i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, 
małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,

• III grupa podatkowa – innych nabywców.
3) Kwota wolna od podatku. Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje 

kwotę wolną od podatku, wyłączoną z podstawy opodatkowania. Wysokość tej 
kwoty zależy od zaliczenia nabywcy do danej grupy podatkowej. Kwota ta została 
podwyższona od 1 stycznia 2003 roku i wynosi:
• 9637 zł – jeżeli nabywca jest zaliczany do I grupy podatkowej,
• 7276 zł – jeżeli nabywca jest zaliczany do II grupy podatkowej,
• 4902 zł – jeżeli nabywca jest zaliczany do III grupy podatkowej.

4) Okres kumulacji podatku. Nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej 
samej osoby łączy się ze sobą w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym na-
stąpiło ostatnie nabycie. Podatek oblicza się od łącznej wartości nabytych rzeczy 
i praw majątkowych, po potrąceniu podatku przypadającego od opodatkowanych 
poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych.

5) Skala podatkowa. W podatku od spadków i darowizn mają zastosowanie skale. 
Ustawa przewiduje odrębne skale w zależności od grupy podatkowej. Różnią się 
one stopniem progresji stawek podatkowych – stopień ten rośnie wraz z prze-
chodzeniem do następnej grupy podatkowej. Podatek oblicza się od nadwyżki 
podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Kwoty wyznaczające 
przedziały podatkowe zostały podwyższone od 1 stycznia 2003 roku. Obecnie 
skala przedstawia się w następujący sposób (tabela 1):

Tabela 1. Skala podatkowa w podatku od spadków i darowizn

Kwota nadwyżki Wysokość podatku

Dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

do 10 278 zł 3%

10 278–20 556 zł 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł

ponad 20 556 zł 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

Dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

do 10 278 zł 7%

10 278–20 556 zł 719,50 zł i 9% nadwyżki ponad 10 278 zl

ponad 20 556 zł 1644,50 zł i 12% nadwyżki ponad 20 556 zł
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Kwota nadwyżki Wysokość podatku

Dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

do 10278 zł 12%

10 278–20 556 zł 1233,40 zł i 16% nadwyżki ponad 10 278 zł

ponad 20 556 zł 2877,90 zł i 20% nadwyżki ponad 20 556 zł

Źródło: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

6. Plan prawny gwarancją sprawnej sukcesji

Nie zawsze forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej przystaje do 
optymalnego zarządzania procesem sukcesji. Dla ilustracji powyższego zagadnienia 
warto wspomnieć, że firma jednoosobowa, spółka cywilna lub jawna mogą podle-
gać automatycznemu rozwiązaniu w razie śmierci lub wystąpienia przedsiębiorcy. 
W tej sytuacji spadek jest wyłącznie nieopodatkowanym majątkiem (tylko gdy do 6 
miesięcy od dnia otwarcia spadku zostanie wysłane do odpowiedniego Naczelnika 
Urzędu Skarbowego zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych 
na druku SD-Z2), natomiast cała organizacja ulega rozwiązaniu. W praktyce sukcesor 
otrzymuje aktywa i obciążenia majątkowe, nie uzyskując wartości dodanej genero-
wanej przez przedsiębiorstwo. Pomimo wyraźnego promowania przez ustawodawcę 
spadków i darowizn w zerowej grupie należy mocno podkreślić, że nie wiadomo, 
jak długo te preferencje będą podtrzymane.

Sukcesor z grupy II i III będzie borykać się ze znacznie większymi obciążeniami. 
Przeprowadzenie sukcesji w formie darowizny lub spadku jest obciążone podatkiem, 
w związku z czym sukcesor może zostać dotknięty utratą płynności przejmowanego 
przedsiębiorstwa lub innych form majątku generujących koszty7. Niekiedy pomimo 
znacznej akumulacji środków pieniężnych w przedsiębiorstwie otrzymanym w spad-
ku może dojść do bankructwa z powodu utrzymania planowanych inwestycji lub 
braku możliwości spłaty zobowiązań. Ryzyko wynikające z konieczności opłacenia 
podatku od spadków i darowizn może doprowadzić do bankructwa przedsiębiorstw 
rodzinnych. W kontekście makroekonomicznym rezultatami są m.in.: zwiększenie 
bezrobocia, zmniejszenie PKB, zmniejszenie wpływów z tytułu podatku VAT i po-
datku dochodowego.

7 S.  Babiarz, Następstwo prawne spadkobierców i  zapisobierców zwykłych w  prawie podatkowym, 
 LexisNexis, Warszawa 2013.
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Udana sukcesja to sukcesja bez podatków. Powyższe argumenty powinny skupić 
uwagę osób planujących sukcesję. Optymalizacja podatkowa jest niezbędna, jednak 
nie może przesłaniać sprawności funkcjonowania i bezpiecznego trwania zarówno 
biznesu, jak i rodziny. Celem dla każdej firmy rodzinnej powinno być utworzenie 
kapitału wyłączonego z masy spadkowej.

Z obserwacji przeprowadzonej w przedsiębiorstwie rodzinnym z branży usługowej 
w Krakowie wynika, że właściciele firm rodzinnych, broniąc się przed podatkiem 
od darowizn, użyczają bezpłatnie składniki swojego majątku pozostałym członkom 
rodziny. W praktyce rodziny wprowadzają „wspólną kasę”, która formalnie jest ma-
jątkiem seniora, właściciela firmy, a wykorzystywana przez pozostałych członków 
rodziny na potrzeby osobiste lub związane z przedsiębiorstwem. Podstawą utrzymania 
takiego rozwiązania jest obrót gotówkowy, usprawniający płynność i gwarantujący 
szybkość dokonywania transakcji. To model oparty na zaufaniu, spotykany wyłącznie 
w firmach rodzinnych8. Formularz darowizny SD-Z2 w firmach rodzinnych traktuje 
się jako kolejny przejaw biurokracji urzędów, wypełnia się go jedynie w przypadkach 
jednorazowego przepływu pieniężnego odbiegającego kilkukrotnie od pozostałych 
kwot podlegających obrotowi wewnątrz rodziny. Przedsiębiorcy tłumaczą taki stan 
specyficzną formą pełnomocnictwa, którą mogą przyjąć lub odwołać na podstawie 
art. 103 § 1 Kodeksu cywilnego, przez co dokładny stan posiadania majątku nie jest 
znany przez urząd.

Najważniejszą kwestią zabezpieczającą prawidłową sukcesję jest sporządzenie 
planu prawnego, dzielącego majątek na biznesowo aktywny i pasywny. Granica po-
działu jest umowna, ponieważ mogą następować przesunięcia między kategoriami 
majątkowymi w planie sukcesji. Przykładowo niektóre udziały czy papiery warto-
ściowe, które są przedmiotem aktywnej działalności seniora, mogą jednak zostać 
przeznaczone w planie sukcesji do majątku pasywnego biznesowo, czyli staną się 
jedynie lokatami zabezpieczającymi byt rodzinny, a nie będą podstawą kontynuacji 
lub zmiany strategicznej biznesu. Z drugiej strony zasoby traktowane dotychczas 
jako pasywne biznesowo – np.  lokaty w nieruchomości lub papiery wartościowe 
bądź polisy – mogą być źródłami finansowania biznesu w celu złagodzenia skutków 
osierocenia lub jego restrukturyzacji przez sukcesorów. Kryterium podziału jest 
w związku z powyższym intencja i przeznaczenie w ramach planu sukcesji.

Celem planu prawnego sukcesji jest stworzenie za pomocą instrumentów 
prawnych narzędzi realizacji planu sukcesji w wymiarze strategicznym i finanso-
wym, zabezpieczenie na majątku firmy lub jej udziałach roszczeń spadkobierców 

8 J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, 
Difin, Warszawa 2004, s. 109.
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w sposób dezorganizujący działalność firmy, zabezpieczenie interesu potencjalnych 
nieletnich następców, ochrona przed dolegliwością postępowania spadkowego (spis 
inwentarza, kurator).

7.  Wybrane struktury optymalizacji podatkowej  
planu sukcesji

Spółka komandytowa z ograniczoną odpowiedzialnością

Rodzinne spółki prawa handlowego gwarantują wyłączenie kapitału z masy 
spadkowej na podstawie ustanowionego statutu. Wadą zawierania tego typu spółek 
jest podwójne opodatkowanie. Często spotykanym rozwiązaniem w firmach rodzin-
nych jest ustanowienie spółki komandytowej z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Wykorzystanie luki w przepisach umożliwia ustanowienie w roli komplementariusza 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Możliwe jest zatem zbudowanie spółki, 
w której udział w zysku na poziomie 1% będzie miała spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, a komandytariusze (osoby fizyczne) – na poziomie 99%. W takim 
układzie podwójne opodatkowanie będzie dotyczyć tylko 1% z zysku z prowadzonej 
działalności. Przychody osób fizycznych (wspólników) z działalności spółki komandy-
towej są traktowane jak przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoba 
fizyczna może zatem wybrać obciążenie dochodu z udziału w spółce komandyto-
wej podatkiem liniowym w wysokości 19%, określonym w art. 30c Ustawy z dnia 
26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych9. Zawiązując spółkę 
komandytową z o.o. należy pamiętać o art. 116 Kodeksu spółek handlowych. Zgod-
nie z tym przepisem komandytariusze ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania 
takiej spółki z o.o., które istnieją w chwili wpisu spółki komandytowej do rejestru 
przedsiębiorców. Należy więc zachować wzmożoną uważność przy wpisywaniu 
istniejącej i działającej spółki z o.o. w roli komplementariusza. Kolejną wadą wy-
mienionego rozwiązania jest prowadzenie dwóch pełnych księgowości. Wymienione 
rozwiązanie prawno-organizacyjne przyniesie korzyści wyłącznie w momencie, gdy 
zysk osiągany przez spółkę ma być wyłącznie przeznaczony do podziału między 
wspólników, a nie do inwestowania. Kolejnym zagrożeniem jest samo stosowanie 
spółki komandytowej z ograniczoną odpowiedzialnością. Fiskus dostrzega problem 
luki prawnej i powszechnie słyszy się o przygotowaniu przepisów mających na celu 
doprecyzowanie przepisów uczestniczenia w roli komplementariusza.

9 Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350.



Sukcesja firm rodzinnych i nieruchomości w świetle polskiego prawa podatkowego 637

Fundacje rodzinne

Szeroko stosowanym rozwiązaniem w obcych jurysdykcjach jest fundacja ro-
dzinna. Przedmiotem działalności fundacji rodzinnej jest ochrona i dystrybucja 
zgromadzonego w niej majątku. Od spółki fundacja rodzinna różni się tym, że nie 
ma właściciela, a jedynie fundatora, który wnosząc do niej swój majątek, określa 
zarówno sposób, w jaki będzie ona zarządzać długoterminowo swoimi aktywami, 
jak i tożsamość beneficjentów jej majątku wraz z warunkami, na jakich będą otrzy-
mywać uposażenie.

Prawo polskie w zakresie fundacji nie jest przyjazne celom biznesowym rodziny 
i transferom międzypokoleniowym, ponieważ w myśl założeń ustawodawcy fun-
dacja „może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami 
Rzeczypospolitej Polskiej w celu społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szcze-
gólności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, wychowanie, 
kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad 
zabytkami”10. Krzywdzącą kwestią w wymienionej ustawie jest brak wyszczególnienia 
społecznie i gospodarczo użytecznych firm rodzinnych. Świadczy o tym na przykład 
obowiązek przesyłania do Ministerstwa Sprawiedliwości i udostępniania publiczności 
sprawozdań z działalności, a także problemy z uznaniem, że interes jednej rodziny 
jest zgodny z podstawowymi interesami RP11.

Ograniczeń co do celów działalności nie mają jednak fundacje w wielu innych 
krajach. Roboczo są one nazywane Fundacjami Prywatnymi, w odróżnieniu od 
Fundacji Publicznych, których celem jest faktycznie realizacja celów społecznie 
użytecznych, a nie celów ograniczonych do wybranego kręgu beneficjentów.

Fundacja prywatna (rodzinna) to osoba prawna, której celem jest zarządzanie 
majątkiem przekazanym przez fundatora. Określa on sposób dysponowania mająt-
kiem zgodnie z zasadami określonymi przez siebie na rzecz beneficjentów fundacji. 
W przeciwieństwie do fundacji utworzonej pod rządami prawa polskiego fundacja 
prywatna innych jurysdykcji nie musi posiadać żadnych celów użyteczności publicz-
nej. Co więcej, jej dokumenty założycielskie mogą wprost wskazywać, że wyłącznym 
celem fundacji jest zarządzanie majątkiem konkretnych osób wskazanych z imienia 
i nazwiska12.

10 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm.). 
11 A. Blikle, Wizerunek firmy rodzinnej, „Magazyn Firm Rodzinnych” 2013, nr 1 (5), s. 18.
12 T. Budziak, Sukcesja w rodzinie biznesowej, spojrzenie praktyczne, Poltext, Warszawa 2012.
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Fundacje prywatne stanowią w prawie kontynentalnym analogię do znanej 
w prawie anglosaskim instytucji trustu. W klasycznej postaci taka formuła działal-
ności jest dostępna m.in. w prawie Lichtensteinu (Stiftung), Panamy (Fundiacion 
de Interes Privado), Liberii (Private Interests Fundation) czy Antyli Holenderskich 
(Stichting Particular Fonds) lub Malty.

Podstawowymi korzyściami zastosowania fundacji prywatnej do sukcesji są:
• ochrona przedsiębiorstwa przed rozdrobnieniem między spadkobiercami,
• ochrona majątku rodzinnego przed ryzykiem operacyjnym związanym z bieżącą 

działalnością gospodarczą,
• wprowadzenie porządku spadkowego według woli fundatora bez skrępowania 

prawem spadkowym,
• zapewnienie płynnej sukcesji w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
• ochrona prywatności beneficjentów,
• korzyści podatkowe.

Fundacje obcych jurysdykcji są albo całkowicie zwolnione z podatków od do-
chodu i majątku, albo opodatkowane na niższym, atrakcyjnym poziomie13.

Trust

Trust jest najczęściej stosowany w krajach anglosaskich. Jego polskim odpowied-
nikiem jest umowa powiernicza, która sama z siebie praktycznie nie niesie istotnych 
korzyści z sukcesji, poza osobami pozbawionymi pełni zdolności do czynności praw-
nych. W prawie zagranicznym umowa trustu jest zawierana między osobą chcącą 
przekazać swój majątek na określony cel (donator) a osobą, która będzie zarządzać 
środkami (trustee) w sposób, który jest określony w umowie trustu (deed of trust). 
Umowa trustu stanowi, że donator przekazuje mienie na rzecz powiernika, a trustee 
będzie zarządzał tym mieniem na korzyść określonych beneficjentów. Sposób, czas 
i warunki korzystania z tego prawa są ściśle określone, konkretniej niż wynikałoby 
to z treści danego prawa państwowego.

Administrujący trustem w stosunku zewnętrznym ma pozycje zbliżoną do 
właściciela bądź wręcz tożsamą z nią. Osoby trzecie nie wiedzą, kogo reprezentuje 
trustee. Prawidłowo sporządzona umowa trustu nie tylko skutecznie chroni majątek 

13 Przykładem zredukowanego poziomu opodatkowania może być Malta, gdzie choć fundacja pry-
watna płaci CIT na ogólnych zasadach, to ma prawo do zwrotu aż do 6/7 zapłaconych kwot. J. Jeżak, 
W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne…, op.cit., s. 169–202.



Sukcesja firm rodzinnych i nieruchomości w świetle polskiego prawa podatkowego 639

zgromadzony w nim przed roszczeniami wierzycieli donatora i beneficjenta, lecz 
także umożliwia planowanie sukcesji przy zachowaniu prywatności beneficjentów14.

W Polsce instytucję powiernika stosuje się najczęściej przy umowach-zlecenie 
powierniczego nabycia nieruchomości. Zleceniodawca nakazuje zleceniobiorcy nabycie 
nieruchomości w formie umowy. Zleceniobiorca nabywa nieruchomość, podpisuje 
akt notarialny w swoim imieniu, widnieje w księdze wieczystej jako właściciel nieru-
chomości. Zleceniodawca, mając na uwadze fakt 10-letniego przedawnienia umowy 
powierniczej, domaga się od zleceniobiorcy przeniesienia własności nieruchomości. 
Na wypadek sytuacji spornych warto zabezpieczyć umowę powiernictwa podpisami 
poświadczonymi notarialnie. Umowa powiernicza ma charakter umowy-zlecenie.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ)

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte są znane w Polsce jako narzędzie zbiorowe-
go inwestowania. Od pewnego czasu rozwiązania te są stosowane jako narzędzia 
optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu konstrukcji opartej na spółce komandy-
towo-akcyjnej będącej spółką holdingową. Faktycznie spółka komandytowo-akcyjna 
jest wehikułem podatkowym pozwalającym, ze względu na tzw. przejrzystość podat-
kową, na uniknięcie opodatkowania dochodu uzyskiwanego w spółkach operacyjnych 
z racji przeniesienia opodatkowania na szczebel FIZ, które od 2007 roku cieszą się 
podmiotowym zwolnieniem, o ile działają na podstawie przepisów ustawy o fun-
duszach inwestycyjnych.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych (TFI) nie płaci w Polsce podatków od:
• zysków kapitałowych,
• zysków z tytułu udziału w spółkach osobowych,
• dywidend wypłaconych akcjonariuszowi/wspólnikowi,
• dochodów z odsetek i zbycia obligacji, bonów, lokat bankowych, i  innych in-

strumentów dłużnych,
• dochodów z wynajmu i sprzedaży nieruchomości,
• dochodów z innych inwestycji (surowce, kruszce, waluty, opcje).

Cechą charakterystyczną polskiego rozwiązania jest wysoki poziom bezpieczeń-
stwa zapewnianego przez szereg instytucji.

Z punktu widzenia sukcesji można bardzo precyzyjnie określić sposób inwesto-
wania oraz zasady wykupu i obrotu certyfikatami inwestycyjnymi. Jeśli zaś chodzi 

14 T. Budziak, Sukcesja w rodzinie biznesowej…, op.cit.
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o ochronę przed wierzycielami inwestorów, to niestety certyfikaty nie dają ochrony 
większej niż udziały w spółkach.

8. Zakończenie

Podatek od spadków i darowizn w kontekście sukcesji w firmach rodzinnych 
w Polsce i ich codziennego prosperowania okazuje się instrumentem działającym 
na szkodę przedsiębiorstw i obywateli, powodując możliwą utratę płynności przed-
siębiorstwa, biurokratyzując przepływy pieniężne, nie zabezpieczając utworzonych 
struktur organizacyjnych. Mając na uwadze intencje ustawodawcy polegające na re-
jestrowaniu i kontroli przepływów pieniężnych, trzeba dostosować polskie prawo 
w celu ułatwienia sukcesji działalności gospodarczej.

Wspomniane w niniejszej pracy rozwiązania ułatwiające przeprowadzenie sukcesji, 
tj. spółka komandytowa z ograniczoną odpowiedzialnością, fundusz inwestycyjny 
zamknięty, nie są dedykowane przedsiębiorstwom rodzinnym, a zbudowane na lu-
kach w przepisach. Uwzględniając potrzeby przedsiębiorców rodzinnych, proponuje 
się następujące zmiany w przepisach:
• zaliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej do masy spadkowej,
• utworzenie instytucji funduszu rodzinnego,
• zlikwidowanie podatku od spadków i darowizn w I i II grupie,
• wprowadzenie corocznych deklaracji majątku przekazanego wśród członków 

rodziny w celu rejestracji przepływów materialnych,
• likwidacja formularzy dotyczących darowizn na rzecz wspomnianych corocz-

nych deklaracji,
• rozszerzenie kompetencji powiernika na wzór instytucji trustu.

Biorąc pod uwagę obecne otoczenie prawne, niejednoznaczne pozostaje wska-
zanie jednej właściwej formy działalności przedsiębiorstwa rodzinnego. Wybór 
formy prawnej powinien być motywowany wielkością przedsiębiorstwa mierzoną 
wartością aktywów, wielkością zatrudnienia i planowanym horyzontem czasowym 
jej trwania. Przykładowo, jeżeli sukcesji podlega sklep spożywczy w niewielkiej 
miejscowości, trudno sugerować seniorowi zmianę formy prawnej na fundusz inwe-
stycyjny zamknięty. W wypadku niewielkiej struktury organizacyjnej i niewielkiej 
wielkości aktywów można pozostawić jednoosobową działalność gospodarczą, gdyż 
w wypadku śmierci właściciela można tę strukturę stosunkowo łatwo odbudować, 
unikając kosztów wynikających ze zmiany formy prawnej.

W chwili obecnej koszty przekształcenia jednoosobowej działalności gospo-
darczej w spółkę komandytową z ograniczoną odpowiedzialnością są znaczne: do 
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10 000 zł za opłatę notarialną, 0,5% wartości wkładów z tytułu podatku od czynności 
cywilnoprawnych i około 1 000 zł opłat urzędowych. Do tych kwot należy doliczyć 
koszt obsługi księgowej spółki komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością15.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte to optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorstw 
o aktywach powyżej 35 mln zł. Według niektórych obliczeń koszt obsługi FIZ przez 
TFI może wynosić nawet ponad 300 tys. zł rocznie16. Kwota ta jest rekompensowana 
brakiem podatku dochodowego, możliwością uzyskania efektywnej dźwigni finan-
sowej, akumulacją kapitału, łatwiejszym pozyskaniem kredytu i bezpieczeństwem 
sukcesji. Przekazanie certyfikatów w drodze spadku dzieciom spowoduje, nie będą 
one płaciły nawet podatku od dywidend wypłacanych przez FIZ.

Uniwersalnym rozwiązaniem dla firm rodzinnych w Polsce pozostaje utworzenie 
instytucji fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna byłaby dedykowana podatnikom 
z I i II grupy, z możliwością powołania do jej kierowania osoby z grupy III. Wypłata 
środków pieniężnych byłaby ściśle określona w stosunku procentowym od zysków 
netto przez seniora. Kompetencje decyzyjne i inne kwestie kluczowe z punktu wi-
dzenia sukcesji byłyby zawarte w statucie powstałym w konsekwencji zawarcia aktu 
notarialnego. Zdaniem autora niniejszej pracy, aby zachęcić przedsiębiorców do 
skorzystania z tej formy prawnej, należałoby zaliczyć dochody z tytułu posiadania 
certyfikatu fundacji rodzinnej do zryczałtowanej kwoty na poziomie 8%. Fundacja 
rodzinna zawierałaby w sobie wszystkie zalety wymienionych typów działalności 
gospodarczej: jednoosobowej, spółki handlowej, FIZ.

Żadne dotychczasowe badania empiryczne nie wykazały, że firmy rodzinne 
są lepsze, bardziej efektywne bądź lepiej zarządzane od innych przedsiębiorstw17. 
Należy wspierać każdą formę działalności gospodarczej, a firmy rodzinne w Polsce 
stają przed zagrożeniem ze strony barier podatkowych i prawnych sukcesji. Mając 
na uwadze rozwój polskiej gospodarki i utrzymanie jak najniższej stopy bezrobocia, 
należy dokonać zmian ułatwiających sukcesję w przedsiębiorstwach rodzinnych.

15 Z. Korsak, Ile kosztuje założenie spółki komandytowej?, http://spkomandytowa.pl/ile-kosztuje-zalo-
zenie-spolki-komandytowej/ (10–12.10.2014).

16 K.  Żelazek, Sposób na  pomnożenie majątku, http://prawo.rp.pl/artykul/600562.html?p=1 
(10–12.10.2014).

17 W.  Popczyk, Przedsiębiorstwa rodzinne w  otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji 
międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z  rynku NewConnect, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2013, s. 81.
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OCENA ROLI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 
W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA

1.  Wprowadzenie

Podatek od towarów i usług1, wprowadzony w 1993 roku, a uregulowany Ustawą 
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług2, jest obecnie najważniej-
szym podatkiem państwowym ze względu na jego rentowność dla budżetu państwa3. 
Jest zaliczany do grupy podatków obrotowych (ponieważ podstawę opodatkowania 
stanowi obrót) i do podatków konsumpcyjnych (z uwagi na faktyczne obciążenie tym 
podatkiem ostatecznego konsumenta płacącego ściśle określoną cenę za nabywany 
towar lub usługę). Od 1 stycznia 2007 roku obowiązuje dyrektywa 2006/112/WE Rady 
z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej, zastępująca dwie uprzednio obowiązujące w tym zakresie dyrektywy I i VI, 
których postanowienia zostały przeniesione do tejże nowej dyrektywy.

Obecnie w Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje podstawowa stawka PTU 
w wysokości 23%4, dla określonych grup towarów i usług stosowane są też stawki 
obniżone, w wysokości 8%, 5% i 0%. W roku 2011 miała miejsce czasowa podwyżka 
stawki podstawowej z 22% nad 23% i stawki obniżonej podatku z 7% na 8%, która 

1 W dalszej części pracy podatek od towarów i usług będzie określany skrótem PTU.
2 Dz.U. 2011 nr 177 poz. 1054.
3 W.  Maruchin, System podatkowy, Wyższa Szkoła Finansów i  Zarządzania w  Warszawie, Vizja 

Press & IT, Warszawa 2013, s. 32.
4 Stawka podstawowa wynosi 22%, ale obecnie zgodnie z art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 

w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2016 roku, z zastrzeżeniem art. 146f ustawy, stawka pod-
stawowa podatku wynosi 23%.
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utrzyma stawki na podwyższonym poziomie do końca 2016 roku. Wpływy z PTU 
zasilają w całości budżet państwa.

2.  Udział PTU w dochodach podatkowych państwa 
w latach 2007–2013

Tabela 1 przedstawia zestawienie porównujące PKB w cenach bieżących, cał-
kowite dochody budżetu państwa i dochody podatkowe. W badanym okresie PKB 
wzrósł o 39,1%. W tym samym okresie dochody budżetu państwa wzrosły o 18,1%, 
a dochody podatkowe, stanowiące średnio 86% całkowitych dochodów budżetu 
państwa, wzrosły o 17,0%. Wskazuje to na zmniejszający się w ostatnich siedmiu 
latach udział dochodów budżetu państwa i dochodów podatkowych w stosunku do 
PKB wyrażonego w cenach bieżących.

Tabela 1.  Dochody podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług  
w latach 2007–2013 (w mln zł)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PKB (ceny 
bieżące) 1 175 300,0 1 275 400,0 1 344 000,0 1 416 400,0 1 528 100,0 1 596 400,0 1 635 700,0

Dochody 
budżetu 
państwa

236 367,5 253 547,3 274 183,5 250 302,8 277 557,0 287 595,1 279 151,2

Dochody 
podatkowe 
razem

206 385,2 219 499,4 214 878,8 222 552,7 243 210,9 248 274,6 241 650,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIK, GUS i Ministerstwa Finansów.

Wraz ze spadkiem udziału dochodów budżetu państwa i dochodów podatko-
wych w odniesieniu do PKB w latach 2007–2013 spada również udział PTU z 8,2% 
do 6,9%, zatem łączny spadek udziału PTU w PKB w badanym okresie wniósł 1,3% 
(zob. tabela 2). W tym samym okresie dochody podatkowe razem spadły z 17,6% 
do 14,8%, łącznie o 2,8% w stosunku do PKB, zatem proporcjonalnie, podobnie jak 
w przypadku PTU, bo o 15% w stosunku do bazy z 2007 roku.

Udział procentowy PTU w dochodach budżetu państwa (zob. tabela 3), za wy-
jątkiem 2009 roku, kształtuje się na poziomie przekraczającym 40%. Najwyższy 
wskaźnik udziału PTU w dochodach budżetu państwa w wysokości 44% został 
odnotowany w 2011 roku, najniższy w wysokości 36% w 2009 roku. Udział pozo-
stałych podatków nie przekracza 22% dochodów budżetu państwa.
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Tabela 2. Udział wybranych dochodów budżetu państwa w PKB (w %)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dochody budżetu państwa 20,1 19,9 20,4 17,7 18,2 18,0 17,1

Dochody podatkowe razem 17,6 17,2 16,0 15,7 15,9 15,6 14,8

Podatek od towarów i usług 8,2 8,0 7,4 7,6 7,9 7,5 6,9

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych NIK, GUS i Ministerstwa Finansów.

Tabela 3.  Udział PTU, podatku akcyzowego, CIT i PIT w dochodach budżetu państwa 
w latach 2007–2013 (w %)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podatek od towarów i usług 41 40 36 43 44 42 41

Podatek akcyzowy 21 20 20 22 21 21 22

Podatek dochodowy od 
osób prawnych 10 11 9 9 9 9 8

Podatek dochodowy od 
osób fizycznych 15 15 13 14 14 14 15

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIK, GUS i Ministerstwa Finansów.

Podobnie jak w przypadku udziału w dochodach budżetu państwa kształtuje się 
procentowy udział PTU w dochodach podatkowych (zob. tabela 4). Dochody z PTU 
stanowiły w całym analizowanym okresie największy (w porównaniu do innych 
podatków) procentowy udział w dochodach podatkowych, osiągając w 2011 roku 
wartość 49,7% sumy dochodów podatkowych – blisko dwukrotnie więcej niż podatek 
akcyzowy i blisko pięciokrotnie więcej niż podatek dochodowy od osób prawnych.

Tabela 4.  Udział PTU, podatku akcyzowego, CIT oraz PIT w dochodach podatkowych 
w latach 2007–2013 (w %)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podatek od towarów i usług 46,7 46,4 46,3 48,5 49,7 48,3 46,9

Podatek akcyzowy 23,8 23,0 25,1 25,0 23,8 24,3 25,1

Podatek dochodowy od 
osób prawnych 11,9 12,4 11,2 9,8 10,2 10,1 9,5

Podatek dochodowy od 
osób fizycznych 17,1 17,6 16,6 16,0 15,7 16,0 17,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIK, GUS i Ministerstwa Finansów.
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Powyższe dane ilustruje także wykres 1, ukazujący udział dochodów z tytułu 
PTU, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku 
dochodowego od osób prawnych stosunku do sumy dochodów podatkowych. Po 
okresie wzrostu udziału dochodów z tytułu PTU w latach 2010–2011 i osiągnięciu 
największej dynamiki tego wzrostu w 2010 roku (udział dochodów z PTU w 2010 roku 
w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 2,2%) od 2012 roku udział PTU w do-
chodach podatkowych spada. W 2013 roku udział ten spadł do wartości podobnej do 
zanotowanej w 2007 roku i wynosił jedynie o 0,2% więcej niż siedem lat wcześniej.

46.7% 46.4% 46.3% 
48.5% 49.7% 48.3% 46.9% 

23.8% 23.0% 25.1% 25.0% 23.8% 24.3% 25.1% 

11.9% 12.4% 11.2% 9.8% 10.2% 10.1% 9.5% 

17.1% 17.6% 16.6% 16.0% 15.7% 16.0% 17.1% 

0.0% 

10.0% 

20.0% 

30.0% 

40.0% 

50.0% 

60.0% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

podatek od towarów i usług podatek akcyzowy 

podatek dochodowy od osób prawnych podatek dochodowy od osób �zycznych 

Wykres 1. Udział wybranych podatków w dochodach podatkowych w latach 2007–2013
Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych NIK, GUS i Ministerstwa Finansów.

Począwszy od 2008 roku dochody z PTU przekroczyły kwotę 100 mld zł. Do-
chody te, za wyjątkiem 2009 roku, rosły do 2011 roku, a po osiągnięciu maksimum 
w 2011 roku spadły w 2013 roku o 5,49% w stosunku do roku poprzedniego (zob. ta-
bela 5). Jest to zastanawiające, gdyż jednocześnie wartość transakcji opodatkowanych 
podstawową stawką PTU w 2013 roku utrzymywała się na tym samym poziomie co 
w 2012 roku5. Może to świadczyć o narastaniu zjawiska ucieczki przed podatkiem, 
a zdaniem NIK o zmniejszającej się liczbie i pogarszającej się skuteczności kontroli 
podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe6.

5 Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 roku, Najwyższa Izba Kon-
troli, Warszawa, czerwiec 2014, s. 80.

6 Ibidem, s. 96.
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Tabela 5.  Dochody podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług  
w latach 2007–2013 (w mln zł)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dochody podatkowe 
ogółem 206 385,2 219 499,4 214 878,8 222 552,7 243 210,9 248 274,6 241 650,9

Podatek od towarów 
i usług 96 349,8 101 782,7 99 454,7 107 880,3 120 832,0 120 000,7 113 411,5

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych NIK, GUS i Ministerstwa Finansów.

3. Zakończenie

Podatek od towarów i usług stanowi obecnie najistotniejsze źródło zasilania 
budżetu państwa. Ze względu na liczne zalety tego podatku7 kreowanie dochodów 
budżetowych w oparciu o ten podatek jest słusznym rozwiązaniem w perspektywie 
przyszłości finansów publicznych. W ostatnich latach udział PTU w dochodach po-
datkowych nieznacznie spada, ale obecnie znajduje się na podobnym poziomie jak 
w 2007 roku. Z punktu widzenia dywersyfikacji przychodów podatkowych wydaje 
się, że normalny poziom udziału PTU w dochodach podatkowych będzie kształto-
wał się na poziomie zbliżonym do 50%. W przypadku wzrostu PKB i pojawienia się 
ożywienia gospodarczego, ze względu na obrotowy charakter tego podatku, należy 
oczekiwać wzrostu wpływów z tytułu PTU, które można by przeznaczyć na redukcję 
deficytu budżetowego w latach tzw. dobrej koniunktury. Ze względu na wzrastające 
w ciągu dwóch ostatnich dekad znaczenie podatku od towarów i usług dla zasilania 
budżetu z perspektywy 2013 roku można podjąć próbę oceny obecnego i przyszłego 
znaczenia dochodów budżetu pochodzących z tytułu tego podatku.

W pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że w 2013 roku zmniejszyły się dość 
znacznie (o ponad 6,5 mld zł) wpływy z  tytułu PTU w stosunku do wpływów 
z 2012 roku. Zmniejszenie to zdaniem NIK jest spowodowane niską skutecznością 
działań rządu w kierunku uproszczenia systemu podatkowego i uodpornienia tego 
systemu na oszustwa podatkowe8. W analizowanym okresie lat 2007–2013 daje 
się także zaobserwować prawidłowość pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów 
z tytułu PTU w stosunku do dynamiki wzrostu PKB (zob. wykres 2). Prawidłowość 

7 S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 
s. 416–419.

8 Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 roku, op.cit., s. 11.
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ta polega na tym, że w latach spadającej dynamiki PKB znacząco spada dynamika 
wpływów z tytułu PTU (nawet do wartości ujemnych). Z zależności tej można 
wywnioskować, że w latach 2014 i 2015, które wykazują wyższe odczyty dynamiki 
wzrostu PKB w porównaniu do lat 2012 i 2013, wpływy z tytułu PTU powinny 
rosnąć. Zgodnie z szacunkowymi danymi z wykonania budżetu państwa9 wpływy 
z PTU w 2014 roku wyniosły 125,4 mld zł, zatem o 10,7% więcej niż w rok wcześniej 
i o 3,9% więcej niż w najlepszym z punktu widzenia wpływów z PTU roku 2011. 
Oznacza to, że wpływy z PTU w 2014 roku przekroczyły o blisko 5% wpływy pla-
nowane w ustawie budżetowej.
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Wykres 2. Dynamika wpływów z PTU w porównaniu z dynamiką PKB
Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych NIK, GUS i Ministerstwa Finansów.

