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Od Rady Naukowej

Przekazujemy w Państwa ręce 164. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania 
i Finansów”. Poświęcony jest on problematyce finansów, ekonomii oraz zarządzania. Auto-
rzy poruszyli w nim tematy dotyczące m.in. branży turystycznej, finansów behawioralnych 
czy raportowania w rachunkowości. Artykuły w nim zawarte zostały napisane przez przed-
stawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.

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

Grzegorz Gołębiowski i Agnieszka Pląsek przedstawiają swoje badania opierające się 
na próbie przedsiębiorstw z branży turystycznej. Celem artykułu jest sprawdzenie skuteczno-
ści najpopularniejszych współczesnych modeli dyskryminacyjnych i wydanie rekomendacji 
odnośnie do ich zastosowania w przedsiębiorstwach branży usług turystycznych.

Artykuł Karoliny Piktus i Moniki Czerwonki omawia istotne z punktu widzenia finan-
sów behawioralnych zniekształcenia poznawcze oraz awersję do ryzyka finansowego w kon-
tekście różnic międzypłciowych.

Hanna Czaja-Cieszyńska w swoim opracowaniu opisuje standardy raportowania GRI, 
które są najbardziej znanym i najczęściej wykorzystywanym dokumentem pomagającym 
jednostkom na całym świecie przygotować raporty zrównoważonego rozwoju. Do wnio-
skowania na temat możliwości wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku 
raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju dla organizacji pozarządowych w Polsce 
Autorka wykorzystała metodę scenariuszową.

Celem artykułu autorstwa Mirosławy Kwiecień jest wskazanie potrzeby nowego pragma-
tyzmu rachunkowości, zwłaszcza sprawozdawczości. Analiza literatury ekonomicznej zawarta 
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w opracowaniu upoważnia do stwierdzenia, że nowy pragmatyzm rachunkowości to złożony 
problem w procesie reformy globalizacji.

Piotr Waśniewski w swoim artykule stawia sobie za cel prezentację korzyści z zastoso-
wania koncepcji pomiaru dokonań, w tym w ramach procesów raportowania niefinanso-
wego, z uwzględnieniem ewolucji pomiaru dokonań. W efekcie przeprowadzonych rozważań 
stwierdzono, że koncepcja pomiaru dokonań wpisuje się w problematykę raportowania nie-
finansowego, a jej właściwa implementacja może w korzystny sposób przełożyć się na proces 
sprawozdawczości niefinansowej.

W kolejnym artykule Katarzyna Chłapek, Sylwia Krajewska i Krzysztof Jonas starają się 
wskazać możliwości zastosowania sprawozdawczości zintegrowanej jako standardu speł-
niającego wymagania raportowania danych niefinansowych. Jako metodę badawczą zasto-
sowano rozpoznanie regulacji w zakresie raportowania niefinansowego, przegląd literatury 
krajowej i zagranicznej oraz przeprowadzono analizę empiryczną ujawnionych raportów 
zintegrowanych za rok 2016.

Wanda Skoczylas oraz Weronika Dziadul w swoim artykule przedstawiają wyniki badań 
własnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem założeń modelu V. Beattie, B. McInnesa 
i S. Fearnley. Badaniu poddano zawartość informacyjną podstawowego i najszerzej wyko-
rzystywanego raportu narracyjnego, jakim jest sprawozdanie z działalności, trzech spółek 
sektora spożywczego.

Wioletta Mierzejewska w artykule przedstawiła problematykę struktur grup kapitało-
wych. Autorka dokonała krytycznego przeglądu literatury, dotyczącego wybranych cha-
rakterystyk struktur grup kapitałowych oraz wskazała na deficyt badań tego zagadnienia. 
Artykuł zawiera również autorską metodę identyfikacji struktury grupy kapitałowej, którą 
wyprowadzono z klasycznych wymiarów strukturalnych.

Bartosz J. Sternal w swoim artykule zajmuje się kwestią dynamicznej nieefektywności, 
której występowanie było, zdaniem Piketty’ego, kluczowe dla powstania po II wojnie świato-
wej państwa dobrobytu. W ramach tej analizy wykazane jest kluczowe znaczenie spełniania 
bądź nie warunku transwersalności przez decyzje podmiotów co do akumulacji kapitału.

Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspi-
rują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz
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Grzegorz Gołębiowski
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Agnieszka Pląsek

Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych 
na przykładzie branży turystycznej

Streszczenie

Powstało relatywnie dużo opracowań badających skuteczność modeli dyskryminacyjnych na przy‑
kładzie różnych grup przedsiębiorstw. Nie było jednak badania opierającego się na próbie przedsię‑
biorstw z branży turystycznej. Celem badania stało się sprawdzenie skuteczności najpopularniejszych 
współczesnych modeli dyskryminacyjnych i wydanie rekomendacji odnośnie do ich zastosowania dla 
przedsiębiorstw z branży usług turystycznych. Przeprowadzone badanie dowodzi ograniczonej moż‑
liwości wykorzystania testowanych modeli dyskryminacyjnych dla przedsiębiorstw z tego sektora. 
Jedną z przyczyn takiego rezultatu może być ich niedopasowanie branżowe, a także występowanie 
dużej liczby czynników o charakterze zewnętrznym, zagrażających kondycji przedsiębiorstw świad‑
czących usługi turystyczne.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa, analiza dyskryminacyjna, kondycja finansowa, upadłość
Kody klasyfikacji JEL: C30, C53, G33
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1. Wprowadzenie

Zarówno w teorii, jak i w praktyce prognozowania bankructwa sformułowano wiele typów 
modeli predykcji. Ich działanie oparte jest na metodach statystycznych, ekonometrycznych 
czy matematycznych, za pomocą których opracowuje się określony model służący do bada‑
nia zagrożenia upadłością jednostki1.

Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna jest najczęściej wybieraną metodą budowy 
modeli do predykcji bankructwa. Polskie funkcje dyskryminacyjne nie są tak dobrze dopa‑
sowane, jak ich zagraniczne odpowiedniki. Wynika to z ograniczonego materiału badaw‑
czego oraz relatywnie krótkiego okresu funkcjonowania gospodarki rynkowej w naszym 
kraju2. Dodatkowo, często w ramach próby, na podstawie której tworzono model dyskrymi‑
nacyjny, uwzględniano przedsiębiorstwa z różnych branż, co jeszcze bardziej komplikowało 
możliwość wykorzystania ich zgodnie z zaleceniem, że model stosuje się dla przedsiębiorstw 
podobnych do próby.

Prowadzone w literaturze badania skuteczności modeli dyskryminacyjnych rzadko 
wykorzystują bezwzględne dopasowanie rodzaju badanych przedsiębiorstw (branży) i odpo‑
wiadających im modeli dyskryminacyjnych. Możliwym wytłumaczeniem tych nie w pełni 
poprawnych metodologicznie testów jest fakt, iż większość polskich modeli dyskrymi‑
nacyjnych oszacowano na podstawie populacji przedsiębiorstw produkcyjnych3, a także 
przedsiębiorstw z branż „mieszanych” notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie4. Dodatkowo komplikacją może być używanie w modelach dyskryminacyj‑
nych kategorii finansowych, np. z rachunku zysków i strat w układzie porównawczym, a dys‑
ponowanie przez badaczy danymi z rachunku w układzie kalkulacyjnym. W ten sposób, 
np. dla branży usług, przy dostępności określonych danych dla tej grupy przedsiębiorstw 
wybór musiałby ograniczyć się do zaledwie kilku modeli. Podobnie jak inni autorzy pod‑
jęliśmy decyzję o wyborze modeli najbardziej popularnych i najczęściej badanych. Celem 
artykułu stało się zbadanie skuteczności najpopularniejszych współczesnych modeli dys‑
kryminacyjnych i wydanie rekomendacji odnośnie do ich zastosowania dla przedsiębiorstw 
z branży usług turystycznych. Jednocześnie wybrana przez nas branża, działające w niej 
przedsiębiorstwa i modele dyskryminacyjne są w większości wolne od pojawiających się 
czasem w literaturze zastrzeżeń dotyczących regionalizacji modeli, tj. wykorzystania przy 

1 M. Adnan Aziz, Humayon A. Dar, Predicting corporate bankruptcy: where we stand?, „Corporate Gover‑
nance: The International Journal of Business in Society” 2006, t. 6, nr 1, s. 18–33.

2 J. Rutkowska, Ocena przydatności metod prognozowania bankructwa w warunkach polskich, Akademia Eko‑
nomiczna w Krakowie „Zeszyty Naukowe” 2006, nr 683, s. 47.

3 J. Kitowski, Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przed-
siębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr R. 10, nr 4, cz. 1, s. 266.

4 G. Gołębiowski (red.), A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, 
Warszawa 2014, s. 232–239.
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tworzeniu modelu przedsiębiorstw działających w określonym regionie kraju5. Przedsiębior‑
stwa turystyczne częściej charakteryzują się zewnętrzną, a nie wewnętrzną regionalizacją, 
co w zasadzie eliminuje ten problem.

2. Specyfika branży turystycznej w Polsce

Sektor turystyczny nie jest małą gałęzią gospodarki narodowej, o czym świadczy chociażby 
udział branży turystycznej w tworzeniu PKB, co przedstawiono na rysunku 1. Wskaźnik rela‑
cji gospodarki turystycznej do PKB Polski przez ostatnie kilka lat utrzymuje się na stałym 
poziomie ok. 5–6% krajowego PKB. Oczywiście na jego wielkość mają wpływ różne czyn‑
niki. Są nimi np. wielkość PKB czy wielkości wydatków w gospodarce turystycznej (zarówno 
cudzoziemców w Polsce, jak i mieszkańców Polski na podróże krajowe i zagraniczne oraz 
wydatki na podróże służbowe i wydatki państwa na turystykę). W Polsce w marcu 2017 r. 
działało 4299 licencjonowanych podmiotów zajmujących się organizowaniem turystyki6.

Rysunek 1. Udział gospodarki turystycznej w PKB Polski w latach 2008–2015 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Turystyka w Polsce w 2015 – raport, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Warszawa 2016.

Sytuacja krajowych touroperatorów zmieniała się najbardziej w ostatnich badanych 
latach. Od 2008 r. liczba biur podróży wykazywała przyrost na mniej więcej stałym pozio‑
mie, aż do roku 2011.

5 J. Kitowski, Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, „Zarządza‑
nie i Finanse” 2013, nr R. 11, nr 4, cz. 3, s. 198–199.

6 Dane pobrano z Centralnej Ewidencji Ministerstwa Sportu i Turystyki, https://turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.
html, dostęp 24.03.2017.
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Rysunek 2. Liczba podmiotów turystycznych w latach 2008–2016 wg CEOTiPT

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Ministerstwa Sportu i Turystyki, https://turystyka.
gov.pl/ceotipt_p_84.html, dostęp 24.03.2017.

Mimo że 2011 r. nie był najbardziej korzystnym dla gospodarki europejskiej, która zaczęła 
odczuwać początki spowolnienia gospodarczego, liczba zarejestrowanych podmiotów tury‑
stycznych w Polsce wzrosła aż o 24,04%. W 2012 r. nastąpiło załamanie w branży, wywołane 
nie tylko kryzysem, lecz także wprowadzeniem nowych zasad zabezpieczeń finansowych 
wymaganych od organizatorów turystyki, które zaczęły obowiązywać od jesieni 2011 r. Pod‑
wyższanie sum gwarancyjnych spowodowało konieczność zamrożenia dodatkowych środ‑
ków na wyższe składki i depozyty w towarzystwach ubezpieczeniowych oraz bankach, co 
dla firm o słabszej kondycji finansowej było nie lada wyzwaniem. Spowodowało to kłopoty 
na rynku, doprowadzając do upadłości kilkunastu dużych touroperatorów. W 2012 r. zban‑
krutowało 15 biur podróży, m.in. Adriatyk, Sky Club, Triada, Alba Tour, Africano Tour, Blue 
Rays, Aquamaris czy Filiz Tour.

Niezależnie od trudności, jakie miały miejsce w latach poprzednich, obecnie rynek tury‑
styczny jest ustabilizowany, a ścisła czołówka największych organizatorów turystyki w ostat‑
nich latach praktycznie się nie zmienia. Stabilizacji tej towarzyszy nie tylko silny proces 
koncentracji kapitałów, sprzyjający wzmacnianiu pozycji już istniejących podmiotów, lecz 
także tzw. polaryzacja struktury rynkowej, polegająca na podziale rynku na kilka konkuru‑
jących pomiędzy sobą wiodących przedsiębiorstw, które będą bronić dostępu nowym firmom 
wchodzącym na rynek. Z obserwacji rynku wynika także, że ekspansja dużych biur podróży 
coraz częściej zmusza małe biura podróży do pośredniczenia pomiędzy klientami a dużymi 
firmami lub szukania wąskiej specjalizacji, którą nie dysponują ci najwięksi.

Ciągle dużym problemem polskiego rynku biur podróży jest brak przejrzystości finan‑
sowej niektórych touroperatorów. Kondycja finansowa biura jest wynikową trzech warto‑
ści: obrotów w danym okresie, kapitału własnego i zysku (lub straty). Informowanie jedynie 
o obrotach, przy braku łatwo dostępnej informacji o pozostałych elementach wyniku finan‑
sowego, uniemożliwia ocenę stabilności danego biura, a więc i poziomu bezpieczeństwa lub 
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ryzyka, z jakim ewentualnie wiąże się korzystanie z jego usług7. Na wynik finansowy gene‑
rowany przez biuro podróży wpływa zarówno koniunktura gospodarcza, jak i wiele innych 
nieprzewidywalnych i niezależnych od touroperatora czynników, tj. zmiana kursów walut, 
cen paliw, katastrofy naturalne, sytuacja polityczna czy ostatnio nasilające się ataki terrory‑
styczne. Mimo stabilności usług turystycznych na rynku działa duża konkurencja, dlatego 
branżę charakteryzują dość niskie marże, a co za tym idzie niska rentowność, zwiększająca 
ryzyko działalności. Nieprzewidywalność zdarzeń i poniesione w związku z ich zaistnieniem 
straty mogą zagrozić stabilności finansowej biura i znacznie przekroczyć osiągane zyski, co 
w konsekwencji w najprostszy sposób może doprowadzić do niewypłacalności oraz upadło‑
ści (tabela 1).

Tabela 1. Symptomy mające wpływ na upadłość biur podróży

Zależne od touroperatora Niezależne od touroperatora

Koncentracja biznesu jedynie na określonych kierunkach 
geograficznych

Problemy z istotnymi dla biura przewoźnikami oraz innymi 
usługodawcami, od usług których zależny jest operator

Niski poziom przychodów ze sprzedaży imprez 
turystycznych; sprzedaż dużej liczby ofert „last minute”

Problemy polityczne oraz klęski w wybranych 
destynacjach (m.in. zamachy, zamieszki, powodzie itp.) 

Niski poziom marży – musi być duża sprzedaż, aby biznes 
się opłacał

Moda lub odwrót od niej na ważnych dla biura 
destynacjach

Prowadzenie działalności przy wykorzystaniu kredytów 
i pożyczek lub finansowanie bieżącej działalności 
z przedpłat klientów

Uzależnienie od bieżącej koniunktury gospodarczej (m.in. 
spadek lub wzrost bezrobocia czy spadek dynamiki PKB) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Dec, Upadłość biur podróży w Polsce, w: Procesy upadłościowe i naprawcze w Pol-
sce, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 405–427.

Utrzymanie pozycji w branży turystycznej jest bardzo trudne i to nie tylko dlatego, że 
najlepiej czują się w niej najwięksi. Dzieje się tak dlatego, że klienci lubią wybierać firmy roz‑
poznawalne i sprawdzone, ale także dlatego, że koszty zabezpieczenia się przed wpływem 
niekorzystnych czynników są bardzo wysokie. Cena wycieczki nie jest już priorytetowym 
wskaźnikiem, jakim kierują się kontrahenci. Obecnie liczy się przede wszystkim renoma 
biura i jego marka. Dodatkowo, niedawna zmiana przepisów wynikających z nowej ustawy 
z dnia 22 lipca 2016 r. o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiąz‑
kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych, które wprowadziły dodatkowe zabezpieczenia finansowe na wypadek 
niewypłacalności dla organizatorów turystyki czy pośredników turystycznych (tzw. drugi 
filar), na pewno będzie stanowić niemały koszt finansowy dla biur turystycznych.

Zjawisko upadłości w branży turystycznej nie jest niczym nadzwyczajnym. Mimo że 
w ostatnich latach branża ta przeżyła spektakularne przypadki bankructw, które mocno 
odbiły się na klientach, tak naprawdę liczba upadłości biur podróży jest porównywalna z liczbą 

7 Biała księga Ustawy o usługach turystycznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015, s. 18.



Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Pląsek 14

upadłości w każdej innej branży z tą tylko różnicą, że informacje o tym natychmiast przedo‑
stają się do mediów, a ich odczuwalność jest bardziej dotkliwa społecznie.

Usługi turystyczne są bardzo specyficzne. Jakby oceniać je czysto teoretycznie, to ban‑
kructwa touroperatorów właściwie nie powinny mieć miejsca, ponieważ to klienci ponoszą 
największe ryzyko, pokrywając całość kosztów wycieczki na długo przed jej konsumpcją. 
Jeżeli usługa jest właściwie skalkulowana, a usługodawca prawidłowo zarządza swoją firmą, 
to w żadnym wypadku nie powinno dojść do sytuacji braku jej realizacji.

Duży wpływ na sytuację biur podróży ma także fakt, że pobierane od klientów środki 
(przedpłaty) przeznaczane są często na finansowanie bieżącej działalności, czyli na pokry‑
cie wyjazdów realizowanych w danym momencie. Większość działających firm nie posiada 
bowiem wystarczającej ilości kapitałów własnych na pokrycie rezerwacji hotelowych czy 
czarterowanie przelotów, a relacja wielkości kapitałów do osiąganych przychodów jest bar‑
dzo niekorzystna, co pokazano na rysunku 3.

Rysunek 3.  Udział skorygowanych kapitałów własnych biur podróży w przychodach osiąganych 
z turystyki

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firm; dane za 2015 r.

Wprowadzone w 2011 r., w celu ochrony konsumentów, przepisy zaostrzyły wymagania 
w stosunku do touroperatorów, podwyższając sumy zabezpieczeń finansowych na przedpłaty 
przyjmowane z dużym wyprzedzeniem (jako podstawę wyliczenia przyjęto przychód). Nie 
polepszyło to jednak sytuacji. Dodatkowo rosnąca konkurencja, niestabilność polityczna oraz 
różnorodna sytuacja gospodarcza w najczęściej odwiedzanych regionach świata spowodo‑
wały, że bardzo dużo biur w latach 2012–2013 nie wytrzymało rywalizacji.

Przyczyn upadłości i problemów w zakresie płynności finansowej biur podróży należy szu‑
kać także w decyzjach podejmowanych przez samych touroperatorów. Błędy w zarządzaniu, 
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brak długofalowego planowania czy przewidywania zmian mają na pewno niemały wpływ 
na prowadzoną przez nich działalność.

3. Metody i zakres badania

Usługi turystyczne mają charakter usługi przedpłaconej, co oznacza, że klient wpłaca 
środki wcześniej, niż otrzymuje (konsumuje) usługę. Można zatem założyć, że jeżeli funkcje 
dyskryminacyjne znajdują swoje praktyczne zastosowanie w działalności wszelkich instytu‑
cji kredytujących w celu sprawdzenia wypłacalności potencjalnego kontrahenta, to można 
je również zastosować i wykorzystać do analizy wypłacalności podmiotów, jakimi są biura 
podróży. Udoskonalając w ten sposób wachlarz posiadanych instrumentów analitycznych 
w obszarze rachunkowości zarządczej, który może mieć wpływ na prognozowanie wypłacal‑
ności polskich touroperatorów. Autorzy postawili sobie za zadanie wyłonić spośród współ‑
czesnych modeli dyskryminacyjnych takie, których wartość diagnostyczna byłaby przydatna 
dla sektora usług turystycznych.

Badanie oceny skuteczności predykcji wybranych modeli dla tego sektora wykonano 
po raz pierwszy. Do oceny wytypowano grupę działających na terenie kraju biur podróży. 
Test przeprowadzono na podstawie 30 znanych w branży touroperatorów. Badaniem objęto 
18 spółek „zdrowych” oraz 12 spółek „chorych”, które ogłosiły upadłość w okresie 2012–2015 
i w momencie prowadzenia badania były postawione w stan upadłości lub zbankrutowały. Do 
grupy spółek „zdrowych” wytypowano te o najlepszych wynikach (skład próby badawczej 
przedstawiono w tabeli 2). Przy dobieraniu próby badawczej sugerowano się przede wszystkim 
możliwością zdobycia danych finansowych badanych przedsiębiorstw. Branża turystyczna 
jest bardzo specyficzna i niektóre podmioty często nie wywiązują się z obowiązku składa‑
nia do KRS corocznych sprawozdań finansowych. Dodatkowo większość biur turystycznych 
należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ustawa o rachunkowości zwalnia je 
z wielu obowiązków, m.in. badania i publikowania sprawozdań. Materiał badawczy pobrano 
z serwisu internetowego EMIS. Zamieszczone tam sprawozdania wybranych spółek zawie‑
rają dane finansowe z okresów sprawozdawczych 2007–2015.

Tabela 2. Skład próby badawczej8

Oznaczenie podmiotu Przedsiębiorstwa „zdrowe” Oznaczenie podmiotu Przedsiębiorstwa „chore”

Xz1 7Island Xch1 Adriatyk

Xz2 Alamtur Katowice Xch2 Africano Travel

Xz3 Almatur Łódź Xch3 Alba Tours

Xz4 CT Poland Xch4 Alfa Star

8 W wynikach badań nazwy wymienionych spółek zostaną określone symbolami: przedsiębiorstwa „zdrowe” 
– Xz1, Xz2…..; przedsiębiorstwa „chore” – Xch1, Xch2…
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Oznaczenie podmiotu Przedsiębiorstwa „zdrowe” Oznaczenie podmiotu Przedsiębiorstwa „chore”

Xz5 Delta Tour Xch5 Aquamaris

Xz6 Ecco Holiday Xch6 Blue Rays

Xz7 Eropol Tour Xch7 Elektra Travel

Xz8 Fun Club Xch8 Exim Tours

Xz9 Greccos Xch9 Filiz Tours

Xz10 Hogg Robinson Xch10 GTI Travel Poland

Xz11 Interhome Xch11 Sky Club / Triada

Xz12 Neckermann Xch12 Summerelse

Xz13 Nowa Itaka

Xz14 Orka Travel

Xz15 Patron Travel

Xz16 Sun & Fun

Xz17 Travel Projekt

Xz18 TUI Poland

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Weryfikacji skuteczności działania poddano 17 polskich modeli dyskryminacyjnych 
oraz 3 modele zagraniczne, w tym adaptowaną do polskich warunków przez E. Mączyńską 
funkcję O. Jacobsa (postać i wykaz przebadanych modeli zaprezentowano w tabeli 3). Osta‑
tecznie niniejszej analizie skuteczności poddano 20 modeli dyskryminacyjnych. Miara oceny 
oszacowanych funkcji została określona za pomocą sprawności I i błędu I rodzaju, charakte‑
ryzujących poprawność klasyfikacji przedsiębiorstw trafnie uznanych a priori za przedsię‑
biorstwa „chore” oraz sprawności II i błędu II rodzaju, charakteryzujących sprawność modelu 
w odniesieniu do przedsiębiorstw trafnie uznanych za „zdrowe”. Naukowa próba poznania 
rzeczywistości obejmowała okres t – 1, oznaczający jeden rok przed upadłością oraz t – 2, 
czyli dwa lata przed upadłością. Dla przedsiębiorstw „zdrowych” przyjęto okres 2014–2015, 
czyli ostatnie dwa lata okresów sprawozdawczych.

Tabela 3. Modele dyskryminacyjne poddane analizie skuteczności

Lp.
Oznaczenie 

modelu
Autor modelu Wzór modelu

Modele polskie

1 WAS2 Appenzeller; Szarzec
WAS2 = 0,819138X1 + 2,566610X2 – 0,005002X3 – 0,009514X4 + 

+ 0,000629X5 – 0,556326

2 WGS1 Gajdka; Stos WGS1 = 0,01935X1 + 1,094753X2 + 0,179052X3 – 6,35257X4 + 0,291098X5

3 WGS2 Gajdka; Stos 0,017803X1 + 0,138657X2 – 4,31026X3 + 0,588694X4–0,01038X5 + 0,437449

4 WH1 Hadasik –2,50761X1 + 0,00141147X2 – 0,00925162X3 + 0,0233545X4 + 2,60839

5 WH4 Hadasik –262766X1 – 0,0013463X2 – 0,00922513X3 + 0,0272307X4 + 2,41753

6 WPOZ Hamrol; Czajka, Piechocki 3,562X1 + 1,588X2 + 4,288X3 + 6,719X4 – 2,368
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Lp.
Oznaczenie 

modelu
Autor modelu Wzór modelu

Modele polskie

7 WAH Hołda
0,605 + (6,81 × 10 – 1)X1 – (1,96 × 10 – 2)X2 + (9,69 × 10 – 3)X3 + 

+ (6,72 × 10 – 4)X4 + (1,57 × 10 – 1)X5

8 WPAN6 Mączyńska 9,478X1 + 3,613X2 + 3,246X3 + 0,455X4 + 0,802X5 – 2,478

9 WPAN7 Mączyńska; Zawadzki 9,498X1 + 3,566X2 + 2,903X3 + 0,452X4 – 1,498

10 WPS Pogodzińska, Sojak 0,644741X1 + 0,912304X2

11 WP1 Prusak 6,5245X1 + 0,1480X2 + 0,4061X3 + 2,1754X4 – 1,5685

12 WP2 Prusak 1,4383X1 + 0,1878X2 + 5,0229X3 – 1,8713

13 WP4 Prusak 3,7657X1 + 0,1049X2 – 1,6765X3 + 3,5230X4 – 0,3758

14 WSS Stepień; Strąk –11X1 + 6X2 + 40X3 + 19X4 – 19

15 WWa Wędzki –1X1 – 0,256X2 – 0,044X3 – 4,373X4 + 1

16 WWc Wędzki –2X1 – 0,323X2 + 1,03

17 WW Wierzba 3,26X1 + 2,16X2 + 0,69X3 + 0,30X4

Modele zagraniczne

1 WA3 Altman 6,567X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4

2 WMFJ Mączyńska (F. Jacobsa) 1,5X1 + 0,08X2 + 10X3 + 5X4 + 0,3X5 + 0,10X6

3 Ws Springatea 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,40X4

Źródło: opracowanie własne na podstawie pierwotnych opracowań autorów modeli: T. Korol, Systemy ostrzegania przedsię-
biorstw przed ryzykiem upadłości, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010; D. Hadasik, B. Czajka, M. Piechocki, Upa-
dłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998; G. Gołębiow‑
ski (red.), A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2014; P. Antonowicz, 
Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 
Gdańsk 2007; M. Zaleska, Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2012; E. Mączyńska, Bankructwa przedsiębiorstw, „Biuletyn PTE” 2013 nr 1; E. Altman, E. Hotchkiss, Corpo-
rate Financial Distress and Bankruptcy, wyd. III, John Wiley & Sons, Nowy York 2010.

Dla poszczególnych modeli opracowano tabele zawierające wskaźniki obliczeniowe ade‑
kwatne do rodzaju modelu, którymi zweryfikowano każde biuro podróży, zarówno „chore”, 
jak i „zdrowe”. W przypadku modeli, w których wskazanie osiągniętych wyników zostało 
określone w przedziale tzw. szarej strefy, co oznacza, że zgodnie z interpretacją modelu 
przedsiębiorstwa nie można zaliczyć ani do grupy „chorych”, ani do grupy przedsiębiorstw 
„zdrowych”, zastosowano odrzucenie wyniku. Liczba takich przypadków była tak mała, że 
nie miała żadnego wpływu na sprawność badanego modelu i dotyczyła jedynie modeli okre‑
ślonych wzorem: WP1, WP2, WPS oraz WA3. Metodologię badania zdolności klasyfikacyjnej 
modelu oparto na konstrukcji macierzy przedstawionej w tabeli 4.

Wzory przedstawione w tabeli 4 oparte są na następujących wielkościach:
• P1 – liczba przedsiębiorstw „chorych” prawidłowo zakwalifikowana do grupy przedsię‑

biorstw „chorych”,
• P2 – liczba przedsiębiorstw „zdrowych” prawidłowo zakwalifikowana do grupy przed‑

siębiorstw „zdrowych”,
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• NP1 – liczba przedsiębiorstw „chorych” zakwalifikowanych do grupy przedsiębiorstw 
„zdrowych”,

• NP2 – liczba przedsiębiorstw „zdrowych” zakwalifikowanych do grupy przedsiębiorstw 
„chorych”.