W swoim opracowaniu NIK dodatkowo zwraca uwagę na konieczność podjęcia 
działań w celu poprawy jakości planowania budżetowego, gdyż np. plan budżetu 
na rok 2013 był sporządzony według zbyt optymistycznych założeń co do wzrostu 
PKB i wpływów podatkowych, w tym z PTU. W przyszłości powinno się rozważyć 
stworzenie funduszu rezerwowego, na który będą odprowadzone środki pochodzące 
z nadwyżki wpłat podatku przekraczających plan, tak aby uzupełnić niedostatek 
środków w latach spadku tych wpływów. Ze względu na silne uzależnienie wpływów 
z PTU od ogólnej kondycji gospodarki, a w szczególności wielkości i dynamiki PKB 
stworzenie takiego funduszu rezerwowego zabezpieczałoby utrzymanie poziomu 

9 Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za styczeń – grudzień 2014, Ministerstwo Finan-
sów, Warszawa 1.04.2015.
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deficytu budżetowego na poziomie planowanym w ustawie budżetowej. Jednocze-
śnie pozwoliłoby to uniknąć przeprowadzania czasochłonnej procedury zmiany 
ustawy budżetowej w czasie trwania roku budżetowego. Proces tej zmiany angażuje 
bowiem niepotrzebnie zasoby Ministerstwa Finansów i całego rządu, które powinny 
być skoncentrowane na podejmowaniu decyzji i działań strategicznych o długoter-
minowym horyzoncie czasowym, zamiast angażować aparat władzy wykonawczej 
i ustawodawczej do wprowadzania korekt w ustawie budżetowej w trakcie trwania 
roku budżetowego.

Wnikając głębiej w składowe dynamiki PKB, można zauważyć, że w ostatnich 
latach elementem wykazującym największą dynamikę wzrostu było zwiększenie 
eksportu. W 2013 roku eksport zwiększył się o 4,6%, co przy braku zmiany popytu 
krajowego w sytuacji spadku akumulacji przyniosło wzrost PKB o 1,6%. Z punktu 
widzenia wpływów z tytułu PTU wzrost eksportu oznacza spadek wpływów do 
budżetu, ponieważ sprzedaż eksportowa jest objęta stawką preferencyjną 0% lub nie 
jest wcale objęta opodatkowaniem z tytułu podatku od towarów i usług10. Spadek 
wypływów jest spowodowany tym, że w przypadku sprzedaży ze stawką 0% budżet 
państwa musi dokonać zwrotu eksporterowi naliczonego PTU, który ten wcześniej 
zapłacił, nabywając towary i usługi od swoich kontrahentów w Polsce. Powoduje 
to powstanie sytuacji, w której to eksport jest w pewnym sensie subsydiowany z bu-
dżetu państwa, gdyż z perspektywy PTU wpływy są ujemne. W zamieszczonych 
przykładach (przykłady 1 i 2) można zobaczyć, jak wielka jest różnica we wpływach 
z tytułu PTU pomiędzy sprzedażą krajową opodatkowana stawką 23% a sprzedażą 
eksportową opodatkowaną stawką 0%. W przypadku sprzedaży krajowej łączne 
wpływy do budżetu wynoszą 19,55% ceny sprzedaży, a w przypadku sprzedaży eks-
portowej budżet państwa musi dokonać zwrotu podatku naliczonego zapłaconego 
przez eksportera w wysokości 3,45% ceny sprzedaży. Nie kwestionując pozytywnego 
wpływu eksportu na gospodarkę przez wzrost wpływów z podatków bezpośrednich, 
zatrudnienie i potencjał innowacyjny, należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem 
mechanizmów, które zapobiegałyby uszczupleniu wpływów z tytułu PTU w związku 
ze sprzedażą na eksport. Polska jako kraj peryferyjny z punktu widzenia gospodarki 
światowej ma potencjał do dalszego zwiększania wpływów z eksportu, w tym eksportu 
usług, dlatego powinna tak prowadzić politykę podatkową, aby rozwój eksportu nie 
przyczyniał się do uszczuplenia wpływów z podatków pośrednich.

10 Art. 28 l Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst pierwotny: Dz.U. 
2004 nr 54 poz. 535; tekst jednolity: Dz.U. 2011 nr 177 poz. 1054) dla niektórych usług świadczonych dla 
podmiotów prowadzących działalność poza terytorium UE wprowadza zasadę, że miejscem świadczenia 
usług jest miejsce, gdzie jest położona siedziba kupującego.
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Przykład 1. Wpływy z PTU w przypadku sprzedaży krajowej

Wartość 
(w zł) 

Stawka 
VAT

VAT naliczony 
(w zł) 

VAT należny  
(w zł) 

VAT wpłacony do 
budżetu (w zł) 

Sprzedawca w kraju

Cena sprzedaży 100 23% 23 11,5

Wynagrodzenia 5 -

Koszt zakupu towaru/usługi 50 23% 11,5

Producent 8,05

Cena sprzedaży 50 23% 11,5

Wynagrodzenia 10 -

Zakup towarów i usług 15 23% 3,45

Razem wpłaty do 
budżetu (w zł) 

19,55

Źródło: opracowanie własne.

Przykład 2. Wpływy z PTU w przypadku sprzedaży eksportowej

Wartość 
(w zł) 

Stawka 
VAT

VAT naliczony 
(w zł) 

VAT należny (w zł) VAT wpłacony do 
budżetu (w zł) 

Eksporter

Cena sprzedaży 100 0% 0 –11,5

Wynagrodzenia 5 -

Koszt zakupu towaru/usługi 50 23% 11,5

Producent 8,05

Cena sprzedaży 50 23% 11,5

Wynagrodzenia 10 -

Zakup towarów i usług 15 23% 3,45

Razem wpłaty do 
budżetu (w zł) 

–3,45

Źródło: opracowanie własne.

Te przykłady pokazują jednocześnie, że globalizacja gospodarki światowej może 
w przyszłości przyczyniać się do obniżania wpływów z podatków pośrednich, co 
zmusi rząd do poszukiwania innych źródeł dochodów podatkowych. W przypadku 
niekorzystnego układu czynników stymulujących wzrost PKB, na przykład w sytu-
acji dalszego wzrostu eksportu, a jednoczesnego spadku popytu krajowego, wpływy 
z tytułu PTU mogą okazać się znacznie niższe, co wymusi doraźne, krótkotermi-
nowe nieprzemyślanie działania, takie jak podnoszenie stawek PTU lub podatków 
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bezpośrednich. Jako przykład można wskazać rozwijającą się dynamicznie branżę 
centrów usług wspólnych, która według organizacji branżowych przyczyniła się do 
stworzenia w Polsce do końca 2013 roku ponad 100 tys. miejsc pracy11. Większość 
centrów usług wspólnych w Polsce jest zakładana przez globalne firmy międzynaro-
dowe, które przenoszą do tych centrów obsługę procesów, takich jak księgowość, IT, 
obsługa zasobów ludzkich czy projektowanie inżynierskie, ze względu na dostęp do 
wykwalifikowanej siły roboczej konkurencyjnej cenowo. Zdecydowana większość 
usług wytwarzanych przez centra usług wspólnych jest sprzedawana klientom 
zagranicznym lub na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej położonych 
poza granicami Polski i Unii Europejskiej, co powoduje konieczność dokonywa-
nia zwrotów PTU płaconego przy nabywaniu towarów i usług w kraju. Podmioty 
te przynoszą etyczne i uczciwe zasady zatrudniania pracowników, respektują w pełni 
przepisy prawa pracy, dbają o stwarzanie doskonałych warunków pracy, zwiększają 
potencjał innowacyjny swoich pracowników, przyczyniają się do wzrostu wpływów 
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatków bezpośrednich (w szczegól-
ności podatku dochodowego od osób fizycznych), lecz ze względu na preferencyjne 
stawki PTU związane ze sprzedażą na eksport nie przyczyniają się bezpośrednio do 
podnoszenia wpływów budżetowych z tego podatku.

Kolejnym przykładem nieszczelności systemu opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług jest działanie mechanizmu odwrotnego obciążenia PTU stosowa-
nego przy zakupie usług z zagranicy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku usług 
związanych z nieruchomością położoną na terytorium Polski. W takim przypadku 
podmiot w Polsce zakupujący tego rodzaju usługi z zagranicy jest zobowiązany do 
naliczenia PTU, a następnie uzyskuje możliwość odliczenia tego podatku jak każ-
dego innego podatku naliczonego zapłaconego przy zakupie w kraju. Transakcja 
ta według obecnych przepisów nie powoduje żadnych konsekwencji podatkowych dla 
budżetów obu państw. Z punktu widzenia państwa będącego beneficjentem usługi 
nie przyczynia się do wzrostu wpływów podatkowych, ponieważ wysokość PTU za-
płaconego przez importera nie zmieni się, zaś z punktu widzenia państwa, w którym 
sprzedający usługę ma siedzibę, ma najczęściej ujemny efekt (jeśli to państwo stosuje 
PTU), ponieważ sprzedaż eksportowa jest zazwyczaj objęta preferencyjną stawką 
0%, co powoduje konieczność dokonania zwrotu podatku naliczonego eksporterowi. 
Działanie tego mechanizmu w globalnej gospodarce powoduje pominięcie opodatko-
wania wartości dodawanej przez eksportera, a opodatkowanie to jest fundamentem, 
na którym jest oparta konstrukcja podatku od wartości dodanej.

11 Raport Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych z 2013 roku, s. 11.
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Następnym czynnikiem, który w długim terminie może się przyczynić do spad-
ku wpływów z tytułu PTU, są zmiany demograficzne zachodzące w naszym kraju. 
W 2013 roku zmniejszyła się Polsce liczba ludności, która według szacunków GUS 
wyniosła na końcu roku 38 mln 496 tys. osób, tj. o 37 tys. mniej niż w końcu 2012 roku. 
Rezultatem mniejszej dzietności kobiet (około 1,3 dziecka na jedną kobietę w wieku 
15–49 lat) jest spadek liczby dzieci i młodzieży połączony jednocześnie ze wzrostem 
liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Według danych GUS w 2013 roku na każde 
100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 29 osób w wieku przedprodukcyjnym 
i 29 osób w wieku poprodukcyjnym. Dla porównania w 1990 roku na każde 100 
osób w wieku produkcyjnym przypadało 50 osób w wieku przedprodukcyjnym i 22 
w wieku poprodukcyjnym. Przywołane zmiany demograficzne mogą się przyczynić 
do spadku popytu krajowego, to zaś może przełożyć się na spadek wpływów w podat-
ków pośrednich. Szczególnym powodem może być to, że zmniejszające się naturalnie 
dochody osób w wieku poprodukcyjnym przesuwają się w kierunku konsumpcji 
produktów i usług objętych obecnie preferencyjnymi stawkami opodatkowania PTU 
lub z tego podatku zwolnionych, np. żywność czy usługi świadczone przez służbę 
zdrowia. Ten przykład obnaża największą słabość podatków pośrednich, którą jest 
zależność od wielkości obrotów i poziomu cen, głównie na rynku wewnętrznym. Ich 
spadek jest nieunikniony ze względu na wskazane wyżej czynniki demograficzne 
i może być jedynie ograniczony przez wzrost dochodów w grupie osób w wieku 
produkcyjnym, co jest z kolei uzależnione od wielu czynników trudnych do prze-
widzenia i sterowania za pomocą polityki społeczno-gospodarczej.

Na zakończenie 2013 roku zaległości podatkowe wynosiły 33,1 mld zł, z tego 
z  tytułu PTU 19,8 mld zł. Stanowi to zatem blisko 60% ogółu zaległości podat-
kowych, co w zestawieniu z wielkością udziału PTU w dochodach podatkowych 
w wysokości 46,9% ujawnia wyraźną słabość ściągalności podatku. W porównaniu 
ze stanem na koniec 2012 roku zaległości w PTU wzrosły o 4,5 mld zł, to jest blisko 
o 30%. W roku 2012 wzrosły one o 2,9 mld zł w porównaniu z rokiem poprzednim, 
zatem o blisko 24%, i wykazują najwyższą dynamikę wzrostu w stosunku do zale-
głości z tytułu innych podatków. Dane te świadczą o słabości aparatu skarbowego 
w kontekście skuteczności ściągania zaległych podatków i sugerują konieczność 
wprowadzenia bardziej zdecydowanych działań w kierunku poprawy egzekucji 
należnych podatków. Analiza z punktu widzenia całego budżetu państwa wskazuje, 
że łączna wartość zaległości podatkowych przekracza wartość całego szacowanego 
deficytu budżetowego w 2014 roku, który wynosił około 29 mld zł, jest to zatem 
istotny czynnik, który ma wpływ na kondycję budżetu państwa.

Ważny wpływ na obecne i przyszłe wpływy z PTU wywiera także skala oszustw 
dokonywanych w związku z działaniem karuzeli podatkowej, która polega na doku-



Ocena roli podatku od towarów i usług w zasilaniu budżetu państwa 653

mentowaniu często fikcyjnych transakcji opodatkowanych podatkiem od towarów 
i usług, a następnie niepłaceniu podatku należnego (tzw. znikający podatnicy) lub 
wyłudzaniu zwrotu podatku naliczonego pozornie zapłaconego w związku z doko-
naniem fikcyjnego zakupu. W tego typu oszustwach może uczestniczyć kilkanaście 
podmiotów, które w krótkim czasie są w stanie wygenerować transakcje o bardzo 
dużej wartości. Często nieuczciwi podatnicy symulują fikcyjne transakcje dostawy 
wewnątrzwspólnotowej, objętej preferencyjną stawką 0%, a trudniejszej do wykrycia 
ze względu na konieczność współpracy międzynarodowej pomiędzy organami skar-
bowymi z dwóch lub więcej krajów. Zapobieganie tego typu wyłudzeniom będzie 
wymagało stworzenia międzynarodowych systemów rejestracji transakcji, podob-
nych do tych, które zobowiązują banki do rejestracji transakcji celem zapobiegania 
praniu brudnych pieniędzy. Transakcje zarejestrowane w tych systemach powinny 
umożliwiać zautomatyzowaną analizę transakcji i szybką identyfikację grupy pod-
miotów stosującej karuzelę podatkową, tak aby władze skarbowe w poszczególnych 
państwach mogły szybko przystąpić do pracy.

W najbliższej przyszłości należy podjąć zdecydowane działania mające na celu 
ujednolicenie stawek, uproszczenie zasad stosowania tego podatku i zmianę trybu 
wprowadzania poprawek, na co zwracają uwagę organizacje zrzeszające przedsiębior-
ców12. Wprowadzenie ujednoliconej stawki podatkowej ograniczyłoby możliwości 
nadużyć poprzez likwidację możliwości stosowania stawek preferencyjnych w sposób 
nieuprawniony. Jednolita stawka PTU, np. w wysokości 15,5%13, przez zmniejszenie 
liczby wyjątków znacząco ułatwiłaby prowadzenie ewidencji księgowej i prowadzenie 
działalności gospodarczej. Przyczyniłaby się z jednej strony do wzrostu cen na nie-
przetworzone produkty rolne, żywność, leki czy usługi gastronomiczne, z drugiej 
jednak strony ceny wielu towarów i usług, takich jak nośniki energii, sprzęt AGD, 
komputery czy wiele usług, zostałyby obniżone. Całkowite obciążenie gospodarstw 
domowych podatkiem przy tak obniżonej stawce pozostałoby na tym samym pozio-
mie co obecnie. Wprowadzenie jednolitej stawki podatkowej zwiększyłoby jednak 
koszty dla gospodarstw domowych z najniższych grup dochodowych, zatem mu-
siałoby być połączone z obniżką podatków bezpośrednich, np. przez podniesienie 
wysokości dochodu zwolnionego z opodatkowania. Powyższe podejście jest również 

12 Opinia Business Centre Club z 9  lipca 2014 roku w sprawie założeń projektu ustawy o zmianie 
ustawy o VAT.

13 M. Myck, M. Kundera, M. Najsztub, M. Oczkowska, VAT w wydatkach gospodarstw domowych: kon-
sekwencje zmian systemu i zróżnicowanie obciążeń względem struktury demograficznej, Raport przedwy-
borczy CenEA, 26 lutego 2015, s. 10.
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omawiane w propozycjach Komisji Europejskiej14, która intensyfikuje dyskusję nad 
kształtem rozwiązań podatkowych, które mogą mieć wpływ na wyższą efektywność 
europejskiej gospodarki.

Ponieważ żaden system podatkowy nie może sprawnie funkcjonować bez spraw-
nej, wydajnej i rozwijającej się gospodarki, należy rozważyć stopniowe i przemyślane 
wprowadzanie zmian i uproszczeń w taki sposób, aby jednocześnie zapewnić stabilność 
wpływów budżetowych. Wydaje się, że w chwili obecnej nie ma realnej alternatywy 
dla obowiązującego systemu podatkowego wraz z jego głównym filarem, jakim jest 
podatek od towarów i usług.
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POLSKI SYSTEM PODATKOWY W KONTEKŚCIE 
ZASAD PODATKOWYCH A. SMITHA

1.  Wprowadzenie

W najnowszym raporcie Paying Taxes 20151, ukazującym przyjazność świato-
wych systemów podatkowych, Polska znalazła się na 87. miejscu. Przywołany raport 
dokonuje klasyfikacji 189 gospodarek pod względem łatwości płacenia podatków, ze 
szczególnym uwzględnieniem takich kryteriów, jak średnia ilość płaconych podatków 
przez przedsiębiorstwo, czas potrzebny do dokonania formalności związanych z uisz-
czeniem podatku, sposób uregulowania zobowiązania podatkowego czy efektywna 
stopa opodatkowania. Ze względu na prostotę zastosowanej metodologii autorzy 
raportu są świadomi, że nie wszystkie czynniki mające wpływ na kształt systemu 
podatkowego zostały wzięte pod uwagę. Tym niemniej należy zdawać sobie sprawę, 
że dokument ten może stanowić istotny punkt odniesienia dla potencjalnych inwe-
storów, szczególnie że raport Paying Taxes stanowi istotną część – Doing Business2 
– projektu realizowanego przez Bank Światowy.

1 http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2015-high-resolution.pdf 
(15.02.2015).

2 http://www.doingbusiness.org/ (15.02.2015).
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Tabela 1. Ranking państw UE według Paying Taxes 2015

Państwo Miejsce Państwo Miejsce Państwo Miejsce Państwo Miejsce

Austria 39 Finlandia 21 Luksemburg 20 Rumunia 52

Belgia 81 Francja 95 Łotwa 24 Słowacja 100

Bułgaria 98 Grecja 59 Malta 26 Słowenia 42

Chorwacja 36 Hiszpania 76 Niemcy 68 Szwecja 35

Cypr 50 Holandia 23 Polska 87 Węgry 88

Dania 12 Irlandia 6 Portugalia 64 Wielka Brytania 16

Estonia 28 Litwa 44 Republika Czeska 119 Włochy 141

Źródło: opracowanie własne na  podstawie: http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-
-2015-high-resolution.pdf (15.02.2015).

Mając na uwadze powyżej przywołaną klasyfikację, autorki niniejszego opra-
cowania pragną zastanowić się, czy polski system podatkowy można uznać za 
przyjazny. Opracowanie to nie ma jednak na celu całościowej oceny polskiego 
systemu podatkowego, lecz wskazanie jego mankamentów poprzez przywołanie 
przykładów z ostatnich lat.

2. Zasady podatkowe według A. Smitha

Jeżeli słusznie odrzucimy stwierdzenie, że każdy podatek jest złem, to konieczne 
będzie znalezienie kryteriów opisujących dobry podatek. Wzorzec podatku może 
być wyznaczony m.in. poprzez zasady podatkowe. Określają one bowiem warunki, 
„jakim powinien odpowiadać poprawnie zbudowany system podatkowy”3. C. Kosi-
kowski utożsamia zasady podatkowe z postulatami „myśli podatkowej, które nauka 
adresuje do praktyki podatkowej”4. Powstaje zatem pytanie, czy praktyka podatkowa 
zawsze wypełnia kierowane do niej postulaty.

Wśród zasad podatkowych najczęściej przywołuje się tzw. klasyczne zasady 
podatkowe sformułowane przez Adama Smitha5, tj. równość, pewność, dogodność 
i taniość.

Zasada równości podatkowej jest postulatem, żeby przy opodatkowywaniu zo-
stały uwzględnione dochody, a nie przynależność stanowa, status osobisty lub inne 

3 J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, PWN, Warszawa 1993, s. 8
4 C. Kosikowski, Polskie prawo finansowe na te prawa Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa 2008, 

s. 178.
5 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007.
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przymioty podatnika. Realizacja zasady równości wymaga, żeby wszystkie źródła 
uzyskiwanych dochodów były obciążone podatkiem.

Zasadzie pewności Adam Smith przypisywał szczególną uwagę. W myśl tego 
postulatu wysokość podatku nie może być dowolna, lecz musi być konkretnie 
oznaczona, tak aby podatnik był świadomy, jaki ciężar podatkowy będzie na nim 
spoczywał. W szczególności zatem wysokość podatków nie może być dowolnie 
ustalana w wyniku decyzji organów administracyjnych6. Współcześnie niniejszą 
zasadę należy utożsamiać z zasadą praworządności podatkowej, co znajduje swój 
wyraz w łacińskiej paremii: nullum tributum sine lege. W polskim porządku praw-
nym zasada ta znajduje swoją podstawę w art. 217 Konstytucji RP7, w myśl którego 
nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów 
opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń 
oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. 
W tym kontekście pojawia się pytanie, jak przejrzyste, proste i zrozumiałe jest prawo 
podatkowe, względnie jak skutecznie i rzetelnie jest ono stosowane przez organy 
podatkowe. Nie budzi wątpliwości, że unikanie częstych zmian w regulacji podat-
kowej sprzyja pewności gospodarowania. Postulat pewności nie będzie spełniony 
przy labilnej legislacji podatkowej.

Zasada dogodności wyraża wymóg pobierania podatku w takim czasie i w taki 
sposób, aby było to dla podatnika jak najmniej dotkliwe.

Zasada taniości, której A. Smith również przypisywał bardzo istotną rolę, traktuje 
o konieczności wysokiej wydajności fiskalnej systemu podatkowego, w szczególności 
wyrażającej się w minimalizacji kosztów poboru podatków. „Każdy podatek powinien 
być tak pomyślany, aby suma, jaką zabiera z kieszeni ludności lub do tych kieszeni 
nie dopuszcza, w najmniejszym jak tylko można stopniu przekraczała kwotę, jaką 
podatek ten wnosi do skarbu państwa”8.

3.  Czy polski system podatkowy spełnia zasady 
A. Smitha? Case study

Swoistym antyprzykładem dla skutecznej realizacji zasady stałości i pewności 
opodatkowania jest casus spółki komandytowo-akcyjnej jako podatnika podatku 

6 M. Kosak-Wojnar, Zasady podatkowe w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2012, s. 68.

7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2  kwietnia 1997  roku (Dz.U. 1997 nr  78 poz.  483 
z późn. zm.). 

8 A. Smith, Badania nad naturą…, op.cit., s. 586.
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dochodowego od osób prawnych. W stanie prawnym obowiązującym przed 2014 
rokiem spółka komandytowo-akcyjna cieszyła się szczególnym statusem podatkowym, 
gdyż jako spółka osobowa nie była podmiotem podatku dochodowego od osób praw-
nych. Powyższe oznaczało szczególne uprzywilejowanie akcjonariuszy tejże spółki, 
gdyż przychód z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej powstawał 
w momencie wypłaty dywidendy ze spółki. Jeśli dywidenda nie była wypłacana, 
to akcjonariusz ani spółka nie ponosili ciężaru podatkowego. W efekcie zaistniało 
nieplanowane przez ustawodawcę uprzywilejowanie. Mocą Ustawy z dnia 8 listopada 
2013 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym 
(dalej: ustawa nowelizacyjna)9 dokonano zmiany w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku 
o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)10. Zgodnie z nowelizacją 
przepisy updop znajdują zastosowanie także w stosunku do spółek komandytowo-
-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 
Zmiana przepisów wymusiła niejako wprowadzenie przepisów intertemporalnych, 
i  tak nowe regulacje stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego 
spółki komandytowo-akcyjnej, rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013 roku. Po-
wyższa reguła, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, ma jednak dwa wyjątki. 
W tych dwóch wyjątkowych sytuacjach pierwszy rok podatkowy spółki rozpoczyna 
się – z mocy prawa – z dniem 1 stycznia 2014 roku i będzie trwać do końca roku 
obrotowego przyjętego przez spółkę. W praktyce oznacza to przedłużenie uprzywi-
lejowania płynącego z poprzedniego stanu prawnego aż do zakończenia aktualnie 
trwającego roku obrotowego, co potencjalnie mogło nastąpić dopiero w 2015 roku.

Mogłoby się wydawać, że przepis ustawy jest prosty i  jasny, co wzmacnia 
pewność podatkową. Jednakże przepis ten był przedmiotem licznych interpretacji 
indywidualnych. Powyższy fakt można by oceniać pozytywnie, gdyż per se interpre-
tacje indywidualne mają służyć właśnie zwiększeniu pewności podatników. Może 
niepokoić jednak fakt, że licznie wydawane interpretacje indywidualne przez izby 
skarbowe z całej Polski były skutecznie zaskarżane przez wnioskodawców, którym 
sądy każdorazowo przyznawały rację, a odmawiały jej organom podatkowym.

W zaskarżanych interpretacjach indywidualnych daje się zauważyć rozróżnienie 
dwóch sytuacji, od których według Ministerstwa Finansów ma zależeć moment 
objęcia nowym reżimem prawnym spółek kapitałowo-akcyjnych.

Pierwsza sytuacja, niebudząca zastrzeżeń, dotyczy spółek komandytowo-akcyjnych, 
w których wspólnikami – zarówno komplementariuszami, jak i akcjonariuszami 

9 Dz.U. 2013 poz. 1387.
10 Dz.U. 2014 poz. 851 z późn. zm.
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– są wyłącznie osoby prawne. W takich spółkach, jeżeli koniec roku obrotowego 
zgodnie z umową spółki przypada po 31 grudnia 2013 roku, nowe przepisy znajdą 
zastosowanie po zakończeniu aktualnie trwającego roku obrotowego11. Kontro-
wersyjne jest natomiast stanowisko, które zostało zajęte przez organy podatkowe 
wobec spółek, których choć jednym ze wspólników jest osoba fizyczna. W inter-
pretacjach dotyczących takich stanów faktycznych12 organy podatkowe wskazują, 
że rok podatkowy spółki będzie zawsze pokrywał się z rokiem kalendarzowym. 
Argumentacja na rzecz tak przyjętej interpretacja bazuje na fakcie, że dyspozycja 
art. 4 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej używa pojęcia roku obrotowego. Termin ten nie 
jest jednak zdefiniowany w updop, należy zatem odwołać się do definicji z Ustawy 
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości13. Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 
pkt 9 tej ustawy rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 
12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów po-
datkowych. Jednocześnie, wskazując, że ustawa o rachunkowości nie jest ustawą 
podatkową, podkreśla się fakt, że nie kreuje ona zasad określania roku podatkowe-
go innego niż rok kalendarzowy, który wynika z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa14. Według powyższego przepisu rokiem podatkowym 
jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Skoro ustawa 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) nie przewiduje wyboru 
innego roku podatkowego niż rok kalendarzowy, rokiem podatkowym dla osób 
fizycznych jest zawsze rok kalendarzowy. Tym samym rokiem podatkowym dla 
spółki komandytowo-akcyjnej, której choć jednym wspólnikiem jest osoba fizyczna, 
jest także rok kalendarzowy. Taka interpretacja de facto uniemożliwia przedłużenie 
uprzywilejowania płynącego ze stanu prawnego sprzed ustawy nowelizacyjnej.

Przytaczane stanowisko izb skarbowych należy poddać krytyce zarówno pod 
względem argumentacji prawnej, jak i w kontekście zasady pewności sformułowanej 
przez A. Smitha. Trudno się bowiem oprzeć wrażeniu, że interpretacje te były wyda-
wane celem skrócenia przywilejów podatkowych spółek i tym samym zwiększeniu 

11 Patrz np.  Dyrektor Izby Skarbowej w  Warszawie, Interpretacja indywidualna z  dnia 27  maja 
2014 roku, IPPB5/423–324/14–2/AM; Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Interpretacja indywidu-
alna z dnia 3 lipca 2014 roku, IBPBI/2/423–333/14/MO; Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Inter-
pretacja indywidualna z dnia 23 września 2014 roku, ITPB3/423–299/14/PS.

12 Patrz np.  Dyrektor Izby Skarbowej w  Bydgoszczy, Interpretacja indywidualna z  dnia 31  marca 
2014 roku, ITPB1/415–1279/13/MR; Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Interpretacja indywidualna 
z dnia 19 września 2014 roku, ITPB4/423–75/14/PST; Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, Interpretacja 
indywidualna z dnia 5 kwietnia 2014 roku, ILPB3/423–80/14–2/JG; Dyrektor Izby Skarbowej w Katowi-
cach, Interpretacja indywidualna z dnia 8 maja 2014 roku, IBPBI/2/423–186/14/MS.

13 Dz.U. 2013 poz. 330.
14 Dz.U. 2012 poz. 749.



Anna Pączkowska, Magdalena Walczak660

wpływów podatkowych, a nie w wyniku faktycznej analizy prawnej. Należy w tym 
kontekście przywołać postulat pewności w rozumieniu A. Smitha, w myśl którego 
wysokość podatków nie może być dowolnie ustalana w wyniku decyzji organów 
administracyjnych.

Argumentację przedstawioną w cytowanych powyżej interpretacjach indywidual-
nych kategorycznie podważyły sądy i uznały ją za nieprawidłową i obarczoną błędem 
logicznym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 15 lipca 
2014 roku15 stwierdził, że w przypadku podatników podatku dochodowego od osób 
fizycznych rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, jednakże za całkowicie bez-
podstawne należy uznać podatkowe utożsamienie spółki z jej wspólnikami. Nie ma 
też żadnej podstawy prawnej do tego, żeby rok podatkowy, o jakim mowa w art. 11 
Ordynacji podatkowej, utożsamiać z rokiem obrotowym, o jakim mowa w art. 4. 
ustawy nowelizacyjnej. Sądy wskazały także praktyczny mankament prezentowanych 
interpretacji indywidualnych, wynikający ze specyfiki spółek komandytowo-akcyj-
nych, w których to akcjonariusze mogą dowolnie obracać posiadanymi akcjami, co 
z kolei powoduje, że niemożliwe może być ustalenie, czy spółka mogłaby według 
interpretacji organów podatkowych przyjąć przesunięty rok obrotowy czy też nie16. 
Co więcej art. 4 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej dotyczy w sposób wyraźny updof 
i updop, należy zatem stwierdzić, że ustawodawca wprost przewidział sytuację, że do 
osób fizycznych będących akcjonariuszami w SKA należy stosować przepisy updof 
w brzmieniu z 31 grudnia 2013 roku w zakresie m.in. ustalania przychodów i kosztów 
z tytułu uczestnictwa w takiej spółce. Tym samym ustawodawca przewidział istnienie 
spółek komandytowo-akcyjnych, które w 2014 roku nie będą podatnikami podatku 
dochodowego od osób prawnych, a których wspólnikami będą osoby fizyczne. Jeśli 
podążać za logiką prezentowaną w krytykowanych interpretacjach indywidualnych, 
nie byłoby w ogóle celowe wprowadzanie przepisów przejściowych, jako że rokiem 
obrotowym takich spółek byłby zawsze rok kalendarzowy.

Z jednej strony cieszy jednoznaczne stanowisko sądów względem kontrower-
syjnych interpretacji indywidualnych17, z drugiej niepokoi stan polskiego aparatu 
podatkowego. Można bowiem odnieść wrażenie, że interpretacje podatkowe wy-
dawane są „pod dyktando” fiskusa. Warto zwrócić uwagę, że przedstawiony casus 
świadczy nie tylko o złamaniu zasady pewności, lecz także jest przykładem pogwał-
cenia zasady taniości. Kosztem poboru podatków można wszak nazwać także koszt 

15 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2014 roku, I SA/Bk 341/14.
16 Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 26 sierpnia 2014 roku, I SA/Rz 553/14.
17 Por. np. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 1 października 2014 roku, I SA/Bk 309/14; Wyrok WSA 

w Gdańsku z dnia 9 lipca 2014 roku, I SA/Gd 650/14; Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 10 września 
2014 roku, I SA/Bk 341/14.
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wydawania (również tych błędnych) indywidualnych interpretacji indywidualnych. 
Przedstawiona sytuacja z pewnością nie zachęca inwestorów zagranicznych, gdyż 
nie są oni pewni potencjalnego obciążenia podatkowego, a ewentualne dochodzenie 
swych racji przed sądem jest kosztowne, a przede wszystkim czasochłonne.

Wniosek o odebraniu polskiemu systemowi podatkowemu przymiotu pewności, 
wyprowadzony na podstawie analizowanego wyżej przykładu, zdaje się znajdować 
potwierdzenie w ogólnych opiniach ekspertów. Paweł Budrewicz, ekspert do spraw 
wolności gospodarczej Centrum im. Adama Smitha, stwierdził, że skomplikowanie 
prawa podatkowego jest tak duże, że przy relatywnie niskim stopniu ekonomicznego 
wyedukowania Polaków nie można oczekiwać, że rozliczenie podatków będzie czyn-
nością prostą18. Cytowany ekspert negatywnie ocenia powyższy stan, stwierdzając, 
że „system podatkowy w Polsce skonstruowany jest tak, jakby połowa społeczeństwa 
to byli kanciarze i oszuści”.

O braku pewności polskiego systemu podatkowego alarmowała w czerwcu 
2013 roku Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich19. Według Rzecznika 
„kazuistyka, zawiłość, zmienność i nadmierna obszerność prawa to cechy polskiego 
prawa podatkowego”. Z tych cech doskonale ma zdawać sobie sprawę sam ustawodaw-
ca, właśnie ze względu na jego skomplikowanie zdecydował się bowiem wprowadzić 
urzędowe interpretacje podatkowe. Według Ireny Lipowicz interpretacje są w istocie 
„symbolem legislacyjnej porażki i wyrazem normatywnego przekonania, że obowią-
zujące w Polsce prawo podatkowe jest niejasne i wymaga skomplikowanych zabiegów 
interpretacyjnych”. Według Rzecznika niezbędna jest reforma systemu prawa podat-
kowego, prowadząca do radykalnego uproszczenia prawa, aby przepisy „nie stawały się 
swoistą pułapką zastawioną przez władzę na obywateli”. Pogląd prezentowany przez 
Irenę Lipowicz względem instytucji interpretacji podatkowych wydaje się być zbyt 
radykalny, tym niemniej można orzec na gruncie wcześniej przedstawianego casusu, 
że skoro organy podatkowe przy wydawaniu interpretacji popełniają błędy, to stopień 
skomplikowania prawa jest na tyle znaczny, że narusza zasadę pewności podatkowej.

Polski system podatkowy nie wypełnia należycie zasady taniości sformułowanej 
przez A. Smitha. Koszty ściągalności podatków w Polsce są na tle innych europej-
skich krajów bardzo wysokie.

Koszty administracyjne ponoszone przez państwo w celu poboru podatków 
determinują efektywność systemu podatkowego, ponieważ im są wyższe, tym 
mniej środków wpływa realnie do budżetu państwa. Koszty ściągalności podatków 

18 Prawo podatkowe skomplikowane i niejasne, wywiad z Pawłem Budrewiczem, Polskie Radio, http://www.
polskieradio.pl/130/2787/Artykul/1405761, Prawo-podatkowe-skomplikowane-i-niejasne- (26.03.2015).

19 Wystąpienie RPO (nr RPO-735419-V/13/ST), http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/710510, rpo_
prawo_podatkowe_jest_niejasne_i_skomplikowane.html (26.03.2015).
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 zostaną przedstawione w kontekście wydatków na administrację, jak również czasu, 
który podatnik prowadzący działalność gospodarczą przeznacza na wypełnienie 
obowiązków podatkowych.

Ważnym kryterium w ocenie kosztów ściągalności podatków w Polsce jest nie-
wątpliwie porównanie wpływów budżetowych z podatków do zaległości podatkowych 
ściąganych w drodze egzekucji. Wpływy budżetowe z podatków między 2008 a 2013 
rokiem zwiększyły się z poziomu 257,2 mld zł do 280,5 mld zł, co stanowiło wzrost 
o 9,1%. Z kolei analizując dane przedstawiające wielkość zaległości podatkowych 
ściągniętych w drodze egzekucji, można zauważyć, że procentowy udział tych zale-
głości się zwiększył (w 2008 roku zaległości ściągnięte w drodze egzekucji stanowiły 
0,8% wpływów budżetowych z podatków, natomiast w 2013 roku wynosiły 1,1%).

Tabela 2. Wpływy budżetowe z podatków w latach 2008–2013 (w mld zł)

Rok Wpływy budżetowe z podatków W tym zaległości ściągnięte w drodze egzekucji

2008 257,2 2,05

2009 250,1 2,27

2010 257,2 2,75

2011 281,4 2,95

2012 286,4 2,97

2013 280,5 3,11

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl (15.02.2015).

Trudno w sposób jednoznaczny stwierdzić, jaki wskaźnik w najlepszy sposób 
zmierzy skuteczność administracji podatkowej. Jednym z nich jest ocena realizacji 
celu polegającego na poborze podatków. Może ona opierać się na wartości zebranych 
lub niezebranych podatków, czyli zaległości. Analiza poniższych danych pozwala 
stwierdzić, że liczba dłużników permanentnie wzrasta, a co za tym idzie wzrasta 
wartość ich zaległości wobec fiskusa. Jest to dowód na pogarszającą się skuteczność 
administracji w egzekwowaniu zobowiązań podatkowych. W szerszym kontekście 
można wzrost liczby dłużników i wartości ich zaległości tłumaczyć jako wynik spo-
wolnienia gospodarczego. Istotne zwiększenie wpływów podatkowych w 2013 roku 
możemy uznać za jedną z przyczyn wzrostu obciążeń podatkowych w tamtym czasie, 
a co za tym idzie – niezapłaconych zobowiązań. Biorąc pod uwagę z jednej strony 
podwyżki obciążeń, a z drugiej strony minimalny wzrost wpływów podatkowych 
i skokowe zwiększenie zaległości, należy stwierdzić, że optymalny punkt na krzywej 
Laffera został (najprawdopodobniej) już przekroczony, zatem zwiększenie obciążeń 
(ceteris paribus) nie przyniesie wzrostu wpływów podatkowych do budżetu.
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Tabela 3.  Dłużnicy zalegający we wpłatach podatków wobec państwa w kwocie powyżej 
1 mln zł w latach 2008–2013

Rok Liczba podatników zalegających 
powyżej 1 mln zł

Kwota zaległości wraz z odsetkami

2008 4337 24,9

2009 4419 23,32

2010 4605 25,3

2011 5113 27,87

2012 6024 32,93

2013 6921 40,68

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl (15.02.2015).

Polska administracja podatkowa należy do jednych z najdroższych w Europie. 
W 2011 roku zatrudniała 43 180 urzędników, a koszt jej funkcjonowania w tym 
samym roku wyniósł 3,3 mld zł20. Jednocześnie urzędy i  izby skarbowe uzyskały 
221 mld zł z podatków, co oznacza, że 1,5% wartości wpływów podatkowych zostało 
przeznaczone na ich zebranie. W 2012 roku zebrano nieco ponad 224 mld zł, a pobór 
kosztował prawie 3,5 mld zł.

Tabela 4.  Koszt administracji podatkowej w krajach Unii Europejskiej  
w latach 2010–2012 (w %)

Miejsce Kraj 2012 2011 2010

1 Szwecja 0,48 0,5 0,52

2 Malta 0,5 0,52 0,45

3 Dania 0,62 0,64 0,62

4 Finlandia 0,64 0,65 0,68

5 Irlandia 0,76 0,81 0,84

6 Estonia 0,77 0,86 0,91

7 Wielka Brytania 0,79 3,6 4,5

8 Austria 0,85 0,83 0,86

9 Słowenia 0,86 0,93 0,96

10 Litwa 0,91 1 1,07

11 Holandia 0,96 1,01 1,01

20 Odpowiedź Podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego z  dnia 
28 listopada 2012 roku na interpelację nr 11044 z dnia 24 października 2012 roku posłów W. Elsnera 
i P. Chmielowskiego.
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Miejsce Kraj 2012 2011 2010

12 Cypr 1,04 0,99 0,8

13 Francja 1,1 1,11 1

14 Rumunia 1,13 1,16 brak danych

15 Belgia 1,22 1,24 1,2

16 Niemcy 1,23 1,28 1,35

17 Bułgaria 1,31 1,34 1,41

18 Łotwa 1,31 1,41 1,43

19 Czechy 1,43 1,44 1,35

20 Polska 1,54 1,5 1,59

21 Portugalia 1,55 1,41 1,6

22 Węgry 1,6 1,64 1,34

23 Słowacja 1,65 1,07 brak danych

- Włochy brak danych 0,66 0,7

- Hiszpania brak danych 0,87 0,89

- Grecja brak danych brak danych brak danych

- Luksemburg brak danych brak danych brak danych

Źródło: http://www.iota-tax.org (15.02.2015).

Powyższa tabela pokazuje koszty administracji podatkowej w Unii Europejskiej, 
uszeregowane od najtańszej do najdroższej według danych z 2012 roku. Z powodu 
braku danych Grecja, Luksemburg, Włochy i Hiszpania nie zostały uwzględnione 
w klasyfikacji. Ranking przedstawia utrwaloną niekorzystną ekspozycję Polski, 
która w 2012 roku wyprzedza zaledwie Portugalię, Węgry i Słowację, w 2011 roku 
– Węgry i Wielką Brytanię, zaś w 2010 roku – Portugalię i Wielką Brytanię.

Należy zwrócić też uwagę na to, jak administracja obciąża podatników nie tyle 
samym opodatkowaniem, co obowiązkami związanymi ze składaniem deklaracji, 
sprawozdań i informacji wymaganych przepisami prawa. W tym celu posłużymy się 
czasem poświęconym na wypełnienie powyższych obowiązków w krajach UE. Tabela 
zawiera zestawienie państw według rosnącego czasu niezbędnego do dopełnienia 
obowiązków podatkowych. Polska niekorzystnie prezentuje się także w tej klasyfi-
kacji, ponieważ wyprzedza jedynie Czechy i Bułgarię. Ponadto są tylko cztery kraje, 
w których przedsiębiorca musi częściej dokonywać rozliczeń z urzędem skarbowym.
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Tabela 5.  Średni roczny czas konieczny do rozliczenia podatków oraz liczba rozliczeń 
w roku dla krajów Unii Europejskiej

Kraj Liczba rozliczeń Czas (w godzinach) 

Wielka Brytania 8 110

Szwecja 6 122

Holandia 9 123

Dania 10 130

Francja 8 137

Malta 7 139

Cypr 29 146,5

Rumunia 14 159

Belgia 11 160

Austria 12 166

Hiszpania 8 167

Litwa 11 175

Grecja 8 193

Łotwa 7 193

Słowacja 20 207

Chorwacja 19 208

Niemcy 9 218

Słowenia 11 260

Włochy 15 269

Portugal 8 275

Węgry 11 277

Polska 18 286

Czechy 8 413

Bułgaria 13 454

Irlandia 9 80

Estonia 7 81

Finlandia 8 93

Źródło: http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes (15.02.2015).

Polska administracja podatkowa jest jedną z najdroższych wśród krajów UE; 
koszty te wyrażone jako procent wpływów podatkowych są relatywnie wysokie 
na tle innych państw.

Fiskus traci na skuteczności w zbieraniu podatków, o czym świadczy rosnący 
udział zaległości we wpływach podatkowych i  liczba dłużników z zaległościami 
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powyżej 1 mln zł. Polski przedsiębiorca musi poświęcić 286 godzin w roku na speł-
nienie swoich obowiązków podatkowych.

4. Zakończenie

W opracowaniu został przedstawiony najbardziej znany katalog zasad podat-
kowych, sformułowany przez A. Smitha. Mimo że na przestrzeni lat katalog ten był 
rozszerzany, a poszczególne kategorie zasad sformułowanych przez A. Smitha bywały 
różnie interpretowane, to niewątpliwie wywarły one duży wpływ na współczesne 
myślenie o podatkach.

W niniejszym opracowaniu poddano w wątpliwość, jakoby polski system po-
datkowy odpowiadał zasadom pewności i taniości, co wykazano na przykładach. 
Należy stwierdzić, że polska legislacja i administracja podatkowa wymagają ulepszeń 
i usprawnień.
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STOSOWANIE PRZEPISÓW O CENACH 
TRANSFEROWYCH DO SPÓŁEK OSOBOWYCH1

1.  Wprowadzenie

Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowelizacja ustaw o podatkach do-
chodowych2, wprowadzona Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw3. Nowelizacja ustawy rozszerza katalog 
podmiotów i operacji gospodarczych podlegających ocenie pod kątem ukształto-
wania ich warunków zgodnie z zasadami rynkowymi oraz objętych obowiązkiem 
dokumentacyjnym. Katalog podmiotów, do których zastosowanie znajdują przepisy 
o cenach transferowych, ulegnie rozszerzeniu o spółki nieposiadające osobowości 
prawnej. Ich sytuacja podatkowa w tym zakresie zostanie zrównana z osobami fi-
zycznymi i osobami prawnymi (podatnikami podatków dochodowych), a spełnienie 
przewidzianych przez ustawodawcę warunków będzie skutkować obowiązkiem 
sporządzenia dokumentacji podatkowej. Ustawodawca rozszerzył także katalog 
transakcji objętych obowiązkiem dokumentacji cen transferowych o umowy spółki 
niebędącej osobą prawną, uzasadniając dokonane zmiany specyfiką rozliczeń wewnątrz 
spółek osobowych, a w szczególności faktem, że wysokość dochodów osiąganych 
przez poszczególnych wspólników jest determinowana warunkami umowy spółki, 

1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2011/01/D/HS5/02294.

2 Ustawa z  dnia 26  lipca 1991 r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 
z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014.851 
z późn. zm.). 

3 Dz.U. 2014 poz. 1328.
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określającymi udział wspólnika zarówno w zyskach osiąganych przez spółkę, jak 
i ponoszonych przez nią stratach4.

Regulacje dotyczące cen transferowych mają szczególny charakter. Ustanawiają 
ograniczenia możliwości wykorzystywania określonych mechanizmów (przede 
wszystkim umów cywilnoprawnych) do obejścia przepisów podatkowych w celu 
pomniejszenia należnego podatku5. Procedura dotycząca podmiotów powiązanych 
osobowo i kapitałowo ma na celu ustalenie powiązań i związków wykorzystanych 
do zmiany poziomu opodatkowania wynikającego z ustaw. Normy te mają węższe 
zastosowanie niż klauzula generalna (nieobecna jeszcze na razie) przeciw obejściu 
prawa podatkowego, jednak przez fakt posługiwania się zwrotami ogólnymi, taki-
mi jak: „warunki różniące się od warunków umowy, jakie ustaliłyby między sobą 
niezależne podmioty”, wykazują znaczne podobieństwo do normy ogólnej. W przy-
padku ustalenia, iż skutkiem powiązań podmiotów będących stronami transakcji 
jest sztuczne zaniżanie lub zawyżanie podstawy opodatkowania poprzez przyjęcie 
warunków nieracjonalnych ekonomicznie, odbiegających od warunków rynkowych, 
w oparciu o regulacje dotyczące cen transferowych pomija się skutki podatkowe 
czynności i ustala się dochód w drodze oszacowania6.

2. Przyczyny zmian

W ostatnich latach popularną metodą optymalizacji podatkowej było tworzenie 
spółek osobowych, w szczególności komandytowych i komandytowo-akcyjnych, 
w których komplementariuszem były spółki kapitałowe, a komandytariuszami 
wspólnicy tych spółek. Korzystając z możliwości dowolnego ukształtowania zasad 
partycypacji w zyskach i stratach (nieuzależnionego od wysokości wniesionego do 
spółki wkładu), umowy spółek zazwyczaj konstruowano w taki sposób, że przyznawały 
komplementariuszowi (spółce kapitałowej) kilka procent udziału w zysku, natomiast 
pozostałą część (zazwyczaj ponad 90%) komandytariuszom (akcjonariuszom), którzy 
byli jednocześnie wspólnikami spółki kapitałowej. W ten sposób na spółkę będącą 
komplementariuszem (osobę prawną) przerzucano całe ryzyko gospodarcze, które 
Kodeks spółek handlowych wiąże z pozycją komplementariusza w spółce komandytowej 
i komandytowo-akcyjnej, oraz ograniczano niekorzystne podwójne opodatkowanie 

4 Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, 
http://www.sejm.gov.pl (15.03.2015).

5 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 października 2010 r., sygn. akt. I SA/Po 526/10.
6 Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 353.



Stosowanie przepisów o cenach transferowych do spółek osobowych 671

dochodów uzyskiwanych przez spółki kapitałowe. Taki sposób ukształtowania umo-
wy (statutu) spółki osobowej był zgodny z treścią art. 123 § 1 ksh7 i art. 147 § 1 ksh. 
Pierwszy stanowi, że komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie 
do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi 
inaczej. Zgodnie z drugim z przywołanych przepisów, komplementariusz i akcjo-
nariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych 
do spółki, chyba że statut stanowi inaczej. Dyspozytywny charakter tych przepisów 
daje w praktyce dowolną możliwość ustalania sposobu udziału w zyskach spółek 
komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Atrakcyjność podatkowa spółki koman-
dytowej i komandytowo-akcyjnej spowodowała dość gwałtowny wzrost liczby tych 
podmiotów w latach 2011–20138 i w konsekwencji reakcję ustawodawcy polegającą 
na objęciu dochodów spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym od 
osób prawnych od dnia 1 stycznia 2014 roku, co spowodowało zasadniczą zmianę 
sytuacji podatkowej tych podmiotów. Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 5a pkt 26 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) i art. 4a pkt 14 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) spółka niebędąca osobą prawną 
na gruncie ustaw o podatkach dochodowych to spółka niebędąca podatnikiem podat-
ku dochodowego. W rezultacie zmian spółki komandytowo-akcyjne jako podatnicy 
podatku dochodowego są traktowane obecnie jak spółki kapitałowe. Ustawodawca 
nie zdecydował się na objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym 
od osób prawnych, a jedynie doprecyzował regulację dotyczącą cen transferowych 
w ten sposób, aby pozyskać narzędzie do przeciwdziałania optymalizacji podatkowej 
wykorzystującej konstrukcję spółki komandytowej.

3. Stan prawny przed 1 stycznia 2015 roku

Jeszcze przed tegorocznymi zmianami w ustawach o podatkach dochodowych 
pojawiły się obawy, iż na gruncie prawa podatkowego do umów spółek osobowych 
należy stosować przepisy o cenach transferowych. W opinii organów podatkowych 
wyrażonych w interpretacjach podatkowych9 w stanie prawnym obowiązującym 

7 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn.zm.). 
8 Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze 

REGON, 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-
-strukturalne-grup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-
rejestrze-regon-2013-r-,1,12.html (15.03.2015).

9 Interpretacje indywidualne: z  dnia 3  stycznia 2012 r., sygn. IPPB1/415–884/11–3/EC, z  dnia 
11 czerwca 2013 r., sygn. ILPB4/423–93/12/13-S/MC, z dnia 24 grudnia 2013 r., sygn. ILPB1/415–1088/ 
13–4/AP, z dnia 24 listopada 2014 r., sygn. BPBI/1/415–961/14/KB.
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przed dniem 1 stycznia 2015 roku do określenia zasad podziału zysków w spółkach 
osobowych tworzonych przez podmioty powiązane w sposób określony w art. 25 
ust. 4 updof i art. 11 updop było możliwe stosowanie regulacji dotyczącej cen trans-
ferowych. Co prawda spółka osobowa była podmiotem transparentnym na gruncie 
podatków dochodowych (nie była podatnikiem), w związku z tym nie występowało 
powiązanie pomiędzy spółką osobową a wspólnikiem, natomiast relacje te można było 
oceniać w kontekście powiązań niekapitałowych (np. rodzinnych czy majątkowych)10.

Wątpliwości budziło, czy spółki kapitałowe zawierające umowy ze spółkami 
osobowymi oraz spółki kapitałowe wspólnicy spółek osobowych mogą być trakto-
wane jako podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 1, 4 i 5 updop oraz czy 
konieczne będzie sporządzanie dokumentacji w odniesieniu do takich transakcji. 
W opinii organów podatkowych i sądów jedynie niezbędnym minimum, aby organy 
podatkowe mogły oceniać transakcje przez pryzmat warunków rynkowych, było 
to, aby jeden z podmiotów krajowych będący podmiotem powiązanym w rozu-
mieniu przepisu art. 11 updop był podatnikiem podatku dochodowego. Wynikać 
to miało z faktu, iż umowy te pozostają w bezpośrednim związku z przedmiotem 
opodatkowania po stronie spółki kapitałowej. W świetle przepisu art. 9a updop 
i 25a updof transakcje zawierane przez spółkę kapitałową ze spółką osobową nie 
podlegały jednak obowiązkowi dokumentacyjnemu. Zawarcie umowy spółki oso-
bowej – nawet jeżeli na jej treść miałyby wpływ powiązania rodzinne lub kapitałowe 
pomiędzy wspólnikami – trudno było uznać za transakcję o określonej, możliwej do 
ustalenia wartości, w odniesieniu do której można byłoby sporządzić dokumentację 
zawierającą elementy wskazane w przywołanych przepisach11.

W rezultacie pomimo braku jednoznacznych przepisów istniało ryzyko, iż organy 
podatkowe zastosują regulacje o cenach transferowych do umów spółek osobowych 
oraz do transakcji, których stroną była spółka osobowa.

4. Aktualna regulacja

Ustawodawca w nowelizacji przesądził, że umowa spółki osobowej to „transak-
cja” i w wyniku takiego podejścia zawarcie umowy spółki osobowej przez podmioty 
powiązane i otrzymanie określonego prawa do udziału w zysku podlega regulacjom 
art. 25 updof i art. 11 updop. Jeżeli warunki umowy spółki osobowej (określającej 

10 Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa, red. W. Nykiel, D. Strzelec, Wol-
ters Kluwer, Warszawa 2014, s. 74.

11 Tak: WSA w Poznaniu w wyroku z 13 października 2010 r., sygn. akt. I SA/Po 526/10.
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również zasady wniesienia wkładów majątkowych od tej spółki), na której podstawie 
ustalono zakres partycypacji w zysku związanego z uczestnictwem wspólników 
w spółce osobowej, odbiegałyby od warunków, jakie ustaliłyby w analogicznej sytuacji 
podmioty niepowiązane i w następstwie tego wspólnik uzyskałby dochody niższe 
od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby powiązania pomiędzy wspólnikami 
tworzącymi nową spółkę nie istniały, to w takim przypadku organy podatkowe 
na podstawie art. 25 updof i art. 11 updop mogą określić dochód wspólnika bez 
uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. Jak wskazano w uzasad-
nieniu do nowelizacji12, w związku z tym, iż na wysokość dochodów wykazywanych 
przez podatnika będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną wpływ mają 
warunki umowy takiej spółki, a w szczególności wynikające z niej prawa poszcze-
gólnych wspólników do udziału w zyskach lub stratach spółki, doprecyzowano, iż 
transakcjami objętymi zakresem norm o cenach transferowych są również umowy 
spółek osobowych niebędących podatnikami podatku dochodowego.

Aby jednak można było korzystać z tych szczególnych zasad określania dochodu 
do opodatkowania, władze skarbowe muszą wykazać, że jednocześnie zaistniały 
wszystkie przesłanki wskazane w art. 25 ust. 1 updof i 11 ust. 1 updop, a mianowicie:
1) istnienie związku (o charakterze kapitałowym lub/i organizacyjnym) pomiędzy 

podmiotami,
2) wykorzystanie tego związku do ustalenia lub narzucenia warunków różniących 

się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
3) wykazanie dochodów niższych (lub niewykazanie dochodów) od dochodów, 

jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymieniony związek nie miał miejsca.
Organy podatkowe nie mogą ograniczać się wyłącznie do pobieżnego stwierdze-

nia, że w przypadku wystąpienia powiązań pomiędzy podmiotami automatycznie 
następuje ustalenie warunków prowadzących do zaniżania dochodów wspólników.

Warto podkreślić, iż pomimo faktu, że zgodnie z ustawami o podatkach dochodo-
wych badaniu pod kątem zachowania warunków rynkowych mają podlegać umowy 
spółek niebędących osobami prawnymi, czyli spółek niebędących podatnikami 
podatku dochodowego. Będą to umowy spółek cywilnych, jawnych, partnerskich 
i komandytowych. W praktyce problem ten będzie dotyczył przede wszystkim 
spółek komandytowych, w których komplementariuszem jest spółka kapitałowa, 
a komandytariuszami wspólnicy tej spółki kapitałowej. Spółki partnerskie, które 
są przeznaczone do wykonywania wolnego zawodu przez osoby fizyczne, nie są 

12 Numer druku Sejm RP VII kadencji: 2330, Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl (15.03.2015).



Agnieszka Sobiech 674

wykorzystywane do tworzenia struktur pozwalających na optymalizację podatko-
wą. Dużo mniejszy zakres ograniczania ciężarów podatkowych w porównaniu ze 
spółką komandytową daje konstrukcja spółki jawnej i cywilnej. Choć możliwość 
tworzenia tej spółki przez wspólników będących osobami fizycznymi i prawnymi 
w praktyce rodzi możliwość istnienia powiązań, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 4 
updof oraz art. 11 ust. 1 i 4 updop. Istotne znaczenie praktyczne może mieć uznanie 
za transakcję także umów wspólnego przedsięwzięcia czy umów o podobnym cha-
rakterze, co w praktyce oznacza poddanie badaniu umów konsorcjum oraz innych 
umów o współpracę zawieranych na potrzeby ubiegania się o zamówienia publiczne 
lub środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

Stosowanie regulacji o cenach transferowych budzi wątpliwości, gdyż nie 
uwzględnia specyfiki umów spółek osobowych. W większości przypadków umowy, 
do których mają zastosowanie przepisy o cenach transferowych to umowy wzajemne. 
Zgodnie z art. 487 § 2 kc13 umowa wzajemna to taka umowa, w której obie strony 
zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem 
świadczenia drugiej. W doktrynie prawa poglądy dotyczące możliwości uznania 
umowy spółki handlowej za umowę wzajemną są niejednolite. Zwolennicy uzna-
nia umowy spółki handlowej za umowę wzajemną14 wskazują, iż przemawia za ich 
stanowiskiem fakt, że z jednej strony wspólnicy spółki wnoszą wkłady do spółki lub 
działają w inny sposób określony przez umowę lub statut, z drugiej zaś otrzymują 
świadczenie ze strony spółki w postaci udziału w zysku, możliwości ekonomicznych 
bądź nieekonomicznych wynikających z działalności spółki. Przeciwnicy, których 
zdanie należy podzielić, wskazują, że umowa pełni przede wszystkim funkcję 
kreacyjno-organizacyjną15. Zawarcie umowy jest warunkiem utworzenia nowego 
podmiotu i określa zasady jego funkcjonowania.

Umowa spółki osobowej to z pewnością czynność handlowa, na której podstawie 
wspólnik wnosi wkład do spółki i uzyskuje prawo do członkostwa w spółce. W myśl 
art. 3 ksh przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują 
się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa 
albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Przepis 
ten odnosi się do wszystkich spółek handlowych. Wynika z niego, iż podstawowym 
obowiązkiem wspólnika jest wniesienie wkładu. Inne są jednak zasady wnoszenia 
wkładów w spółkach osobowych i kapitałowych. Przedmiotem wkładu w spółce 
jawnej zgodnie z art. 48 § 2 ksh może być również świadczenie pracy, świadczenie 

13 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 
14 A. W. Wiśniewski, Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t. I, Twigger, Warszawa 1998, s. 64 i nast.
15 A. Szajkowski i M. Tarska w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, 

t. I, 2006, s. 48; A. Kidyba, Komentarz KSH, t. I, 2005, s. 32.
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usług czy ustanowienie na rzecz spółki prawa niezbywalnego. Zasadniczo reguła 
ta znajdzie zastosowanie do wkładów wnoszonych przez partnerów spółek part-
nerskich (art. 89 ksh) i komplementariuszy w spółkach komandytowych (art. 103 
§ 1 ksh). Nieco inaczej określono kwestię wnoszenia wkładów przez komandytariu-
sza16. Specyficzny charakter transakcji, jaką jest umowa spółki osobowej, będzie się 
przejawiać w tym, że ustalenie dokładnej wartości wkładu może być problemem, 
szczególnie w sytuacjach, gdy przedmiotem wkładu będzie praca wspólnika na rzecz 
spółki. Trudno również jednoznacznie ocenić wartość świadczeń spółki na rzecz 
wspólnika, gdyż będą się konkretyzowały w toku działania spółki (spółka może 
generować straty i jedynym potencjalnym świadczeniem będą odsetki od wkładu 
wniesionego do spółki).

Uważam, że stosowanie regulacji o cenach transferowych nie jest najlepszym 
narzędziem do ochrony interesów fiskalnych przed nadmiernym wykorzystaniem 
konstrukcji spółek osobowych. Zwłaszcza, gdy ocena ta miałaby polegać na ustaleniu 
zasad partycypacji w zyskach w relacji do wniesionych wkładów. Jeżeli przyjmu-
jemy, że jednym z decydujących kryteriów oceny umowy z perspektywy sposobu 
ukształtowania warunków umów pomiędzy wspólnikami niepowiązanymi mają być 
zasady uczestnictwa w zysku, to należy się zastanowić, czy w sytuacji, gdy komple-
mentariusz wniesie wkład o wartości 1% w relacji do wartości wszystkich wkładów, 
a komandytariusz – wkład o wartości 99%, natomiast partycypacja w zysku zosta-
nie ustalona odpowiednio na poziomie 1% i 99%, to taka umowa zostanie uznana 
za odpowiadającą warunkom rynkowym? Odpowiedź twierdząca oznaczałaby, iż 
w dalszym ciągu jest możliwe wykorzystanie konstrukcji spółki komandytowej do 
optymalizacji podatkowej, a jedynym rezultatem znowelizowanych przepisów bę-
dzie konieczność uwzględnienia przy kształtowaniu umowy ryzyka podatkowego 
w postaci możliwości stosowania regulacji o cenach transferowych do tych umów, 
w których relacja wkładu do udziału w zyskach i stratach nie będzie proporcjonalna.

Należy podkreślić, iż prawo podatkowe ingeruje w sposób kształtowania zasad 
udziału w zyskach i stratach, wprowadzając reguły odmienne od tych, które wy-
nikają z Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 updof i art. 5 

16 Art. 107 § 1. Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie nie-
pieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę 
wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne.

§ 2. Zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz wynagrodzenie za 
usługi świadczone przy powstaniu spółki nie mogą stanowić wkładu komandytariusza do spółki, chyba 
że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej.

§ 3. Jeżeli komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, zaś 
komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkładu komandytariusza nie mogą stanowić jego udziały 
w tej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje tej spółki akcyjnej.
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ust. 1 updop „przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, (…) u każdego 
podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału)”. 
W ustępie 2 pkt 1 przywołanych przepisów wskazano, iż zasady te stosuje się odpo-
wiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących 
kosztów uzyskania przychodów i strat. Jest to poważna modyfikacja zasad udziału 
w zyskach spółki jawnej określonych w art. 51 § 1 ksh. Przepis ten określa reguły 
podziału zysku i partycypacji wspólników w stratach. Zasadą w spółce jawnej, part-
nerskiej i w odniesieniu do komplementariuszy spółki komandytowej jest równy 
udział wspólników w zysku i stratach spółki. Umowa może określić, iż zasadą jest 
proporcjonalny do wartości wkładu udział w zysku, lub wprowadzić inne reguły. 
Dopuszczalne jest również zwolnienie wspólnika od udziału w stratach. Kodeks 
zabrania pozbawienia wspólnika udziału w zyskach spółki. Z perspektywy prawa 
podatkowego udział w stratach będzie proporcjonalny do udziału w zysku, nawet 
wtedy, gdy umowa spółki wskazuje inne zasady partycypacji w stratach.

Teoretycznie za istotne kryterium oceny warunków rynkowych transakcji można 
by uznać ryzyko gospodarcze wynikające z ukształtowanej w prawie prywatnym 
i podatkowym odpowiedzialności wspólników spółki osobowej za zobowiązania 
spółki17. Jednak zasady odpowiedzialności są regulowane normami bezwzględnie 
obowiązującymi. Zasadniczo odpowiedzialność wspólników spółek jawnych i kom-
plementariuszy spółek osobowych jest oparta na zasadach subsydiarnej i solidarnej 
odpowiedzialności za zobowiązania spółki (art. 22 § 2, 31 i 103 ksh). Pewną swobodę 
Kodeks spółek handlowych daje przy określeniu granicy odpowiedzialności koman-
dytariusza, czyli wyznaczeniu sumy komandytowej. Kodeks nie określa minimalnej 
ani maksymalnej wysokości sumy komandytowej, nie uzależnia wysokości sumy 
komandytowej od zasad udziału w zyskach (art. 111 ksh). Skoro zakres odpowie-
dzialności wspólników spółek jawnych jest wyznaczony ustawowo i nie może być 
zmieniany w umowie, nie może stanowić kryterium oceny, czy umowa odpowiada 
warunkom rynkowym. Podobnie zasady odpowiedzialności poszczególnych komple-
mentariuszy w spółce komandytowej. Ustalenie, czy suma komandytowa odpowiada 
warunkom rynkowym, jest zadaniem karkołomnym, po pierwsze z uwagi na fakt, iż 
kwota ta jest wyznaczana indywidualnie wobec każdego komandytariusza, po wtóre 
brak jest zasad dotyczących określania jej wysokości (może wynosić 100 zł lub 100 tys. 
zł, może być równa, niższa lub wyższa od wartości wkładu).

17 A. Sobiech, Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania podatkowe, w: Zasto-
sowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, red. B. Gnela, Difin, Warszawa 2012, s. 118 
i nast.
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W kontekście stosowania regulacji o cenach transferowych należy zwrócić uwa-
gę na jeszcze jedną kwestię, która może znacznie utrudniać określenie powiązań 
pomiędzy wspólnikami spółki. Chodzi przede wszystkim o możliwość dokonywa-
nia zmian personalnych w spółkach osobowych18. W toku funkcjonowania spółki 
są możliwe zmiany składu wspólników wskutek zbycia ogółu praw i obowiązków 
w spółce, przystąpienia, wystąpienia, dziedziczenia. Nie zawsze modyfikacje te będą 
powodowały konieczność zmiany umowy spółki. Należałoby zatem wskazać, czy 
umowa spółki może być poddana badaniu pod kątem ustalenia przez wspólników 
powiązanych w sposób określony w przepisach zasad udziału w spółce zgodnie 
z warunkami rynkowymi w momencie jej zawarcia czy także w przypadku doko-
nywania później zmian składu personalnego.

Umowa spółki osobowej w przeciwieństwie do wielu innych czynności powoduje 
powstanie trwałego stosunku między wspólnikami a spółką i w toku jej funkcjonowa-
nia może ulegać wielokrotnym zmianom, co sprawia, iż badanie jej warunków może 
być znacznie trudniejsze aniżeli w zwyczajnych transakcjach, których przedmiotem 
jest przeniesienie własności towarów czy świadczenie usług. Z założenia zakres 
uczestniczenia w zyskach i stratach spółki osobowej nie musi być proporcjonalny do 
wniesionego wkładu – jak ma to miejsce w spółkach kapitałowych. W tym kontekście 
należy podkreślić, że podział proporcjonalny do wartości wkładów wspólników do 
spółki osobowej częstokroć może być nieadekwatny do ich roli i zadań w ramach 
spółki. Udział w zyskach i stratach spółki osobowej jest konsekwencją uwzględnienia 
przy ustalaniu warunków umowy specyficznych okoliczności i względów osobistych, 
które dotyczą jej wspólników, takich jak: umiejętności, posiadane uprawnienia, 
doświadczenie, predyspozycje, posiadane znajomości, klientela związana z osobą 
wspólnika, pozycja na rynku, dyspozycyjność itd. Co istotne, względy osobiste do-
tyczące poszczególnych wspólników są często niemierzalne i w związku z tym nie 
mogą zostać poddane wycenie. Kodeks spółek handlowych poza kwestiami regulo-
wanymi normami iuris cogentis daje wspólnikom swobodę w ustalania treści praw 
i obowiązków w ramach spółki. Stosowanie regulacji o cenach transferowych do 
umów spółek może prowadzić do konieczności układania relacji w spółce w sposób 
zbliżony do spółek kapitałowych, co może wpływać na zniekształcenie charakteru 
spółek osobowych.

18 A. Sobiech, Ochrona wierzycieli w sytuacji zmian w składzie wspólników w handlowych spółkach 
osobowych, w: Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, red. K. Szuma, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 107 i nast.
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5. Dokumentacja podatkowa

Na podstawie art. 25a ust. 2a updof i art. 9a ust. 2a updop w przypadku umowy 
spółki niebędącej osobą prawną umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy 
o podobnym charakterze obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej obej-
muje te umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów 
przekracza równowartość 50 000 euro. W przypadku umowy spółki niebędącej osobą 
prawną, w której jedną ze stron umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, 
siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję 
podatkową, obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmuje umowy, w których 
łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 
20 000 euro. W odniesieniu do umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy 
o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia 
określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości 
– do wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia przewidywanej na dzień 
zawarcia umowy. Dokumentacja podatkowa, w myśl art. 25a ust. 2a updof i art. 9a 
ust. 2a updop, powinna obejmować:
1) określenie funkcji, jakie będą spełniać podmioty uczestniczące w transakcji 

(uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz 

formę i termin zapłaty,
3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypad-

ku, gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
5) wskazanie innych czynników – w przypadku, gdy w celu określenia wartości 

przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględ-
nione te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą 
prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze 
– w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników 
(stron umowy) do udziału w zysku i uczestnictwa w stratach,

6) określenie korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń oczekiwanych przez 
podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji – w przypadku umów 
dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.
Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej nowelizację 

ustaw o podatkach dochodowych, zmiany mają charakter doprecyzowujący, co 
oznacza, że umowy spółek osobowych zawierane przed dniem 1 stycznia 2015 roku 
mogą podlegać badaniu przez organy podatkowe pod kątem zgodności z warunkami 
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rynkowymi. Takie podejście nie jest jednak zaskoczeniem w obliczu stanowiska 
wyrażanego w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego. Zgodnie z ak-
tualną wersją ustaw o podatkach dochodowych grupy producentów rolnych i ich 
związki są wyłączone z możliwości oszacowania dochodu przez organy podatkowe. 
W grupy producentów rolnych mogą organizować się osoby fizyczne, jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące 
gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące 
działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w celu do-
stosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności 
gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości 
i jakości, koncentracji podaży i organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także 
ochrony środowiska naturalnego19.