Tabela 4. Macierz klasyfikacji modelu

Wyszczególnienie
Rzeczywista przynależność 

przedsiębiorstwa do grupy „chorych”
Rzeczywista przynależność 

przedsiębiorstwa do grupy „zdrowych”

Prognozowana liczba przedsiębiorstw 
„chorych” w okresie t – 1

P1
(PRAWDA) 

NP2
(FAŁSZ) 

Prognozowana liczba przedsiębiorstw 
„zdrowych”
w okresie t – 1

NP1
(FAŁSZ) 

P1
(PRAWDA) 

Sprawność I rodzaju SI = P1/ (P1 + NP1) × 100%

Błąd I rodzaju BI = NP1/ (P1 + NP1) × 100%

Sprawność II rodzaju SII = P2/ (P2 + NP2) × 100%

Błąd II rodzaju BII = NP2/ (P2 + NP2) × 100%

Średnia sprawność modelu ŚSM = (SI + SII) / 2

Średni błąd modelu ŚBM = (BI + BII) / 2

Źródło: P.  Antonowicz, Metody oceny i  prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Ośrodek Doradztwa 
i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007, s. 38.

Weryfikując sprawność działania przebadanych modeli dyskryminacyjnych, pod uwagę 
wzięto przede wszystkim wartości średniej sprawności modelu (ŚSM). Na tej podstawie 
oceniano poprawność dyskryminacyjną użytego modelu dla okresu roku i dwóch lat przed 
upad łością. W praktyce dużo większe znaczenie ma wynik sprawności I rodzaju, bo szacuje 
on poprawność klasyfikacji, co oznacza odrzucenie podmiotu „chorego”, czyli nieponiesie‑
nie ewentualnej straty.

4. Wyniki badania

Na podstawie zestawienia wyników ujętych w tabeli 5 można powiedzieć, że w odniesie‑
niu do modeli krajowych sprawność II rodzaju była znacznie wyższa od sprawności rodzaju 
I, co oznacza, że modele wskazywały więcej błędnych klasyfikacji na poziomie analizy pod‑
miotów zagrożonych upadłością. Właściwie tylko jeden model WP1 wykazał się 100‑procen‑
tową sprawnością I rodzaju na dwa lata przed upadłością. Na rok przed, 100% sprawności 
I rodzaju nie wykazał żaden model, który trafnie wskazałby przedsiębiorstwa pierwotnie 
uznane za „chore”. Najwyższa uzyskana wartość w tym okresie to 90,91%. Prawidłowo przed‑
siębiorstwa „zdrowe” zostały wskazane w okresie t – 2 przez 7 modeli (WAS2, WGS2, WPOZ, 
WPAN6, WP4, WSS, WW). W okresie t – 1 tylko 4 (WPAN6, WP4, WWa, WW). Trzy z nich wykazały 
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100% sprawności dla podmiotów „zdrowych” zarówno w pierwszym, jak i drugim okresie 
(WPAN6, WP4, WW).

Na 17 przebadanych modeli w okresie t – 2 wartościami powyżej 50% wykazało się 9 
z nich, a pozostałe 8 osiągnęło wartości znacznie niższe. Najniższy wynik, jedynie 16,67%, 
wykazał model WW – Wierzby. W przypadku okresu t – 1 aż 10 modeli wykazało się spraw‑
nością I rodzaju wyższą lub równą 50%, pozostałe funkcje wykazywały wartości znacznie 
niższe. Najniższą wartością charakteryzował się model WW – ten sam, co w okresie t – 2. 
Mimo że jego sprawność II rodzaju była 100% w obydwu okresach. W przypadku modeli 
zagranicznych sytuacja wygląda dość podobnie. Wartość predykcyjna poszczególnych modeli 
w stosunku do przedsiębiorstw zagrożonych także wykazywała się dość niską sprawnością, 
ale dwa z trzech modeli w obydwu okresach charakteryzowały się bardzo wysokimi zdol‑
nościami klasyfikacyjnymi dla przedsiębiorstw o dobrej kondycji ekonomiczno‑finansowej.

Tabela 5. Ogólne wyniki sprawności poszczególnych modeli dyskryminacyjnych (w %)

Oznaczenie 
modelu

Autor modelu

Wyniki weryfikacji sprawności modelu 
w okresie t – 2

Wyniki weryfikacji sprawności modelu 
w okresie t – 1

SI BI SII BII SI BI SII BII

Modele krajowe

WAS2 Appenzeller; Szarzec 41,67 58,33 100,00 0,00 50,00 50,00 94,44 5,56

WGS1 Gajdka; Stos 75,00 25,00 88,89 11,11 66,67 33,33 88,89 11,11

WGS2 Gajdka; Stos 50,00 50,00 100,00 0,00 50,00 50,00 88,89 11,11

WH1 Hadasik 25,00 75,00 88,89 11,11 41,67 58,33 88,89 11,11

WH4 Hadasik 33,33 66,67 94,44 5,56 33,33 66,67 94,44 5,56

WPOZ Hamrol; Czajka; Piechocki 33,33 66,67 100,00 0,00 50,00 50,00 88,89 11,11

WAH Hołda 33,33 66,67 94,74 5,26 50,00 50,00 94,74 5,26

WPAN6 Mączyńska 16,67 83,33 100,00 0,00 33,33 66,67 100,00 0,00

WPAN7 Mączyńska; Zawadzki 66,67 33,33 83,33 16,67 66,67 33,33 88,89 11,11

WPS Pogodzińska, Sojak 25,00 75,00 83,33 16,67 41,67 58,33 94,44 5,56

WP1 Prusak 100,00 0,00 66,67 33,33 90,91 9,09 47,06 52,94

WP2 Prusak 66,67 33,33 94,44 5,56 75,00 25,00 94,44 5,56

WP4 Prusak 58,33 41,67 100,00 0,00 66,67 33,33 100,00 0,00

WSS Stepień; Strąk 50,00 50,00 100,00 0,00 58,33 41,67 88,89 11,11

WWa Wędzki 58,33 41,67 94,44 5,56 83,33 16,67 100,00 0,00

WWc Wędzki 75,00 25,00 83,33 16,67 66,67 33,33 94,44 5,56

WW Wierzba 16,67 83,33 100,00 0,00 16,67 83,33 100,00 0,00

Modele zagraniczne

WA3 Altman 41,67 58,33 94,44 5,56 50,00 50,00 88,89 11,11

WMFJ Mączyńska (F. Jacobsa) 8,33 91,67 100,00 0,00 25,00 75,00 100,00 0,00

Ws Springatea 8,33 91,67 100,00 0,00 16,67 83,33 100,00 0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Należy podkreślić, że ogólna macierz wyników zawiera wartości oszacowane na relatyw‑
nie małej próbie podmiotów, dlatego otrzymane wyniki mogą być zniekształcone. Dodat‑
kowo uzyskane wartości dotyczą zarówno podmiotów „zdrowych”, jak i „chorych”, dlatego 
przyjęto, że ważniejsze dla badania będą dane otrzymane z weryfikacji średniej sprawności 
modelu na podstawie średniej arytmetycznej sprawności I oraz II rodzaju.

Badania empiryczne weryfikowanych modeli dokonane za pomocą wybranych metod ana‑
lizy dyskryminacyjnej pozwoliły zaprezentować średnią sprawność dla poszczególnych modeli 
(ŚSM) – tabela 6. W badanej próbie nie znalazł się żaden model, który osiągnąłby 100‑pro‑
centową sprawność. Najwyższe wskazanie dla okresu t – 1 wykazał model Wwa – D. Wędz‑
kiego (91,67%), którego wartość predykcji wzrosła w okresie jednego roku o 15,28 p.p. Model 
w okresie t – 1 we wszystkich poddanych analizie podmiotach wykazywał się zerowym wyni‑
kiem błędu (patrz tabela 5), a błąd w przypadku przedsiębiorstw „chorych” był jednym z naj‑
niższych, co wskazuje na relatywnie wysoką wartość predykcji tego modelu. Dla okresu t – 2 
najwyższym wynikiem wykazał się model WP1 – B. Prusaka (83,33%), jednakże w okresie t – 1 
model WP1 miał bardzo wysoką wartość błędu (31,02%) w porównaniu z innymi modelami. 
Dodatkowo wraz ze zbliżającym się momentem upadłości jego wartość predykcji malała, co 
oznacza, że model nie jest skutecznym narzędziem analitycznym w badaniu upadłości biur 
turystycznych. W tabeli 7 przedstawiono uszeregowanie poszczególnych modeli w kolejno‑
ści od najwyższej jakości, do najniższej dla obydwu okresów. Ogólnie żaden z przedstawio‑
nych w tabeli modeli krajowych nie wykazał się średnią wartością niższą niż 50%, co może 
świadczy o dość wysokiej ich jakości. Modele zagraniczne natomiast plasowały się raczej 
na średnim poziomie w porównaniu z modelami krajowymi. Najwyższą jakością wykazał 
się model E. I. Altmana, stworzony dla rynków wschodzących.

Analizując dane badanych modeli, można zauważać, że większość z nich wykazywała 
wyższą sprawność wraz ze zbliżającym się czasem upadłości. Spadkiem prognozy wykazało 
się tylko pięć modeli (WP1, WGS1, WGS2, WH4, WW). Najsłabiej w rankingu wypadły modele 
Wierzby, Hadasika oraz Pogodzińskiej i Sojaka. Najlepiej wypadły modele Prusaka, Wędz‑
kiego oraz Gajdki i Stosa. Dość przeciętnie wypadły modele Mączyńskiej, które na tle innych 
badań plasują się dość wysoko9. Mimo że żaden z testowanych modeli nie wykazał się bez‑
błędną liczbą wskazań, to osiągnięte wyniki sprawności są dość wysokie i w miarę do siebie 
zbliżone, a kilka z nich uzyskała skuteczność powyżej 80%, co pozwala stwierdzić, że mogą 
one służyć jako skuteczne narzędzie analizy dyskryminacyjnej w branży turystycznej.

W badaniu zastosowano większość modeli składających się z czterech oraz pięciu 
wskaźników analitycznych. Dla porównania, czy liczba zmiennych ma wpływ na poziom 
klasyfikacji, analizie poddano także modele dwuwskaźnikowe (WWc, WPS) oraz sześcio‑
wskaźnikowe (WMFJ). Pozwoliło to potwierdzić tezę niektórych autorów, że liczba zmiennych 

9 Patrz np. J. Wojnar, Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finan-
sowego spółek giełdowych, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2014, 
nr 1 (24).
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nie ma żadnego wpływu na trafność klasyfikacji, a jakość modelu jest raczej uzależniona od 
doboru rodzaju zmiennych10.

Tabela 6. Wyniki średniej sprawności badanych modeli dyskryminacyjnych

Oznaczenie 
modelu

Autor modelu
t – 2 t – 1

ŚSM ŚBM ŚSM ŚBM

Modele krajowe

WAS2 Appenzeller; Szarzec 70,83 29,17 72,22 27,78

WGS1 Gajdka; Stos 81,94 18,06 77,78 22,22

WGS2 Gajdka; Stos 75,00 25,00 69,44 30,56

WH1 Hadasik 56,94 43,06 65,28 34,72

WH4 Hadasik 63,89 36,11 63,89 36,11

WPOZ Hamrol; Czajka, Piechocki 66,67 33,33 69,44 30,56

WAH Hołda 64,04 35,96 72,37 27,63

WPAN6 Mączyńska 58,33 41,67 66,67 33,33

WPAN7 Mączyńska; Zawadzki 75,00 25,00 77,78 22,22

WPS Pogodzińska, Sojak 54,17 45,83 68,06 31,94

WP1 Prusak 83,33 16,67 68,98 31,02

WP2 Prusak 80,56 19,44 84,72 15,28

WP4 Prusak 79,17 20,83 83,33 16,67

WSS Stepień; Strąk 75,00 25,00 73,61 26,39

Wwa Wędzki 76,39 23,61 91,67 8,33

WWc Wędzki 79,17 20,83 80,56 19,44

WW Wierzba 58,33 41,67 58,33 41,67

Modele zagraniczne

WA3 Altman 68,06 31,94 69,44 30,56

WMFJ Mączyńska (F. Jacobsa) 54,17 45,83 62,50 37,50

Ws Springatea 54,17 45,83 58,33 41,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tabela 7. Modele dyskryminacyjne uszeregowane według średniej sprawności (w %)

Oznaczenie 
modelu

Autor modelu
Średnia sprawność 

modelu t – 2 Oznaczenie 
modelu

Autor modelu
Średnia sprawność 

modelu t – 1

ŚSM ŚBM ŚSM ŚBM

WP1 Prusak 83,33 16,67 Wwa Wędzki 91,67 8,33

WGS1 Gajdka; Stos 81,94 18,06 WP2 Prusak 84,72 15,28

10 Np. E. Mączyńska, M. Zawadzki, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekono‑
mista” 2006, nr 2.
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Oznaczenie 
modelu

Autor modelu
Średnia sprawność 

modelu t – 2 Oznaczenie 
modelu

Autor modelu
Średnia sprawność 

modelu t – 1

ŚSM ŚBM ŚSM ŚBM

WP2 Prusak 80,56 19,44 WP4 Prusak 83,33 16,67

WP4 Prusak 79,17 20,83 WWc Wędzki 80,56 19,44

WWc Wędzki 79,17 20,83 WGS1 Gajdka; Stos 77,78 22,22

Wwa Wędzki 76,39 23,61 WPAN7 Mączyńska; Zawadzki 77,78 22,22

WGS2 Gajdka; Stos 75,00 25,00 WSS Stepień; Strąk 73,61 26,39

WPAN7 Mączyńska; Zawadzki 75,00 25,00 WAH Hołda 72,37 27,63

WSS Stepień; Strąk 75,00 25,00 WAS2 Appenzeller; Szarzec 72,22 27,78

WAS2 Appenzeller; Szarzec 70,83 29,17 WGS2 Gajdka; Stos 69,44 30,56

WPOZ

Hamrol; Czajka, 
Piechocki

66,67 33,33 WPOZ

Hamrol; Czajka, 
Piechocki

69,44 30,56

WAH Hołda 64,04 35,96 WP1 Prusak 68,98 31,02

WH4 Hadasik 63,89 36,11 WPS Pogodzińska, Sojak 68,06 31,94

WPAN6 Mączyńska 58,33 41,67 WPAN6 Mączyńska 66,67 33,33

WW Wierzba 58,33 41,67 WH1 Hadasik 65,28 34,72

WH1 Hadasik 56,94 43,06 WH4 Hadasik 63,89 36,11

WPS Pogodzińska, Sojak 54,17 45,83 WW Wierzba 58,33 41,67

WA3 Altman 68,06 31,94 WA3 Altman 69,44 30,56

WMFJ Mączyńska (F. Jacobsa) 54,17 45,83 WMFJ Mączyńska (F. Jacobsa) 62,50 37,50

Ws Springatea 54,17 45,83 Ws Springatea 58,33 41,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

5. Podsumowanie

Przeprowadzone badania skuteczności współczesnych modeli dyskryminacyjnych w odnie‑
sieniu do przedsiębiorstw z branży usług turystycznych dowodzą ograniczonej możliwości 
ich wykorzystania. Wynika to z dość niskiej skuteczności. Najlepiej wypadły modele Prusaka, 
Wędzkiego oraz Gajdki i Stosa. Kilka z nich uzyskała skuteczność powyżej 80%, co pozwala 
stwierdzić, że mogą one służyć, wprawdzie z pewnymi zastrzeżeniami, jako narzędzie ana‑
lizy dyskryminacyjnej w branży turystycznej. Aby to jednoznacznie potwierdzić, należałoby 
wykonać serie bardziej szczegółowych badań na większej próbie badawczej.