Ciężar dowodu, że warunki umowy spółki osobowej odbiegają od warunków 
rynkowych, spoczywa na organach podatkowych. Obowiązek dokumentacyjny nie 
powoduje przesunięcia ciężaru dowodowego na podatnika20. Przepisy dotyczące cen 
transferowych w dalszym ciągu nie będą zobowiązywały podatników do opracowania 
analiz porównawczych mających na celu wykazanie, że ceny stosowane w trans-
akcjach z jednostkami powiązanymi odpowiadają cenom rynkowym. Brak zmian 
w tym zakresie jest korzystny dla podatników, gdyż ciężar wykazania, iż transakcje 
są realizowane na warunkach odbiegających od rynkowych, wciąż będzie spoczywał 
na organach podatkowych. Funkcją dokumentacji podatkowej jest umożliwienie 
oceny, czy dokonana transakcja odpowiada warunkom rynkowym. Aby zakwe-
stionować postanowienia umowy spółki osobowej przedstawionej przez podatnika, 
organy podatkowe muszą dowieść, że niezależne podmioty nie zawarłyby umowy 
na takich warunkach (w szczególności w zakresie udziału w zyskach i stratach).

6. Zakończenie

Należy podzielić argumenty ustawodawcy, iż w sytuacji dynamicznie rosnącej 
liczby spółek osobowych znaczną część stanowiły podmioty, które wykorzystując 
swoje powiązania, ustalały zasady udziału w zyskach lub stratach w sposób pozwa-
lający w szczególności na zaniżanie dochodów spółek kapitałowych podlegających 
podwójnemu (w sensie ekonomicznym) opodatkowaniu. Niezwykle trudnym 

19 Stosownie do art. 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związ-
kach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. 2000 nr 88 poz. 983 z późn. zm.). 

20 Wyrok NSA z dnia 27 kwietnia 2012 r., sygn. II FSK 2121/10, Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 
16 sierpnia 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 678/10.
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 zadaniem będzie dokonanie korekty i wyznaczenie rynkowych zasad dla konkretnej 
umowy. Specyfika spółek osobowych przejawia się w tym, iż zasady udziału w zy-
skach nie muszą pokrywać się z wartością wkładów wnoszonych do spółki. Zakres 
praw poszczególnych wspólników może być uzależniony od pewnych cech, które 
trudno będzie odnieść do innych spółek funkcjonujących w odmiennym otoczeniu 
gospodarczym. Najłatwiejszym do zastosowania miernikiem byłby stosunek wkła-
du do osiąganego zysku, ale stosowanie tego kryterium nie jest zgodne z naturą 
spółek osobowych, a dodatkowo wymusza na wspólnikach chcących ograniczyć 
ryzyko podatkowe, aby zawierali umowy na podobnych zasadach, jak ma to miejsce 
w spółkach kapitałowych.
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OPTYMALIZACJA OPODATKOWANIA POŻYCZEK 
W GRUPACH KAPITAŁOWYCH NA GRUNCIE 
PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

1.  Wprowadzenie

Powstawanie i rozwój grup kapitałowych1 są powodowane różnymi względami. 
Coraz częściej wśród przesłanek tworzenia grup kapitałowych wymienia się wzglę-
dy finansowe2 i powiązane z nimi względy podatkowe. Te pierwsze dotyczą przede 
wszystkim optymalizacji kosztu kapitału, zwiększenia zdolności do zadłużenia czy 
też optymalizacji zarządzania gotówką (cash management). Względy podatkowe 
natomiast dotyczą korzystnych skutków podatkowych działań podejmowanych 
przez grupę kapitałową jako całość. Przykładowo takim działaniem może być za-
wiązanie podatkowej grupy kapitałowej3 czy też możliwości uzyskania efektu tarczy 
podatkowej w związku z finansowaniem wewnątrzgrupowym.

Jedną z form finansowania wewnątrzgrupowego jest pożyczka udzielana przez 
powiązane ze sobą podmioty. Najczęściej podmiotem finansującym jest spółka matka, 

1 Dla potrzeb niniejszego opracowania przez grupę kapitałową rozumie się zespół przedsiębiorstw 
samodzielnych pod względem prawnym, powołanych do realizacji wspólnego celu gospodarczego, powią-
zanych kapitałowo i ewentualnie w inny sposób. Z punktu widzenia analizy przepisów podatkowych 
najistotniejsze są powiązania kapitałowe, ponieważ ich stopień determinuje konieczność przestrzegania 
wielu wymogów (np. przepisy o cenach transferowych, przepisy o niedostatecznej kapitalizacji). 

2 M. Remlein, Cash pooling czy netting? W poszukiwaniu efektywnych instrumentów zarządzania 
finansami grupy kapitałowej, w: Obszary badawcze we współczesnej rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, 
J. Samelak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 87; H. Sikacz, Ocena 
sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 60.

3 Por. szerzej art. 1a Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz.U. 2011 nr 74 poz. 397, dalej: updop). 
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a finansowanym – spółka córka. Nie jest to jednak regułą. Ze względu na prowadzoną 
politykę finansową lub podatkową pożyczki mogą być zawierane przez spółki siostry 
lub też podmioty powiązane ze sobą w sposób pośredni. Do korzyści wynikających 
z zaciągnięcia długu wewnątrzkorporacyjnego należy zaliczyć: konkurencyjne 
oprocentowanie, uproszczoną procedurę zawarcia umowy pożyczki, uniknięcie 
czasochłonnej procedury związanej z badaniem zdolności kredytowej, minimalne 
wymogi dokumentacyjne, krótki czas negocjacji, brak ukrytych kosztów zawarcia 
pożyczki (np. prowizje), brak ustanowienia zabezpieczeń związany z mniejszą rolą 
zdolności kredytowej pożyczkobiorcy przy zawieraniu umowy4.

Pożyczki wewnątrzkorporacyjne wywierają określone skutki podatkowe zarówno 
po stronie pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. Skutki te mogą dotyczyć samego 
transferu kapitału i odsetek.

Celem rozważań w niniejszym opracowaniu jest określenie skutków podatko-
wych zawarcia umowy pożyczki na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych 
i wskazanie w tym zakresie instrumentów optymalizacji podatkowej. Przez opty-
malizację podatkową autorka rozumie wybór takiego rozwiązania (prawnego) 
w stosunku do konkretnej transakcji, który zapewni podatnikowi minimalizację 
obciążeń podatkowych5. Z uwagi na to, że nieodzownym elementem działań opty-
malizacyjnych podatników jest ryzyko podatkowe, autorka w opracowaniu wskaże 
jego potencjalne obszary6.

2.  Pożyczka w świetle podatku od czynności 
cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem, którym są obciążone 
wyłącznie czynności wprost zdefiniowane przez ustawodawcę. Wśród czynności 
podlegających opodatkowaniu ustawodawca wskazuje umowy pożyczki pieniędzy 
i rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku7. W odniesieniu do pożyczek między 

4 Por.  J. Szlęzak-Matusewicz, Finansowanie wewnątrzgrupowe, w: Finansowanie przedsiębiorstwa. 
Ujęcie teoretyczno-praktyczne, red.  P.  Felis, J.  Szlęzak-Matusewicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, 
s. 281–347.

5 Szerzej na ten temat zob. J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2013, s. 17.

6 Szerzej na ten temat zob. J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsię-
biorstwie, „Studia i Prace” Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
nr 86/2008, s. 48–58.

7 Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnopraw-
nych (Dz.U. 2010 nr 101 poz. 649, dalej: upcc lub PCC). 
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spółkami grupy kapitałowej obciążony podatkiem jest pożyczkobiorca, który jest 
zobowiązany do uiszczenia podatku w wysokości 2% kwoty pożyczki8. Obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą podpisania umowy pożyczki bez względu na to, czy 
pożyczkobiorca faktycznie otrzymał środki pieniężne9. Podatek ten może zostać 
jednak wyeliminowany dzięki zastosowaniu technik optymalizacji podatkowej.

Optymalizacja opodatkowania pożyczek w grupie kapitałowej dotyczy analizy 
trzech obszarów przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:
• wyłączenia z opodatkowania pożyczek,
• warunków opodatkowania pożyczki,
• zwolnień z opodatkowania pożyczki.

3. Wyłączenia z opodatkowania pożyczek

W świetle przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają 
temu podatkowi czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli 
przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:10

• opodatkowana podatkiem od towarów i usług11 albo
• zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem

 – umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub 
jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszka-
niowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym 
lub udział w tych prawach,

 – umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.
W myśl art. 15 ust. 1 uptu podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie dzia-
łalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel 
lub rezultat takiej działalności. Na gruncie ustawy o VAT działalność gospodarcza 

8 Art. 7 ust 1 pkt 4 upcc.
9 Art 3 ust. 1 pkt 1 upcc, podatnik jest zobowiązany bez wezwania organu podatkowego złożyć dekla-

rację PCC-3 oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatko-
wego. Por. art. 10 ust. 1 upcc). 

10 Kwestia opodatkowania VAT nie ma znaczenia w przypadku pożyczek udzielanych przez wspólnika 
spółce osobowej. Te bowiem, na gruncie ustawy o PCC, są traktowane jako zmiana umowy spółki i na zasa-
dach właściwych dla umów spółki są opodatkowane. Dlatego też nie korzystają w żadnym przypadku z wyłą-
czenia spod opodatkowania w oparciu o art. 2 pkt 4 upcc. Opodatkowane są stawką w wysokości 0,5%.

11 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 nr 177 poz. 1054, dalej: 
uptu lub VAT). 



Joanna Szlęzak-Matusewicz 686

obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym 
podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób 
wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności 
czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych 
i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Jednocześnie niektóre czynności, 
w tym udzielanie pożyczek12, są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Opodatkowanie udzielenia pożyczki nie przysparza trudności w przypadku, 
gdy udzielanie pożyczek jest jednym z przedmiotów działalności przedsiębiorcy. 
Wówczas usługa taka podlega co do zasady opodatkowaniu VAT, jest jednak z nie-
go zwolniona na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. W konsekwencji nie jest 
opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie zawsze jednak 
dzieje się tak, że spółki grup kapitałowych udzielają pożyczek innym spółkom 
w sposób profesjonalny. Wsparcie finansowe jednej spółki przez drugą może mieć 
różny charakter w zależności od potrzeb – częstotliwy, jednorazowy, o charakterze 
profesjonalnym lub okazjonalnym.

Zasadniczą kwestią dla opodatkowania pożyczki podatkiem od czynności cy-
wilnoprawnych w omawianych stosunkach jest więc rozstrzygnięcie, czy czynność 
udzielenia pożyczki przez spółkę grupy kapitałowej innej spółce tej samej grupy 
kapitałowej dokonana w sposób nieprofesjonalny jest wykonywana w ramach pro-
wadzonej działalności gospodarczej i czy podlega w konsekwencji przepisom ustawy 
o VAT (korzystając jednocześnie ze zwolnienia przedmiotowego). Jeśli tak, nie będzie 
wtedy podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeśli 
zaś pozostaje poza zakresem ustawy o VAT, będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Stanowisko organów podatkowych wyrażane w interpretacjach podatkowych 
w większości przypadków jest raczej korzystne dla podatników. Uznają one bo-
wiem, że czynność udzielenia pożyczki stanowi usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 
ustawy o podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem 
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, przy czym korzysta ze zwolnienia od podatku 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 uptu. Zgodnie z wydawanymi interpretacjami 
indywidualnymi udzielanie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospo-
darczą w związku z jej prowadzeniem można identyfikować i zaliczać do zawodowej 
płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów 
i usług, nawet gdy te czynności nie znajdują się w  jej zakresie przedmiotowym. 
Co więcej, organy podatkowe stoją na stanowisku, iż udzielenie pożyczki przez 
podatnika VAT należy traktować jako odpłatne świadczenie usług bez względu 
na częstotliwość ich udzielania, tak więc nawet jednorazowe udzielenie pożyczki 

12 Art. 43 ust 1 pkt 38 ustawy o VAT.
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będzie skutkowało uznaniem, iż pożyczkodawca wyświadczył usługę. Nieważny 
jest także fakt zgłoszenia świadczenia usług finansowych do KRS jako przedmiotu 
działalności13. Z kolei uznanie umowy pożyczki za czynność podlegającą przepisom 
o podatku od towarów i usług stanowi jednocześnie przesłankę do zwolnienia jej 
z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku 
z 2011 roku14, uznając, że „jeżeli podmiot prowadzący działalność gospodarczą udziela 
pożyczki, to mimo iż nie jest to zasadniczy zakres działalności i czynność taka nie 
została wskazana w przedmiocie działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
udzielenie pożyczki należy uznać za czynność w ramach prowadzonej działalności 
opodatkowanej VAT, a co za tym idzie za czynność zwolnioną z art. 2 pkt 4 upcc”. 
Zdaniem sądu decydujące znaczenie dla uznania pożyczkodawcy za podatnika 
VAT w związku z udzieleniem pożyczki mają dwie okoliczności: wykorzystanie 
przy udzieleniu pożyczki przedsiębiorstwa pożyczkodawcy i odpłatny charakter 
czynności. Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 2012 roku15 
stwierdził, że w przypadku podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego 
działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów 
i usług, podmiot ten działa w charakterze podatnika odnośnie do wszystkich wy-
konywanych przez niego czynności, czyli tych, które mieszczą się w przedmiocie 
jego działalności gospodarczej, jak również tych, które stanowią bezpośrednie, 
stałe i konieczne uzupełnienie takiej działalności (mające charakter sporadyczny, 
okazjonalny, incydentalny).

Pamiętać jednak trzeba, że kwestia uznania pożyczki udzielanej okazjonalnie 
przez podmioty grupy kapitałowej, przy założeniu braku zwolnienia, nie jest do 
końca jednoznaczna, na co zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w jednym 
z wyroków16. Uznano w nim, że pożyczka mająca wyłącznie charakter okazjonalny 
nie nosi cech systematyczności i nie jest też zorganizowaną i świadczoną w sposób 
ciągły usługą pośrednictwa finansowego. Tym samym spółka, która udzieliła pożycz-
ki, nie występowała w roli podatnika, a co za tym idzie usługa taka nie mogła być 
zwolniona z VAT-u, ponieważ pozostawała poza zakresem ustawy o VAT. Naczelny 
Sąd Administracyjny stwierdził zatem, że w odniesieniu do tej umowy pożyczki nie 
powstał obowiązek podatkowy w VAT, gdyż dokonana czynność cywilnoprawna nie 

13 Por. np. interpretacja indywidualna z 6 czerwca 2013 roku, IPTPP2/443–217/13–2/AW; interpreta-
cja indywidualna z 22 maja 2013 roku, IPPP2/443–232/13–4/KG; interpretacja indywidualna z 17 maja 
2013 roku, IBPP2/443–158/13/IK; interpretacja indywidualna z 13 listopada 2013, ILPB2/436–213/13–2/WS.

14 Wyrok WSA z 4 października 2011 roku, I SA/Łd 1085/11.
15 Wyrok WSA z 18 stycznia 2012 roku, I SA/Po 640/11.
16 Wyrok NSA z 30 maja 2012 roku, II FSK 2276/10.
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była usługą pośrednictwa finansowego zwolnioną z tego podatku. W konsekwencji 
nie zostały spełnione warunki określone w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, pozwalające 
na wyłączenie od opodatkowania tym podatkiem przedmiotowej umowy pożyczki.

Z powyższą tezą wyroku NSA trudno się zgodzić, ponieważ jej odniesienie do 
praktyki działalności przedsiębiorców oznaczałoby, że każda czynność o charakterze 
okazjonalnym (w tym np. sprzedaż środka trwałego) powinna pozostać poza zakresem 
opodatkowania VAT, co z drugiej strony wypaczyłoby system podatku od wartości 
dodanej. W tej kwestii warto także przytoczyć orzeczenie Trybunału Sprawiedliwo-
ści UE, który stwierdził, że „artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
należy interpretować w ten sposób, że osoba fizyczna17, która już jest podatnikiem 
podatku od wartości dodanej w związku ze swoją działalnością (prywatnego ko-
mornika), powinna zostać uznana za podatnika względem każdej innej działalności 
gospodarczej wykonywanej w sposób okazjonalny pod warunkiem, że działalność 
ta stanowi działalność w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2006/112”18.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że optymalizacji 
podatkowej polegającej na wyeliminowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych 
powinno służyć:
• wykazanie, że pożyczka jest udzielana w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, oraz
• wykazanie, że pożyczka jest oprocentowana.

Uznanie pożyczki udzielonej w ramach grupy kapitałowej za przedmiot opo-
datkowania PCC nie przesądza jeszcze o tym, że wystąpi z tego tytułu podatek. Dla 
opodatkowania pożyczki istotne są bowiem okoliczności jej udzielenia.

4.  Warunki opodatkowania pożyczki  
w świetle przepisów upcc

Podstawowym warunkiem opodatkowania PCC jest warunek wymieniony w art. 1 
ust. 4 upcc, zgodnie z którym czynności cywilnoprawne podlegają temu podatkowi 
(z wyjątkiem umów spółki i ich zmian), jeżeli ich przedmiotem są:
• rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa mająt-

kowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

17 Tezę orzeczenia można także odnieść do osób prawnych.
18 Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z 13 czerwca 2013 roku w sprawie C-62/12 Galin Kostov prze-

ciwko Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravle-
nie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
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• rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą 
w przypadku, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.
Reguły opodatkowania PCC dotyczą więc dwóch sytuacji. W pierwszej z nich, 

jeżeli przedmiotem czynności cywilnoprawnej są rzeczy znajdujące się w Polsce lub 
prawa majątkowe są wykonywane w Polsce, to czynność podlega opodatkowaniu 
podatkiem od czynności cywilnoprawnych bez względu na miejsce zawarcia umo-
wy, również wtedy, gdy umowa została zawarta poza granicami Polski, bez względu 
na miejsce zamieszkania lub siedziby stron umowy. A zatem jeżeli pieniądze będące 
przedmiotem pożyczki są zlokalizowane w Polsce, to bez względu na to, gdzie jest 
zlokalizowana siedziba spółki (w Polsce czy za granicą) i gdzie jest podpisana umowa, 
czynność w postaci udzielenia pożyczki będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce.

W drugiej sytuacji, jeśli rzeczy znajdują się za granicą lub prawa majątkowe 
wykonywane są za granicą, o opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-
prawnych decyduje łączne spełnienie dwóch warunków: po pierwsze, nabywca musi 
mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i, po drugie, czynność cywilno-
prawna (np. umowa pożyczki) musi być dokonana w Polsce. Przekładając tę zasadę 
na grunt funkcjonowania grup kapitałowych, można zauważyć, że wyeliminowanie 
opodatkowania nastąpi, jeśli środki pieniężne znajdują się za granicą (np. w kasie 
zagranicznej spółki powiązanej, która udziela pożyczki spółce powiązanej z Polski), 
a umowa zostanie zawarta za granicą. Jeśli bowiem uznać pieniądz za rzecz, istotne 
dla opodatkowania ma miejsce położenia pieniędzy. Jeśli więc są zlokalizowane 
np. na zagranicznym rachunku zagranicznej spółki powiązanej pełniącej rolę pożycz-
kodawcy, podpisanie umowy pożyczki za granicą wyeliminuje opodatkowanie PCC. 
Z drugiej strony, jeżeli w momencie zawarcia umowy pożyczki pieniądze znajdują się 
na rachunku bankowym prowadzonym w Polsce, to podlegają one opodatkowaniu 
podatkiem od czynności cywilnoprawnych niezależnie od miejsca zawarcia umowy 
pożyczki i siedziby (miejsca zamieszkania) pożyczkobiorcy.

Pogląd traktowania pieniądza bezgotówkowego jako rzecz jest reprezentowany 
przez organy podatkowy i niektóre sądy administracyjne. W świetle ich interpre-
tacji pieniądze to rzeczy sui generis, których wartość nie wynika z ich właściwości 
fizycznych, lecz z określenia i gwarancji, jakie im zapewnia państwo19.

Sytuacja zmienia się diametralnie, jeśli pieniądz bezgotówkowy zostanie po-
traktowany jako prawo majątkowe. Pogląd taki jest wyrażany przez niektóre sądy 

19 Wyrok NSA z 8 czerwca 2006 roku, II FSK 819/05.
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administracyjne20. Ich zdaniem o obowiązku podatkowym w PCC decyduje wykonanie 
tego prawa. A zatem, gdy pożyczka zostanie udzielona poprzez przelew bankowy 
z polskiego rachunku polskiej spółki na rzecz zagranicznego podmiotu, opodat-
kowanie nie wystąpi, ponieważ prawa majątkowe zostaną wykonane za granicą21.

Na tle wydawanych orzeczeń sądów administracyjnych powstaje więc wątpliwość, 
czy traktowanie pieniądza jako prawa majątkowego w znaczeniu przyjętym przez 
sądy powinna przesądzać o kwestii opodatkowania PCC. Wydaje się, że sposób 
przeniesienia własności przedmiotu pożyczki w odniesieniu do opodatkowania nie 
powinien być istotny. Analiza niektórych orzeczeń sądowych może jednak prowadzić 
do wniosku, że pożyczka udzielona w formie gotówkowej i bezgotówkowej rodzi 
odmienne skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem autorki 
sposób wykonania umowy pożyczki nie powinien mieć znaczenia w kontekście 
powstania obowiązku podatkowego w PCC. W przeciwnym razie, prowadziłoby 
to powstania luki prawnej, jednocześnie potęgując ryzyko podatkowe swobodnej 
interpretacji pojęcia „pieniądz”.

Słusznym wydaje się więc pogląd, zgodnie z którym pieniądz jest prawem 
w określonej kwocie, a miejscem wykonywania tego prawa (w chwili zawarcia umowy 
pożyczki), bez względu na charakter nośnika pieniądza, jest miejsce znajdowania 
się (przechowywania) nośnika materialnego (znaków pieniężnych) bądź miejsce 
prowadzenia rachunku bankowego22.

Skutkiem przyjęcia powyższego stanowiska jest opodatkowanie PCC tych poży-
czek pieniężnych, których środki są zdeponowane w Polsce bez względu na kierunek 
przelewu (zagranica czy Polska). Wydaje się, że podejście to jest słuszne i eliminuje 
ryzyko podatkowe, a optymalizacja podatkowa w tym przypadku nie będzie możli-
wa. Natomiast wtedy, gdy środki pieniężne są zdeponowane na rachunku za granicą 
i umowa zostanie podpisana za granicą, opodatkowanie PCC nie wystąpi.

5. Zwolnienie z opodatkowania pożyczki

Ewentualne podleganie opodatkowaniu może zostać wyeliminowane w wyniku 
skorzystania ze zwolnienia pożyczki z podatku. Kwestia zwolnienia z podatku z ty-

20 Wyrok z NSA z 15 listopada 2011 roku, II FSK 850/10; wyrok NSA z 15 października 2004 roku, 
II FSK 597/04.

21 Miejscem wykonania świadczenia pieniężnego, wobec braku innych postanowień umownych, jest 
miejsce zamieszkania (siedziby) wierzyciela. Por. szerzej art. 454 § 1 Kodeksu cywilnego.

22 Por. A. Goettel, Pożyczka w drodze przelewu bankowego na rzecz podmiotu zagranicznego a PCC. 
Glosa do wyroku NSA z 15 listopada 2011, II FSK 850/10, „Monitor Podatkowy”, nr 8/12, s. 45.
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tułu zaciągnięcia pożyczki w grupie kapitałowej zależy przede wszystkim od tego, 
kto jest pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Analiza przepisów o podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych stanowi podstawę do wyodrębnienia dwóch przypadków 
przepływu pożyczki generujących odmienne skutki podatkowe.

Pierwszy przypadek dotyczy pożyczki udzielanej spółce przez jej wspólnika. 
W praktyce może dotyczyć finansowania spółki zależnej przez spółkę matkę lub 
inną spółkę posiadającą udział mniejszościowy, ale o charakterze bezpośrednim 
(por. rysunek 1). Począwszy od 1 stycznia 2009 roku zwolnione z podatku od  czynności 
cywilnoprawnych są pożyczki udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółce 
kapitałowej23. Przy czym zwolnienie to nie jest uwarunkowane stopniem powiązań, 
tak jak ma to miejsce np. w podatku dochodowym. Istotny jest zatem wyłącznie fakt 
jakichkolwiek powiązań bezpośrednich, aby skorzystać ze zwolnienia.

spółka zależna,
np. spółka córka

brak PCC 

wspólnik,
np. spółka matka

pożyczka

Rysunek 1. Pożyczka udzielana spółce przez jej wspólnika
Źródło: opracowanie własne.

Zwolnienia nie można jednak rozszerzać na inne przypadki. Przykładowo przepływ 
środków pieniężnych w postaci pożyczki między podmiotami z grupy kapitałowej, 
ale powiązanymi w sposób pośredni (por. rysunek 2), lub też pożyczki udzielone 
spółce matce przez spółkę córkę (por. rysunek 3) będą co do zasady opodatkowane.

23 Art. 9 pkt 10 lit. i upcc.
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spółka wnuczka

opodatkowanie PCC 

wspólnik,
np. spółka matka

pożyczkaspółka zależna,
np. spółka córka 

Rysunek 2. Pożyczka udzielana spółce powiązanej w sposób pośredni
Źródło: opracowanie własne.

wspólnik,
np. spółka matka

brak PCC

spóka, np. spółka córka

pożyczka

Rysunek 3. Pożyczka udzielana wspólnikowi przez spółkę
Źródło: opracowanie własne.

6. Zakończenie

Zaciągnięcie pożyczki wewnątrzgrupowej jest korzystniejsze w porównaniu 
z innymi formami finansowania dostępnymi na rynku. W analizie korzyści należy 
jednak wziąć pod uwagę skutki podatkowe zawarcia umowy pożyczki zarówno 
po stronie pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy. W przypadku podatku od czynności 
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cywilnoprawnych skutki te dotyczą wyłącznie pożyczkobiorcy, który jest podatni-
kiem tego podatku, a przedmiotem opodatkowania jest transfer kapitału. Odsetki 
w tej konstrukcji podatkowej pozostają bez znaczenia. Przy relatywnie dużych kwo-
tach pożyczek podatek w wysokości 2% wartości pożyczki może stanowić znaczną 
pozycję kosztową. Z tego względu przedsiębiorcy poszukują takich instrumentów 
optymalizacyjnych, które pozwolą wyeliminować opodatkowanie PCC.

Czy istnieje możliwość zawarcia takiej umowy pożyczki, która będzie spełniać 
jednocześnie dwa warunki:
 - umowa zawarta za granicą,
 - środki �nansowe będące przedmiotem pożyczki są zdeponowane zagranicą?

TAK

Pożyczka udzielona jest spółce kapitałowej przez jej
wspólnika, np. spółkę matkę?

ZWOLNIENIE

BRAK OPODATKOWANIA PCC 

NIE

TAKNIE

OPODATKOWANIE PCC

Czy jedna ze stron umowy pożyczki jest z tego
tytułu opodatkowana podatkiem od towarów
i usług albo zwolniona z podatku od towarów
i usług?

NIE TAK

Rysunek 4.  Schemat postępowania w optymalizacji opodatkowania pożyczki  
w grupie kapitałowej

Źródło: opracowanie własne.
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Podstawowym instrumentem optymalizacyjnym jest w tym przypadku wyłączenie 
z opodatkowania PCC, o ile przynajmniej jedna ze stron z tytułu zawarcia umowy 
pożyczki jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług albo z niego zwolniona 
(por. rysunek 4). Optymalizacja podatkowa jest także możliwa w sytuacji, gdy środki 
pieniężne są zdeponowane na rachunku za granicą i umowa zostanie podpisana za 
granicą. Spółki grupy kapitałowej mogą także skorzystać ze zwolnienia w sytuacji 
finansowania spółki przez jej wspólnika.
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TRYBY FINANSOWANIA PROJEKTÓW 
ZE ŚRODKÓW UE W LATACH 2014–2020  
– POMOC PUBLICZNA, PROJEKTY DOCHODOWE 
I NIEDOCHODOWE ORAZ PROJEKTY HYBRYDOWE

1.  Wprowadzenie

Europejskie Fundusze Strukturalne i  Inwestycyjne (EFSI) na  lata 2014–2020 
są przede wszystkim źródłem finansowania inwestycji, które zgodnie z priorytetami 
strategii Europa 2020 mają doprowadzić do zapewnienia rozwoju: inteligentne-
go, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu1. Powyższe środki 
ujęte w Polsce w 16 regionalnych programach operacyjnych (RPO) i 6 krajowych 
programach operacyjnych (PO) posłużą realizacji projektów przedkładanych do 
finansowania w dwóch podstawowych trybach wsparcia: z pomocą publiczną i bez 
pomocy publicznej.

Skala środków przewidzianych do wykorzystania do 2023 roku2 osiągnie wartość 
ponad 84,959 mld euro3. Dla programów realizowanych w ramach kategorii regionów 
słabiej rozwiniętych i dla programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności 
jest przewidywany maksymalny poziom współfinansowania z EFSI na poziomie 85%4. 
W przypadku regionu lepiej rozwiniętego, jakim jest województwo  mazowieckie, 

1 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu 
– Europa 2020, Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, s. 5.

2 W nowej perspektywie jest stosowana zasada n + 3, co powoduje, że środki z 2020 roku będę mogły 
być wydatkowane do 2023 roku i po tym okresie nastąpi zamknięcie finansowe programów operacyjnych.

3 Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Ministerstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju, 23 maja 2014, s. 158.

4 Szerzej zob.  A.  Bartoszewicz, Zarządzanie środkami z  funduszy UE –  reguły i  zasady kolejnych 
perspektyw finansowych. Praktyczne stosowanie multilevel governance, w:  Podejście krótkookresowe 
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maksymalny poziom współfinansowania ze środków Unii Europejskiej (UE) wy-
niesie 80% wartości wydatków kwalifikowanych5.

Wybór trybu finansowania dokonywany w oparciu o cechy projektu (operacji), 
a de facto transakcje przewidziane w nim do wykonania decyduje nie tylko o wartości 
korzyści (poziomu dofinansowania) możliwej do uzyskania, lecz także wprowadza 
projekt i samego beneficjenta na szczególną ścieżkę realizacyjną. Konsekwencje 
wyboru dotyczą nie tylko fazy inwestycyjnej, lecz także fazy operacyjnej, szczególnie 
w tzw. okresie trwałości operacji6. Uzyskanie większych wartości korzyści w modelu 
bez pomocy publicznej ogranicza możliwości wykorzystania infrastruktury na cele 
gospodarcze wytworzonej w wyniku realizacji projektu. Ponadto wybór tego trybu 
dodatkowo nakłada na beneficjenta obowiązek monitorowania przepływów finan-
sowych, a w przypadku projektu generującego dochód w szczególnych przypadkach, 
opisanych Wytycznymi Instytucji Zarządzającej – przeliczania luki w finansowaniu.

Tryby pomocy publicznej wydają się początkowo mniej atrakcyjne pod wzglę-
dem korzyści, które można otrzymać na finansowanie inwestycji, jednak ostatecznie 
są bezpieczniejsze i trwalsze co do utrzymania wartości wsparcia w całym okresie 
realizacji zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.

i strategiczne w polityce gospodarczej, red. J. Stacewicz, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodar-
czego” nr 95, SGH, Warszawa 2015.

5 Wydatek kwalifikowalny – wydatek lub koszt poniesiony w związku z realizacją projektu w ramach 
PO/RPO, który kwalifikuje się do refundacji, rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) zgodnie 
z umową o dofinansowanie i poświadczenia, ze środków przeznaczonych na realizację PO/RPO w trybie 
określonym w Instrukcji Wykonawczej. Zob. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spój-
ności na lata 2014–2020 (projekt), Umowa Partnerstwa 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Roz-
woju, Warszawa 2014, s. 12.

6 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grud-
nia 2013  roku ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz usta-
nawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i  Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybackiego oraz 
uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, (Dz.Urz. UE L 347/320, 20.12.2013), art. 71 ust. 1. 
„W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się 
zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okre-
sie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam, gdzie ma to zastosowanie, zajdzie którakolwiek 
z poniższych okoliczności: a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar 
objęty programem; b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub pod-
miotowi publicznemu nienależne korzy ści; c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele 
lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. Kwoty niena-
leżnie wypłacone w odniesieniu do takiej operacji są odzyskiwane przez państwo członkowskie w wyso-
kości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogów”.
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2. Tryby pomocowe finansowania operacji

Operacja przedkładana do dofinansowania ze źródeł funduszy UE podlega ocenie 
pod kątem ryzyka wystąpienia w niej pomocy publicznej7. Ocena jest dokonywana 
na podstawie przesłanek wynikających z interpretacji przyjętej przez Komisję Euro-
pejską (KE) i Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wobec art. 107 ust. 1 Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)8. Zgodnie z tą metodyką identyfikuje 
się, czy dochodzi do:
1) transferu z użyciem zasobów publicznych (w jakiejkolwiek formie: finansowej, 

rzeczowej, ludzkiej, formalno-prawnej itp.),
2) przysporzenia korzyści (na warunkach innych niż rynkowe),
3) selektywności (ograniczenia przedmiotowego lub podmiotowego w dostępie 

do korzyści),
4) wystąpienia zakłócenia konkurencji (bezpośredniego lub domniemanego od-

noszącego się do skutków zaistniałej transakcji w postaci zakłócenia warunków 
na rynku w przyszłości),

5) wpływu na handel (świadczenie usług) między Państwami Członkowskimi (bez 
wglądu na wartość transakcji i siłę tego wpływu).
W celu właściwego przebiegu analizy należy zidentyfikować wszystkie cechy ope-

racji – projektu. Zakładamy, że jest tu identyfikowane przedsięwzięcie ograniczone 
w czasie i przestrzeni, wskazujące na przejście ze stanu problemowego (bieżącego, 
negatywnego, niepożądanego, realnie istniejącego) do stanu celu (zdefiniowanego, 
mierzalnego, określonego w czasie i wpisującego się w priorytety źródła finan-
sowania). Ponadto są analizowane wszystkie zasoby użyte do realizacji projektu 
(ujęte w budżecie i harmonogramie przedsięwzięcia). Ostatecznie jest dokonywana 

7 Ibidem, art. 2 pkt 9. Operacja oznacza projekt, umowę, przedsięwzięcie lub grupę projektów wybrane 
przez instytucje zarządzające danych programów lub na  ich odpowiedzialność, przyczyniające się do 
realizacji celów priorytetu lub priorytetów, do których się odnoszą; w kontekście instrumentów finanso-
wych operacja składa się z wkładów finansowych z programu do instrumentów finansowych oraz z póź-
niejszego wsparcia finansowego świadczonego przez te instrumenty finansowe.

8 Źródłowym przepisem całego systemu prawnego w zakresie pomocy publicznej jest art. 107 ust. 1 
Traktatu TFUE (dawnej 87): „Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka 
pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek 
formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębior-
stwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim 
wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”. Wersje skonsolidowane TUE i TFUE 
2013, s. 121. Szerzej zob. też A. Bartoszewicz, Pomoc publiczna narzędziem polityki spójności UE w ramach 
multilevel governance na poziomie krajowym i wspólnotowym – doświadczenia i wprowadzane zmiany, 
„Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 41 (1/2015), red. M. G. Woźniak, Rzeszów 2015.
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analiza systemu zarządzania przyjętego na potrzeby realizacji projektu (systemu 
proponowanego przez beneficjenta, jak i systemu wynikającego z wymagań in-
stytucji finansującej – krajowego lub regionalnego systemu wsparcia). Powyższe 
cechy projektu determinują ujawnienie się przesłanek, o których była mowa powy-
żej. Zakładając, że mają one charakter kumulatywny, to dopiero wystąpienie ich 
wszystkich w ramach danej operacji daje przesłanki do uznania, że projekt będzie 
podlegał regułom pomocy publicznej.

Warto podkreślić, że pomimo tego, iż analizie podlega projekt (dany typ ope-
racji), to uwaga powinna być zwrócona bezpośrednio na poszczególne transakcje. 
W przypadku zidentyfikowania choć jednej transakcji, w ramach której wystąpią 
powyższe przesłanki, pojawia się konieczność rozpatrzenia modelu finansowania 
w trybie pomocy publicznej. Czy wówczas cały projekt będzie podlegać temu try-
bowi? Wszystko zależy od tego, czy uda się taką transakcję wyizolować. Miałoby 
to polegać na zapewnieniu, że transakcja ta nie ma wpływu na uzyskanie pośrednich 
korzyści przez pozostałą cześć projektu, zaś pozostałe transakcje nie wpływają na tę. 
W przypadku wyizolowania takiej transakcji, jej finansowanie odbywa się w trybie 
pomocy publicznej, pozostała część projektu może być finansowana na zasadach 
bez pomocy publicznej. Jeśli jednak przepływy korzyści między poszczególnymi 
transakcjami występują, cały projekt będzie musiał być objęty zasadami udzielania 
wsparcia w trybie pomocy publicznej.

Zakres realizacji projektu w trybie pomocy publicznej ogranicza się do możliwo-
ści wyboru jednej z pięciu głównych i jednego dodatkowego trybu szczegółowego. 
Istnieje możliwość zastosowania trybu pomocy indywidualnej, która oznacza: 
pomoc ad hoc (nieprzyznaną na podstawie programu pomocy) i pomoc przyznaną 
indywidualnym beneficjentom na podstawie programu pomocy. Wartość korzyści 
uzyskiwanej w takim modelu wynika bezpośrednio z zapisów programu pomo-
cowego lub jest określana decyzją KE, w praktyce nie osiąga wartości wyższej niż 
kierowane na dany obszar sektorowy programy pomocowe lub wyłączenia blokowe. 
Komisja Europejska, podejmując decyzję, kieruje się wspólnotowymi wytycznymi 
dotyczącymi pomocy regionalnej, horyzontalnej lub sektorowej.

Kolejnym trybem jest realizacja wsparcia na podstawie wyłączenia blokowego, 
czyli aktu prawnego wydawanego przez KE, na którego podstawie pewne kategorie 
pomocy są uznane za zgodne ze wspólnym rynkiem i w związku z tym nie wymagają 
wcześniejszej notyfikacji i uzyskania zgody KE. Najszerszym wyłączeniem bloko-
wym jest to działające na podstawie Rozporządzania Komisji (UE) nr 651/20149. 

9 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający zna-
czenie dla EOG), (Dz.Urz. UE L 187/1, 26.6.2014).
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Identyfikuje ono szereg kategorii pomocy, wobec których może zostać zastosowane, 
określając również maksymalne wartości przysporzenia korzyści możliwe do uzy-
skania na daną operację. W przypadku pomocy regionalnej, pomimo 85% lub 80% 
stopy dofinansowania na poziomie osi priorytetowej, dofinansowanie ze środków 
unijnych w Polsce nie może co do zasady przekroczyć 50% wydatków kwalifikowa-
nych10. Z kolei na przykład w ramach kategorii pomocy na działalność badawczą, 
rozwojową i innowacyjną intensywność pomocy dla poszczególnych beneficjentów 
nie przekracza: 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych, 
50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych, 25% kosztów 
kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych, 50% kosztów 
kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności11.

Trzecim trybem jest finansowanie w ramach programu pomocowego, w formie 
aktu prawnego wydawanego na poziomie Państwa Członkowskiego (PC), na którego 
podstawie, bez dodatkowych środków wykonawczych, można przyznać pomoc in-
dywidualną przedsiębiorstwom określonym w sposób ogólny i abstrakcyjny w tym 
akcie12. Program pomocowy może mieć swoje źródło w wyłączeniu blokowym, 
wówczas jego notyfikacja nie jest wymaganym krokiem w procesie uruchamiania 
opisanego w nim wsparcia. Wartość dofinansowania możliwa do otrzymania jest 
określana bezpośrednio w programie pomocowym lub wynika z wyłączenia bloko-
wego, na którego podstawie taki program pomocowy jest konstruowany.

Czwartym trybem jest model dofinansowania wynikający z art. 106 ust. 2 
TFUE, który zakłada, że przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami 
świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (np. w zakresie gospodarki odpa-
dami, transportu miejskiego, ale również sportu czy kultury itp.) podlegają normom 
Traktatu, zwłaszcza regułom konkurencji, w granicach, w jakich ich stosowanie 
nie stanowi prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych 
zadań, które zostały im powierzone. Przyjmuje się tu, że nawet w takich sytuacjach 
nie może dojść do naruszenia rozwoju handlu wspólnotowego w sposób sprzeczny 

10 Dla małych i średnich przedsiębiorstw maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 10 punk-
tów procentowych dla średnich i 20 punktów procentowych dla mikro i małych. Szerzej zob. Wytyczne 
w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Tekst mający znaczenie dla EOG), Komunikaty Insty-
tucji, Organów i Jednostek Organizacyjnych Unii Europejskiej, Komisja Europejska (2013/C 209/01) oraz 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regio-
nalnej na lata 2014–2020, Warszawa, 1 lipca 2014, (Dz.U. 2014 poz. 878).

11 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014…, op.cit., art. 25.
12 Dodatkowo można mówić tu o każdym akcie prawnym, na którego podstawie przedsiębiorstwu 

lub przedsiębiorstwom można przyznać pomoc niezwiązaną z konkretnym projektem na czas nieokre-
ślony lub o nieokreślonej wysokości. Szerzej zob. art. 2 pkt 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.
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z interesem UE. Tego typu model finansowania zakłada konieczność weryfikacji 
czterech warunków określonych w orzeczeniu w sprawie Altmark13, pozwalających 
na wykluczenie występowania pomocy publicznej. W przeciwnym razie, jeśli pomoc 
publiczna wystąpi (w sytuacji niespełnienia kryteriów przywołanych wyrokiem 
TSUE), gdyż przyznawane wsparcie (w formie tzw. rekompensaty) spełnia ogólne 
warunki wymienione w art. 107 ust. 1 TFUE, będzie ona stanowić pomoc publiczną 
podlegającą postanowieniom kolejnych artykułów: 93, 106 i 107 TFUE. Wówczas, 
żeby zapewnić zgodność realizowanej transakcji z prawem wspólnotowym muszą 
zostać spełnione warunki określone w specjalnie do tego celu tworzonych dokumen-
tach KE w sprawie rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznych (decyzjach 
lub wytycznych)14. Wartość korzyści uzyskiwana w formie rekompensaty może 
stanowić nawet do 100% wartości wydatków kwalifikowanych, w przypadku braku 
pokrywania ich części z dochodów wynikających ze świadczenia usługi publicznej, 
np. w formie biletów za przejazd transportem publicznym. W przeciwnym wypadku 
może stanowić proporcjonalnie pokrycie wartości niepokrytych wydatków inwe-
stycyjnych i operacyjnych wynikających ze zobowiązania do świadczenia usługi 
w ogólnym interesie gospodarczym.

Piąty tryb szczegółowy jest skierowany do szczególnych transakcji prowadzo-
nych przez przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji. Wówczas stosuje się 
wobec nich specyficzne narzędzia, których celem jest ratowanie i restrukturyzacja 
przedsiębiorstw15. W przypadku pomocy w tym trybie Komisja Europejska szcze-
gółowo określa zakres wydatków kwalifikujących się do wsparcia, okres takiego 
wsparcia, ale też skutki związane z oczekiwanym rezultatem prowadzenia działań 
restrukturyzacyjnych w danym przedsiębiorstwie lub branży. Należy zaznaczyć, 
że ten tryb pomocy jest w przypadku finansowania projektów ze środków EFSI 
stanowczo ograniczony stosownymi zapisami m.in. w Wytycznych KE.

Ostatnim trybem, który jednak nie spełnia wszystkich przesłanek pomocy pu-
blicznej (zakłada się w nim, że nie dochodzi do zakłócenia konkurencji i wpływu 
na wymianę handlową między PC) jest pomoc de minimis. Jest to szczególny rodzaj 

13 Wyrok TSUE z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH, Regirungsrasi-
dium Magdeburg i Nahverehrsgesellschaft Altmark GmbH.

14 Szerzej zob. Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Trak-
tatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyzna-
wanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie 
gospodarczym, czy też Wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu 
świadczenia usług publicznych.

15 Komunikat Komisji, Wytyczne dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przed-
siębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji, (Tekst mający znaczenie dla EOG) Bruksela 
2013, draft.
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pomocy o niskich wartościach. Istnieją obecnie cztery podstawowe rodzaje pomocy 
de minimis:
• pomoc de minimis na zasadach ogólnych do 200 000,00 euro (do 100 000,00 euro 

w sektorze transportu drogowego towarów),
• pomoc de minimis w rolnictwie do 15 000,00 euro,
• pomoc de minimis w rybołówstwie do 30 000,00 euro,
• pomoc de minimis udzielana na świadczenia usług publicznych do 500 000,00 

euro16.
Pozostałe możliwości finansowania operacji wynikają z sektorowych lub ho-

ryzontalnych wytycznych, decyzji dotyczących danego sektora lub rozporządzeń 
identyfikujących poszczególne typy transakcji możliwe do finansowania ze środków 
publicznych17.

Należy podkreślić, że poszczególne tryby mogą być rozłączne, z uwagi na zapisy 
podstaw prawnych udzielania wsparcia. Jeśli jednak taka rozłączność nie występuje, 
jest dopuszczalna kumulacja pomocy (pokrywanie tych samych wydatków z różnych 
źródeł) z zachowaniem zasad wspólnotowych regulujących taką kumulację.

3.  Tryby finansowania operacji poza pomocą publiczną 
i pomocą de minimis

W przypadku możliwości prowadzenia operacji poza systemem pomocowym 
istotne jest zidentyfikowanie cech operacji dochodowej. Wsparcie projektu w tym 
trybie jest możliwe na dwa sposoby: wobec operacji generującej dochód lub wobec 
operacji takiego dochodu niegenerującej. Zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 dochód oznacza wpływy środków 

16 Szerzej zob. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sto-
sowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE 
L 352 z 24.12.2013), Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie 
zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 
z  dnia 24  lipca 2007  roku w  sprawie stosowania art. 87 i  88 Traktatu WE w  odniesieniu do pomocy 
w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa (Dz.Urz. UE L 193/6, 25.07.2007) oraz Rozpo-
rządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom 
wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Tekst mający znaczenie dla EOG), 
(Dz.Urz. UE L 114/8, 26.04.2012).

17 Szerzej zob. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej na stronach Urzędu Ochrony Konku-
rencji i  Konsumentów, http://www.uokik.gov.pl/modernizacja_przepisow_o_pomocy_publicznej.php 
(1.04.2015).
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pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary 
lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio 
przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę grun-
tu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne 
i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesie-
nia. Oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są  traktowane 
jako dochody, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji 
na dzia łalność.

Mając powyższe na uwadze, identyfikuje się dwie podstawowe przesłanki:
1) w analizowanej transakcji musi zostać ujawniony dochód jako różnica między 

przychodami operacyjnymi i kosztami operacyjnymi liczonymi w okresie referen-
cyjnym adekwatnym dla danego sektora, w którym jest dokonywana inwestycja18,

2) weryfikuje się źródło płatności za świadczenia generowane w operacji, zakłada-
jąc, że muszą wystąpić płatności ponoszone bezpośrednio przez korzystających 
(np. w przypadku autostrady opłaty za przejazd ponoszone są przez bezpośrednio 
użytkujących, zaś w przypadku drogi krajowej jej koszt ponoszą wszyscy podat-
nicy, zaś korzystającymi są jedynie użytkownicy danego odcinka)19.
Zapis art. 61 ust. 3 prezentuje ponadto, że dochody operacji powinny być okre-

ślane z góry za pomocą jednej z metod, wybranej przez instytucję zarządzającą dla 
danego sektora, podsektora lub rodzaju operacji. Pierwszą metodą jest zastosowanie 
zryczałtowanej procentowej stawki dochodów określonej dla sektora lub podsektora 
właściwego dla danej operacji. Drugą zaś jest obliczenie zdyskontowanego dochodu 
danej operacji z uwzględnieniem okresu odniesienia odpowiedniego dla danego sek-
tora lub podsektora właściwego dla danej operacji, zwykle oczekiwanej rentowności 
dla danej kategorii inwestycji, zastosowania zasady „zanieczyszczający płaci” oraz, 
w stosownych przypadkach, zastosowania zasady sprawiedliwości w powiązaniu ze 
względną zamożnością danego PC lub regionu20.

W przypadku zidentyfikowania operacji generującej dochód po ukończeniu 
konieczne jest wzięcie pod uwagę wartości jej całkowitego kwalifikowanego kosztu. 
Powyższe zasady mają zastosowanie jedynie do sytuacji, gdy taki koszt przekracza 

18 Pełna metodyka analizy oraz długości okresów referencyjnych są przedstawione w opracowaniu 
KE: Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, fundusze strukturalne, Fundusz 
Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regio-
nalnej Raport końcowy przedłożony przez TRT Trasporti e Territorio oraz CSIL Centre for Industrial 
Studies 16.06.2008.

19 Szerzej zob. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020 (projekt), Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014, s. 34 i nast.

20 Szerzej zob. art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013…, op.cit.
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1 mln euro. W przypadku, gdy wartość operacji jest niższa, zasada dofinansowania 
(maksymalna intensywność dofinansowania) jest stosowana w ten sam sposób jak 
dla operacji niegenerującej dochodu i może osiągnąć maksymalną intensywność 
pomocy wynikającą z decyzji KE dla danego priorytetu, czyli maksymalnie 85%. 
Jeśli wartość całkowitego kwalifikowanego kosztu operacji przekracza powyższą 
wartość, wówczas mają zastosowanie dwie metody prezentowane powyżej, w tym 
konieczność wyliczania luki w finansowaniu.

Wytyczne IZ wobec tego typu operacji wskazują na metodykę postępowania 
zarówno na etapie identyfikacji danego typu operacji, jak i na etapie finansowania 
inwestycji oraz utrzymywania jej trwałości. Wartość dofinansowania z EFSI jest wy-
liczana na podstawie metodyki ujętej w Podrozdziale 7 Wytycznych IZ – Określenie 
wartości dofinansowania z funduszy UE. Zgodnie z tą metodyką w celu obliczenia 
wskaźnika luki w finansowaniu należy odnieść się do przepływów pieniężnych 
oszacowanych na podstawie metody standardowej lub złożonej, uwzględniając 
następujące kategorie zdyskontowanych przepływów pieniężnych: zdyskontowane 
nakłady inwestycyjne na realizację projektu, bez rezerw na nieprzewidziane wydat-
ki, uwzględniające zmiany w kapitale obrotowym netto, zdyskontowane przychody 
projektu, zdyskontowane koszty operacyjne projektu, zdyskontowane nakłady od-
tworzeniowe i zdyskontowana wartość rezydualna21. W celu wyliczenia wskaźnika 
luki w finansowaniu zdyskontowany dochód (tj. zdyskontowane przychody pomniej-
szone o zdyskontowane koszty operacyjne i nakłady odtworzeniowe) powiększa się 
o zdyskontowaną wartość rezydualną. Na powyższe wartości mają wpływ zmiany 
wynikające z procesu realizacji inwestycji, w tym procedur przetargowych, a tym 
samym istotny będzie proces monitorowania tych wartości w trakcie fazy inwesty-
cyjnej, ale również w fazie operacyjnej, szczególnie w okresie trwałości operacji.

Druga z metod prezentowana w Wytycznych wychodzi naprzeciw zapisom art. 61 
ust. 3 pkt a oraz ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013 i określa, że dla projektów z wy-
branych sektorów lub podsektorów wprowadza się zryczałtowane procentowe stawki 
dochodów. Zastosowanie takich stawek zryczałtowanych eliminuje konieczność ob-
liczania wartości dofinansowania w oparciu o indywidualną analizę poszczególnych 
projektów. Pozwala to na przyjęcie założenia, że projekty należące do danego typu, 

21 Definicje poszczególnych pojęć zostały zawarte w art. 16 i art. 17 lit. a, b i c Rozporządzenia delego-
wanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego, (Dz.Urz. UE L 138/5, 13.5.2014).
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sektora lub podsektora generują określony poziom dochodów, a co za tym idzie, 
występuje w nich z góry określony poziom luki w finansowaniu22.

Pomijając sytuacje projektów, wobec których nastąpiło zastosowanie stawek 
ryczałtowych, to pozostałe przypadki wymagają zastosowania stałego systemu 
monitorowania, aby ograniczyć ryzyko otrzymywania nienależnych korzyści, 
gdyby doszło do zmiany rzeczywistej wielkości luki w  finansowaniu lub pro-
jekt zacząłby generować dochód. W takich przypadkach następuje konieczność 
przekalkulowania luki w finansowaniu, a tym samym zweryfikowania należnej 
wartości intensywności wsparcia. W przypadku zidentyfikowania dochodów 
obniżają one wartość transferów ze środków EFSI, zaś kwoty nadpłacone zostają 
przez beneficjenta zwrócone23.

Ostatnim typem modelu finansowania są operacje realizowane w modelu partner-
stwa publiczno-prywatnego, nazywane projektami hybrydowymi. W przypadku, gdy 
beneficjentem projektu hybrydowego jest podmiot publiczny, jest możliwa refundacja 
wydatków kwalifikowanych, które zostały poniesione przez partnera prywatne-
go24. Analogicznie jak w projektach generujących dochód, w tym modelu również 
przewidziano dwie alternatywne metody obliczania wartości dofinansowania dla 
projektu: metoda kalkulacji luki w finansowaniu i metoda zryczałtowanych stawek 
procentowych dochodów dla projektów z wybranych sektorów lub podsektorów.

4. Zakończenie

Kolejne okresy programowania, a szczególnie zamykana obecnie perspektywa 
na lata 2007–2013, wykazały, jak dużym zainteresowaniem cieszy się finansowanie 
operacji z  funduszy UE. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu 
Informatycznego KSI SIMIK 07–13 od początku uruchomienia programów do 
1 marca 2015 roku podpisano z beneficjentami 105 433 umów o dofinansowanie 
na kwotę 410,8 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części 
UE – 288 mld zł. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne 

22 Szerzej zob. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyj-
nych…, op.cit., s. 38 i nast.

23 Szerzej zob. Rozdział 11 – Monitorowanie dochodu oraz kosztów kwalifikowalnych (EC) w przypadku 
projektów generujących dochód, w: Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projek-
tów inwestycyjnych…, op.cit., s. 50 i nast.

24 Szerzej zob.  art. 64 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr  1303/2013 oraz 
Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych…, op.cit., s. 54 
i nast.
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wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 327,1 mld zł, a w części 
dofinansowania UE – 231,8 mld zł25.

Skala interwencji i zainteresowania pomocą publiczną obrazuje poziom jej udzie-
lenia monitorowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). 
W raporcie za 2013 rok potwierdzono, że podobnie jak w latach poprzednich naj-
częściej stosowaną formą pomocy była pomoc należąca do grupy A1, czyli dotacje, 
refundacje, rekompensaty, i stanowiła ona wartość 14,76 mld zł, zaś łącznie w latach 
2009–2013 przekroczyła wartość 73,237 mld zł26.

Do głównych beneficjentów wsparcia zaliczano samorządy i przedsiębiorców. 
Samorządy preferowały tryby wsparcia wyłączające pomoc publiczną, zaś przedsię-
biorcy otrzymywali wsparcie na zasadach pomocy publicznej i pomocy de minimis. 
Większość samorządów, przygotowując swoje projekty, maksymalizowała poziom 
korzyści przez konstruowanie ich pod tryb projektu niegenerującego dochodu 
(poprzez zakładanie braku jakichkolwiek dochodów lub pomijając transfery od 
bezpośrednio korzystających). Ostatecznie sprawiło to, że takie projekty nie tylko 
są niedochodowe, a tym samym koszt ich utrzymania ponosi bezpośrednio jednost-
ka samorządu terytorialnego, lecz także na bazie wytworzonego w nich majątku 
nie można prowadzić żadnej działalności gospodarczej. Przypadający na kolejne 
lata okres trwałości wielu inwestycji wyraźnie wpłynie na pogorszenie gospodarki 
finansowej poszczególnych samorządów. Spowoduje to, że w kolejnej perspektywie 
finansowej wiele z nich będzie miało realne ograniczenia w realizacji nowych inwe-
stycji i zaciąganiu kolejnych wieloletnich zobowiązań finansowanych.

Mając na uwadze przedstawione tryby wsparcia, można przedstawić następu-
jące rekomendacje dotyczące wydatkowanie EFSI w ramach nowej perspektywy 
finansowej 2014–2020:
• Samorządy powinny rozważyć przygotowanie i realizowanie projektów opartych 

na możliwości co najmniej generowania dochodu, a docelowo nawet w modelu 
umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej – na majątku wytwo-
rzonym podczas realizacji projektu. Taki model wymaga wpisania się zasadami 
realizacji projektu w tryby pomocy publicznej. Niższa intensywność pomocy 
w fazie inwestycyjnej jest wówczas rekompensowana możliwością generowania 
korzyści finansowych w fazie operacyjnej. Takie podejście zmniejsza długookre-
sowe obciążanie budżetu projektodawcy kosztami utrzymania majątku, a tym 

25 Miesięczny raport MIR: Poziom realizacji programów – stan na 1 marca 2015 roku http://www.
funduszeeuropejskie.2007–2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Strony/poziom_ reali-
zacji_programow_02032015.aspx (1.04.2015).

26 Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2013 roku, Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, Warszawa, październik 2014, s. 19 i nast.
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samym zwiększa swobodę decyzyjną poprzez poprawę płynności finansowej 
jednostki.
Wszystkie działania ujęte w PO/RPO i przygotowywane na ich bazie konkursy 

powinny przewidywać równoległe ścieżki/schematy realizacyjne w trybie pomoco-
wym i niepomocowym, tak aby w każdym obszarze interwencji z góry przewidywać 
możliwość swobodnego kształtowania decyzji ze strony beneficjentów. Doświadcze-
nia w wydatkowaniu EFSI w perspektywach 2004–2006 i 2007–2013 wskazują, że 
część działań przewidywała jedynie ścieżki niepomocowe, co ostatecznie sztucznie 
wymuszało dostosowanie się beneficjentów do danego modelu realizacyjnego w celu 
pozyskania jakiegokolwiek finansowania.
• W ramach obowiązkowego systemu informacji i promocji EFSI wobec państwa 

członkowskiego jest wskazane przeprowadzenie kampanii uświadamiającej 
beneficjentów co do skutków realizacji operacji w danym trybie wsparcia, ze 
wskazaniem ryzyka związanego z realizacją projektów w ramach operacji ge-
nerującej i niegenerującej dochodu, a także korzyści, jakie wiążą się ze swobodą 
prowadzenia działalności gospodarczej na bazie projektów objętych pomocą 
publiczną. W ramach systemu wsparcia środkami pomocy technicznej powinno 
się poszerzyć zakres szkoleń skierowanych do beneficjentów o zakresy trybów 
udzielania wsparcia. Dotyczy to przede wszystkim tematyki ścieżek pomocy 
publicznej, ale również zasad monitorowania projektów generujących dochód 
i przeliczania luki w finansowaniu. Wskazane jest wytworzenie w tym celu 
wsparcia systemowego wobec jednostek samorządu terytorialnego.
W wyniku obserwacji skali transferów publicznych przeprowadzonych w Polsce 

w okresie od wejścia do UE, jak również na podstawie oceny wielkości transferów 
przygotowanych w ramach perspektywy 2014–2020 należałoby rozważyć wydzielenie 
z UOKiK zadań związanych z tematyką oceny procesu udzielania i monitorowania 
pomocy publicznej. Wskazane jest powołanie specjalistycznego urzędu zajmującego 
się wyłącznie tą tematyką, gdyż ryzyko nieprawidłowości działań w tym obszarze 
jest wysoce kosztowne. Potwierdza to krajowe doświadczenie związane z likwida-
cją sektora stoczniowego, w wyniku udzielania nienależnej pomocy publicznej dla 
stoczni, jak też problemy wynikające z braku kompetencji przeprowadzenia działań 
pomocowych, które są identyfikowane w procesie restrukturyzacji sektora węglowego.

Skala transferów środków publicznych przewidzianych na nową perspektywę 
2014–2020 pozwala zakładać, że część z nich będzie przeprowadzona nieprawidłowo 
i doprowadzi do konieczności zwrotu przynajmniej części wsparcia. Obniżenie tego 
ryzyka nastąpi poprzez podniesienie kompetencji zarówno organów nadzorujących, 
jak i samych beneficjentów pomocy i to niezależnie od tego, w jakim trybie będzie 
ona udzielana.
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Omawiane zagadnienia i wypływające z nich ryzyko są obecnie szczególnie 
istotne, gdyż zgodnie z zasadami realizacji nowej perspektywy programowej Ko-
misja Europejska ma prawo nakładania korekt finansowych w drodze anulowania 
całości lub części wkładu UE do programu i odzyskania nienależnie wypłaconych 
kwot od PC, gdyby doszło do ruszenia przepisów prawa wspólnotowego27. Mowa 
jest tu o dwóch szczególnych sytuacjach:
1) naruszenie miało wpływ na wybór przez właściwy podmiot operacji do wsparcia 

z EFSI,
2) naruszenie miało wpływ na kwotę wydatków zadeklarowanych do refundacji 

z budżetu UE.
Co warto podkreślić, przepisy wspólnotowe stanowią, że dzieje się to również 

w przypadku, gdy ze względu na charakter naruszenia nie jest możliwe ustalenie 
takiego wpływu, lecz istnieje uzasadnione ryzyko, że naruszenie miałoby taki skutek28.
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Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 roku uzupeł-
niające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustana-
wiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, (Dz.Urz. UE L 138/5, 
13.5.2014).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznające nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG), (Dz.Urz. UE L 187/1, 26.6.2014).
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Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie stosowa-
nia art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis 
dla sektora rybołówstwa, (Dz.Urz. UE L 193/6, 25.7.2007).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia mapy 
pomocy regionalnej na lata 2014–2020, Warszawa, 1 lipca 2014 (Dz.U. 2014 poz. 878).

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu spo-
łecznemu – Europa 2020, Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010 KOM (2010) 2020 
wersja ostateczna.

System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy struk-
turalnych, Pełnomocnik Rządu do spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych 
na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, CZ8/9013–2/JB/07, War-
szawa, listopad 2007.

Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 23 maja 2014.

Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 12 listopada 2012 (ostatnia aktualiza-
cja: 27 lutego 2013), (OR. fr) 6655/7/08 REV 7.

Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Tekst mający znaczenie dla 
EOG), Komunikaty Instytucji, Organów i Jednostek Organizacyjnych Unii Europej-
skiej, Komisja Europejska (2013/C 209/01).

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na  lata 2014–2020 (projekt), Umowa Partnerstwa 2014–2020, Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju, Warszawa 2014.

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w  tym projektów generujących dochód i  projektów hybrydowych na  lata 2014–2020 
(projekt), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.





Sławomir Kowalski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

FINANSOWANIE ROLNICTWA  
W RAMACH DOPŁAT BEZPOŚREDNICH

1.  Wprowadzenie

Wspólna Polityka Rolna (WPR) przez kilkadziesiąt lat funkcjonowania charak-
teryzowała się elastycznością i zdolnością adaptacji do zmiennych uwarunkowań 
występujących na rynkach rolnych i w innych sektorach gospodarki. Zmiany te od-
zwierciedlały pojawiające się na przestrzeni lat wyzwania związane z procesami 
globalizacji i liberalizacji czy kolejnymi rozszerzeniami Unii Europejskiej. Wiązało 
się to z wprowadzaniem znaczących zmian kształtu i instrumentarium WPR. Jed-
nak podstawowe jej cele, które zostały zapisane w Traktacie Rzymskim, nie zostały 
zmienione do dzisiaj, przynajmniej w sensie formalnym.

Integracja z Unią Europejską stworzyła nowe warunki dla rozwoju obszarów 
wiejskich i rolnictwa. Polska uzyskała dostęp do funduszy unijnych. Realizację 
zadań z zakresu wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich zgodnie z systemem obo-
wiązującym w UE zapoczątkował w Polsce Program SAPARD. Po integracji z UE 
realizowano dalsze programy wspierające rolnictwo i obszary wiejskie, takie jak 
PROW 2004–2006, SOP Rolny, PROW 2007–2013. Celem tak realizowanej polityki 
jest skuteczniejsze i konsekwentne podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkań-
ców obszarów wiejskich.

Jednym z podstawowych mechanizmów wparcia rolnictwa o charakterze struk-
turalnym są płatności bezpośrednie, wchodzące w zakres I filaru WPR. Zostały one 
wprowadzone do WPR w 1992 roku w ramach reformy MacSharry’ego w postaci 
tzw. dopłat wyrównawczych.

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie systemu płatności bez-
pośrednich w Polsce w kontekście rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej. 
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W pracy przedstawiono ewolucję płatności bezpośrednich w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej, zaprezentowano podstawowe informacje na temat modeli płatności 
bezpośrednich obowiązujących w Unii Europejskiej, scharakteryzowano system 
płatności bezpośrednich obowiązujący w Polsce i ich wykorzystanie ze szczególnym 
uwzględnieniem perspektywy finansowej 2007–2013.

2.  Instrumenty wsparcia rolnictwa w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej

Polityka państwa wobec obszarów wiejskich powinna uwzględniać zarówno 
rolnictwo, jak i pozarolniczy rozwój wsi. Kierunki wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich muszą być komplementarne i powinny się uzupełniać z  innymi krajo-
wymi politykami i strategiami, które określają główne cele i priorytety rozwojowe 
Polski w obszarze polityki spójności. Polityka rozwoju obszarów wiejskich opiera 
się na osiach priorytetowych, które wspierają realizację celów: produkcyjno-ekono-
micznego, środowiskowego i społecznego rozwoju zrównoważonego.

Cele realizacji priorytetów osi 1. – gospodarczej – dotyczą upowszechniania 
wiedzy i poprawy potencjału ludzkiego, restrukturyzacji, rozwoju kapitału rzeczo-
wego i wspierania innowacji oraz poprawy jakości produkcji i produktów rolnych. 
Celami osi 2. – środowiskowej – jest ukierunkowanie rozwoju obszarów wiejskich 
na zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych i  leśnych, natomiast cele osi 3. 
dotyczą możliwości różnicowania gospodarki wiejskiej, dostarczenia podstawowych 
usług dla ludności, a także odnowy wsi i zachowania jej dziedzictwa kulturowego. 
Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając program Leader jako 
oś 4., proponuje włączenie społeczności lokalnej w procesy planowania i zarządzania 
rozwojem obszarów wiejskich1.

Łączna kwota środków publicznych zarówno unijnych, jak i krajowych, prze-
znaczonych na rozwój wsi i obszarów wiejskich w programach SAPARD, PROW 
2004–2006, SPO „Rolnictwo” i PROW 2007–2013 wynosi około 23,7 mld euro. Środki 
finansowe programów realizowanych w poprzednich okresach programowania 
zostały wykorzystane praktycznie w całości2.

1 B. Kutkowska, M. Golinowska, T. Berbeka, Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej i innych 
polityk sektorowych skierowanych na obszary wiejskie i rolnictwo Dolnego Śląska, Uniwersytet Przyrod-
niczy we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 34.

2 K. Chmurzyńska, Efekty WPR w odniesieniu do obszarów wiejskich, w: Analiza efektów realiza-
cji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, red. M. Wigier, Instytut Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2011, s. 42.
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Do głównych zadań poszczególnych instrumentów WPR należy m.in.: zapew-
nianie wystarczającego poziomu produkcji artykułów rolno-spożywczych, ich 
konkurencyjności na rynku globalnym, a  także odpowiedniego standardu życia 
producentów rolnych; dbanie o zrównoważenie środowiskowe i o wysoką jakość 
produktów zarówno pod względem zdrowotnym, jak i sanitarno-weterynaryjnym3.

Instrumenty WPR wspierające rolnictwo możemy podzielić na:
• bezpośrednio podtrzymujące dochody rolników w postaci płatności bezpośrednich,
• regulujące podaż produktów rolno-spożywczych poprzez wprowadzenie limitów 

produkcyjnych (kwoty produkcyjne) na wybrane produkty rolne oraz system 
odłogowania gruntów,

• wspierające rynek wewnętrzny i podtrzymujące ceny: interwencja rynkowa, 
prywatne przechowalnictwo, system cen rynkowych, dopłaty do produkcji, 
przetwórstwa i konsumpcji,

• chroniące rynek wewnętrzny dzięki odpowiedniej polityce importowej, w któ-
rej skład wchodzą m.in.: cła importowe, ceny wejścia, kontyngenty ilościowe, 
klauzule zabezpieczające, opłaty wyrównawcze itp.,

• zapewniające konkurencyjność na rynku globalnym poprzez subsydia i opłaty 
eksportowe.
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Rysunek 1.  Wydatki z budżetu UE na poszczególne instrumenty WPR w latach 2005 i 2010 
(w mld euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Evaluation of Measures Applied under the Common Agricultu-
ral Policy to the Cereals Sector, Bruksela 2012.

3 S. Szumski, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2007, s. 88.
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Kształt i wzajemne oddziaływanie tych instrumentów ulega ciągłym zmianom, 
najczęściej w ramach kolejnych reform WPR (rysunek 1).

3.  Systemy płatności bezpośrednich  
obowiązujące w UE

Generalnie w Unii Europejskiej funkcjonują dwa systemy płatności: system 
płatności jednolitej (Single Payment Scheme – SPS) i system jednolitej płatności 
obszarowej (Single Area Payment Scheme – SAPS).

System płatności jednolitej (SPS) jest stosowany przez państwa UE-15 oraz 
Chorwację, Maltę i Słowenię. W systemie SPS funkcjonują trzy modele płatności: 
historyczny, regionalny i mieszany (hybrydowy). Płatności są przyznawane rolnikowi 
na podstawie posiadanych przez niego uprawnień, które muszą być aktywowane 
poprzez przypisanie ich do ziemi.

W modelu historycznym (A) liczbę i wartość uprawnień ustalano na podstawie 
średniego poziomu wsparcia i średniej liczby hektarów objętych wsparciem w okre-
sie referencyjnym obejmującym lata 2000–2002. Z uwagi na fakt, że w okresie tym 
różnicowano wsparcie w zależności od kierunku produkcji, zróżnicowane są również 
wartości uprawnień przyznanych poszczególnym rolnikom w ramach pierwszego 
przydziału. Ten model płatności jest stosowany przez Austrię, Belgię, Francję, Grecję, 
Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Portugalię, Szkocję, Walię i Włochy.

W modelu regionalnym (B) wszystkie uprawnienia do płatności przyznawane 
rolnikom z danego regionu mają tę samą wartość nominalną, obliczoną jako iloraz 
całkowitej kwoty pułapu regionalnego i liczby kwalifikujących się hektarów okre-
ślonych na poziomie regionalnym. Model ten jest stosowany przez Maltę i Słowenię.