Mamy świadomość, że zastosowanie do badania modeli dyskryminacyjnych nieodpowia‑
dających specyfice branżowej wpływa na osiągnięte wyniki. Trzeba jednak mieć na względzie 
zastrzeżenia opisane we wprowadzeniu, podkreślając fakt występowania w wielu modelach 
próby przedsiębiorstw o charakterze mieszanym, tj. działających w różnych branżach. Inną 
przyczyną niskiej skuteczności badanych modeli może być specyfika branżowa, tj. występowanie 
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relatywnie dużej liczby czynników o charakterze zewnętrznym, a wpływających na kondy‑
cję finansową przedsiębiorstw turystycznych.

Przyglądając się zmiennym w czterech najwyżej pozycjonowanych modelach, można powie‑
dzieć, że najtrafniej opisują kondycję finansową biur podróży następujące wskaźniki: płyn‑
ność bieżąca, rentowność operacyjna, rentowność sprzedaży, wskaźnik pokrycia zadłużenia.
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Effectiveness of Selected Discriminatory Models 
Exemplified by the Tourist Industry

Summary

There are relatively many studies analysing the effectiveness of discriminatory models on the example 
of different groups of companies. However, there have been no studies based on a sample of companies 
from the tourist industry. The aim of the study is to analyse the effectiveness of the most popular pre‑
sent discriminatory models and to recommend their application in the companies within the tourist 
industry. The study indicates a limited possibility of application of the analysed discriminatory mod‑
els in companies within this sector. One of the reasons behind it may result from the fact that they are 
not well adjusted to the tourist industry and from many factors of external character threatening the 
position of companies rendering tourist services.

Keywords: companies, discriminatory analysis, financial situation, bankruptcy
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Awersja do strat i wybrane zniekształcenia 
poznawcze w kontekście różnic międzypłciowych

Streszczenie

W artykule omówiono istotne z punktu widzenia finansów behawioralnych zniekształcenia poznaw-
cze oraz awersję do ryzyka finansowego w kontekście różnic międzypłciowych.
We wprowadzeniu opisano istniejące różnice międzypłciowe o podłożu kulturowym oraz biologicz-
nym. Następnie dokonano przeglądu literatury dotyczącej skłonności do ryzyka w kontekście odmien-
ności między kobietami a mężczyznami z wykorzystaniem różnych technik pomiaru ryzyka. W dalszej 
kolejności przedstawiono różnice w stopniu ulegania poszczególnym heurystykom w kontekście płci. 
Zaobserwowane zależności zweryfikowano później na podstawie przeprowadzonego badania empi-
rycznego z udziałem studentów psychologii oraz kierunków ekonomicznych. Wyniki przeprowadzo-
nych analiz pokazują, iż kobiety cechują się wyższą awersją do strat niż mężczyźni oraz w większym 
stopniu ulegają niektórym zniekształceniom poznawczym.

Słowa kluczowe: różnice międzypłciowe, zniekształcenia poznawcze, awersja do strat
Kody klasyfikacji JEL: D03, J16
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1. Wprowadzenie

Niewątpliwie kobiety i mężczyźni różnią się między sobą na wielu płaszczyznach. U pod-
staw aspektów biologicznych leżą anatomiczne, fizjologiczne i hormonalne rozbieżności. 
Procesy poznawcze, a zarazem spostrzeganie, decyzje i działania ludzi także w dużej mie-
rze uwarunkowane są biologicznie, a więc różnią się pomiędzy płciami1. Poza aspektami 
biologicznymi dochodzimy jednak do społecznie i kulturowo ugruntowanych rozbieżności. 
W codziennym życiu każdy z nas posługuje się stereotypami, które w większym lub mniej-
szym stopniu wpływają na podejmowane przez nas decyzje. Tak też dzieje się np. na rynku 
pracy, gdzie, jak wynika ze stworzonych przez Komisję Europejską współczynników zarob-
ków, mamy do czynienia z nierównym traktowaniem pracowników ze względu na płeć2. Uwa-
runkowane kulturowo role płciowe wpływają także na rozwój dzieci w określonym z góry 
kierunku, a także przyjmowanie stereotypowych cech im przyporządkowanych3. Prowadzi 
to do zaznaczania różnic między kobietami i mężczyznami, a często także do dyskrymina-
cji i tworzenia mylnych przekonań. Stworzony przez G. Hofstede model kulturowy wska-
zuje na istnienie czterech uniwersalnych wskaźników, które określają pozycję danej kultury 
wobec innych kultur: wymiar indywidualizmu, unikania niepewności, dystansu władzy 
oraz wymiar męskości, odwołujący się bezpośrednio do różnic międzypłciowych. Kultury 
silnie zmaskulinizowane charakteryzują się wysokim współzawodnictwem, asertywnością, 
materializmem oraz znacznym poziomem ambicji i potrzebą władzy, podczas gdy kultury 
feministyczne kładą większy nacisk na relacje i jakość życia4.

Wspomniane rozbieżności na poziomie zarówno biologicznym, jak i kulturowym dają 
podstawę, aby spodziewać się różnic między kobietami a mężczyznami również w kontek-
ście finansowym – w przypadku stopnia awersji do ryzyka czy ulegania zniekształceniom 
poznawczym. Jak dowiedziono, kobiety są bardziej ostrożne niż mężczyźni, podczas gdy 
panowie wykazują się większą asertywnością i bezpośredniością. To kobiety bardziej zacho-
wawczo podchodzą do finansów, nie szukając ryzyka. Mężczyźni natomiast w większym 
stopniu wyrażają agresję i reagują impulsywnie, nie mając takiego wyczucia w stosunku 
do negatywnych, alarmujących bodźców, co płeć przeciwna. Badania pokazują również, że 

1 A. Herman-Jeglińska, Różnice między kobietami a mężczyznami w zdolnościach poznawczych i organizacji 
funkcjonalnej mózgu: wpływ płci psychicznej, „Przegląd Psychologiczny” 1999, 42 (1–2), s. 73–99.

2 Komisja Europejska, Przeciwdziałanie różnicy w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej, 
Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2014, http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/gender_
pay_gap/140319_gpg_pl.pdf, dostęp 14.08.2016.

3 E. H. Gorman, Employers’ Cognitive Biases and Gender Differences in Hiring: Evidence from Law Firms, 
Manuscript, University of Virginia, 2004, s. 3–5.

4 M. Czerwonka, Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede, w: O nowy ład finansowy w Pol-
sce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2015.
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to mężczyźni charakteryzują się wyższą wiarą we własne umiejętności, czyli częściej ulegają 
heurystyce nadmiernej pewności siebie niż kobiety5.

2.  Przegląd badań dotyczących skłonności do ryzyka 
w kontekście różnic międzypłciowych

Neoklasyczna teoria finansów zakłada, że racjonalne jednostki przy podejmowaniu decy-
zji kierują się awersją do ryzyka. Oznacza to, że spośród dwóch możliwości, z których jedna 
na pewno przynosi określoną wartość, a druga oferuje tę samą wartość oczekiwaną, lecz 
obarczona jest ryzykiem, racjonalny decydent powinien zawsze wybrać możliwość pewną. 
Wariant ryzykowny może zostać zaakceptowany jedynie, kiedy będzie charakteryzować się 
odpowiednio wyższą wartością oczekiwaną (premią za ryzyko)6.

D. Kahneman i A. Tversky zauważyli jednak, że jednostki kierują się awersją do ryzyka 
wyłącznie w obszarze zysków, natomiast w obszarze strat cechuje je skłonność do ryzyka. 
Opisując teorię perspektywy, badacze ci wprowadzają nowe pojęcie awersji do strat. Na pod-
stawie licznych eksperymentów podają, że współczynnik awersji do strat wynosi średnio 2,25 
i oscyluje przeważnie wokół poziomu od 2 do 37. Oznacza to, że jednostki średnio około dwa 
razy silniej odczuwają straty niż zyski. Innymi słowy, strata 1000 zł będzie „bolała” nas około 
dwa razy bardziej, niż cieszyłaby taka sama wygrana w kwocie 1000 zł.

Wielu naukowców poruszało temat skłonności do ryzyka, przeprowadzając badania 
w różnorodnych warunkach. Jednym z podstawowych, a zarazem najłatwiejszych pod 
względem metodologicznym, sposobów sprawdzenia tego zjawiska, jest badanie ankietowe. 
W jednym z nich, S. Siva posłużyła się właśnie tą metodą, chcąc zweryfikować istnienie 
różnic międzypłciowych w decyzjach dotyczących inwestowania. Poprosiła zatem respon-
dentów o wypełnienie kwestionariuszy, w których mieli dokonać hipotetycznych wyborów 
związanych z inwestowaniem, spośród których jedne były bardziej ryzykowane, inne bar-
dziej bezpieczne. Jak się okazało, zaobserwowano istotne statystycznie różnice, potwierdza-
jące hipotezę, iż mężczyźni są bardziej skłonni do ryzyka, podczas gdy kobiety są bardziej 
zachowawcze i wybierają opcje bezpieczniejsze i pewniejsze8. Mimo że badanie to jest oparte 
na refleksyjnych i teoretycznych odpowiedziach respondentów, co być może obniża jego wia-
rygodność w porównaniu do badania eksperymentalnego, udowodniona w nim hipoteza 

5 M. Czerwonka, M. Rzeszutek, Przejawy i uwarunkowania różnic międzypłciowych w zachowaniach inwe-
stycyjnych z punktu widzenia finansów behawioralnych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2012, 
nr 122.

6 A. Szyszka, Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo 
UE w Poznaniu, Poznań 2009, s. 247.

7 M. Czerwonka, B. Gorlewski, Finanse behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 58.
8 S. Siva, A Study on Gender Difference in Investment Choice & Risk-Taking, „International Journal of Applied 

Research in Business Administration and Economics” 2012, 1 (2), s. 1–6.
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znajduje potwierdzenie w wielu innych badaniach i powiela stereotyp – kobiety wykazują 
większą awersję do ryzyka niż mężczyźni.

Nie ma potrzeby dogłębnej analizy badań i literatury, aby instynktownie stwierdzić, że 
kobiety są ostrożniejsze i bardziej odpowiedzialne w różnorodnych sytuacjach życia codzien-
nego. Opierając się na intuicji oraz utartych kulturowo rolach płciowych, wiemy, że to one 
pielęgnują ognisko domowe, otaczają opieką dzieci oraz dbają o ich bezpieczeństwo i zdro-
wie, podczas gdy mężczyźni odpowiadają za utrzymanie rodziny. Chociaż pogląd ten jest 
stereotypowy, jego realne odzwierciedlenie nietrudno znaleźć w literaturze przedmiotu. Jak 
wynika z badania ankietowego, gromadzącego dane aż 18 000 mieszkańców Stanów Zjed-
noczonych, to właśnie kobiety wykazują się większą rozwagą i bezpieczeństwem w ważnych 
aspektach życia codziennego, takich jak palenie papierosów, używanie pasów bezpieczeń-
stwa, dbanie o higienę jamy ustnej czy regularne sprawdzanie ciśnienia krwi9. Co więcej, 
to one rzadziej sięgają po niedozwolone substancje, np. narkotyki10. Jak jednak obserwacja 
ta odnosi się do podejmowania ryzyka finansowego?

W jednym z badań, polegającym na dokonaniu wyborów spośród danych gier losowych, 
poproszono studentów o podjęcie najodpowiedniejszych dla nich samych decyzji. Każda 
z gier dawała wybór dwóch wariantów, obarczonych różnym ryzykiem i stopą zwrotu. Czego 
dowiodły wyniki, studentki ponad czterokrotnie częściej wybierały opcje bezpieczne, nie-
obarczone żadnym ryzykiem, podczas gdy studenci trzy razy częściej wybierali te najbardziej 
ryzykowne11. W innym badaniu respondenci również stanęli przed podobnym wyborem 
loterii, w której zapłata, jaką otrzymywali, zależała od podjętego ryzyka. Także w tym przy-
padku mężczyźni podejmowali bardziej ryzykowne decyzje, jednak dodatkowo zaobserwo-
wano ciekawą zależność. Sytuacja ta zmieniała się w miarę zwiększania ryzyka i tym samym 
wynagrodzenia – w przypadku wysokich wartości różnice wyrównywały się i badani podej-
mowali podobne decyzje12. Może to wynikać z faktu, iż wybory na „najniższym” poziomie 
dotyczyły kwot kilkudolarowych, natomiast te najwyższe – kilkusetdolarowych. W przy-
padku wysokich kwot, respondenci bali się ryzyka i płeć nie wpływała na ich decyzje. Wynik 
ten był zaskakujący dla samych badaczy, jednak rzucił światło na możliwość zanikania lub 
zmniejszania się różnic międzypłciowych w niektórych warunkach13.

 9 J.  Hersch, Decisions: Differences by Gender and Race, „Managerial and Decision Economics” 1996, 17, 
s. 471– 481.

10 J. Aldworth, Results from the 2007 National Survey on Drug Use and Health: National findings, DIANE 
Publishing, 2009.

11 C. C. Eckel, P. J. Grossman, Sex Differences and Statistical Stereotyping in Attitudes Toward Financial Risk, 
„Evolution and Human Behavior” 2002, 23 (4), s. 281–295.

12 C. A.  Holt, S. K.  Laury, Risk Aversion and Incentive Effects, „American Economic Review” 2002, 92 (5), 
s. 1644– 1655.