Państwa członkowskie mogły się również zdecydować na stosowanie modelu 
mieszanego (hybrydowego (A+B)), stanowiącego połączenie dwóch powyższych 
modeli płatności. W modelu mieszanym (hybrydowym) wartość uprawnienia 
to suma kwoty historycznej (kalkulowanej indywidualnie dla danego rolnika na pod-
stawie danych referencyjnych) i kwoty ryczałtowej (jednolitej dla całego regionu). 
Model mieszany (hybrydowy) może być statyczny (niezmienny) bądź dynamiczny 
(zmierzający do stawki jednolitej). Model hybrydowy statyczny wybrały Irlandia 
Północna, Luksemburg i Szwecja, natomiast model hybrydowy dynamiczny –  Anglia, 
Dania, Finlandia i Niemcy.

Poza realizacją płatności jednolitej państwa stosujące SPS mogą wspierać rolników 
również za pomocą tzw. wsparcia specjalnego. Ponadto mają możliwość stosowania 
w niektórych sektorach tzw. płatności oddzielnych.
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System jednolitej płatności obszarowej (SAPS) to uproszczony system płatności 
bezpośrednich stosowany przez wszystkie państwa, które przystąpiły do Unii Europej-
skiej w 2004 roku lub później, z wyjątkiem Chorwacji, Malty i Słowenii. W systemie 
tym brak jest uprawnień do płatności. Stawkę jednolitej płatności obszarowej oblicza 
się poprzez podzielenie rocznej krajowej koperty finansowej – określonej dla każdego 
państwa na podstawie historycznych danych, takich jak: plony referencyjne zbóż, 
powierzchnia upraw polowych (zboża, rośliny oleiste, rośliny wysokobiałkowe, len 
i konopie włókniste), liczba zwierząt – przez powierzchnię referencyjną, stanowiącą 
powierzchnię użytków rolnych danego państwa (w Polsce 14 mln ha). W systemie 
SAPS również istnieje możliwość stosowania płatności oddzielnych i wsparcia 
specjalnego. Ponadto płatności w nowych państwach członkowskich mogą być uzu-
pełniane z budżetu krajowego (tzw. krajowe płatności uzupełniające / przejściowe 
wsparcie krajowe).

Zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance)

Otrzymywanie płatności bezpośrednich przez rolników w pełnej wysokości, 
zarówno w ramach systemu SPS, jak i SAPS, zostało uzależnione od utrzymywa-
nia gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska (GAEC) oraz spełnienia wymogów z zakresu środowiska, 
identyfikacji i rejestracji zwierząt (obszar A), zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt 
i roślin (obszar B) oraz dobrostanu zwierząt (obszar C).

4.  Istota dopłat bezpośrednich i ich reforma przyjęta 
na szczycie luksemburskim w czerwcu 2003 roku

Jednym z podstawowych mechanizmów wparcia rolnictwa o charakterze struk-
turalnym są płatności bezpośrednie, wchodzące w zakres I filaru WPR. Zostały one 
wprowadzone do WPR w 1992 roku w ramach reformy MacSharry’ego w postaci 
tzw. dopłat wyrównawczych. W początkowych latach funkcjonowania mechanizm 
ten miał za zadanie rekompensować rolnikom utratę dochodu, wywołaną znaczną 
redukcją cen gwarantowanych produktów rolnych. W tym okresie wysokość płat-
ności, zróżnicowana w zależności od rodzaju produkcji, była ustalana na podstawie 
plonu, obszaru upraw i pogłowia zwierząt w okresie referencyjnym.

Płatności bezpośrednie były postrzegane jako instrument bardziej jednoznaczny 
od wsparcia rynkowego i systemu interwencji. Początkowo stanowiły one jedynie 
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uzupełnienie dla istniejących mechanizmów wsparcia, a z czasem, w wyniku wdra-
żania kolejnych reform, stopniowo je zastępowały4. Na mocy postanowień Agendy 
2000 wysokość płatności bezpośrednich uległa zwiększeniu przy jednoczesnej dalszej 
redukcji cen gwarantowanych.

W wyniku kolejnych reform WPR płatności bezpośrednie stały się ważnym 
instrumentem tej polityki odpowiedzialnym za: wsparcie i stabilizację dochodów 
rolniczych, utrzymanie użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, rekompensowanie kosztów związanych z wypełnianiem wymogów 
wspólnotowych (w odniesieniu do jakości i sposobów produkcji) związanych z re-
alizacją pozaprodukcyjnych dóbr publicznych, zapewnienie równych warunków 
konkurencji w ramach jednolitego rynku rolno-żywnościowego, a także stały się 
instrumentem pomocnym w realizacji nowych wyzwań związanych z ochroną za-
sobów naturalnych, zmianami klimatycznymi, gospodarką wodną, różnorodnością 
biologiczną i energią odnawialną.

Jednym z głównych impulsów do wprowadzenia i późniejszych modyfikacji form 
płatności bezpośrednich były uzgodnienia dotyczące międzynarodowego handlu 
artykułami rolnymi w ramach WTO.

Najważniejszym elementem reformy WPR z czerwca 2003 roku było oddzielenie 
płatności bezpośrednich od produkcji (decoupling). Płatność nie będzie pochodną 
wielkości produkcji, a jej wysokość będzie zależała od powierzchni gospodarstwa 
oraz od spełnienia przez nie standardów ochrony środowiska, weterynaryjnych, 
jakościowych i innych. Nowy system jednolitej płatności obszarowej ma w intencji 
twórców reformy promować rolnictwo zrównoważone i zorientowane na rynek5.

W myśl postanowień reformy z Luksemburga państwa członkowskie mogły 
wybierać pomiędzy dwoma systemami płatności:
• jednolitą płatnością na gospodarstwo (JPG),
• jednolitą płatnością regionalną (JPR).

Dopłaty bezpośrednie w obecnym kształcie zostaną zniesione i zastąpione no-
wym systemem płatności.

4 J. T. Krzyżanowski, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wybrane Zagadnienia, Wydawnictwo 
SGGW, Warszawa 2009, s. 57.

5 F. Tomczak, Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego, Program 
Wieloletni 2005–2009, Raport nr 125, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Pań-
stwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009, s. 59.
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Jednolita płatność na gospodarstwo (JPG)

Jednolita płatność na gospodarstwo jest oddzielona od produkcji. Gospodarstwo 
będzie ją otrzymywało niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, a nawet 
wtedy, gdy nie będzie prowadziło produkcji rolnej. Kwota JPG będzie równa średniej 
wysokości dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez gospodarstwo w okresie 
referencyjnym 2000–2002. Obszarem, który nie będzie brany pod uwagę przy wy-
liczaniu wysokości JPG, będą użytki rolne przeznaczone pod uprawy wieloletnie, 
lasy i ziemia użytkowana w celach nierolniczych. Od 2007 roku premie mleczne 
i płatności dodatkowe do mleka będą wliczane do JPG. Państwo członkowskie będzie 
mogło samodzielnie decydować o włączeniu części lub całości premii mlecznej do 
JPG już w 2005 roku. W przypadku rolników niemających w okresie referencyjnym 
użytków rolnych, ale otrzymujących premie zwierzęce wartość JPG będzie równa 
średniej wielkości płatności z okresu referencyjnego.

Istotnym elementem nowego mechanizmu płatności dla gospodarstw jest możli-
wość wyłączenia przez państwo członkowskie spod JPG części upraw oraz płatności 
do produkcji zwierzęcej. Wyłączenia będą stosowane wtedy, gdy istnieje uzasadniona 
obawa zaprzestania przez gospodarstwa produkcji w przypadku uniezależnienia 
wysokości wsparcia od wielkości tej produkcji. Ponadto kraje członkowskie uzyskają 
prawo do wprowadzenia dodatkowych dopłat do tych kierunków produkcji, które 
są ważne ze względu na ochronę środowiska przyrodniczego i poprawę jakości 
wytwarzanych produktów.

Nowe płatności oddzielone od produkcji nie będą zachęcały rolników do jej 
nadmiernego zwiększania, a tym samym przyczynią się do ochrony zasobów natu-
ralnych oraz do promocji rolnictwa zrównoważonego.

System jednolitej płatności na gospodarstwo stanowi również odpowiedź 
na zarzuty formułowane pod adresem UE na forum Światowej Organizacji Handlu 
o nadmierne subsydiowanie produkcji rolnej. W nowym systemie rolnicy przy podej-
mowaniu decyzji produkcyjnych w większym stopniu będą się kierowali potrzebami 
konsumentów niż wielkością wsparcia UE dla różnych rodzajów produkcji. JPG 
będzie służyła zwiększeniu efektywności produkcji rolnej i lepszej alokacji zasobów 
produkcyjnych w gospodarstwach6.

6 Zespół SAPER, Płatności bezpośrednie w UE jako instrument wsparcia sektora rolnego – przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość, FAPA, Warszawa 2004, s. 6.
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Jednolita płatność regionalna (JPR)

Kraj członkowski zamiast JPG może się zdecydować na wprowadzenie jednolitej 
płatności regionalnej. Państwo członkowskie będzie mogło podzielić swoją kopertę 
regionalną pomiędzy wszystkich rolników z danego regionu – również tych, którzy 
nie otrzymywali wsparcia w okresie referencyjnym. System jednolitej płatności 
regionalnej umożliwi stosowanie dopłat o identycznej wysokości do wszystkich ro-
dzajów użytków rolnych. Płatność będzie mogła być zróżnicowana – inna na trwałe 
użytki zielone, inna na pozostałe uprawnione obszary. Podobnie jak w przypadku 
JPG spod JPR będą wyłączone uprawy wieloletnie, lasy i ziemia użytkowana w ce-
lach nierolniczych. W ramach tego systemu już od 2005 roku istnieje możliwość 
włączenia premii mlecznych do JPR.

Wynegocjowane w Kopenhadze warunki integracji polskiego rolnictwa z UE, 
a zwłaszcza system płatności obszarowych, są bliższe założeniom reformy WPR 
niż reguły, według których do momentu wejścia w życie postanowień z Luksem-
burga z 2003 roku są wspierane gospodarstwa w starych państwach członkowskich. 
W Polsce wysokość dopłat bezpośrednich jest funkcją powierzchni gospodarstwa, 
a nie wielkości produkcji. Uproszczony system przyznawania dopłat bezpośrednich 
jest bardzo bliski systemowi JPR. W tym sensie oddzielenie wysokości dopłat od 
wielkości produkcji będzie dla polskich rolników jedynie lekką modyfikacją obecnie 
funkcjonującego systemu.

Zaproponowany przez Komisję Europejską nowy system wsparcia gospodarstw 
jednoznacznie wskazuje na odejście od promowania rolnictwa przemysłowego 
na rzecz zrównoważonej produkcji rolnej. Postawienie przez Komisję na  jakość, 
a nie na ilość, leży w interesie polskich rolników. Model rolnictwa zrównoważonego, 
w którym usiłuje się pogodzić prowadzenie opłacalnej ekonomicznie produkcji rol-
nej z zachowaniem bogactwa środowiska naturalnego oraz zapewnieniem wysokiej 
jakości żywności, leży w interesie polskich rolników.

Państwa członkowskie mogły się również zdecydować na stosowanie modelu 
mieszanego (hybrydowego), stanowiącego połączenie dwóch powyższych modeli 
płatności. W modelu mieszanym wartość uprawnienia to suma kwoty historycznej 
(kalkulowanej indywidualnie dla danego rolnika na podstawie danych referencyj-
nych) i kwoty ryczałtowej (jednolitej dla całego regionu). Model mieszany może 
mieć charakter stały bądź zmienny, gdy w poszczególnych latach zmniejsza się 
udział np. płatności historycznych w ogólnej kwocie płatności na rzecz płatności 
regionalnych.

Modele systemu jednolitych płatności bezpośrednich obowiązujące w UE-15 to:
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• historyczny: Austria, Belgia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia, Por-
tugalia, Szkocja, Hiszpania,

• mieszany stały: Luksemburg, Północna Irlandia, Szwecja,
• mieszany zmienny: Dania, Anglia, Finlandia, Niemcy7.

Zasada współzależności

Zasada współzależności (cross-compliance) określa wymogi, które musi spełnić 
gospodarstwo, aby otrzymać płatność (JPG i JPR). Najważniejsze z nich to regulacje 
z zakresu ochrony środowiska, jakości żywności, rejestracji i dobrostanu zwierząt.

Nowe państwa członkowskie zostały wyłączone z obowiązywania zasady współ-
zależności do 2009 roku. Wprowadzenie przez Komisję zasady współzależności jest 
podyktowane w dużej mierze tym, iż europejscy konsumenci zwracają szczególną 
uwagę na  jakość kupowanej żywności. Z tego też wynika zaproponowany przez 
Komisję rygorystyczny system kontroli przestrzegania norm i standardów oraz 
ewentualnych kar za ich nieprzestrzeganie. Rolnik za niewypełnienie norm określo-
nych w zasadzie współzależności będzie karany zmniejszeniem wysokości jednolitej 
płatności obszarowej lub regionalnej.

Modulacja płatności bezpośrednich

Reforma WPR ma służyć wzmocnieniu II filara wspólnotowej polityki rolnej, 
tj. działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W tym celu Komisja proponuje 
obniżenie płatności dla największych gospodarstw i przesunięcie zaoszczędzonych 
środków do II filaru WPR (modulacja dopłat). Modulacja obejmie gospodarstwa 
otrzymujące powyżej 5 000 euro płatności bezpośrednich rocznie. Docelowo do-
płaty bezpośrednie będą redukowane o 5% (tabela 1). W wyniku modulacji dopłat 
bezpośrednich o 5% uzyska się rokrocznie 1,2 mld euro z przeznaczeniem na rozwój 
obszarów wiejskich.

Mechanizm modulacji płatności obejmie wyłącznie stare kraje członkowskie. 
Państwa UE-10 będą z niego wyłączone do osiągnięcia poziomu płatności bezpo-
średnich UE-15. Mechanizm modulacji zakłada, iż część środków zaoszczędzonych 
na dopłatach będzie pozostawała w kraju beneficjenta. Stopniowe ograniczanie poziomu 

7 P. Bajek i in., WPR. Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, FAPA, Warszawa 
2007, s. 38.
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dopłat dla największych producentów to krok we właściwym kierunku. Uzasadnione 
jest również przeznaczenie zaoszczędzonych środków na rozwój wsi (II filar WPR).

Tabela 1.  Ograniczenia wysokości dopłat dla największych producentów rolnych 
(modulacja)

Rok budżetowy 2005 2006 2007 2008–2013

Gospodarstwa otrzymujące poniżej 5 000 euro 
dopłat bezpośrednich rocznie 0% 0% 0% 0%

Gospodarstwa otrzymujące powyżej 5 000 euro 
dopłat bezpośrednich rocznie 3% 4% 5% 5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ł. Hardt, Implikacje reformy Wspólnej Polityki Rolnej dla polskiego rol-
nictwa i obszarów wiejskich, UKIE, Warszawa 2007, s. 10.

5. Zmiany w dopłatach bezpośrednich od 2015 roku8

W 2014 roku po raz ostatni obowiązywały stare zasady przyznawania płatności 
bezpośrednich. Unia Europejska w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej zmo-
dyfikowała system płatności bezpośrednich przyznawanych rolnikom z państw UE. 
Niektóre rozwiązania są obligatoryjne dla wszystkich krajów Wspólnoty, pozostałe 
są opracowywane we własnym zakresie przez poszczególne państwa członkow-
skie. Autorskim rozwiązaniem opracowanym przez nasz kraj jest wprowadzenie 
dodatkowej płatności tzw. płatności redystrybucyjnej. Projekt przygotowany przez 
resort rolnictwa promuje wsparcie aktywnych rolników oraz rozwój małych i śred-
nich gospodarstw. Dopłaty mają im pomóc w tym, żeby stały się gospodarstwami 
towarowymi, produkującymi nie tylko na własne potrzeby. W tym celu nasz kraj 
zabiegał z sukcesem o przesuniecie 25% środków (2,34 mld euro) z II filara Wspólnej 
Polityki Rolnej (czyli z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020) 
na dopłaty bezpośrednie, czyli do I filara Wspólnej Polityki Rolnej. W ten sposób 
pierwotna kwota przeznaczona na te płatności zwiększy się w całej perspektywie 
finansowej 2014–2020 do 23,49 mld euro i w większości te środki zostaną skierowane 
na wzmocnienie małych i średnich gospodarstw i rozwój w nich produkcji żywno-
ści. Ponadto większe niż inni dopłaty będą też dostawać młodzi rolnicy. Nowością 
ma być uzależnienie otrzymywania części dopłat od przestrzegania przez rolników 
wymogów dbania o środowisko naturalne. Kolejnym novum jest planowane ogra-
niczone wsparcie w postaci dopłat dla największych gospodarstw. Od 2015 roku 

8 www.minrol.gov.pl (16.09.2014).
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maksymalna wysokość płatności bezpośrednich, które może otrzymać w ciągu 
roku jeden rolnik ma wynieść 150 tys. euro. Budżet na wybrane płatności w latach 
2015–2020 przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Budżet na wybrane płatności w latach 2015–2020 (w mln euro)

Struktura budżetu Udział
%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem
2015–2020

Całkowita koperta finansowa 100% 3379 3395 3412 3431 3451 3082 20129

Jednolita płatność obszarowa (JPO) 44,7% 1510 1518 1525 1534 1542 1368 8998

Płatność z tytułu zazieleniania 30% 1014 1019 1024 1029 1035 918 6039

Płatności związane z produkcją 
łącznie (w tym 25% 
na wysokobiałkowe) 

15% 507 509 512 515 518 459 3019

Płatności dla młodych rolników 
(maksymalnie) 2% 68 68 68 69 69 61 403

Płatność dodatkowa 
(redystrybucyjna) 8,3% 280 282 283 285 286 254 1671

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.arimr.gov.pl (12.02.2015).

W ramach wsparcia bezpośredniego od 2015 roku płatności będą składały się 
z większej liczby elementów niż do tej pory:
• jednolita płatność obszarowa (JPO) – 44,7% całej koperty finansowej,
• płatności z tytułu zazieleniania (tzw. płatność z tytułu praktyk rolniczych ko-

rzystnych dla klimatu i środowiska) – 30% całej koperty finansowej,
• płatności dla młodych rolników – 2% całej koperty finansowej,
• płatności związane z produkcją (tzw. dobrowolne wsparcie powiązane z pro-

dukcją) – 15% całej koperty finansowej, w tym 2% na dopłaty do uprawy roślin 
wysokobiałkowych,

• płatność dodatkowa (tzw. płatność redystrybucyjna) – 8,3% całej koperty fi-
nansowej,

• przejściowe wsparcie krajowe (płatność do tytoniu niezwiązana z produkcją).
Zasady przyznawania wsparcia w ramach jednolitej płatności obszarowej (JPO) 

nie zmieniły się w stosunku do obowiązujących wcześniej. Płatność ta przysługuje 
tym rolnikom, którzy prowadzą działalność rolniczą na co najmniej 1 hektarze 
gruntów. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy mają mniej niż 1 ha użytków rolnych, 
lecz posiadają bydło, krowy, owce czy kozy, a więc przysługuje im płatność związana 
z produkcją. Warunkiem jej otrzymania będzie to, że w danym roku należna im 
łączna kwota płatności wyniesie co najmniej 200 euro. Każdego roku na realizację JPO 
będzie przeznaczane ponad 1,5 mld euro, a stawka na 1 ha wyniesie około 110 euro.
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Specjalne rozwiązania w systemie płatności bezpośrednich przygotowano dla 
rolników gospodarujących na niewielkich areałach. Od 2015 roku mają mieć oni 
możliwość skorzystania z tzw. uproszczonego systemu wsparcia. Wybierając ten system 
będą zwolnieni z kontroli norm i wymogów wzajemnej zgodności (Cross Complian-
ce) oraz wypełniania tzw. praktyk zazielenienia. Do systemu płatności dla małych 
gospodarstw będą włączeni automatycznie rolnicy w przypadku, gdy łączna kwota 
wsparcia bezpośredniego obliczona dla całego gospodarstwa nie przekroczy 1250 
euro, chyba że nie wyrażą na to zgody. Do takiego uproszczonego systemu rolnicy 
mogą przystąpić tylko w 2015 roku, ponieważ zgodnie z obecnym stanem prawnym 
w kolejnych latach nie będzie to już możliwe. Wysokość płatności w ramach tego 
systemu będzie obliczana jako suma poszczególnych rodzajów płatności należnych 
rolnikowi, z tym że maksymalnie nie może być to więcej niż równowartość 1250 euro 
na gospodarstwo. Rolnicy, którzy kwalifikują się do objęcia systemem płatności dla 
małych gospodarstw i zdecydują się na przekazanie swojego gospodarstwa innemu 
rolnikowi, będą mogli ubiegać się, na warunkach określonych w PROW 2014–2020, 
o specjalną roczną premię w wysokości 120% rocznej płatności, do której otrzymania 
rolnik byłby uprawniony, pozostając w systemie dla małych gospodarstw. Łączna 
kwota przewidziana na takie wsparcie wynosi około 130 mln euro.

Płatności z tytułu zazieleniania otrzymają rolnicy, którzy w swoich gospodarstwach 
stosują dywersyfikację upraw, utrzymują trwałe użytki zielone (TUZ) i zachowują 
obszary proekologiczne (EFA). Na ich realizację przeznaczono około 1 mld euro, 
a szacowana stawka wyniesie około 74 euro/ha. Obowiązek dywersyfikacji upraw nie 
będzie dotyczył gospodarstw o powierzchni gruntów ornych poniżej 10 ha. Rolnicy 
posiadający gospodarstwa o powierzchni od 10 ha do 30 ha muszą na tych gruntach 
prowadzić co najmniej dwie uprawy, przy czym uprawa główna nie może zajmo-
wać więcej niż 75% gruntów. Natomiast w gospodarstwach o powierzchni powyżej 
30 ha gruntów ornych należy prowadzić minimum trzy uprawy. W tym przypadku 
uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów, a dwie uprawy łącznie 
nie mogą zajmować więcej niż 95% powierzchni. Jeżeli rolnik wdraża w swoim 
gospodarstwie „pakiet rolnictwo zrównoważone” lub „pakiet ochrona gleb i wód” 
w ramach działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 2014–2020 może 
nie realizować praktyki dywersyfikacji upraw. Warunek różnicowania upraw będzie 
również spełniony, gdy rolnik realizuje w swoim gospodarstwie „pakiet ochrona gleb 
i wód” wdrażany w ramach działania rolnośrodowiskowego z PROW 2007–2013. 
Praktyka dywersyfikacji upraw stanowi element płatności na zazielenienie, która 
będzie realizowana od 2015 roku.

Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) będzie obowiązkowe niezależnie 
od wielkości gruntów rolnych. Jeżeli rolnik posiada cenne przyrodniczo trwałe użytki 



Finansowanie rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich 727

zielone na obszarach Natura 2000, a informację o tym otrzyma wraz z wnioskiem 
o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok, nie może tam wprowadzić in-
nych upraw lub wykonywać prac agrotechnicznych, które je zniszczą. Trwałe użytki 
zielone znajdujące się poza obszarami Natura 2000 nie mogą być również co do 
zasady przekształcane w inne użytkowanie. Jednak istnieje możliwość niewielkiego 
zmniejszenia takich powierzchni, przewidziano bowiem, że powierzchnia TUZ 
na poziomie krajowym może ulec w danym roku pewnemu zmniejszeniu, ale nie 
więcej niż o 5% w stosunku do powierzchni trwałych użytków zielonych w 2015 roku.

Do utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) są zobowiązani rolnicy po-
siadający gospodarstwa, w których powierzchnia gruntów ornych wynosi powyżej 
15 ha. Gospodarstwa takie muszą przeznaczyć co najmniej 5% swoich gruntów 
ornych na obszary proekologiczne. Z analizy wielkości powierzchni gospodarstw 
rolnych w Polsce wynika, że około 91% z nich jest zwolnionych z realizacji tego zo-
bowiązania. Aby ułatwić rolnikom wywiązanie się z tego warunku, będzie możliwe 
wspólne rozliczenia tego zobowiązania przez nie więcej niż 10 rolników. Wspólną 
realizację tej praktyki mogą realizować rolnicy, których gospodarstwa są położone 
w bliskiej odległości, tj. w okręgu o średnicy 30 km. Wspólnie rozliczane mogą być 
jedynie przylegające obszary proekologiczne.

Płatność dla młodych rolników jest dodatkowym wsparciem, które będzie przy-
sługiwało maksymalnie przez pięć lat (dotyczy gospodarzy, którzy nie mają więcej 
niż 40 lat). Okres przysługiwania tej płatności będzie pomniejszony o różnicę po-
między datą rozpoczęcia działalności rolniczej a datą złożenie pierwszego wniosku 
o płatność dla młodych rolników. Szacowana wysokość takiej dodatkowej płatności 
wyniesie około 62 euro/ha i będzie przyznawana maksymalnie do 50 hektarów.

Na realizację płatności związanych z produkcją będzie przeznaczone co roku 
około 500 mln euro. Płatności te będą przysługiwały rolnikom, którzy hodują młode 
bydło, krowy, owce, kozy, którzy prowadzą uprawę chmielu, roślin wysokobiałko-
wych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu, konopi 
włóknistych czy owoców miękkich (truskawek i malin). Wysokość wsparcia jest 
uzależniona od rodzaju prowadzonej produkcji.

Rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej (JPO) otrzymają dodat-
kową płatność (tzw. płatność redystrybucyjną) do każdego uprawianego przez nich 
hektara ziemi mieszczącego się w przedziale od 3,01 do 30 ha. Rocznie przewidziano 
na jej realizację około 280 mln euro, a szacowana stawka tej dopłaty wyniesie około 
41 euro/ha.

Przejściowym wsparciem krajowym mają być objęci rolnicy, którzy w 2013 roku 
otrzymali z ARiMR płatność niezwiązaną z produkcją w sektorze tytoniu. W latach 
2015–2020 na  jego realizację przewidziano 180 mln euro. Szacowana wysokość 
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udzielanego wsparcia wyniesie w 2015 roku około 4,31 zł za 1 kg tytoniu odmiany 
Virginia i około 3,01 zł za 1 kg pozostałych odmian. Wysokość wsparcia w kolejnych 
latach będzie malała o 5%.

6. Realizacja dopłat bezpośrednich w Polsce

Najbardziej powszechnym instrumentem wsparcia obszarów wiejskich są do-
płaty w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, nazywane często płatnościami 
bezpośrednimi.

Polska od 2004 roku korzysta z możliwości stosowania uproszczonego systemu 
płatności bezpośrednich SAPS (Single Area Payment Scheme), który może być sto-
sowany wyłącznie w nowych państwach członkowskich (jedynie Słowenia i Malta 
zdecydowały o wyborze systemu opartego na uprawnieniach). Płatności w ramach 
tego systemu są wypłacane na hektar użytków rolnych utrzymywanych w dobrej 
kulturze rolnej. Z uwagi na stopniowe dochodzenie do pełnego poziomu płatności, 
w nowych państwach członkowskich płatności bezpośrednie mogą być uzupełniane 
z budżetu krajowego.

Po wejściu Polski do UE około 1,4 mln polskich rolników w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej zostało objętych tym systemem wsparcia dochodów rolniczych 
(rysunek 2).

1,4 

1,48 
1,47 

1,45 

1,42 

1,39 
1,37 

1,36 1,36 1,36 
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Rysunek 2. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich w latach 2004–2013 (w szt.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR z 2014 roku, www.arimr.gov.pl (12.02.2015).
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Płatności w ramach przeprowadzanych kampanii płatności bezpośrednich syste-
matycznie wzrastają, począwszy od 6,3 mld zł w kampanii w 2004 roku do 14,1 mld zł 
w kampanii w 2011 roku i 13,7 mld zł w kampanii w 2012 roku (rysunek 3).

6,3 6,7 

8,2 8,3 8,6 

12,2 12,6 
14,1 13,7 
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Rysunek 3.  Płatności zrealizowane w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 
w kampaniach 2004–2012 (w mld zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR z 2014 roku, www.arimr.gov.pl (12.02.2015).

Do końca czerwca 2013 roku najwięcej środków finansowych otrzymali rolnicy 
w postaci jednolitej płatności obszarowej – 53,84 mld zł, tj. 59% (tabela 3).

Tabela 3.  Płatności udzielone polskiemu rolnictwu w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego w latach 2004–2012

Rodzaj płatności Kwota (w mln zł) 

JPO 58 840,92

Uzupełniająca płatność podstawowa 26 956,04

Płatność cukrowa 3 991,43

Uzupełniająca płatność dla skrobi 38,31

Płatność do krów 397,64

Uzupełniająca płatność – chmiel 22,36

Płatność do owiec 20,86

Uzupełniające płatności zwierzęce 4 363,17

Płatności energetyczne 30,21

Uzupełniająca płatność do tytoniu 180,42
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Rodzaj płatności Kwota (w mln zł) 

Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich 353,10

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw 134,06

Płatność do roślin strączkowych i motylkowatych 224,36

Płatność do surowca tytoniowego 118,48

* Zawiera również dopłaty z tytułu prowadzenia plantacji wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele 
energetyczne w latach 2005 i 2006, finansowane z budżetu krajowego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR z 2014 roku, www.arimr.gov.pl (12.02.2015).

7. Zakończenie

Płatności bezpośrednie zostały wprowadzone w 1992 roku w ramach reformy 
Wspólnej Polityki Rolnej MacSharry’ego, a w wyniku kolejnych reform WPR stały 
się głównym instrumentem wsparcia rolnictwa. Celem płatności bezpośrednich 
było rekompensowanie rolnikom spadku ich dochodów spowodowanego znaczną 
obniżką cen gwarantowanych i stąd ich początkowa nazwa: płatności kompensa-
cyjne. W wyniku kolejnych reform WPR płatności bezpośrednie stały się ważnym 
instrumentem tej polityki odpowiedzialnym za: wsparcie i stabilizację dochodów 
rolniczych, utrzymanie użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, rekompensowanie kosztów związanych z wypełnianiem wymogów 
wspólnotowych (w odniesieniu do jakości i sposobów produkcji) związanych z re-
alizacją pozaprodukcyjnych dóbr publicznych, zapewnienie równych warunków 
konkurencji w ramach jednolitego rynku rolno-żywnościowego, a także instrumentem 
pomocnym w realizacji nowych wyzwań związanych z ochroną zasobów natural-
nych, zmianami klimatycznymi, gospodarką wodną, różnorodnością biologiczną 
i energią odnawialną.

Istnieje duża różnorodność systemów wsparcia (model regionalny, historyczny, 
mieszany), a płatności te są uzależnione od spełniania szeregu wymagań z zakresu 
dobrej kultury rolnej i zasady wzajemnej zgodności. System płatności jednolitej SPS 
nie wspiera jednak wszystkich kierunków produkcji i nie w jednakowym stopniu. 
W większości nowo przyjętych krajów do Unii Europejskiej (poza Maltą i Słowenią), 
w tym również w Polsce, wprowadzono jednak uproszczony system płatności do 
gruntów rolnych (SAPS). Płatności bezpośrednie wspierają dochody unijnych pro-
ducentów rolnych w ramach omówionych dwóch systemów. Pomimo występujących 
różnic pomiędzy nimi funkcjonowanie każdego z nich przyczynia się do wzrostu 
konkurencyjności sektora rolnego w samej Unii Europejskiej, jak również na arenie 
międzynarodowej.
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Andrzej Łączak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

FUNDUSZE UE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 
INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
ORAZ EFEKTYWNOŚĆ ICH WYKORZYSTANIA 
W POLSCE W LATACH 2004–2013

1.  Wprowadzenie

U progu nowego tysiąclecia Unia Europejska położyła szczególny nacisk na bu-
dowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. W Strategii Lizbońskiej 
istotne miejsce zajęła innowacyjność, która miała stać się kluczem do wzrostu 
konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. W następnych latach wzrastała 
determinacja w budowaniu systemu innowacji uwzględniającego regionalne uwa-
runkowania. Szczególnym odzwierciedleniem tych dążeń stały się założenia nowego 
okresu programowania 2007–2013. W celu głównym Narodowych strategicznych 
ram odniesienia (NSRO) wskazano konieczność tworzenia warunków dla rozwoju 
konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości1. Główne kie-
runki planowanych działań odzwierciedla sześć celów strategicznych:
1) Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa me-

chanizmów partnerstwa.
2) Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej.
3) Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podsta-

wowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.
4) Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szcze-

gólnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej, i rozwój sektora usług.

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007–2013. Naro-
dowa strategia spójności, Warszawa 2007, s. 40.
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5) Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

6) Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych 
na obszarach wiejskich2.
Analiza celów szczegółowych ukazuje wagę, jaką przykłada się do wzrostu 

konkurencyjności i  innowacyjności. W trzech spośród sześciu celów wskazano 
konieczność wzrostu konkurencyjności i  innowacyjności. Innowacyjność, która 
w sposób zasadniczy decyduje o konkurencyjności gospodarki, wyłania się nam 
jako jeden z głównych filarów realizacji funduszy unijnych w Polsce.

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki jest uzależniony od 
realizacji trzeciego, czwartego i piątego celu strategicznego NSRO. Na cel trzeci, 
zakładający budowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej mającej 
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, przeznaczono około 
40,2 mld euro, co stanowi niemal 60% alokacji NSRO3.

Z kolei cel czwarty NSRO zakłada podniesienie konkurencyjności i innowacyjności 
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej 
oraz rozwój sektora usług. Główny nacisk jest kładziony na wspieranie produkcji 
o wysokiej wartości dodanej, wspieranie sektora usług i poprawę otoczenia funk-
cjonowania przedsiębiorstw. Zakładano także zwiększenie dostępu przedsiębiorstw 
do zewnętrznego finansowania, rozwój społeczeństwa informacyjnego, zwiększenie 
inwestycji na badania i rozwój oraz tworzenie rozwiązań innowacyjnych. Na reali-
zację niniejszego celu przewidziano kwotę 15,2 mld euro. Zadania z tego obszaru 
interwencji będą realizowane we wszystkich programach operacyjnych, jednakże 
najważniejszym narzędziem przewidzianym w NSRO prowadzącym do wzrostu 
innowacyjności jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)4.

Okres programowania 2007–2013, zgodnie z zasadą n + 2, zakończy się 31 grudnia 
2015 roku. Prawie we wszystkich programach operacyjnych poziom kontraktacji 
przekroczył dostępną alokację. Znacznie gorzej wygląda poziom wykorzystania 
alokacji. Najwolniej wydajemy pieniądze w ramach POIG, w którym poziom 
wykorzystania alokacji według wniosków o płatność wyniósł 70,75%5. Niewiele 
więcej środków wypłacono w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007–2013, Warszawa 
2006, s. 42.

3 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Narodowych strate-
gicznych ram odniesienia na lata 2007–2013, Warszawa 2014, s. 49–50.

4 Szerzej zob. A. Łączak, Finansowanie działalności przedsiębiorstw w Programie Operacyjnym Inno-
wacyjna Gospodarki i jego znaczenie w dobie kryzysu, „Studia Lubuskie” 2013, Vol. 9, s. 225–278.

5 Stan realizacji POIG na dzień 6 lutego 2015 r., http://www.poig.2007–2013.gov.pl/AnalizyRaporty-
Podsumowania/Strony/default.aspx (14.02.2015).
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i Środowisko – 71,9%6. Najszybciej jest realizowany Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, w którym poziom wykorzystania alokacji zgodnie z wnioskami o płatność 
wynosi 88,6%7. Przekroczenie poziomu kontraktacji napawa optymizmem, że do 
końca 2015 roku wszystkie środki zostaną wydane. Można zatem mieć nadzieję, że 
przyniesie to zakładane efekty.