13 Do podobnych wniosków doszli Kahneman i Tversky (Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analy-
sis of Decision Under Risk, „Econometrica” 1979, 47, s. 263–291), udowadniając, że w miarę zwiększania się kwoty 
zakładu (w przypadku zakładów symetrycznych) zwiększa się niechęć jednostek do brania udziału w tego typu 
eksperymentach.
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Poza analizami na podstawie loterii, na przestrzeni lat przeprowadzono wiele badań 
kontekstowych, które określają stosunek osób badanych do ryzyka na podstawie analizy 
konkretnych sytuacji. Są one przez niektórych uważane za bardziej wiarygodne niż te bazu-
jące na grach losowych, z uwagi na to, że można je przeprowadzić w warunkach bardziej 
zbliżonych do realnych, tak jak np. dokonywanie decyzji finansowych na podstawie danych 
wyświetlonych na ekranie komputera. W jednym z takich badań studenci mieli za zadanie 
wybrać najbardziej odpowiednią dla nich odpowiedź w pytaniach dotyczących ubezpiecze-
nia. Każdorazowo otrzymywali informacje odnośnie do hipotetycznie posiadanych środków 
oraz majątku rzeczowego, możliwości ubezpieczenia (brak ubezpieczenia; ubezpieczenie od 
zniszczenia; od katastrofy; od zniszczenia i katastrofy jednocześnie; losowy wybór ubez-
pieczenia dokonywany przez komputer). Potencjalne zdarzenie obejmowało trzy możliwe 
rezultaty: brak straty, zniszczenie pomniejszające wartość majątku o połowę oraz katastrofę 
zmniejszającą jego wartość do zera. Na podstawie danych, w dwunastu przypadkach stu-
denci musieli wybrać, jak zachowaliby się w takich warunkach. Wyniki ujawniły, iż kobiety 
częściej niż mężczyźni wykupywały ubezpieczenie, a także w większej liczbie przypadków 
decydowały się na kompleksową ochronę14.

W innych warunkach w ramach tego samego badania uczestnicy znaleźli się w sytu-
acji symulacji rynku walutowego. Otrzymując odpowiednią opłatę wstępną, mieli za zada-
nie handlować walutami w celu pomnożenia swojego majątku, w każdej chwili mogli też 
wybrać nieobarczoną ryzykiem opcję wyjścia z rynku i zachowania pieniędzy. Jak się oka-
zało, kobiety spędzały mniej czasu „na rynku”, podejmując bezpieczną decyzję o wycofa-
niu się znacznie szybciej niż mężczyźni, co potwierdza założenie o ich większej awersji do 
ryzyka finansowego15.

A. Niessen i S. Ruenzi bardzo dokładnie przeanalizowali działania menedżerów amery-
kańskich funduszy inwestycyjnych z lat 1944–2003. Jak się okazało – jeśli to kobiety zarzą-
dzały firmą, styl inwestowania był bardziej stateczny, tym samym nie tak zróżnicowany 
i odbiegający od normy jak w przypadku mężczyzn. Menedżerki, mimo że miały takie samo 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe jak menedżerowie, nie tak często jak oni podejmo-
wały ryzykowne decyzje oraz generalnie inwestowały rzadziej. Co więcej, wynik ich dzia-
łalności był bardziej stabilny i zrównoważony w czasie16. Analizy te potwierdzają hipotezę 
o większej awersji do ryzyka w przypadku kobiet, co może wydawać się zaskakujące w kon-
tekście sytuacji osób na najwyższych stanowiskach i o porównywalnym profilu zawodo-
wym. Badanie dowiodło jednak, że hipoteza ta jest uniwersalna i nie zależy od profesji ani 
szczebla zawodowego.

14 M. Powell, D. Ansic, Gender Differences in Risk Behaviour in Financial Decision-Making: An Experimental 
Analysis, „Journal of Economic Psychology” 1997, 18 (6), s. 605–628.

15 Ibidem.
16 A Niessen, S. Ruenzi, Sex Matters: Gender Differences in a Professional Setting, SSRN, 2007, s. 1–69, https://

www.econstor.eu/bitstream/10419/57738/1/700623612.pdf, dostęp 16.10.2016.
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Podobne wnioski wysnuto z analizy ankietowego badania ponad 2000 inwestorów w fun-
dusze inwestycyjne. Jak się okazało, mężczyźni podejmowali większe ryzyko już na etapie 
wyboru odpowiedniego funduszu oraz ogólnie podczas podejmowania dalszych decyzji. Co 
ciekawe, badacze sprawdzili dodatkowo wiedzę respondentów na temat inwestowania i ryn-
ków finansowych. Jak się okazało, gdy do analizy włączono właśnie ten czynnik, wpływ płci 
na stosunek do ryzyka znacznie się obniżył17. Rezultat ten daje podstawę sądzić, że w badaniach 
dotyczących awersji do ryzyka finansowego wiedza badanych na temat inwestowania stanowi 
istotny czynnik, który powinien być brany pod uwagę przed uogólnianiem ich wyników.

Z uwagi na to, iż większość badań wskazuje na istnienie różnic międzypłciowych w sto-
sunku do ryzyka finansowego, często przyjmujemy to za pewnik i nie podważamy tak posta-
wionej tezy18. Nie wszyscy naukowcy jednak są w tej kwestii jednomyślni. W jednym z badań, 
o procedurze podobnej do opisywanych wcześniej eksperymentów, poproszono grupę stu-
dentów o dokonanie wyborów związanych z inwestowaniem oraz ubezpieczeniami. W tym 
przypadku jednak nie wykazano różnic pomiędzy osobami badanymi różnych płci19. Nie 
jest to odosobniony przypadek, co zauważyła J. A. Nelson z Uniwersytetu Massachusetts. 
Zaintrygowana tym faktem badaczka dokładnie przeanalizowała pod kątem popełnionych 
błędów metodologicznych kilkadziesiąt prac na ten temat, powstałych na przestrzeni lat. 
Jak sugeruje, często wykazywane różnice, mimo statystycznej istotności, są niewielkie, a ich 
odchylenie standardowe od średniej jest zwykle mniejsze niż 1. Jak twierdzi, poziom pokry-
wania się faktycznej postawy względem ryzyka dla obu płci przekracza 80%, a więc hipotezy 
o dużych, fundamentalnych różnicach między kobietami a mężczyznami, bez wskazywa-
nia ich faktycznych rozmiarów, wydają się być mylące i wyolbrzymione. Badaczka podważa 
wiarygodność wyników, wskazując na kulturowe czynniki oraz zjawisko torowania, które 
w jakimś stopniu mogą zniekształcać pomiary20.

Jak wynika z analizy literatury, istnieje podstawa, aby twierdzić, iż to mężczyźni chęt-
niej podejmują ryzyko finansowe, co zostało udowodnione przez wielu badaczy. Większość 
eksperymentów z udziałem studentów, profesjonalnych inwestorów i menedżerów z branży 
finansowej, a także osób innych profesji i w różnym wieku potwierdza hipotezę o większej 
awersji do ryzyka wykazywanej przez kobiety. Należy jednak pamiętać, aby nie traktować danej 
hipotezy jako truizm i przy rozważaniach oraz formułowaniu nowych badań brać też pod 
uwagę rezultaty prac podważających istnienie międzypłciowych różnic w omawianej kwestii.

17 P. D. Dwyer, J. H. Gilkeson, J. A. List, Gender Differences in Revealed Risk Taking: Evidence from Mutual Fund 
Investors, „Economics Letters” 2002, 76 (2), s. 151–158.

18 Więcej na temat wpływu płci na podejmowanie decyzji inwestycyjnych w: M. Sikorra, Wpływ płci na podej-
mowanie decyzji inwestycyjnych, w: Kierunki rozwoju współczesnych finansów − wybrane zagadnienia, red. M. Czer-
wonka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

19 R. Schubert, M. Brown, M. Gysler, H. W. Brachinger, Financial Decision-Making: Are Women Really More 
Risk-Averse?, „The American Economic Review” 2002, 89 (2), s. 381–385.

20 J. A. Nelson, Are Women Really More Risk‐Averse than Men? A Re‐Analysis of the Literature Using Expanded 
Methods, „Journal of Economic Surveys” 2015, 29 (3), s. 566–585.
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3.  Przegląd badań dotyczących zniekształceń poznawczych 
w kontekście różnic międzypłciowych

Każdy z nas w życiu codziennym stosuje heurystyki, zazwyczaj nie zdając sobie z tego 
sprawy. Emocjonalne i poznawcze zniekształcenia, będące uproszczeniami we wnioskowa-
niu, ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie i pozwalają zaoszczędzić zasoby poznawcze, 
a tym samym – czas. Z drugiej strony jednak, mogą prowadzić do wyciągania błędnych 
wniosków i podejmowania nieracjonalnych działań. Jest to szczególnie istotne w przypadku 
inwestowania i podejmowania decyzji finansowych, gdzie rozsądek i logiczne konkluzje sta-
nowią podstawę sukcesu. Wybrane zniekształcenia zostaną przeanalizowane pod kątem róż-
nic międzypłciowych.

Jak dowiodły J. Mayers-Levy i B. Loken, kobiety przetwarzają dane w bardziej wyczer-
pujący i wnikliwy sposób oraz mają niższy próg „wychwytywania” informacji. Pozwala 
to na stwierdzenie, iż mają predyspozycje szeszego niż mężczyźni omawiania danych pro-
blemów, przy wykorzystaniu do tego mniej dostępnych informacji. Płeć przeciwna z kolei 
analizuje dane bardziej wybiórczo, polegając w większym stopniu niż kobiety na intuicji oraz 
ułatwiających proces wnioskowania heurystykach21.

Jednym z efektów, którym często ulegają inwestorzy, jest nadmierna pewność siebie. 
Błędne przekonanie o naszych możliwościach może doprowadzić do podejmowania zbyt 
ryzykownych decyzji lub całkowitego ignorowania niebezpieczeństwa, a w przypadku inwe-
stora – do przeceniania oczekiwań co do stóp zwrotu. W tym przypadku kluczowe znaczenie 
mają wspomniane wcześniej osobowościowe różnice między płciami, a wśród nich więk-
sza pewność siebie mężczyzn w porównaniu z kobietami. Z badań ankietowych z udziałem 
ok. 15 000 inwestorów, przeprowadzonych na przestrzeni lat 1998–2000 przez Instytut Gal-
lupa, wynika, że hipoteza ta jest prawdziwa22. Pośród wielu innych, zadano respondentom 
pytania dotyczące oczekiwanej przez nich stopy zwrotu z portfela w przeciągu kolejnego 
roku oraz predykcji ogólnej stopy zwrotu rynku papierów wartościowych. Jak się okazało, 
obie płcie przeceniały wyniki rynku, jednak szacunki mężczyzn były istotnie statystycznie 
wyższe niż kobiet. Zależność ta została potwierdzona w badaniu, w którym amerykańscy 
naukowcy przeanalizowali działania inwestycyjne odpowiednio kobiet oraz mężczyzn na pod-
stawie 35 000 rachunków otwartych w jednym z domów maklerskich. Przeciętny wskaźnik 
obrotu akcjami zwykłymi dla mężczyzn okazał się być półtora raza większy niż dla kobiet, 
przy jednoczesnym obniżeniu stopy zwrotu w większym stopniu niż płeć przeciwna. Inwe-
storzy zatem potwierdzili w tym przypadku hipotezę, że przecenianie posiadanych informacji 

21 J. Meyers-Levy, B. Loken, Revisiting Gender Differences: What We Know and What Lies Ahead, „Journal of 
Consumer Psychology” 2015, 25 (1), s. 129–149.

22 B. M. Barber, T. Odean, Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment, „Quar-
terly Journal of Economics” 2001, s. 261–292.
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i oczekiwanych stóp zwrotu prowadzi do częstszego inwestowania skutkującego osiąganiem 
gorszych niż kobiety wyników inwestycyjnych23.

Różnice zaobserwowano również w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w warunkach 
iluzji kontroli, która niejako wiąże się z nadmierną pewnością siebie. W pewnym badaniu 
losowo przyporządkowano uczestników do jednej z czterech grup. Wszystkim badanym 
na początku wręczono 100 jednostek, które mogli zostawić dla siebie lub zainwestować 
i w przypadku powodzenia pomnożyć majątek o 2,5 raza, przy czym prawdopodobieństwo 
sukcesu wynosiło 50%. Każdorazowo o wyniku przesądzić miała rzucona kostka sześcienna. 
Stworzono iluzję kontroli poprzez zezwolenie uczestnikowi na podanie trzech cyfr, które, 
jeśli zostaną wyrzucone, zagwarantują wygraną. W jednej z grup dodatkowo badany musiał 
zapłacić 5 jednostek, jeśli sam chciał wykonać decydujący rzut kostką (miał do dyspozycji 
100 jednostek, które początkowo otrzymał). Okazało się, że 68% osób mających wybór, kto 
ma rzucić kostką, wybiera samych siebie (ulegają iluzji kontroli), jednak zachowanie to zanika 
w przypadku konieczności zapłaty. Jak dowiodły wyniki, inwestycje mężczyzn były śred-
nio 26% większe niż kobiet, co świadczyć może o większym poczuciu iluzji kontroli w przy-
padku płci męskiej24.

Innym zniekształceniem poznawczym, jakiemu często ulegamy, podejmując decyzje 
finansowe, jest mentalne księgowanie. Jak się okazuje, ludzie mają tendencję do abstrakcyj-
nego podziału posiadanych pieniędzy i wydawania je na różne potrzeby, w zależności od 
sposobu, w jaki zostały zdobyte. Jeśli chodzi o rozbieżności międzyludzkie w uleganiu temu 
efektowi, wyniki badań nie są jednoznaczne. Na brak dowodu na istnienie różnic między-
płciowych wskazuje jakościowe badanie, które przeprowadzili B. Jaiswal i N. Kamil na próbie 
profesjonalnych inwestorów. Jak sugerują badacze, kobiety i mężczyźni powinni być trak-
towani jako grupa homogeniczna, przy uwzględnieniu tej właśnie heurystyki25. Przeciwny 
rezultat otrzymali natomiast naukowcy analizujący decyzje inwestycyjne uczestników fakul-
tetu finanse i rachunkowość, sugerując istnienie różnic w uleganiu mentalnemu księgowa-
niu26. Zaangażowani w projekt symulujący warunki giełdowe studenci, przez cały semestr 
mieli za zadanie dokonywać transakcji i podejmować decyzje na podstawie prawdziwych cen 
kształtujących się w danym czasie na rynkach finansowych. Po przeanalizowaniu zachowań 
i ruchów inwestycyjnych mężczyzn i kobiet okazało się, że to płeć męska odznacza się sil-
niejszą tendencją do rozdzielania posiadanego portfela inwestycyjnego na różne kategorie 
i traktowania ich jako odrębne.

Ciekawą zależność można zaobserwować także w środowiskach domowych. Jak dowo-
dzą badania, w parach, z których zarówno kobieta, jak i mężczyzna zarabiają, nie traktuje się 

23 Ibidem, s. 261–292.
24 G. Charness, U. Gneezy, Portfolio Choice and Risk Attitudes: An Experiment, „Economic Inquiry” 2010, 

48 (1), s. 133–146.
25 B. Jaiswal, N. Kamil, Gender, Behavioral Finance and the Investment Decision, „IBA Business Review” 2012, 

7 (2), s. 8–22.
26 K. Lee, S. Miller, N. Velasquez, C. Wann, The Effect of Investor Bias and Gender on Portfolio Performance 

and Risk, „The International Journal of Business and Finance Research” 2011, 7 (1), s. 1–16.
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wynagrodzenia jako wspólnego źródła utrzymania partnerów, ale inaczej w zależności o tego, 
w jaki sposób i przez kogo zostało wypracowane. Można zatem doszukiwać się w tym przy-
padku „mentalnego księgowania” na podstawie tego, która osoba zarobiła pieniądze. Pensja 
kobiety uznawana jest za „jej”, natomiast wynagrodzenie mężczyzny za „ich”. Na podsta-
wie tego przypadku można wnioskować, że w środowisku domowym finanse postrzegane 
są poprzez role płciowe, co może znajdować swoje odzwierciedlenie także w odmiennym 
traktowaniu finansów publicznych czy giełdy. To z kolei może mieć znaczenie przy podej-
mowaniu decyzji inwestycyjnych w profesjonalnym środowisku. Co więcej, ludzie pod-
chodzą do finansów w personalny sposób, a więc każda podjęta decyzja bazuje na naszych 
poglądach i uzależniona jest od tego, w co wierzymy, jaką funkcję społeczną pełnimy i jakie 
są nasze przekonania27. Ważne jest to, co sądzą inni oraz jakie wzorce myślenia i zachowań 
kreują. Istnieje kulturowo ugruntowane przekonanie, że matki, bardziej niż ich partnerzy, 
dbają o dzieci. Prowadzi to do postrzegania zarobionych przez kobietę pieniędzy jako związa-
nych z wydatkami na potomstwo, co z kolei wyjaśnia, dlaczego w wielu przypadkach środki 
z programów społecznych pomagających dzieciom kierowane są właśnie do kobiet28. Spo-
sób myślenia i postrzegania pewnych kwestii uzależniony jest zatem od tego, jakie są nasze 
przekonania, ale też w pewnym stopniu wykreowane są przez instytucje społeczne oraz opi-
nie innych ludzi.

Częstym zniekształceniem poznawczym, które przeinacza proces wnioskowania, jest 
heurystyka dostępności. Gdy nasza wiedza na jakiś temat jest ograniczona, a musimy pod-
jąć decyzję, która dodatkowo obarczona jest pewnym ryzykiem, prawdopodobnie oprzemy 
ją na pierwszej intuicji, która pojawi się w naszej świadomości. Ponieważ gracze giełdowi 
nierzadko muszą wnioskować na podstawie niekompletnych informacji, często ulegają temu 
właśnie błędowi dostępności. Przykładem działania heurystyki może być sytuacja, w któ-
rej inwestorzy kupują udziały w jakiejś firmie tylko dlatego, że wcześniej przeczytali gdzieś 
jej nazwę lub usłyszeli ją w telewizyjnych wiadomościach. Z uwagi, iż dostępność informa-
cji oparta jest w dużej mierze na naszej psychice, to od niej zależą następnie podejmowane 
decyzje, również w kwestii inwestowania. Posiadanie ugruntowanych przekonań dotyczą-
cych ról płciowych oraz utożsamianie się z jedną z płci, może zatem w istotny sposób mody-
fikować sposób postrzegania, a zarazem zachowania w kwestiach finansowych, wybór akcji, 
w którą chcą zainwestować gracze giełdowi, będzie odzwierciedleniem ich obrazu samych 
siebie29. Ponadto istnieją także nieświadome różnice, związane z usposobieniem danej osoby. 
Z uwagi na to, że mężczyźni są bardziej zorientowani na siebie, w swoich wyborach będą 
doszukiwać się głównie własnych korzyści, będą też gotowi wydać więcej pieniędzy w celu 

27 B. Harrington, Pop Finance: Investment Clubs and the New Investor Populism, „Princeton University Press” 
2012, s. 88–89.

28 V.  Hoffmann, Mental Accounts, Gender, or Both? The Intrahousehold Allocation of Free and Purchased 
Mosquito Nets, Working Paper, 2007, s. 5. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.376.5150&re-
p=rep1&type=pdf, dostęp 14.08.2016.

29 B. Harrington, Pop Finance…, op.cit., s. 88–89.
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podwyższenia swojego statusu wobec innych oraz zdystansowaniem zareagują na negatywne 
emocje. Kobiety natomiast są bardziej świadome, że ich decyzje wpływają na inne osoby, 
będą więc wolały taką alokację zasobów pieniężnych, która sprzyja zarówno im samym, jak 
i innym. Ponadto, w odróżnieniu od mężczyzn, w przypadku negatywnych emocji chętniej 
będą szukały wsparcia u drugiej osoby30.

Nie ma wielu badań weryfikujących istnienie różnic międzypłciowych w występowaniu 
tego efektu. Dowiedziono jednak, przeprowadzając internetowe badanie z udziałem profe-
sjonalnych inwestorów, iż siła heurystyki jest większa w przypadku kobiet niż mężczyzn. 
Pytania mierzące efekt wymagały określenia na skali 1–5, na ile zgadzają się oni z danym 
stwierdzeniem, że wolą kupować akcje w dni, kiedy indeks giełdowy rośnie i przeciwnie 
– sprzedawać, kiedy indeks spada. Okazało się, iż kobiety istotnie statystycznie bardziej ule-
gały heurystyce dostępności w kontekście inwestowania31.

Częstym zjawiskiem, zniekształcającym zdolność logicznego wnioskowania, jest efekt 
potwierdzenia. Polega na tym, iż poszukujemy informacji zgadzających się z naszymi pro-
gnozami, nie skupiając się wystarczająco dokładnie na pozostałych, możliwie istotnych 
danych. Mimo że w wielu badaniach nie znaleziono różnic międzypłciowych w uleganiu temu 
efektowi, istnieją dowody, iż to kobiety w porównaniu do mężczyzn są bardziej wyczulone 
na informacje niezgodne z ich oczekiwaniami. Y. Bar-Tal przeprowadził badanie, w którym 
na początku przedstawiono uczestnikom pisemne opisy dwóch osób – jedną zaprezento-
wano jako przyjazną, a drugą jako szczerą. Następnie poproszono ich, aby wypełnili kwe-
stionariusze zawierające hipotetyczne zachowania tych osób w różnych życiowych sytuacjach 
(w ankiecie znajdowały się stwierdzenia zgodne i niegodne z pierwotnie narzuconym wra-
żeniem, a także niezwiązane z nim). Na tej podstawie wyciągnięto wnioski, że mężczyźni 
w większym stopniu niż kobiety ulegają efektowi potwierdzenia32. Takie założenie w swoim 
eksperymencie przyjęli J. Chung i G. Monroe, badając studentów rachunkowości. W tym 
przypadku zapoznano uczestników z opisem przedsiębiorstwa, a następnie przedstawiono 
dwa wskaźniki sygnalizujące problemy z kontynuacją działalności firmy oraz dwa czynniki 
łagodzące zagrożenie. Studenci mieli potem zdecydować, jaka jest, ich zdaniem, kondycja 
tego przedsiębiorstwa. Procedurę tę zastosowano ponownie w dwóch kolejnych sesjach, poda-
jąc dodatkowe informacje dotyczące firmy. W końcowym etapie badania uczestnicy mieli 
za zadanie ocenić istotność uzyskanych informacji dla ich ostatecznej hipotezy odnośnie 
do kondycji firmy. W tym eksperymencie założono, iż osoby mające tendencję do potwier-
dzania własnych początkowych domysłów będą wyżej oceniać znaczenie informacji zgod-
nych z ich własną hipotezą, mniejszą wagę przywiązując do tych, które im zaprzeczają. Stąd, 
na podstawie początkowej oceny kondycji firmy, zmierzono, czy osoby bardziej skupiają się 

30 J. Meyers-Levy, B. Loken, Revisiting…, op.cit., s. 129–149.
31 S. Hon-Snir, A. Kudryavtsev, G. Cohen, Stock Market Investors: Who Is More Rational, and Who Relies on 

Intuition?, „International Journal of Economics and Finance” 2012, 4 (5), s. 56–71.
32 Y. Bar-Tal, M. Jarymowicz, The Effect of Gender on Cognitive Structuring: Who are More Biased, Men or 

Women?, „Psychology” 2010, 1 (02), s. 80–85.
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na czynnikach wskazujących na problemy organizacji czy odwrotnie. Wyniki analizy odpo-
wiedzi wykazały, iż studenci płci męskiej mieli tendencję do potwierdzania swojej pierwot-
nej hipotezy, w przeciwieństwie do dziewcząt. Jest to istotne spostrzeżenie, które powinno 
zwrócić uwagę prowadzących zajęcia z dziedzin finansowych na dobór odpowiednich tech-
nik nauczania oraz instrukcji dawanych studentom. W większym stopniu muszą one bowiem 
uwrażliwiać studentów na to, by opierali się efektowi potwierdzenia poprzez rozważanie nie 
tylko informacji tych potwierdzających ich założenia33.

Często można spotkać się z nielogiczną sytuacją zachowań uczestników rynku papie-
rów wartościowych, kiedy to zbyt szybko sprzedają oni drożejące akcje oraz przetrzymują 
te, które tanieją. Zjawisko to zostało opisane jako efekt predyspozycji. W celu sprawdzenia 
różnic międzypłciowych w uleganiu temu efektowi, w jednym z badań poproszono inwe-
storów o ustosunkowanie się do dwóch bezpośrednich i deklaratywnych stwierdzeń i okre-
ślenie, na ile, w skali od 1 do 5, zgadzają się z nimi. Pierwsze dotyczyło ich preferencji do 
sprzedaży akcji, które w ostatnim czasie wzrosły, drugie natomiast trzymania akcji, jeśli ich 
obecna cena rynkowa jest wyższa niż ta, za którą je zakupili. Jak się okazało, kobiety ulegały 
efektowi predyspozycji silniej niż mężczyźni. Taki wynik dowodzi, że w kwestii inwesto-
wania, w kontekście efektu predyspozycji, prawdopodobniej łatwiej manipulować opiniami 
i poglądami inwestorek w porównaniu do płci przeciwnej34.

Kobiety okazały się bardziej podatne również na efekt zakotwiczenia. Heurystyka ta opi-
suje, jak ludzie dostosowują się do przyjętej wartości bazowej i to na jej podstawie podejmują 
decyzję. Odpowiadając na pytania z zakresu inwestowania, kobiety bardziej niż mężczyźni 
polegały na narzuconej z góry „kotwicy”35. W jednym z badań skłoniono izraelskich studen-
tów do przypomnienia sobie ostatnich wydarzeń ekonomicznych w kraju (dotyczących ryn-
ków finansowych, inwestowania itd.). Następnie, przed zadaniem im pytań z tego zakresu, 
podawano każdorazowo informację, mogącą zniekształcić proces wnioskowania studentów. 
Okazało się, że po raz kolejny to kobiety podawały szacunki wskaźników finansowych bardziej 
zbliżone do „kotwic” narzuconych przez eksperymentatora36. Wyniki potwierdziło badanie 
wykorzystujące platformę symulującą prawdziwą giełdę. Studentki finansów i rachunkowości 
okazały się istotnie statystycznie bardziej ulegać efektowi zakotwiczenia, podejmując decyzje 
inwestycyjne, co nie pozostawia złudzeń, iż hipoteza ta jest prawdziwa37. Kobiety we wszyst-
kich zaprezentowanych badaniach, odbierają tę samą informację i ryzyko, jakie za sobą nie-
sie, inaczej niż mężczyźni, tym samym dochodząc do innych wniosków niż płeć przeciwna.

33 J. Chung, G. Monroe, Gender Differences in Information Processing: An Empirical Test of the Hypothesis‐
Confirming Strategy in an Audit Context, „Accounting & Finance” 1991, 38 (2), s. 265–279.

34 S. Hon-Snir, A. Kudryavtsev, Stock…, op.cit., s. 56–71.
35 S. Hügelschäfer, A. Achtziger, On Confident Men and Rational Women: It’s all on Your Mind (Set), „Journal 

of Economic Psychology” 2014, 41, s. 31–44.
36 A. Kudryavtsev, G. Cohen, Behavioral Biases in Economic and Financial Knowledge: Are They the Same for 

Men and Women, „Advances in Management and Applied Economics” 2011, 1 (1), s. 15–52.
37 K. Lee, S. Miller, N. Velasquez, C. Wann, The Effect…, op.cit., s. 1–16.
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W opisanym powyżej badaniu z udziałem izraelskich studentów sprawdzano też ich skłon-
ność do ulegania efektowi myślenia wstecznego – bycia „mądrym po fakcie”, czyli pewno-
ści o możliwości przewidzenia jakiejś sytuacji dopiero, kiedy znamy jej skutek. W tym celu 
do tych samych pytań dotyczących ekonomicznych aspektów kraju podano uczestnikom 
poprawne odpowiedzi. Następnie poproszono ich o przewidzenie, jakie szacunki i rozwiąza-
nia wybiorą ich koledzy, którzy nie otrzymali odpowiedzi ani żadnych dodatkowych infor-
macji. Jak się okazało, znowu to studentki były bardziej podatne na opisywaną heurystykę. 
Być może wyjaśnieniem takiego wyniku jest fakt, że kobiety mają skłonność do skupiania 
się na wartościowych informacjach, podczas gdy mężczyźni ryzykują bardziej i w więk-
szym stopniu są gotowi zignorować otrzymane wcześniej dane. Taki wniosek może wskazy-
wać, że kobiety pracujące w branży finansowej, w tym inwestorki, niewystarczająco uczą się 
z doświadczenia. Prawdopodobnie częściej niż mężczyźni opierają swoje prognozy na prze-
szłych zdarzeniach, a pojawiające się zaskakujące i nieprzewidziane zdarzenia finansowe nie 
są dla nich odpowiednią lekcją38.

Efektem gracza nazywa się błędne przekonanie, iż dane zjawisko nie powtórzy się, jeżeli 
miało już niedawno miejsce. Jest ono wyjątkowo niebezpieczne w przypadku hazardzistów, 
często dopada także graczy giełdowych. Sam fakt istnienia tej heurystyki został potwier-
dzony i opisany w licznych pracach naukowych, nie ma jednak wielu badań dowodzących 
różnic międzypłciowych w jej występowaniu. Próbę tę jako pierwsi podjęli duńscy badacze, 
analizując działania uczestników popularnej gry „Lotto”. Przez siedem miesięcy obserwo-
wali, jakie numery obstawiają i czy są one zależne od wygranych losów z poprzedniej loterii. 
Wyniki wyraźnie wskazały, iż to mężczyźni, w odróżnieniu od kobiet, silniej ulegali efek-
towi gracza. Wybory swoich numerów uzależniali od tych szczęśliwych z poprzedniej lote-
rii, mniej chętnie obstawiając właśnie wygrane poprzednio losy39.