2. Kierunki interwencji funduszy europejskich

Przedsiębiorstwa są ważnym podmiotem interwencji funduszy UE w Polsce. 
Według stanu na 31 stycznia 2015 roku w ramach funduszy na  lata 2007–2013 
przedsiębiorcy zrealizowali 43 963 projekty finansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i 24 325 projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Łączna ich wartość wyniosła 220 475 590 598,45 zł, wartość wydatków 
kwalifikowanych – 64 204 522 436,22 zł, a wartość dofinansowania UE stanowiła 
56,62% wydatków kwalifikowanych.

Tabela 1.  Wartość projektów zrealizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 
2007–2013 (w zł, stan na 31 stycznia 2015)

Wartość ogółem Wydatki 
kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie 

UE

Przedsiębiorstwa, 
w tym: 220 475 590 598,45 164 204 522 436,22 104 013 501 446,52 92 974 156 203,90

na inwestycje 209 710 616 603,02 153 439 548 440,79 93 994 044 831,25 84 409 367 767,14

na kapitał ludzki 10 764 973 995,43 10 764 973 995,43 10 019 456 615,27 8 564 788 436,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w systemie SIMIK 07–13.

W zdecydowanej większości przedsiębiorcy przeznaczali środki na projekty 
inwestycyjne. Pozyskane dofinansowanie na  inwestycje stanowiło ponad 90% 
środków krajowych i unijnych. Przedsiębiorstwa zrealizowały 5 185 projektów 
innowacyjnych finansowanych z EFRR, co stanowi tylko 11,79% ogólnej liczby 
zrealizowanych projektów. Biorąc pod uwagę ogólną wartość realizowanych projek-
tów, 23,5% zostało wydane na inwestycje w przedsięwzięcia bezpośrednio związane 
z dziedziną innowacji. Struktura finansowania przedsięwzięć innowacyjnych jest 

6 Stan realizacji POIiŚ, http://www.pois.2007–2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowa-
nia/Strony/default.aspx#strona=1&zakladka=1 (14.02.2015).

7 Stan wdrażania POKL, http://www.efs.2007–2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowa-
nia/poziom/Documents/Stan_wdrazania_PO_KL_31_12_2014.pdf (14.02.2015).
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jednak niekorzystna. Średnia wysokość dofinansowania ze środków krajowych 
i unijnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa wyniosła 63,34%, na-
tomiast inwestycji związanych z innowacjami – 47,54%. Podobne proporcje zostały 
zachowane przy dofinansowaniu ze środków UE. Średnia wysokość dofinansowania 
projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa wyniosła 56,62%, a projektów 
innowacyjnych – 40,51%. Niekorzystana struktura finansowania wynika z faktu, 
że według danych GUS przedsiębiorstwa duże są bardziej innowacyjne i chętniej 
inwestują w innowacje, a fundusze UE w sposób preferencyjny traktują przedsię-
biorstwa małe i średnie. Duże przedsiębiorstwa zrealizowały 863 projekty o łącznej 
wartości prawie 26 mld zł, co stanowi prawie 50% ogólnej kwoty zainwestowanej 
w innowacje. Średni poziom dofinansowania tych projektów wyniósł 39,6%. Dofi-
nansowanie projektów realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
wyniosło średnio 60,4%. Duże przedsiębiorstwa, wydając około połowy ogólnej 
wartości zainwestowanej w innowacje, uzyskały niespełna 40% dofinansowania. 
Pozostała kwota dofinansowania w wysokości prawie 12 mld zł została podzielona 
pomiędzy 4 322 projekty mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Średnia wartość 
projektu zrealizowanego przez duże przedsiębiorstwo wyniosła ponad 30 mln zł, 
a pozostałych przedsiębiorstw – około 6 mln zł.

Tabela 2.  Wartość projektów innowacyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa  
(w zł, stan na 31 stycznia 2015)

Inwestycje innowacyjne 
przedsiębiorstw Wartość ogółem Wydatki 

kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie 
UE

Ogółem 51 826 146 255,18 41 170 510 809,49 19 574 614 207,40 16 679 065 279,30

Przedsiębiorstwa duże 25 899 135 522,99 19 714 742 732,96 7 751 322 712,19 6 603 618 827,32

Przedsiębiorstwa mikro, 
małe i średnie 25 927 010 732,19 21 455 768 076,53 11 823 291 495,21 10 075 446 451,98

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w systemie KSI – SIMIK 07–13, http://www.fundu-
szeeuropejskie.2007–2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/KSI.aspx (31.01.2015).

Jednakże rozwój innowacyjności jest uzależniony nie tylko od inwestycji bez-
pośrednio wspierających innowacje produktowe, procesowe czy organizacyjne, lecz 
także od wielu czynników tworzących system innowacji. Niewiele przedsiębiorstw 
pozyskało środki z  funduszy unijnych na działalność badawczo-rozwojową pro-
wadzoną w ośrodkach badawczych i na infrastrukturę badawczo-rozwojową. Do 
przedsiębiorstw trafiło tylko 5% dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową 
i 7,6% wydatków na infrastrukturę badawczo-rozwojową.
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3.  Związek między funduszami UE a innowacyjnością 
przedsiębiorstw

Według danych GUS przedsiębiorstwa finansują innowacje przede wszystkim 
ze środków własnych, budżetowych, środków pozyskanych z zagranicy i z kredy-
tów bankowych. Głównym źródłem finansowania innowacji w przedsiębiorstwach 
przemysłowych i przedsiębiorstwach sektora usług są środki własne8. W badanym 
okresie stanowią one ponad 70% ogółu środków wydanych na innowacje i wykazują 
niewielką tendencję spadkową. W 2005 roku stanowiły one 76,44%, a w 2013 roku 
miały 71,08% udział w finansowaniu. Drugim co do wielkości źródłem finansowa-
nia były kredyty bankowe. Dopiero w roku 2012 i 2013 nieznacznie więcej środków 
pozyskały przedsiębiorstwa ze źródeł zagranicznych.

0 

5000000 

10000000 

15000000 

20000000 

25000000 

30000000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Środki własne Środki budżetowe

Środki pozyskane z zagranicy Kredyty bankowe 

Ogółem wydatki

Wykres 1.  Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych 
w latach 2005–2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Spośród wszystkich źródeł tylko środki pozyskane z zagranicy wykazują sta-
ły wzrost udziału w finansowaniu. W 2005 roku stanowiły one niecały 1%, żeby 
w 2013 roku wzrosnąć do 9,05%. Najwięcej na  innowacje przedsiębiorstwa prze-
mysłowe wydały w 2008 roku, finansując je w ponad 90% ze środków własnych 
i z kredytów bankowych. Łączne wydatki osiągnęły wówczas ponad 24 mld zł. Od 

8 Bank danych lokalnych, www.stat.gov.pl (6.02.2015).
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2011 roku wydatki na innowacje przekraczają nieznacznie 20 mld zł i są zbliżone do 
wydatków z roku 2007. W okresie dobrej koniunktury gospodarczej wzrosła znacznie 
skłonność do zaciągania kredytów na innowacje. Największą wartość kredyty ban-
kowe osiągnęły w 2008 i 2009 roku. Po tym okresie nastąpiło gwałtowne obniżenie 
chęci zaciągania kredytów. Krzywa wydatków ogółem zachowuje się identycznie jak 
krzywa środków własnych przeznaczanych na działalność innowacyjną. Oznacza 
to, że pozostałe źródła finansowania mają znacznie mniejsze znaczenie.

Największe nakłady na działalność innowacyjną ponoszą przedsiębiorstwa duże, 
zatrudniające ponad 250 pracowników. Chociaż ich udział w ogólnych wydatkach 
spada, to nadal wynosi prawie 69%. Najmniejsze nakłady na działalność innowacyjną 
ponoszą przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób.

Tabela 4. Nakłady na działalność innowacyjną według klas wielkości (w tys. zł)

Klasy wiel-
kości przed-
siębiorstwa

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10–49 - 1218353 - 997908 1246626 1378740 1444623 1242205 1438247

50–249 2993866 3809874 3762250 4741963 3914929 4515018 4272558 5073136 5136437

250 i więcej 11335270 12221099 16042320 18944115 17490524 17864017 15103923 15220076 14384263

Ogółem 14329135 17249325 19804570 24683985 22652079 23757776 20821104 21535417 20958946

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W 2013 roku co drugie duże przedsiębiorstwo poniosło nakłady na działalność 
innowacyjną, średnie – co czwarte, a małe – co 13. Niekorzystnym zjawiskiem jest 
fakt, że w każdej grupie spada liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady na dzia-
łalność innowacyjną.

Tabela 5.  Przedsiębiorstwa, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną  
(% przedsiębiorstw)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Przedsiębiorstwa przemysłowe 
(ogółem) 38,86 20,30 32,41 17,07 14,38 13,85 12,82 12,90 13,30

Zatrudniający 10–49 - 11,69 - 10,84 8,05 7,38 6,31 6,68 7,64

Zatrudniający 50–249 33,29 32,70 26,95 27,30 24,81 24,57 24,54 23,50 24,86

Zatrudniający 250 i więcej 61,34 59,72 54,81 55,08 51,34 52,78 54,16 53,01 50,55

Przedsiębiorstwa z sektora usług - 18,80 - 13,10 11,59 10,37 9,58 9,83 9,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.



Andrzej Łączak 740

Ta
be

la
 6

.  N
ak

ła
dy

 n
a 

dz
ia

ła
ln

oś
ć 

in
no

w
ac

yj
ną

 w
 p

rz
ed

si
ęb

io
rs

tw
ac

h 
pr

ze
m

ys
ło

w
yc

h 
w

ed
łu

g 
ro

dz
aj

ów
 d

zi
ał

al
no

śc
i i

nn
ow

ac
yj

ne
j 

(w
 ty

s.
 z

ł)

W
ys

zc
ze

gó
ln

ie
ni

e
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13

Dz
ia

ła
ln

oś
ć 

ba
da

w
cz

o-
ro

zw
oj

ow
a 

(B
+R

) 
13

67
05

9
15

46
54

6
16

02
82

2
20

05
52

0
22

37
20

1
33

51
22

4
27

61
05

8
36

75
43

7
40

39
37

9

Za
ku

p 
w

ie
dz

y 
ze

 źr
ód

eł
 

ze
w

nę
tr

zn
yc

h
34

31
72

35
14

66
32

42
12

27
25

58
28

58
68

91
87

94
26

64
56

66
36

62
21

80
87

Za
ku

p 
op

ro
gr

am
ow

an
ia

28
18

93
49

02
48

34
09

04
37

43
72

37
18

68
48

99
64

45
25

63
39

76
81

40
30

15

N
ak

ła
dy

 in
w

es
ty

cy
jn

e 
na

 śr
od

ki
 

tr
w

ał
e 

og
ół

em
11

86
57

80
14

14
57

22
16

50
69

02
20

88
11

44
18

98
33

40
17

89
96

54
16

20
46

21
15

94
57

87
15

41
97

46

N
ak

ła
dy

 in
w

es
ty

cy
jn

e 
na

 śr
od

ki
 

tr
w

ał
e 

– 
bu

dy
nk

i i
 lo

ka
le

, 
ob

ie
kt

y 
in

ży
ni

er
ii 

lą
do

w
ej

 
i w

od
ne

j o
ra

z g
ru

nt
y

34
73

07
5

38
89

08
2

48
41

18
5

68
15

43
3

48
49

53
4

54
07

96
1

38
77

94
7

34
18

09
1

40
76

72
2

N
ak

ła
dy

 in
w

es
ty

cy
jn

e 
na

 śr
od

ki
 

tr
w

ał
e 

– 
m

as
zy

ny
 i 

ur
zą

dz
en

ia
 

te
ch

ni
cz

ne
 o

gó
łe

m
83

92
70

5
10

25
66

40
11

66
57

17
14

06
57

11
14

13
38

07
12

49
16

93
12

32
66

75
12

52
76

95
11

34
30

24

N
ak

ła
dy

 in
w

es
ty

cy
jn

e 
na

 śr
od

ki
 

tr
w

ał
e 

– 
m

as
zy

ny
 i 

ur
zą

dz
en

ia
 

te
ch

ni
cz

ne
 z 

im
po

rt
u

39
19

47
2

43
23

10
1

44
37

92
1

55
49

71
2

72
70

42
8

49
35

15
7

47
42

28
4

44
69

07
6

37
53

04
0

Sz
ko

le
ni

a 
pe

rs
on

el
u 

zw
ią

za
ne

 b
ez

po
śr

ed
ni

o 
z w

pr
ow

ad
za

ni
em

 in
no

w
ac

ji 
pr

od
uk

to
w

yc
h 

lu
b 

pr
oc

es
ow

yc
h

42
89

1
49

93
6

63
68

8
20

85
12

51
30

1
10

56
87

68
69

9
43

42
2

12
97

74

M
ar

ke
tin

g 
zw

ią
za

ny
 

z w
pr

ow
ad

ze
ni

em
 n

ow
yc

h 
lu

b 
ist

ot
ni

e 
ul

ep
sz

on
yc

h 
pr

od
uk

tó
w

-
47

04
52

57
71

97
60

29
07

35
93

74
45

76
25

44
95

03
48

08
54

39
16

86

O
gó

łe
m

 w
yd

at
ki

 n
a 

in
no

w
ac

je
14

32
91

35
17

24
93

25
19

80
45

70
24

68
39

85
22

65
20

79
23

75
77

76
20

82
11

04
21

53
54

17
20

95
89

46

Źr
ód

ło
: o

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e 
na

 p
od

st
aw

ie
 d

an
yc

h 
G

U
S.



Fundusze UE jako źródło finansowania innowacji w przedsiębiorstwach oraz efektywność... 741

W stosunku do roku 2005 przedsiębiorstwa przemysłowe prawie trzykrotnie 
rzadziej ponoszą nakłady na innowacje. Wśród przedsiębiorstw dużych spadek jest 
najmniejszy i przekroczył 17%.

Korzystnym zjawiskiem jest stały wzrost wydatków na działalność badaw-
czo-rozwojową. Wyjątek stanowi tu tylko rok 2011. W badanym okresie wydatki 
przedsiębiorstw przemysłowych na działalność badawczo-rozwojową zwiększyły się 
prawie trzykrotnie. Spadek wydatków na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych może 
wskazywać, iż przedsiębiorstwa w większym stopniu zaczęły wprowadzać innowacje 
w oparciu o własne badania. Niestety ogólne nakłady na inwestycje w środki trwałe 
systematycznie spadają od 2008 roku, osiągając niższy poziom niż w 2007 roku. 
Spadają także wydatki na inwestycje w maszyny i urządzenia techniczne, również 
osiągając poziom wydatków niższy od ponoszonych w 2007 roku.

Na tym tle trudno uzasadnić wydatki ponoszone na szkolenie personelu związane 
bezpośrednio z wprowadzaniem innowacji produktowych i procesowych. Spójność 
wydatków odnotowujemy w latach 2005–2008. W tym czasie wraz ze wzrostem wy-
datków na szkolenia personelu związane bezpośrednio z wprowadzeniem innowacji 
produktowych i procesowych wzrastają wydatki na działalność B+R, na inwestycje 
w środki trwałe oraz nakłady na inwestycje w maszyny i urządzenia techniczne. 
Z kolei w  latach 2008–2013 spadają wydatki na  inwestycje w środki trwałe oraz 
nakłady na inwestycje w maszyny i urządzenia techniczne. W tym okresie wydatki 
na szkolenia cyklicznie wzrastały i malały, przyjęły jednak znaczne wartości w po-
równaniu z latami 2005–2007. Z ww. powodów trudno także znaleźć uzasadnienie dla 
wydatków z lat 2008–2013 ponoszonych na marketing związany z wprowadzeniem 
nowych lub istotnie ulepszonych produktów.

Tendencję wzrostową zachowują także wydatki na działalność badawczo-roz-
wojową przedsiębiorstwa sektora usług. Analiza wydatków pokazuje, że utrzymują 
się one od 2006 roku na bardzo zbliżonym poziomie, i pod tym względem wydatki 
wyglądają korzystniej niż w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych.

Systematycznie od 2006 roku rośnie udział nakładów na działalność badaw-
czo-rozwojową w stosunku do PKB, osiągając w 2012 roku 0,89% PKB. Niestety 
w 2013 roku odnotowujemy spadek wydatków do poziomu 0,87% PKB. Według 
założeń w 2013 roku wydatki na działalność badawczo -rozwojową miały osiągnąć 
poziom 1,5% PKB. Wskaźnik osiągnięto zaledwie w 58%. Powoli, aczkolwiek sys-
tematycznie wzrasta udział przedsiębiorstw w wydatkach na B+R i zbliża się do 
zakładanego poziomu 0,4% PKB.
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Systematycznie od 2006 roku rośnie udział nakładów na działalność badaw-
czo-rozwojową w stosunku do PKB, osiągając w 2012 roku 0,89% PKB. Niestety 
w 2013 roku odnotowujemy spadek wydatków do poziomu 0,87% PKB. Według 
założeń w 2013 roku wydatki na działalność badawczo -rozwojową miały osiągnąć 
poziom 1,5% PKB. Wskaźnik osiągnięto zaledwie w 58%. Powoli, aczkolwiek sys-
tematycznie wzrasta udział przedsiębiorstw w wydatkach na B+R i zbliża się do 
zakładanego poziomu 0,4% PKB.

Tabela 8. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową (% PKB)

Wskaźniki 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nakłady ogółem na działalność 
badawczą i rozwojową 0,56 0,57 0,60 0,67 0,72 0,75 0,89 0,87

w tym nakłady sektora 
przedsiębiorstw 0,18 0,17 0,19 0,19 0,20 0,23 0,33 brak danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS9.

Ponoszone nakłady na działalność innowacyjną, nawet w okresie ich wzrostu, 
nie wpłynęły na zmianę tendencji udziału produkcji sprzedanej wyrobów nowych 
lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży 
wyrobów ogółem. Najwyższy udział odnotowano w 2005 roku – 22,08%. Udział 
ten systematycznie spada, i w w 2013 roku osiągnął najniższą wartość w badanym 
okresie – 11,47%.

Tabela 9.  Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych 
w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów  
ogółem (w %)

Wielkość przedsiębiorstwa 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013

10–49 - 4,71 - 4,43 2,79 1,65 2,73 4,40

50–249 11,29 10,60 9,37 9,37 8,71 6,66 5,77 6,23

250 i więcej 25,31 20,54 16,43 17,85 17,25 15,01 16,12 14,34

Ogółem 22,08 17,00 14,72 14,71 13,91 11,82 12,35 11,47

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Największy spadek odnotowano w grupie średnich i dużych przedsiębiorstw. 
W grupie małych przedsiębiorstw po spadku z  lat 2010–2012 udział produkcji 
osiągnął zbliżony poziom do poziomu z roku 2006. Udział produkcji sprzedanej 

9 Zob. także GUS, Działalność badawczo rozwojowa w Polsce w 2013 roku, Warszawa 2014.
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wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych 
w wartości sprzedaży wyrobów ogółem wzrasta wraz z wielkością przedsiębiorstwa 
i jest największa w grupie dużych przedsiębiorstw.

Spada także udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych 
w przychodach netto ze sprzedaży ogółem średnio o 35,78%. Spadek przychodów netto 
jest jednak mniejszy od spadku udziału produkcji sprzedanej wyrobów nowych lub 
istotnie ulepszonych. A wielkość udziału przychodów netto jest ściśle skorelowana 
z udziałem produkcji sprzedanej.

Tabela 10.  Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych 
w przychodach netto ze sprzedaży ogółem (w %)

Wielkość przedsiębiorstwa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10–49 3,50 - 4,20 3,87 2,39 1,73 1,94 3,24

50–249 8,75 7,32 7,95 5,55 7,78 5,48 4,73 5,17

250 i więcej 16,39 13,49 15,23 13,04 13,82 11,04 11,94 10,60

Ogółem 13,47 11,89 12,43 10,56 11,34 8,93 9,22 8,65

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Najmniejszy spadek odnotowano w grupie przedsiębiorstw małych. Należy 
jednak pamiętać, że ich udział w produkcji jest najmniejszy i w roku 2013 wyniósł 
zaledwie 4,40%. Z kolei największy spadek odnotowano wśród średnich przedsię-
biorstw – 40,91%. Niestety spada także udział przychodów ze sprzedaży produktów 
innowacyjnych dla rynku w przychodach netto ze sprzedaży ogółem. W stosunku 
do 2006 roku spadek ten wyniósł 38%. Z kolei udział przychodów netto ze sprzedaży 
produktów innowacyjnych dla rynku na eksport w przychodach netto ze sprzedaży 
ogółem zmalał w stosunku do 2006 roku o 29,65%.

Tabela 11. Udział przychodów netto w sprzedaży ogółem (w %)

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Udział przychodów netto ze 
sprzedaży produktów innowacyjnych 
dla rynku w przychodach netto ze 
sprzedaży ogółem

6,13 7,01 6,48 4,12 7,08 5,22 3,82 3,80

Udział przychodów netto ze 
sprzedaży produktów innowacyjnych 
dla rynku na eksport w przychodach 
netto ze sprzedaży ogółem

2,90 3,49 2,69 2,26 2,83 2,09 1,99 2,04

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Mniejszy spadek udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych 
dla rynku na eksport wynika z faktu, że przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, 
które są bardziej innowacyjne, eksportują więcej innowacyjnych produktów.

Czynniki opisane wyżej niekorzystnie wpływają na ocenę innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw. Za innowacyjne uważa się 17,13% przedsiębiorstw. W porównaniu 
z rokiem 2005, w którym za innowacyjne uważano 42,04% przedsiębiorstw, to wynik 
bardzo słaby. Najmniejszy spadek odnotowano w grupie dużych przedsiębiorstw. 
Korzystnym zjawiskiem jest niewielki wzrost przedsiębiorstw innowacyjnych po-
cząwszy od 2011 roku, w którym to zanotowano najniższy poziom 16,1%.

Tabela 12.  Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe wg klas wielkości  
(% przedsiębiorstw)

Wielkość 
przedsiębiorstwa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10–49 - 14,07 - 14,48 10,90 9,62 8,86 9,59 10,38

50–249 36,60 37,89 31,97 33,32 30,07 30,18 30,06 29,39 31,75

250 i więcej 63,96 66,03 59,68 60,90 59,02 58,99 57,83 56,21 57,68

Ogółem 42,04 23,68 37,40 21,39 18,06 17,10 16,10 16,51 17,13

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Jeszcze mniej przedsiębiorstw innowacyjnych notujemy w grupie przedsiębiorstw 
sektora usług. Za innowacyjne w roku 2013 było uznawane jedynie co dziewiąte 
przedsiębiorstwo i jest to najniższy wskaźnik od 2006 roku, w którym za innowa-
cyjne uznawano 21,22% przedsiębiorstw.

Tabela 13. Przedsiębiorstwa innowacyjne sektora usług (% przedsiębiorstw)

Sektor ` 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Przedsiębiorstwa 
z sektora usług - 21,22 - 16,12 13,95 12,79 11,57 12,38 11,41

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Spadek większości analizowanych wskaźników innowacyjności nie wpływa 
na poprawę naszej sytuacji innowacyjnej na tle innych państw. Dodatkowo analiza 
innowacyjności państw UE wskazuje systematyczny wzrost. Pomiędzy poszcze-
gólnymi państwami występują znaczne różnice w tempie wzrostu innowacyjności. 
Średnie roczne tempo wzrostu innowacyjności w UE w latach 2006–2013 wyniosło 
1,7%. Liderem wzrostu innowacyjności w badanym okresie jest Portugalia, w  której 
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średnie roczne tempo wzrostu innowacyjności wyniosło 3,9%, oraz Estonia ze 
wzrostem 3,7% i Łotwa 3,5%. Polska ze średnim tempem wzrostu 0,9% wyprzedziła 
tylko Chorwację, Wielką Brytanię i Szwecję10. Prawie wszystkie państwa Europy 
Środkowo-Wschodniej odnotowały wzrost tempa innowacyjności powyżej średniej 
unijnej. Litwa może pochwalić się 2,6% tempem wzrostu, Bułgaria 2,5%, Węgry 
2,4%, a Rumunia 1,9%. Wyjątek stanowi Słowacja z tempem wzrostu na średnim 
poziomie 1,5% i Czechy z wynikiem 1,7%11.

Komisja Europejska przygotowuje coroczny raport określający poziom innowa-
cyjności gospodarek państwa członkowskich UE oraz państw spoza Unii. Badanie 
opierało się na porównaniu 24 wskaźników12, a od 2013 roku – porównaniu 25 wskaź-
ników. Dane końcowe przyjmują wartość od 0 do 1, przy czym 1 jest wskaźnikiem 
maksymalnym13. Średni wskaźnik dla UE-27 za rok 2013 wyniósł 0,554. Liderem 
innowacyjności w UE jest Szwecja ze wskaźnikiem 0,750. Za nią znajduje się Dania 
z wynikiem 0,728 i Niemcy z wynikiem 0,709. Na drugim biegunie znajdują się 
państwa najmniej innowacyjne. Według Komisji Europejskiej najniższy wskaźnik 
innowacyjności ma Bułgaria – 0,188, Łotwa – 0,221 i Rumunia – 0,237. Polska zna-
lazła się na czwartym miejscu od końca ze wskaźnikiem – 0,279. Niestety wskaźnik 
innowacyjności dla Polski utrzymuje się niemalże na  identycznym poziomie od 
2006 roku. Corocznie odnotowujemy jedynie nieduży wzrost lub spadek wskaźnika14. 
Nieznaczny wzrost wskaźnika w stosunku do ubiegłego roku, w którym wynosił 
0,268, nie wpłynął na zmianę naszej pozycji w rankingu. Natomiast w stosunku do 
roku 2011 innowacyjność Polski w UE obniżyła się o jedną pozycję, wyprzedziła nas 
bowiem Litwa15, a w stosunku do 2010 roku – o dwie pozycje, ponieważ wyprzedziła 
nas także Słowacja16.

Innym istotnym wskaźnikiem służącym do porównania innowacyjności jest 
odsetek przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną. Najnowsze badania 
obejmujące przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 pracowników w 27 państwach 
członkowskich wykazały, że pomiędzy rokiem 2006 a 2008 aż 51,5% przedsiębiorstw 

10 European Commission, Innovation Union Scoreboard 2014, Brussels 2014, http://ec.europa.eu/enter-
prise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm (16.03.2015), s. 23.

11 Ibidem, s. 19–22.
12 European Commission, Innovation Union Scoreboard 2013, Brussels 2013, http://ec.europa.eu/enter-

prise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm (16.03.2015), s. 71
13 European Commission, Innovation Union Scoreboard 2014, op.cit., s. 92.
14 Ibidem, s. 92.
15 European Commission, Innovation Union Scoreboard 2011, Brussels 2011, http://ec.europa.eu/enter-

prise/e_i/subscription_en.htm (16.03.2015), s. 71.
16 European Commission, Innovation Union Scoreboard 2010, Brussels 2010, www.proinno-europe.

eu/metrics (16.03.2015), s. 4 i 71.
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z branży przemysłowej i usługowej prowadziło działalność innowacyjną17. Najwięcej 
przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną zanotowano w Niemczech 
(79,9%), Luksemburgu (64,7%), Belgii (58,1%), Portugalii (57,8%) i Irlandii (56,5%). 
Polska znajdowała się na przedostatnim miejscu ze wskaźnikiem 27,9%. Za Polską 
znalazła się tylko Łotwa (24,3%), natomiast Polskę bezpośrednio wyprzedziły 
Węgry (28,9%), Litwa (30,3%) i Bułgaria (30,8%)18. W latach 2008–2010 odsetek 
przedsiębiorstw wprowadzających innowacje w UE wzrósł do 52,9%. Liderem 
nadal pozostały Niemcy, w których działalność innowacyjną prowadziło 79,3% 
przedsiębiorstw. Na kolejnych miejscach znalazł się Luksemburg (68,1%), Belgia 
(60,9%) i Portugalia (60,3%). Polska nadal znajdowała się na przedostatnim miejscu. 
Działalność innowacyjną prowadziło 28,1% przedsiębiorstw. Za nami znalazła się 
Bułgaria (27,1%), a bezpośrednio wyprzedza nas Łotwa (29,9%), Rumunia (30,8%) 
i Węgry (31,1%)19.

Niestety na tle UE bardzo słabo wypadamy także pod względem liczby przedsię-
biorstw wprowadzających innowacje produktowe i procesowe. W 2010 roku w UE 
średnio 39,7% przedsiębiorstw wprowadzało innowacje. Na pierwszym miejscu znaj-
dują się Niemcy (64,2%), dalej Belgia (51,6%) i Luksemburg (50%). Polska, w której 
innowacje produktowe lub procesowe wprowadzało w 2010 roku 16,2% przedsię-
biorstw, znalazła się na przedostatnim miejscu. Na ostatnim miejscu znalazła się 
Rumunia, w której innowacje wprowadzało 14,3% przedsiębiorstw. Bezpośrednio 
wyprzedza nas Łotwa (16,7%), Bułgaria (17,7%) i Węgry (18,4%)20.

Poza rankingami przygotowanymi przez Komisję Europejską badania prowadzą 
także inne ośrodki. Raporty konkurencyjności i innowacyjności Światowego Forum 
Ekonomicznego21 pokazują systematyczny spadek wskaźnika naszej konkurencyjności 
i innowacyjności. Konkurencyjność naszej gospodarki była najwyżej oceniana w ra-
porcie z 2009 roku, a innowacyjność – w 2008. Od 2008 roku innowacyjność naszej 
gospodarki systematycznie spada. W latach 2008–2013, tj. w okresie największych 
nakładów na innowacyjność i stałego wzrostu wydatków na B+R, nasza pozycja 
pogorszyła się aż o 20 miejsc.

17 Eurostat, Science, Technology and Innovation in Europe, Luxembourg 2012, s. 72.
18 Ibidem, s. 72.
19 Eurostat, Science, Technology and Innovation in Europe, Luxembourg 2013, s. 72.
20 Ibidem, s. 75.
21 Raport opera się na analizie 12 obszarów: instytucje, infrastruktura, otoczenie makroekonomiczne, 

zdrowie, szkolnictwo podstawowe i wyższe, efektywność rynku towarów, wydajność rynku pracy, rozwój 
rynków finansowych, technologiczne zaawansowanie, wielkość rynku, złożoność biznesu i innowacji.
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Tabela 12.  Konkurencyjność i innowacyjność Polski według The Global Competitiveness 
Report

Raport
Rok

2008–2009
2007

2009–2010
2008

2010–2011
2009

2011–2012
2010

2012–2012
2011

2013–2014
2012

2014–2015
2013

Konkurencyjność 53 46 39 41 41 42 43

Innowacyjność 64 52 54 58 63 65 72

Źródło: opracowanie własne na podstawie The Global Competitiveness Report z lat 2008–2014.

Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego pod względem innowacyjno-
ści Polska zajmuje najniższą pozycję od czasu wstąpienia Polski do UE. W 2004 roku 
zajmowaliśmy 51. miejsce, w 2005–44., a w 2006–64. miejsce w rankingu.

4. Zakończenie

Nie ma podstaw do stwierdzenia, że fundusze europejskie przyczyniły się do 
wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki polskiej. Pomimo znacznych 
środków finansowych, które otrzymaliśmy w ramach perspektywy finansowej 
2004–2006, a szczególnie w ramach perspektywy 2007–2013, brakuje oznak ożywie-
nia innowacyjności. Systematycznie spadają niemalże wszystkie nasze wskaźniki. 
Zmniejsza się udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych, 
udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport, udział 
produkcji sprzedanej wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych oraz spada odsetek 
przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną. Pozycja innowa-
cyjna polskiej gospodarki jest oceniania najniżej od czasów naszego wstąpienia do 
Unii Europejskiej. Pod względem tempa wzrostu innowacyjności wyprzedzają nas 
niemalże wszystkie państwa UE, a państwa Europy Środkowo-Wschodniej notują 
kilkakrotnie szybsze tempo wzrostu.

Przyczyn tego jest kilka. Jedną z nich jest fakt, że głównymi beneficjentami 
funduszy mających na celu wsparcie B+R nie są przedsiębiorcy. Po drugie, wśród 
przedsiębiorców będących beneficjentami programów przeważają mikroprzedsię-
biorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, natomiast w działalności innowacyjnej 
przeważają przedsiębiorstwa duże, które ponoszą około 70% nakładów na ten cel. 
Przedsiębiorstwa duże są też najbardziej innowacyjne. Tymczasem wyższe dofi-
nansowanie z funduszy UE otrzymują przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, do 
których trafia ponad 60%. Fundusze unijne nie powstrzymały spadku nakładów 
na inwestycje w środki trwałe, które systematycznie spadają od 2008 roku, osiągając 
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poziom niższy niż w 2007 roku. Spadają także wydatki na inwestycje w maszyny 
i urządzenia techniczne, również osiągając poziom wydatków niższy od ponoszo-
nych w 2007 roku.

Niska jest także efektywność wydatkowania środków unijnych. Przykładem 
może być wzrost nakładów na szkolenia personelu związane bezpośrednio z wpro-
wadzaniem innowacji produktowych i procesowych w czasie, gdy spadają wydatki 
na inwestycje w środki trwałe oraz nakłady na inwestycje w maszyny i urządzenia 
techniczne. Z tych samych powodów wątpliwość budzi efektywność wydatkowania 
środków z lat 2008–2013 ponoszonych na marketing związany z wprowadzeniem 
produktów nowych lub istotnie ulepszonych. Nie wpływają one chociażby na zmianę 
spadkowej tendencji udziału produkcji sprzedanej wyrobów nowych lub istotnie 
ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów 
ogółem.
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DYLEMATY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ 
POLSKI Z UGW

1.  Wprowadzenie

Dnia 1 maja 2015 roku minęło 11 lat, od kiedy Polska jest członkiem Unii Euro-
pejskiej (UE). Nasz udział w tych strukturach jest jednak niepełny. Kolejnym etapem 
integracji stanie się uzyskanie pełnoprawnego członkostwa w Unii Gospodarczej 
i Walutowej (UGW). Według traktatu akcesyjnego poszerzenie Unii Europejskiej 
o nowe kraje jest jednoznaczne z ich wolą do przystąpienia do struktur Eurolandu. 
W aspekcie formalno-prawnym nowo przyjęte państwa stały się automatycznie 
członkami UGW, ale z czasową derogacją (w tym przypadku derogacja dotyczy 
m.in. zastąpienia waluty narodowej euro i poddania się wszystkim rygorom Paktu 
Stabilności i Wzrostu). Polska nie uzyskała specjalnego statusu kraju członkowskie-
go (opt-out clause), który umożliwia jej niewstępowanie do strefy euro. Taki status 
mają Dania i Wielka Brytania. Traktat akcesyjny nakłada na nasz kraj (i na inne 
państwa przyjęte po 2004 roku) obowiązek podejmowania działań zmierzających 
do uzyskania pełnego członkostwa w UGW.

W momencie zakończenia negocjacji przedakcesyjnych w obszarze zagadnień 
związanych z Unią Gospodarczą i Walutową termin zastąpienia złotego euro został 
wstępnie określony na przełom lat 2006/2007. W tej chwili wiadomo, że nie był on 
realny. Zdecydowana większość analityków finansowych i ekspertów prognozuje, że 
najwcześniejszą datą wstąpienia do Eurolandu jest rok 2018 lub 2019, lub nawet później.