Heurystykę, polegającą na tendencji do utrzymywania stanu rzeczy takim, jakim jest, 
nazwano efektem status quo. Z eksperymentu przeprowadzonego na niemieckich przedsię-
biorcach, bankierach, a także studentach ekonomii wynika, że to mężczyźni w większym 
stopniu ulegają temu zjawisku. Zaprojektowano bowiem kwestionariusz dotyczący trzech 
potencjalnych sytuacji: wyboru wielkości marży oferty przetargowej przedsiębiorstwa, kupna 
kamery cyfrowej oraz wejścia przedsiębiorstwa na nowy rynek. Każda z nich zawierała jedną 
odpowiedź, która wskazywała na uleganie opisywanemu efektowi. Jak pokazały analizy, 
kobiety rzadziej decydowały się na opcję, która zgodnie z opisaną w kwestionariuszu poten-
cjalną sytuacją była zgodna z ich poprzednimi wyborami40.

38 A. Kudryavtsev, G. Cohen, Behavioral…, op.cit., s. 15–52.
39 S. Suetens, J. R. Tyran, The Gambler's Fallacy and Gender, „Journal of Economic Behavior & Organization” 

2012, 83 (1), s. 118–124.
40 K. Burmeister, C. Schade, Are Entrepreneurs' Decisions More Biased? An Experimental Investigation of the 

Susceptibility to Status Quo Bias, „Journal of Business Venturing” 2007, 22 (3), s. 340–362.
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4. Badania empiryczne

W celu sprawdzenia różnic międzypłciowych w kwestii podejścia do ryzyka oraz skłonności 
do ulegania zniekształceniom poznawczym, przeprowadzono badanie w formie internetowego 
kwestionariusza. Uczestniczy zostali poinformowani, że jest ono anonimowe, a wyniki będą 
analizowane zbiorczo. Zebrano próbę 182 osób, 76 mężczyzn oraz 106 kobiet, w wieku od 19 
do 48 lat (średnia wieku wyniosła 23 lata). Wszyscy byli studentami wyższych szkół kierun-
ków ekonomicznych i biznesowych (94 badanych) oraz psychologii (88 badanych). Z uwagi, 
iż jednym z celów badania było porównanie osób studiujących kierunki ekonomiczne ze 
studentami psychologii, pozostali nie zostali wzięci pod uwagę w przeprowadzonych anali-
zach. Największą część próby stanowiły osoby uczęszczające do Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie (SGH) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Ok. 23% całej grupy badanej 
stanowili studenci innych polskich oraz zagranicznych uczelni.

Na podstawie przytoczonej teorii oraz badań empirycznych dotyczących różnic mię-
dzypłciowych, bezsprzecznie można spodziewać się ich występowania w kontekście wybo-
rów finansowych również w niniejszym badaniu. Dowiedziono, że ludzie postawieni przed 
danym wyborem często zachowują się nieracjonalnie, zarówno profesjonaliści, jak i stu-
denci. W badaniach tych jednak brano pod uwagę różnorodne próby oraz wykorzystywano 
odmienne techniki, dlatego nie można mówić tu o jednoznacznych i uniwersalnych zależno-
ściach. Z tego właśnie względu, a także z uwagi na liczne niespójności w wynikach oraz brak 
dowodów na istnienie rozbieżności w kontekście wielu zniekształceń, w niniejszym badaniu 
nie postawiono żadnej hipotezy. Mimo to, bazując na opisanych wcześniej badaniach i ich 
wynikach, można spodziewać się wystąpienia podobnych zależności.

4.1. Opis pytań i wyniki

Na potrzeby badania stworzono kwestionariusz, w którym zawarto pytania, przedsta-
wione w postaci hipotetycznych sytuacji. Na ich podstawie badani musieli dokonać wyboru 
spośród przedstawionych możliwości. W ten sposób zbadano ich podatność na stosunek do 
ryzyka oraz następujące zniekształcenia poznawcze: heurystykę reprezentatywności, men-
talne księgowanie oraz uczucie żalu.

Do wykonania wszystkich obliczeń i analiz wykorzystano program SPSS Statistics 23.0.0.0. 
Ponieważ rozkłady badanych grup nie były zgodne z rozkładem normalnym (co sprawdzono 
testem Kołmogorowa-Smirnowa) oraz w kwestionariuszu użyto skal nominalnych i porząd-
kowych, w analizach posłużono się testem nieparametrycznym U Manna-Whitneya.

Z analizy wariancji nie wyniknęły różnice w uleganiu zniekształceniom poznawczym 
oraz stosunku do ryzyka z uwagi na realizowany kierunek, nie zaobserwowano także efektów 
interakcyjnych, świadczących o potencjalnych różnicach pomiędzy płciami w zależności od 
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studiowanego kierunku. W związku z tym w poniższych obliczeniach uwzględniono wszyst-
kich studentów, bez podziału na kierunki ekonomiczne i psychologię.

4.2. Awersja do strat

W celu sprawdzenia poziomu awersji do strat, zadano następujące pytania:
Zaproponowano Ci zakład w formie rzutu monetą (prawdopodobieństwo wygrania i prze-

grania jest równe i wynosi 50%). Orzeł oznacza wygraną 100 zł, a reszka stratę 100 zł. Czy taki 
zakład jest dla Ciebie atrakcyjny?
• tak
• nie

Na który z poniższych zakładów byłabyś/-łbyś gotów się zgodzić?
• Orzeł 150 zł wygranej, reszka 100 zł straty
• Orzeł 200 zł wygranej, reszka 100 zł straty
• Orzeł 250 zł wygranej, reszka 100 zł straty
• Orzeł 300 zł wygranej, reszka 100 zł straty
• Orzeł 350 zł wygranej, reszka 100 zł straty
• Orzeł 400 zł wygranej, reszka 100 zł straty
• Orzeł 450 zł wygranej, reszka 100 zł straty

Awersja do strat została zatem określona jako współczynnik mierzący stosunek wielkości 
zysku do wielkości potencjalnej straty. Jeśli dana osoba była w stanie zaakceptować zakład, 
w którym mogła wygrać lub przegrać taką samą kwotę, nie wykazywała awersji do strat, im 
większa natomiast akceptowana wygrana przy tej samej wartości straty, tym współczynnik 
stosunku do straty był wyższy41. Za D. Prelecem przyjęto następującą miarę awersji do strat42:

λ = G/L,
gdzie:
λ – awersja do strat,
G (ang. gain) – wielkość potencjalnej wygranej,
L (ang. loss) – wielkość potencjalnej straty.

W celu sprawdzenia, jak wyniki kształtowały się na próbie studentów i czy istniały roz-
bieżności międzypłciowe w awersji do strat, wykonano analizy statystyczne. Jak się okazało, 
mniejszość (21%) respondentów była usatysfakcjonowana zakładem, w którym awersja do 
strat wynosiła 1, a więc byli gotowi podjąć loterię, która dawała tę samą kwotę za wygraną, 
co za przegraną. Pozostałe osoby (79%) okazały się być mniej skłonne do ryzyka. W celu 
sprawdzenia, czy kobiety istotnie statystycznie różniły się od mężczyzn, wykonano test U 

41 Ibidem, s. 377.
42 D. Prelec, The Probability Weighting Function, „Econometrica” 1998, vol. 66 (3), s. 497–527.
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Manna-Whitneya (Z = –1,99; p < 0,05), który wykazał, że studentki wykazywały większą 
awersję do strat niż ich koledzy. Skala wyników obejmowała współczynniki ryzyka od 1 
(neutralny stosunek do ryzyka) do 4,5 (silna awersja do ryzyka). W tabeli 1 przedstawiono 
średnie oraz odchylenia standardowe dla obu płci.

Tabela 1. Awersja do strat – statystyki opisowe

Płeć N Średnia Odchylenie standardowe

Kobieta 106 3,21 1,49

Mężczyzna 76 1,49 1,45

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki potwierdzają hipotezę, iż to kobiety wykazują wyższą awersję do ryzyka finan-
sowego niż mężczyźni. Warto dodać, że pytanie to ograniczone zostało poprzez sugerowane 
warianty odpowiedzi, w których najwyższy możliwy współczynnik wynosił 4,5 – osoby wybie-
rające tę odpowiedź oczekiwały 4,5 razy wyższego zysku niż wynosiła strata, aby odczuć satys-
fakcję z zakładu. Jak wynika z tabeli 2, prawie połowa (46%) respondentów wybrała właśnie 
tę opcję. Być może, gdyby dodano do wariantów odpowiedzi takie o wyższych współczynni-
kach ryzyka, studenci preferowaliby właśnie te, jeszcze mniej ryzykowne wybory. Co jednak 
ważne, kobiety istotnie statystycznie częściej wybierały najwyższą możliwą opcję niż męż-
czyźni (53% kobiet i 36% mężczyzn wybrało współczynnik 4,5), a więc tendencja ta prawdo-
podobnie pozostałaby niezmienna.

Tabela 2. Awersja do strat – częstości z podziałem na płeć

Ko
bi

et
a

Współczynnik awersji 
do strat

Częstość Procent

M
ęż

cz
yz

na

Współczynnik awersji 
do strat

Częstość Procent

1 24 22,6 1 18 23,7

1,5 4 3,8 1,5 8 10,5

2 7 6,6 2 12 15,8

2,5 3 2,8 2,5 3 3,9

3 12 11,3 3 8 10,5

4,5 56 52,9 4,5 27 35,6

Ogółem 106 100 Ogółem 76 100

Źródło: opracowanie własne

4.3. Heurystyka reprezentatywności

Zjawisko to zostało zbadane przez Kahnemana i Tversky’ego, którzy dowiedli, że w naszych 
przewidywaniach często posługujemy się typowym, reprezentacyjnym przypadkiem, który 
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z jednej strony upraszcza proces wnioskowania, a z drugiej może prowadzić do podejmo-
wania nieracjonalnych decyzji. W jednym z badań respondenci zostali poinstruowani, iż 
w grupie 70 inżynierów oraz 30 prawników (połowa grupy otrzymała odwrotne liczebności) 
losowo stworzono pięć opisów osób (były one przygotowane przez psychologów na podstawie 
testów osobowości). Przykładowy, zaprezentowany badanym opis brzmiał następująco: Dick 
to 30-letni mężczyzna, żonaty, ale bezdzietny. Posiada wysokie umiejętności oraz dużą moty-
wację, wydaje się być obiecującym pracownikiem w swojej dziedzinie. Dick jest lubiany przez 
współpracowników. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Dick jest jednym z trzydzieściorga 
inżynierów z grupy stu osób? Opis ten został stworzony tak, aby nie sugerował żadnej profe-
sji. Mediana wyników kształtowała się w okolicy 50%, co sugeruje, że osoby badane w takim 
samym stopniu wskazywały na obie profesje. Gdy zmieniono opis na bardziej charaktery-
styczny dla jednego z zawodów (inżynier bądź prawnik), respondenci ignorowali założenia 
statystyczne, ulegając heurystyce reprezentatywności. Jedynie w przypadku niepodania żad-
nych opisów, badani zwracali uwagę na liczebności inżynierów i prawników w grupie oraz 
prawidłowo określali prawdopodobieństwo43.

Opierając się na opisanych powyżej badaniach oraz zawartym w nim opisie typowego 
informatyka, stworzono pytanie na potrzeby kwestionariusza. Jego celem było sprawdzenie, 
czy studenci będą opierać swoje szacunki na statystycznych wielkościach, czy raczej posłużą 
się heurystyką reprezentatywności i zgodnie ze stereotypem założą, iż opis dotyczy informa-
tyka, a nie studenta medycyny. Pytanie było następujące:

W grupie 100 studentów znajduje się 70 studentów medycyny oraz 30 studentów informa-
tyki. Stworzono krótkie charakterystyki każdej osoby, przykład: „Piotr jest inteligentny, choć 
niezbyt kreatywny. Odczuwa potrzebę porządku oraz przejrzystości. Jego styl pisania jest raczej 
monotonny i mechaniczny, niekiedy ubarwiony wysilonymi żartami językowymi. Jest skupiony 
na sobie, nie wdaje się w interakcje z innymi ludźmi, lecz posiada głębokie poczucie moralno-
ści”. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Piotr jest studentem informatyki?

Ponad połowa respondentów (54%) udzieliła poprawnej z punktu widzenia statystyki 
odpowiedzi wynoszącej 30% (tabela 3).

Odpowiedzi zakodowano tak, aby „1” odpowiadało racjonalnemu wyborowi 30%, nato-
miast pozostałe odpowiedzi oznaczone zostały jako „2”. Spodziewano się, iż brak racjo-
nalności ujawni się w wyborze wyższych procentowo odpowiedzi, które wskazywałyby na 
opieranie się na stereotypie w opisie studenta. Jak się okazało, nie zaobserwowano efektu dla 
całej próby (M = 1,47; SD = 0,5), jednak to mężczyźni istotnie częściej wybierali poprawną 
z punktu widzenia statystyki odpowiedź 30% (Z = –3,03; p < 0,05; kobiety: M = 1,56; SD = 1,5; 
mężczyźni: M = 1,33; SD = 0,47). Biorąc pod uwagę wszystkie warianty, średnia dla kobiet 
wyniosła M = 47,26, SD = 21,36 i była istotnie wyższa niż w przypadku mężczyzn, dla któ-
rych równała się M = 39,34, SD = 18,19 (Z = –2,63; p < 0,05).

43 D. Kahneman, A. Tversky, On the Psychology of Prediction, „Psychological Review” 1973, 80 (4), s. 237.
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Tabela 3. Heurystyka reprezentatywności – częstości z podziałem na płeć
Ko

bi
et

a

Odpowiedź Częstość Procent

M
ęż

cz
yz

na

Odpowiedź Częstość Procent

10% 0 0 10% 1 1,3

20% 4 3,8 15% 1 1,3

30% 47 44,3 30% 51 67,1

40% 3 2,8 35% 1 1,3

50% 24 22,6 50% 11 14,5

60% 3 2,8 60% 3 3,9

70% 9 8,5 70% 2 2,6

80% 5 4,7 80% 1 1,3

90% 11 10,5 90% 5 6,7

Ogółem 106 100 Ogółem 76 100

Źródło: opracowanie własne.