Kiedy 1 maja 2004 roku Polska stawała się członkiem Unii Europejskiej, wydawało 
się niemal pewne, że od tego momentu proces integracji z Unią Gospodarczą i Walu-
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tową nabierze tempa, a intencje i plany przedstawiane np. w programach konwergencji 
przerodzą się w konkretne działania mające na celu zastąpienie złotego euro1.

Tymczasem mija już jedenaście lat od momentu, kiedy staliśmy się częścią euro-
pejskiej rodziny i perspektywa wstąpienia do Eurolandu jest odłożona w nieokreśloną 
przyszłość. Jesteśmy jedynym krajem spośród nowo przyjętych, który nie podał daty 
zastąpienia waluty narodowej euro. Co więcej część z nowo przyjętych krajów już 
adaptowała euro: w 2007 roku Słowenia, w 2008 roku Cypr i Malta, w 2009 roku 
Słowacja, w 2011 roku Estonia, w 2014 roku Łotwa, a 1 stycznia 2015 roku Litwa. 
Jak widać, strefa euro poszerza się w szybkim tempie. Należy jednak pamiętać, że 
kraje, które do tej pory spełniły kryteria konwergencji, to państwa małe, których 
gospodarki nie mają większego znaczenia w kontekście funkcjonowania całego 
wspólnego obszaru walutowego. Inaczej jest z czterdziestomilionowym państwem, 
takim jak Polska, którego uczestnictwo w UGW nie pozostałoby bez znaczenia dla 
jego wskaźników makroekonomicznych.

Można stwierdzić, że istnieje zgoda na to, że należy wstąpić do strefy euro. Nie-
stety deklaracje co do terminu wycofania złotego z obiegu nie są podawane. Warto 
by się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Skoro strefa euro staje się dla Polski coraz 
bardziej odległa, może rzeczywiście udział naszego kraju w tych europejskich struk-
turach nie jest dla nas najlepszym rozwiązaniem. A może powinniśmy odwlekać 
członkostwo w UGW tak długo, jak to jest możliwe, i nie przejmować się tym, że 
u naszych sąsiadów najprawdopodobniej w ciągu najdalej pięciu lat środkiem płat-
niczym stanie się euro. Pada więc pytanie: czy Polska jest gotowa, aby zaadaptować 
u siebie euro, i czy do strefy euro powinniśmy przystępować?

2. Integracja ze strefą euro i dylematy z tym związane

Powszechnie uważa się, że kryzys gospodarczy (tzw. kryzys subprime) już się 
skończył lub się kończy. W kontekście naszego kraju powstaje pytanie, czy Polska 
powinna decydować się na członkostwo w strefie euro w tak niepewnym czasie. W erze 
niestabilności na rynkach finansowych, ciągłych zawirowań w systemie finansów 
publicznych w takich krajach strefy UGW jak np. Grecja można mieć wątpliwości, 
czy przyjęcie euro jednoznacznie pozytywnie odbije się na polskiej gospodarce, 
przedsiębiorstwach, finansach publicznych i gospodarstwach domowych. Należy 

1 I tak w programie konwergencji z 2004 roku, czyli w momencie, gdy przystępowano do UE, zakła-
dano zmniejszenie deficytu sektora general goverment do 1,4% w 2007 roku (czyli w roku, w którym pla-
nowano przyjąć euro).
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także pamiętać o tym, że nie należy wchodzić do strefy wspólnego europejskiego 
pieniądza za wszelką cenę. Najpierw trzeba zbudować konsensus polityczny, po-
tem usunąć wszelkie bariery (natury ekonomicznej, prawnej i politycznej), tak aby 
na wprowadzeniu euro skorzystać w jak największym stopniu.

Korzyści z wprowadzenia euro widać szczególnie w trudnych czasach. Kiedy 
mieliśmy spokojny okres i waluta narodowa była stabilna, nie zastanawialiśmy się, 
po co nam euro. Mało się o tym mówiło w tym okresie. Euro jest właśnie po to, 
żeby w takich trudnych czasach wykazywało swoją wartość. Oprócz tego nasz kraj 
chyba dopiero po raz pierwszy w 2008 roku spotkał się z problemem zawirowań 
na rynku walutowym (spekulacja na polskiej walucie). Wystarczyło kilka miesięcy 
wahań kursu złotego w stosunku do euro, dolara czy franka, żeby więcej Polaków 
opowiedziało się za euro i prawdopodobnie są to osoby, które w jakiś sposób tymi 
wahaniami zostały dotknięte, np. przez kredyty walutowe. Doszliśmy do wniosku 
– gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa – że uczestnictwo najpierw w ERM II, 
a później w UGW pod koniec pierwszej dekady XXI wieku pomogłoby nam. Oczy-
wiście nie należy przesadzać, że euro jest receptą na wszystko.

W opracowaniach dotyczących Unii Europejskiej lub Unii Gospodarczej i Wa-
lutowej autorzy koncentrują się głownie na zagadnieniach związanych z ogólnymi 
aspektami funkcjonowania takich organizmów, czyli kwestiach prawnych, kryte-
riach konwergencji lub też sposobach osiągnięcia członkostwa w tych strukturach. 
Mało uwagi poświęca się natomiast teorii optymalnych obszarów walutowych, 
które są  istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania unii monetarnej. 
Tezy tych teorii są zawarte m.in. w tzw. czterech swobodach wolności przepływu: 
osób, kapitału, usług i towarów, regulowanych Traktatem ustanawiającym Wspól-
notę Europejską. Polskę jako członka Unii Europejskiej z aspiracjami do szybkiego 
uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej czeka długa droga, zanim spełni 
wszystkie warunki niezbędne do wprowadzenia euro. W procesie akcesji do UGW 
nasz kraj powinien uwzględnić zalecenia zawarte w teoriach optymalnych obszarów 
walutowych, a nie tylko kryteria z Maastricht

Powinno się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy jako kandydat do strefy euro 
spełniamy lub też będziemy spełniać w najbliższym czasie kryteria optymalnego 
obszaru walutowego. Należy także przeprowadzić nie tylko analizę pod kątem 
kryteriów konwergencji i czasu, jaki jest potrzebny na ich osiągnięcie, lecz także 
analizę związaną z naszym dostosowaniem do członkostwa we wspólnym obszarze 
walutowym, bazując na teorii optymalnych obszarów walutowych. Kryteria fiskalne 
i monetarne zawarte w Traktacie z Maastricht można zaliczyć do warunków kon-
wergencji nominalnej, związanych z osiągnięciem przez kraj kandydujący do strefy 
walutowej pewnych wartości liczbowych. Ale, zdaniem autora, istnieje potrzeba 
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zaistnienia konwergencji realnej, czyli takiego dostosowania się gospodarki pań-
stwa ubiegającego się o wprowadzenie wspólnej waluty, które umożliwi mu płynne 
i długookresowe funkcjonowanie w strefie wspólnego pieniądza.

Jakie są korzyści i koszty związane z integracją ze strefą euro? Jest to problem, który 
także jest szeroko analizowany przez ekonomistów. Obecnie analizy tej kwestii można 
dokonać, zakładając, że do Unii Gospodarczej i Walutowej przystąpimy w 2018 roku. 
Najważniejsze korzyści, jakie mogą wynikać dla gospodarki z tego procesu, to:
1) dla budżetu państwa:

• rząd może liczyć na szybsze i mniej kosztowne zdobycie finansowania ze-
wnętrznego,

• silniejszy wzrost gospodarczy w kraju stwarza większe możliwości podwyżek 
pensji dla pracowników sfery budżetowej,

• mniejsze koszty obsługi zadłużenia państwa,
2) dla przedsiębiorców:

• wyższa wiarygodność Polski jako miejsca lokowania kapitału, czyli mniej-
sze wahania na rynku walutowym i większy udział stabilnych inwestorów 
finansowych,

• integracja i większa efektywność rynków finansowych,
3) dla inwestorów

• znika ryzyko związane z kursem walutowym,
• spadają koszty transakcyjne,
• szybciej rozwija się handel zagraniczny i zwiększy się napływ inwestycji 

bezpośrednich,
• polskie przedsiębiorstwa zyskają łatwiejszy dostęp do rynku kapitałowego 

Unii Europejskiej,
• zwiększają się szanse na niższe stopy procentowe,
• nasz kraj może funkcjonować z wysokim deficytem na rachunku obrotów 

bieżących.
Najważniejsze argumenty przeciw przystępowaniu w najbliższej perspektywie 

czasowej do UGW to:
• niestabilność rynków finansowych może utrudnić utrzymanie stałego kursu 

złotego w systemie ERM II,
• członkowie strefy euro mogą nie być zainteresowani pozyskaniem nowych 

członków, bo sami przechodzą przez finansowe problemy,
• jeśli zbyt szybko usztywni się kurs, to zmniejszymy pole do umacniania się 

złotego, a to się wiąże z niebezpieczeństwem wzrostu inflacji,
• stracimy autonomię prowadzenia polityki pieniężnej, a przez to nie możemy 

wykorzystywać stóp procentowych do regulowania gospodarki,
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• stracimy możliwości emisji własnej waluty, do której na pewno wielu Polaków 
jest przywiązanych.
Lista argumentów, która może skłonić rząd do odsunięcia termi nu wstąpienia 

do UGW, jest niestety jeszcze dłuższa.
Dodatkowo Komisja Europejska przewiduje, że gospodarka strefy euro powiększy 

się w 2015 roku jedynie o 1,3%. Jesienią 2014 roku Komisja Europejska prognozowała, 
że gospodarka UGW powiększy się w 2015 roku o 1,1%, a w 2016 roku o 1,7%. Teraz 
uważa, że w przyszłym roku tempo wzrostu przyspieszy do 1,9%. To oznaczałoby 
rozwój szybszy niż przed kryzysem i recesją z 2009 roku. Lepsze perspektywy wzrostu 
PKB w Unii Gospodarczej i Walutowej daje głównie efekt spadku cen ropy naftowej 
i deprecjacji euro. Mimo wszystko dane te są na znacznie niższym poziomie niż 
dane dotyczące polskiego PKB.

Wraz ze wzrostem PKB powinna spaść w UGW stopa bezrobocia: z 11,6% 
w ubiegłym roku, do 11,2% w tym roku i 10,6% rok później.

Najszybciej rozwijającymi się gospodarkami strefy euro w 2015 roku będą (we-
dług KE): Irlandia (wzrost PKB o 3,5%), Malta (3,3%), Litwa (3,0%) i Łotwa (2,9%). 
Tempo wzrostu przewyższające 2% mają odnotować też Grecja, Hiszpania, Słowacja, 
Luksemburg i Estonia. Najsłabsze gospodarki UGW to Cypr (wzrost PKB o zaledwie 
0,4%), Włochy (0,6%) oraz Austria i Finlandia (0,8%). Największa gospodarka UGW, 
Niemcy, w tym roku ma się powiększyć o 1,5%, a w przyszłym – o 2%.

Komisja Europejska zweryfikowała także prognozy dla całej Unii Europejskiej 
i dla Polski. W 2015 roku spodziewa się, że polski PKB wzrośnie o 3,2%, a w 2016 roku 
o 3,4%. Jeśli prognozy Komisji Europejskiej się potwierdzą, naszą gospodarkę czeka 
nieznaczne spowolnienie względem 2014 roku, gdy urosła według wstępnych sza-
cunków GUS o 3,3%. W ocenie Brukseli Polsce uda się w tym roku sprostać unijnym 
wymogom budżetowym, czyli wypełnić kryteria konwergencji i zmniejszyć deficyt 
budżetowy poniżej 3% PKB. Ma się on zmniejszyć z 3,6% w 2014 roku do 2,9%, czyli 
nieco mniej, niż oczekuje sam rząd2.

Zgodnie więc z najnowszymi prognozami tempo wzrostu PKB w strefie eu ro 
w 2015 roku będzie wyraźnie niż sze niż w naszym kraju. W takim przypadku moż-
na się spodziewać, że nawet politycy przychyl nie nastawieni do euro mogą zacząć 
(bezpodstawnie) wątpić w potrzebę przyjęcia wspólnej waluty, która dla wielu stanie 
się symbolem gospodarczej stagnacji.

Należy także wspomnieć, że dotychczas bardzo niewiele robiono w celu uzy-
skania pełnoprawnego członkostwa w strefie. Począwszy od przyjęcia członkostwa 
w UE, rządy Kazimierza Marcinkiewicza, a później Jarosława Kaczyńskiego, choć 

2 G. Siemiończyk, KE optymistycznie o strefie euro, „Rzeczpospolita” (05.02.2015).
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nie prezentowały otwarcie negatywnego stosunku do euro, zdając sobie sprawę ze 
zobowiązań podjętych w Traktacie akcesyjnym, podchodziły do wprowadzenia 
euro sceptycznie. Podstawą przyjęcia takiej pozycji były głosy zwracające uwagę, że 
przyjęcie euro to kolejny krok na drodze do utraty suwerenności.

Również rząd Donalda Tuska, choć z daleko większym entuzjazmem opowiada 
się za wejściem do strefy euro, podkreślając pozytywny wpływ na procesy rozwojowe 
i modernizacyjne w Polsce, nie przesądza, kiedy taka integracja mogłaby nastąpić. 
Wydaje się, że jest to obecnie przedmiotem targów.

Resort finansów przygotował plan, który zakłada cztery etapy zamiany walut: 
do wejścia systemu ERM II, przygotowującego nas do wstąpienia do unii walutowej, 
pobyt w systemie, pozytywna decyzja Komisji Europejskiej i wyznaczenie konkretnej 
daty oraz wreszcie okres przebywania Polski w strefie euro3.

Przyjęcie harmonogramu przez rząd będzie sygnałem do rozpoczęcia przygo-
towań przez przedsiębiorstwa. Na razie bowiem wstrzymują się one z wszelkimi 
działaniami, nie bardzo wierząc w realność politycznych deklaracji.

Należy pamiętać, że Polska nie ma alternatywy dla nieuczestniczenia w stre-
fie euro, i nie chodzi tu nawet o nasze zobowiązanie prawne do wprowadzenia 
wspólnego pieniądza. Pozostanie poza Unią Gospodarczą i Walutową, zarówno 
w kontekście gospodarki europejskiej, jak i światowej, byłoby dla naszego kraju 
katastrofą gospodarczą i polityczną, odczuwalną już w perspektywie najbliższych 
kilku lat. Trzeba sobie również zdawać sprawę, że rola euro w międzynarodowym 
systemie walutowym będzie cały czas wzrastać. W momencie, kiedy pieniądz ten 
zostanie zaadaptowany przez większość krajów UE (szczególnie naszych sąsiadów), 
a przez Polskę nie, staniemy się państwem peryferyjnym, które może być omijane 
przez zagraniczny kapitał.

Od momentu transformacji ustrojowej w 1989 roku Polska gospodarka przesta-
wiła się z rynków byłego bloku socjalistycznego na kraje UE. To przestawienie jest 
na tyle skuteczne, iż nasze przedsiębiorstwa zyskują szansę, aby skutecznie konku-
rować z firmami działającymi na wspólnotowym rynku. Niemniej jednak proces 
wchodzenia do UGW stawia nowe wyzwania i trudności przed polskimi podmiotami 
gospodarczymi, które będą musiały zainwestować czas i pieniądze w niezbędne do-
stosowania. Do istotnych można zaliczyć np. techniczne przygotowanie do przyjęcia 
euro, czyli dostosowanie systemów księgowych, sposobów fakturowania, przeliczania 
cen czy też rozpoznawania fałszywych banknotów i monet euro.

Natomiast o jakości życia, wzroście dochodu narodowego, poziomie bezrobocia 
itd. decydują inne czynniki niż własna czy obca (wspólna) waluta. Można tu wy-

3 Polacy chcą informacji o zamianie złotego na euro, „Rzeczpospolita” (15.10.2008).
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mienić korzystne rozwiązania podatkowe, swobodę w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, elastyczny nadzór finansowy, dobry stan środowiska naturalnego, 
sieci dróg itd.

Warto podkreślić, że dyskusja na temat wprowadzenia euro w Polsce powoli 
wraca jako ważny temat. Jednym z czynników, który się do tego przyczynił, jest 
raport NBP Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, opublikowany 
w grudniu 2014 roku. Według niektórych opinii jest on bardzo pesymistyczny, gdyż 
koncentruje się na zagrożeniach wynikających z przynależności do strefy euro. 
Opracowanie NBP nie zawiera także bilansu spodziewanych kosztów i korzyści czy 
też przewag i zagrożeń wynikających z przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej 
i Walutowej oraz przyjęcia wspólnej waluty.

Zastanawiając się nad przystąpieniem Polski do strefy euro, warto odpowiedzieć 
sobie na pytanie, jaką mamy alternatywę w zamian za nieprzyjmowanie wspólnej 
europejskiej waluty.

Czyli inaczej: można zastanowić się, czy pozostawanie w dłuższej perspektywie 
poza UGW, a więc trwanie przy własnej walucie i przy płynnym kursie walutowym, 
będzie dla nas bardziej korzystne niż integracja ze strefą euro4.

Analizując procesy integracyjne nie można zapomnieć o zagrożeniach płynących 
z przyjęcia wspólnej waluty. Jednym z głównych argumentów przeciw jest utrata 
niezależnej polityki pieniężnej, czyli możliwości wyznaczania wysokości stopy 
procentowej i dokonywania nią manewrów oraz wykorzystywania stopy banku 
centralnego w polityce gospodarczej, w tym także do kształtowania nominalnego 
kursu walutowego5.

Tworząc UGW, zakładano, że możliwość kreacji polityki gospodarczej (na skutek 
wprowadzenia jednolitej polityki pieniężnej) przejmie w części polityka fiskalna. 
Wpływ polityki fiskalnej może mieć dwojaki charakter. Dokonuje się przez działanie 
tzw. automatycznych stabilizatorów i dyskrecjonalne działania władz fiskalnych, 
reagujących na wstrząsy gospodarcze6.

Funkcjonowanie automatycznych stabilizatorów opiera się na tym, iż na skutek 
stagnacji gospodarczej spadają wpływy do budżetu (z podatków i innych obciążeń 
niepodatkowych), wzrastają natomiast niektóre wydatki, np. związane z pomocą dla 
bezrobotnych (zasiłki). Aby podtrzymać aktywność gospodarczą w kraju, wydatki 
z kasy państwowej powinny wzrosnąć. Przyczynia się to jednak do zwiększenia de-
ficytu, automatyczne stabilizatory zapewniają więc szybkie dostosowanie w sferze 

4 K. Ryć, A. Z. Nowak, Czy strefa euro może być dla Polski arkadią?, „Rzeczpospolita” (27.01.2015).
5 Ibidem.
6 J. Borowski, Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa 

2004, s. 28.
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fiskalnej. W momencie, kiedy następuje poprawa sytuacji gospodarczej państwa, 
zmniejsza się poziom deficytu – z powodu zwiększenia wpływów do budżetu (wyższe 
dochody podatkowe) – i jego mniejszych wydatków (mniejsze obciążenia związane 
np. z liczbą bezrobotnych lub osłonami socjalnymi).

Drugi sposób wpływu finansów publicznych na gospodarkę odbywa się przez 
dyskrecjonalne działanie władz fiskalnych reagujących na zaburzenia gospodarcze. 
Polegają one na ekspansji fiskalnej powadzonej w celu pobudzenia popytu na rynku. 
Działania takie są jednak podważane w teoriach ekonomii i badaniach empirycznych 
przeprowadzonych w ciągu ostatnich lat7. W związku z tym działania dyskrecjonalne 
powinny obejmować wspieranie pożądanych zmian w gospodarce8 i reakcje tylko 
na wyjątkowo duże wstrząsy asymetryczne.

Niestety w chwili obecnej praktyczne wykorzystanie automatycznych stabilizatorów 
jest niemożliwe. Główną przyczyną tego jest istnienie bardzo wysokiego poziomu 
deficytu strukturalnego. Członkom UGW trudno jest posługiwać się w tej sytuacji 
automatycznymi stabilizatorami, ponieważ pogłębienie deficytu może pogorszyć obawy 
inwestorów i doprowadzić do kryzysu płynności finansowej w pierwszej kolejności 
i niewypłacalności w drugiej. To powoduje, że państwo musi stosować politykę cięć 
budżetowych w środku recesji. W państwie będącym poza unią monetarną sytuacja 
jest inna, ponieważ bank narodowy ma autonomiczną politykę pieniężną.

3. Zakończenie

Polska nie może zrezygnować z uczestnictwa w strefie euro i nie chodzi tu nawet 
o nasze zobowiązanie prawne do wprowadzenia wspólnego pieniądza. Pozostanie 
poza Unią Gospodarczą i Walutową, zarówno w kontekście gospodarki europej-
skiej, jak i światowej, byłoby dla naszego kraju katastrofą gospodarczą i polityczną, 
odczuwalną już w perspektywie najbliższych kilku lat. Gdyby ta waluta została 
przyjęta przez większość krajów UE (zwłaszcza naszych sąsiadów), a przez Polskę 
nie, stalibyśmy się państwem peryferyjnym, omijanym przez zagraniczny kapitał.

Nie można jednak zapomnieć o tym, że musimy być dobrze przygotowani do 
przyjęcia euro. W momencie uzyskania pełnoprawnego członkostwa w UGW stracimy 

7 Wykazano, że taka polityka działa z dużym opóźnieniem (na skutek długotrwałości procesu legi-
slacyjnego), a także asymetrycznie, tj. jej rozluźnienie w okresie polepszenia koniunktury jest trudne do 
odwrócenia ze względów politycznych. Może to prowadzić do wzrostu zadłużenia, czego doświadczyły 
kraje Europy Zachodniej w latach 70. i 80 XX wieku.

8 Chodzi tutaj o wspieranie zatrudnienia, reformę systemów podatkowych, zmian w strukturze wydat-
ków publicznych.
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niezależną politykę pieniężną (która zostanie przesunięta na szczebel Europejskiego 
Banku Centralnego). Powinna ją zastąpić polityka fiskalna, a ewentualne wstrząsy 
asymetryczne powinny być łagodzone przez postulaty zawarte m.in. w teoriach 
optymalnych obszarów walutowych. Niestety nasza polityka fiskalna ze względu 
na ogromny deficyt budżetowy jest dysfunkcjonalna (np. nie zadziałają automatycz-
ne stabilizatory), natomiast elementy składające się na konwergencję realną naszej 
gospodarki (w stosunku do gospodarek strefy euro) pozostawiają wiele do życzenia. 
Polska musi jak najszybciej wprowadzić euro, lecz decyzje dotyczące czasu i sposobu 
przystąpienia do UGW należy podejmować bardzo rozważnie. Trzeba pamiętać, że 
szybkie przyjęcie euro może narazić nasz kraj na poważny stres wywołany wyma-
ganiami nominalnej i realnej konwergencji. I chociaż możemy już mówić o tym, 
że transformacja polskiej gospodarki została zakończona w momencie przyjęcia 
członkostwa w strukturach Unii Europejskiej, to proces transformacji w kierunku 
Unii Gospodarczej i Walutowej jeszcze się nie skończył, a nawet można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że nie zaczął się w pełni. I tak, jak pracowaliśmy nad tym, aby 
spełnić wszystkie normy i zalecenia związane z przyjęciem unijnych rozwiązań, 
tak powinniśmy zrobić wszystko, aby realna i nominalna konwergencja, z punktu 
widzenia wymagań związanych z przyjęciem euro, została osiągnięta jak najszybciej.
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Podyplomowe Studia  
Akademia Controllingu Finansowego  

w Grupach Kapitałowych

Studia nowatorskie pod względem programowym i formy prowadzenia zajęć są skiero-
wane do kadry średniego i wyższego szczebla pionów finansowych zarówno w organizacjach 
transnarodowych, jak i lokalnych przedsiębiorstwach – do osób, które mają już dyplom 
szkoły wyższej i zamierzają poszerzyć swoją wiedzę w zakresie controllingu finansowe-
go. Rekomendowane studia są efektem współpracy pomiędzy Szkołą Główną Handlową 
w Warszawie a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów ICV (Internationaler 
Controller Verein) z siedzibą w Monachium i firmą Pracownia Gier Szkoleniowych sp. 
z o.o., dzięki czemu zajęcia dydaktyczne są urozmaicone przez wystąpienia praktyków 
– przedstawicieli obu Partnerów oraz ich wkład merytoryczny w program studiów.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom 
praktycznie realizować proces operacyjnego i strategicznego controllingu finansowego 
w przedsiębiorstwie i w grupie kapitałowej poprzez wybór właściwych narzędzi anali-
tycznych rachunku kosztów, przygotowanie budżetów finansowych, monitorowanie ich 
wykonania oraz przygotowanie informacji finansowych na potrzeby decyzyjne. Program 
jest dostosowany do standardów przyjętych w praktyce gospodarczej, aktualnych mię-
dzynarodowych trendów i potrzeb kontrolerów finansowych.

Zajęcia w ramach Studiów Podyplomowych Akademia Controllingu Finansowego 
w Grupach Kapitałowych obejmują łącznie 188 godzin w formie wykładów, ćwiczeń 
w laboratorium komputerowym i warsztatów w formie gry symulacyjnej pod nazwą 
Profit Quest opracowanej przez Pracownię Gier Szkoleniowych. Zajęcia odbywają się 
w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, z częstotliwością co 2–3 tygodnie. Absolwenci 
otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i stosowne zaświad-
czenie wystawione przez ICV. Obecnie prowadzimy nabór na 4. edycję. Zajęcia będą 
uruchomione w październiku 2015 roku.

Kierownik studiów: dr hab. Tomasz Cicirko, tomasz.cicirko@sgh.waw.pl 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.sgh.waw.pl/psacf  
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Podyplomowe Studia  
Międzynarodowych Strategii Podatkowych

Studia stwarzają ich uczestnikom unikatową możliwość zdobycia wiedzy w zakresie 
międzynarodowego prawa i planowania podatkowego, potrzebnej przedsiębiorstwom 
międzynarodowym, ich menedżerom lub doradcom. Celem studiów jest także wykształ-
cenie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego pod względem podatkowym 
planowania transakcji lub struktury inwestycji zagranicznych. Program studiów prze-
widuje analizę wielu przypadków z praktyki gospodarczej, które umożliwią słuchaczom 
praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej. Na program studiów składają się wykłady 
specjalistyczne, konwersatoria, panele dyskusyjne i seminarium dyplomowe. Nasi wykła-
dowcy wywodzą się spośród kadry naukowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
innych ośrodków akademickich, a także z międzynarodowych firm doradczych i mają 
wieloletnie doświadczenie w swoich dziedzinach.

 Kierownik studiów: dr hab. Marcin Jamroży, e-mail: mjamro@sgh.waw.pl

Informacji udziela i zapisy przyjmuje: 
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Podyplomowe Studia Podatkowe

Program Podyplomowych Studiów Podatkowych łączy elementy wiedzy akademickiej 
z praktycznymi problemami funkcjonowania obecnego, stale zmieniającego się systemu 
podatkowego. Składają się na niego: wykłady podstawowe i wykłady specjalizacyjne. 
Program wykładów podstawowych obejmuje m.in. źródła i wykładnię prawa oraz ra-
chunkowość. Program wykładów specjalizacyjnych obejmuje wszystkie zagadnienia 
o charakterze ogólnym związane z  funkcjonującym obecnie systemem podatkowym, 
takie jak: zadania i struktura organów podatkowych, prawa i obowiązki podatników, 
a także szczegółową prezentację poszczególnych kategorii podatków. W grupie tej znaj-
dują się także wykłady uzupełniające bezpośrednio problematykę podatków. Wykłady 
specjalizacyjne są prowadzone przez kadrę kierowniczą Ministerstwa Finansów i innych 
wybitnych specjalistów z praktyki gospodarczej. Studia mają również pomóc w usyste-
matyzowaniu wiedzy osobom, które zamierzają przystąpić do państwowego egzaminu 
na doradcę podatkowego. Wykładowcami są pracownicy Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, pracownicy Ministerstwa Finansów i doradcy podatkowi.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności 
zgłoszeń – wniesienie opłaty za studia i złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych 
dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem.

Kierownik studiów: dr Urszula Kierczyńska

Informacji udziela i zapisy przyjmuje: 
dr Michał Matusewicz, e-mail: michal.matusewicz@sgh.waw.pl, tel.: 0 506 214 683



Podyplomowe Studia 
Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa

Podstawowym celem studiów jest kształcenie pracowników finansowo-księgowych 
przedsiębiorstw, pracowników biur rachunkowych i kadry kierowniczej w zakresie ak-
tualnej wiedzy z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa oraz nabycie praktycznych 
umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych 
w różnych podmiotach rachunkowości. Program studiów obejmuje następujące przed-
mioty: podstawy rachunkowości rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa, 
rachunkowość podatkowa, prawo (gospodarcze, cywilne, podatkowe, karno-skarbowe, 
prawo pracy), podatki (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od 
osób fizycznych, VAT, podatki lokalne, opłata skarbowa, podatek od czynności cywil-
noprawnych) analiza finansowa, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, finanse 
i zarządzanie finansami (zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – wybrane zagadnie-
nia, finanse – wybrane zagadnienia), ubezpieczenia społeczne, efektywność w finansach 
i rachunkowości.

Wykłady prowadzą pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
i osoby spoza Uczelni – praktycy gospodarczy i specjaliści zwłaszcza w zakresie proble-
mów podatkowych.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 220 godzin zajęć w tym: 211 godzin wykładów, 
7 godzin egzaminów i 2 godziny seminarium. Zajęcia odbywają się 11 sesjach trzydnio-
wych, po 20 godzin w każdej sesji, w salach dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. Studia są uruchamiane w semestrze zimowym i letnim. Rekrutacja na naj-
bliższą edycję (37.) zostanie uruchomiona w maju 2015 roku, a zajęcia rozpoczną się 
23 października 2015 roku i będą trwać do 25 września 2016 roku.

Kierownik studiów: prof. dr hab. Irena Olchowicz (kierownik Zakładu Podatków 
w Instytucie Finansów SGH)

Informacji udziela i zapisy przyjmuje: 
Alicja Ozga, e-mail: if@sgh.waw.pl, tel.: 22 564 86 28



Podyplomowe Studia  
Windykacji Należności

Studia są skierowane do przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych za skuteczne 
zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwach niefinansowych, instytucjach finan-
sowych i jednostkach budżetowych. Program zajęć obejmuje 200 godzin dydaktycznych 
z zakresu zarządzania należnościami, windykacji jako sposobu odzyskiwania należności, 
psychologicznych aspektów windykacji, windykacji wewnętrznej prowadzonej samo-
dzielnie przez przedsiębiorstwo, windykacji wspieranej przez zewnętrzne podmioty oraz 
prawnych aspektów windykacji.

Wykładowcami są pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej i innych ośrodków 
akademickich oraz praktycy z dużym doświadczeniem w dziedzinie windykacji – człon-
kowie Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych, instytucji windykacyjnych, 
Krajowego Rejestru Długów, banków i innych instytucji finansowych.

Rekrutacja na 7. edycję Podyplomowych Studiów Windykacja Należności rozpocznie 
się w czerwcu 2015 roku. Zajęcia potrwają dwa semestry z przerwą wakacyjną. Rozpo-
czynają się w lutym 2016 roku, a kończą w grudniu 2016 roku.

Kierownik studiów: dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol (adiunkt w Instytucie 
Finansów SGH)

Informacji udziela i zapisy przyjmuje: 
Katarzyna Wasilewska, e-mail: if@sgh.waw.pl, tel.: 0 504 095 061, 22 564 93 20 
www.sgh.waw.pl/pswn



Podyplomowe Studia  
Zarządzanie Płynnością Finansową Przedsiębiorstwa

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy przedsiębiorców i pracowników odpowiedzial-
nych za płynność finansową w przedsiębiorstwie. Program zajęć obejmuje 200 godzin 
dydaktycznych z zakresu – finansów przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem, zarządzania 
kapitałem obrotowym netto, współpracy przedsiębiorstwa z bankiem i pozyskiwania 
finansowania, obrotu wierzytelnościami, metod zabezpieczania i windykacji należności, 
wykorzystania informacji w zarządzaniu płynnością, prawa gospodarczego, ubezpieczeń 
gospodarczych oraz wykorzystania rachunkowości w zarządzaniu płynnością finansową.

Wykładowcami są pracownicy SGH i innych ośrodków akademickich, członkowie 
Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych, Krajowego Rejestru Długów, spółek 
windykacyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń oraz innych instytucji finansowych.

Rekrutacja na 10. edycję Podyplomowych Studiów Zarządzania Płynnością Finansową 
Przedsiębiorstw rozpocznie się w kwietniu 2015 roku.

Planowany termin uruchomienia zajęć to grudzień 2015 roku zaś zakończenia studiów 
to wrzesień 2016 roku.

Kierownik studiów: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski (Dyrektor Instytutu  
Finansów SGH)

Informacji udziela i zapisy przyjmuje: 
Paweł Wasilewski, e-mail: pawel.wasilewski@sgh.waw.pl, tel.: 0 507 633 101 
www.sgh.waw.pl/pszpfp



Podyplomowe Studia  
Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie iden-
tyfikacji, pomiaru i sterowania ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem różnorodnych 
narzędzi i rozwiązań. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń w laboratorium 
komputerowym i seminarium. Wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
którzy będą prowadzić zajęcia, mają bogate doświadczenie naukowe i praktyczne. Współ-
pracujemy także z wysokiej klasy ekspertami z zakresu zarządzania ryzykiem, pracującymi 
w polskim sektorze finansowym i w firmach doradczych. Studia są skierowane do kadry 
zarządzającej, a także ekspertów i specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem kredyto-
wym, audytorów wewnętrznych oraz specjalistów i ekspertów z obszaru IT.

Zajęcia odbywają się w formie sobotnio-niedzielnych zjazdów, średnio raz miesiącu. 
Rekrutacja na 3. edycję studiów rozpocznie się w czerwcu 2015 roku. Uruchomienie jest 
planowane na grudzień 2015 roku.

Kierownik studiów: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,  
miwani@sgh.waw.pl

Informacji udziela: 
mgr Katarzyna Wasilewska (sekretarz studiów), e-mail: if@sgh.waw.pl,  
tel.: 0 504 095 061



Podyplomowe Studia  
Zarządzania Ryzykiem  

w Instytucjach Finansowych

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych jest trudnym zadaniem wy-
magającym dogłębnej i specjalistyczne wiedzy. Dlatego naszym słuchaczom oferujemy 
oprócz podniesienia kwalifikacji w obszarze teoretycznym także nabycie praktycznych 
umiejętności w tym zakresie. Jest to możliwe dzięki wykładowcom Szkoły Głównej Han-
dlowej w warszawie, którzy mają bogate doświadczenie naukowe i praktyczne, a także 
wysokiej klasy ekspertom z zakresu zarządzania ryzykiem pracującym w polskim sek-
torze finansowym i w firmach doradczych. Studia są skierowane do kadry zarządzającej, 
ekspertów i specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem, a także do osób pracujących 
w instytucjach sieci bezpieczeństwa finansowego odpowiedzialnych za ocenę ryzyka 
instytucji finansowych.

Studia są uruchamiane co roku w lutym, trwają 2 semestry z uwzględnieniem prze-
rwy wakacyjnej. Zajęcia odbywają się w formie sobotnio-niedzielnych zjazdów, średnio 
raz w miesiącu. Obecnie prowadzimy nabór na 10. edycję, która rozpocznie się w lutym 
2016 roku.

Kierownik studiów: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,  
miwani@sgh.waw.pl

Informacji udziela: 
dr Irmina Cisek-Cicirko (sekretarz studiów), e-mail: icisek@sgh.waw.pl,  
tel.: 0 607 484 474
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