W powyższej tabeli 3 przedstawiono częstości dla obu płci. Jak widać, zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni w większości udzielili poprawnych z punktu widzenia statystyki odpowiedzi. 
Drugim w kolejności, najchętniej wybieranym wariantem było „50%”, a następnie „90%”, sil-
nie wskazujące na uleganie stereotypowi „typowego” informatyka z opisu w treści pytania.

4.4. Mentalne księgowanie

Kolejnym efektem sprawdzanym w badaniu było mentalne księgowanie. W tworzeniu 
pytania zainspirowano się przykładem D. Kahnemana, który w swojej analizie poprosił 
badanych, aby wyobrazili sobie następującą sytuację: wybierają się do teatru i zapłacili 10 $ 
za bilet, który jednak zgubili, a miejsca są numerowane, dlatego też nie ma opcji odzyskania 
wejściówki. Mieli oni zadecydować, czy zapłacą 10 $, żeby kupić nowy bilet. Jak się okazało, 
odpowiedzi były wyrównane (tak – 46% osób, nie – 54%). W innym, podobnym problemie, 
badacz zaprezentował sytuację nieco inaczej. Poprosił, aby respondenci wyobrazili sobie, że 
idą do teatru, w którym cena biletu wynosi 10 $. Wchodząc na seans orientują się, że zgu-
bili jeden banknot 10 $. Następnie zapytał, czy mimo takiego obrotu sytuacji, zdecydują się 
zapłacić 10 $ za przedstawienie. Tym razem odpowiedzi pozytywnej udzieliło aż 88% bada-
nych. To dość duża różnica między odpowiedziami, która potwierdza fakt, iż ludzie traktują 
inaczej tę samą kwotę 10 $ w obu przypadkach. Jeśli zgubili bilet, koszt obejrzenia spektaklu 
mentalnie się podwaja, ponieważ obejrzenie go traktowane jest jako transakcja. Zgubienie 
gotówki natomiast łagodzi „ból” związany z wydaniem kolejnych pieniędzy, gdyż przypisy-
wane jest do innego mentalnego konta, zupełnie niezwiązanego z teatrem44.

44 D. Kahneman, Pułapki myślenia, o myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań 2012, s. 597.
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Bazując na opisanym przykładzie, w niniejszym badaniu zaprezentowano studentom 
następujące dylematy, które w kwestionariuszu zostały oddzielone innymi pytaniami, w celu 
zmniejszenia wpływu pierwszej odpowiedzi na drugą.

Wyobraź sobie, że kupiłeś bilet na koncert za 50 zł, jednak po przybyciu na miejsce wyda-
rzenia orientujesz się, że go zgubiłeś i w żaden sposób nie da się go odzyskać. Czy w takiej sy-
tuacji zapłacisz 50 zł w celu zakupienia nowego biletu?
• tak
• nie

Wyobraź sobie, że wybierasz się na koncert, a cena biletu wynosi 50 zł. Przybywając na miejsce 
wydarzenia orientujesz się, że po drodze zgubiłeś jeden banknot 50 zł. Czy mimo to kupisz bilet?
• tak
• nie

W celu sprawdzenia, czy kobiety i mężczyźni różnią się pod względem zachowania w obu 
sytuacjach, wykonano test U Manna-Whitneya, który jednak nie wykazał istotnych różnic 
(Z = –0,46; p = 0,65). Co więcej, u studentów kierunków ekonomicznych oraz psychologii 
nie zaobserwowano występowania efektu mentalnego księgowania, respondenci zarówno 
w pierwszym (81%), jak i w drugim pytaniu (83%) wybierali w większości odpowiedź „A” 
– wyrażającą ponowną chęć zakupienia biletu.

4.5. Uczucie żalu

Kahneman potwierdził, dzięki swoim badaniom, iż żal – jako emocja kontrfaktyczna 
– rodzi się w nas w przypadku myśli o alternatywnych wyborach. Jest karą, którą wymie-
rzamy samym sobie, co więcej – jesteśmy świadomi własnej słabości, jaką jest uleganie mu. 
W celu sprawdzenia intuicji badanych dotyczących właśnie uczucia żalu, postawił ich przed 
następującym problemem:

Paul ma udziały w spółce A i w zeszłym roku zastanawiał się, czy ich nie sprzedać, kupu-
jąc udziały w spółce B. Nie zdecydował się jednak na taki ruch i teraz dowiedział się, że gdyby 
przerzucił się jednak na akcje B, teraz miałby 1200 $ więcej.

George miał udziały w spółce B, rok temu sprzedał je i kupił akcje spółki A. Teraz dowie-
dział się, że gdyby jednak pozostał przy akcjach B, dziś miałby 1200 $ więcej.

Który z nich odczuwa większy żal?
Jak się okazało, aż 92% badanych postawiło na Georga, mimo że obiektywnie oba przy-

padki są takie same. Obaj inwestorzy mieliby obecnie 1200 $ więcej, to George jednak sam 
sprowadził na siebie tę sytuację, ponieważ podjął akcję w przeszłości – Paul tylko ją rozwa-
żał. Jeśli zatem konsekwencja jest wynikiem naszego własnego działania w odróżnieniu od 
zaniechania, reagujemy bardziej emocjonalnie45.

45 Ibidem, s. 459–462.
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Na tej postawie stworzono analogiczny przykład, w celu sprawdzenia jak studenci zare-
agują postrzegają żal i czy ich ocena jest racjonalna.

Pan Antoni ma udziały w spółce A. W ubiegłym roku rozważał ich sprzedaż oraz kupno 
udziałów w spółce B, jednak ostatecznie nie zdecydował się na taki ruch. Teraz dowiedział się, 
że gdyby wtedy kupił akcje spółki B, miałby teraz 2000 zł więcej. Pan Wojciech miał udziały 
w spółce B, jednak w ubiegłym roku postanowił je sprzedać i kupić akcje spółki A. Teraz dowie-
dział się, że gdyby pozostał przy akcjach spółki B, miałby teraz 2000 zł więcej.

Który z nich odczuwa większy żal?
• Pan Antoni
• Pan Wojciech
• Obaj odczuwają go tak samo

Jak się okazało, 71% wszystkich osób wskazało na któregoś z panów, a 29% ankietowanych 
stwierdziło, że nie ma różnicy i to właśnie ta grupa dokonała racjonalnego wyboru. Spośród 
osób, które uległy heurystyce, aż 89% studentów określiło, iż większy żal odczuwa pan Woj-
ciech, potwierdzając tym samym wyniki opisywanego wcześniej badania (tabela 4). W celu 
sprawdzenia, czy istnieją różnice w uleganiu efektowi, wykonano test U Manna-Whitneya. 
Analizy wykazały jednak, iż kobiety i mężczyźni w tym samym stopniu podatni są na oma-
wiane zniekształcenie poznawcze (Z = –0,46; p = 0,64).

Tabela 4. Uczucie żalu – częstości całościowe

Odpowiedź Częstość Procent

Tak samo 53 29,1

Pan A / Pan W 129 70,9

Ogółem 182 100

Pan Antoni 14 10,9

Pan Wojciech 115 89,1

Ogółem 129 100

Źródło: opracowanie własne.

5. Podsumowanie

Przeprowadzone badanie miało na celu sprawdzenie, czy między kobietami a mężczy-
znami występują różnice w podatności na zniekształcenia poznawcze oraz stosunku do 
ryzyka. Próbę stanowili studenci nauk ekonomicznych oraz psychologii, dlatego dodatkowo 
porównano badanych pod kątem realizowanych studiów. Z analizy statystycznej nie wynik-
nęły żadne rozbieżności w ich odpowiedziach, co sugeruje, iż studenci mogą być traktowani 
jako grupa homogeniczna i realizowany przed nich kierunek, mimo że znacznie różniący się 
tematyką, nie wpływa na uleganie heurystykom.
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Dowiedziono, iż kobiety są bardziej ostrożne i charakteryzują się większą awersją do 
strat niż mężczyźni, co zgodne jest z obszerną literaturą i badaniami opisującymi właśnie 
zagadnienie różnic międzypłciowych w tej kwestii. Zbadano również skłonność do ulegania 
heurystyce reprezentatywności. Chociaż nie dowiedziono występowania tego efektu w całej 
próbie badanych, to kobiety bardziej niż mężczyźni opierały się w swoich osądach na ste-
reotypach, częściej ignorując racjonalną i logiczną odpowiedź. Podsumowanie wszystkich 
pytań i zagadnień znajduje się w tabeli 5.

Tabela 5. Podsumowanie wyników badania

Awersja do strat i badane 
zniekształcenia poznawcze

Występowanie efektu Różnice międzypłciowe Uleganie zniekształceniu

Awersja do strat tak tak K>M

Heurystyka reprezentatywności nie tak K>M

Mentalne księgowanie nie nie -

Uczucie żalu tak nie -

Źródło: opracowanie własne.

Jednym z badanych zjawisk było mentalne księgowanie. W tym przypadku nie wykazano 
żadnych różnic między odpowiedziami studentów różnych płci. Jest to także efekt, którego 
istnienie nie zostało potwierdzone statystyczną istotnością, co może mieć wiele przyczyn. 
Między innymi mogło to być spowodowane nieprawidłowym sformułowaniem pytania. 
Być może zaproponowana kwota 50 zł nie odzwierciedlała odpowiednio 10 $ z oryginalnej 
wersji badania. Błąd metodologiczny mógł też polegać na nieoptymalnym rozmieszczeniu 
pytań, które zadane w stosunkowo niewielkim odstępie mogły mieć wpływ na zniekształ-
cenie odpowiedzi. Istnieje także możliwość, że studenci stanowiący próbę badania wykazali 
się odpornością na omawiane zjawisko, co może świadczyć o ich racjonalności w kwestii 
mentalnego księgowania. Chociaż dowiedziono, że badani studenci ulegają efektowi związa-
nemu z uczuciem żalu, nie zaobserwowano w tej kwestii różnic międzypłciowych. Oznacza 
to, iż wszyscy, bez względu na płeć, traktujemy inaczej efekty decyzji, które są bezpośrednim 
rezultatem naszych działań niż te, które wyniknęły z zaniechania.

Wszystkie z opisywanych zniekształceń badane były na podstawie jednego lub dwóch 
pytań, dlatego ich uogólnianie na całą populację oraz uniwersalne sytuacje jest obarczone 
pewnym ryzykiem. Ponadto nie można jednoznacznie stwierdzić, czy przy zmianie pew-
nych aspektów, jak metodologia badania (przeprowadzenie go na papierze lub bezpośrednio 
z respondentem) czy większa lub bardziej zróżnicowana próba, wyniki byłyby takie same. 
Niewątpliwie ukazują one jednak, że różnice międzypłciowe w uleganiu zniekształceniom 
poznawczym występują także u studentów polskich uczelni, a także dowodzą istnienia róż-
nic w podatności na efekty, które do tej pory nie były szczegółowo omówione.
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Loss Aversion and Selected Cognitive Distortions 
Related to Gender Differences

Summary

The article discusses significant cognitive distortions from the perspective of behavioural finance and 
financial risk aversion related to gender differences. The introduction outlines the existing gender dif-
ferences due to cultural and biological differences. Next, the literature was reviewed with regard to risk 
tendency in the context of differences between men and women, with various risk measurement tech-
niques used. Differences in the degree of impact of heuristics in the gender context. The observed re-
lationships were verified on the basis of empirical research participated by students of psychology and 
economics. The results of the analyses show that women are more loss averse than men and are subject 
to some cognitive distortions to a higher degree than men.

Keywords: gender differences, cognitive distortions, loss aversion
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Streszczenie

Standardy raportowania GRI są najbardziej znanym i najczęściej wykorzystywanym dokumentem, 
pomagającym przygotować raporty zrównoważonego rozwoju jednostkom na całym świecie. Ze 
względu na swój uniwersalny charakter regulacje te możliwe są do zastosowania we wszystkich sek-
torach gospodarki, w tym również w sektorze organizacji pozarządowych. Niestety, przeprowadzona 
analiza wskazała, że w Polsce koncepcja raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju w trzecim 
sektorze jest wciąż w fazie rozwoju. Mimo to liczba NGOs zainteresowanych standardami GRI stale 
rośnie. Raportowanie niefinansowe może bowiem wzmocnić wizerunek organizacji, stanowić czyn-
nik przewagi konkurencyjnej w procesie fundraisingu oraz służyć legitymizacji ich działalności. Do 
wnioskowania na temat możliwości wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku ra-
portowania na rzecz zrównoważonego rozwoju dla organizacji pozarządowych w Polsce wykorzystana 
została metoda scenariuszowa.

Słowa kluczowe: trzeci sektor, organizacje pozarządowe, zrównoważony rozwój, standardy raporto-
wania GRI
Kody klasyfikacji JEL: L31, M41, M48
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1. Wprowadzenie

Naturalną konsekwencją wzrostu znaczenia idei zrównoważonego rozwoju1 oraz 
powstałej na jej fundamentach koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest rapor-
towanie niefinansowe. Publikowanie ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych 
aspektów funkcjonowania dotyczy w głównej mierze dużych przedsiębiorstw, ale nie tylko. 
W ostatnich latach ujawnianie informacji niefinansowych stało się trendem także w innych 
sektorach gospodarki, np. wśród małych i średnich przedsiębiorstw czy w organizacjach 
pozarządowych.

Termin „organizacja pozarządowa” jest dosłownym tłumaczeniem angielskiego non-
-governmental organisation (w skrócie NGO) i oznacza prywatną organizację non profit, 
która ma na celu służyć przede wszystkim społecznym interesom, koncentrując się na wspie-
raniu i/lub działaniu z zamiarem osiągnięcia społecznego, politycznego czy ekonomicz-
nego celu2. Zaufanie do podmiotów trzeciego sektora można budować na różne sposoby, 
a jednym z nich jest dostęp do wiarygodnej i rzetelnej informacji zarówno finansowej, jak 
i niefinansowej.

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja koncepcji raportowania na rzecz zrów-
noważonego rozwoju w organizacjach pozarządowych według standardów raportowania 
opracowanych przez GRI (Global Reporting Initiative), ze szczególnym uwzględnieniem 
zmian w polskim prawodawstwie w tym zakresie. Do wnioskowania na temat możliwości 
wdrożenia obowiązkowego raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju dla organizacji 
pozarządowych w Polsce wykorzystana została metoda scenariuszowa. Niniejsze rozważa-
nia są głosem w dyskusji, a podczas ich przeprowadzania sformułowano hipotezę badaw-
czą o następującej treści: raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju może przynieść 
organizacjom pozarządowym szereg korzyści. Realizacja tak postawionych zadań badaw-
czych wymusiła zastosowanie następujących metod badawczych: studia literaturowe, analiza 
aktów prawnych, metoda scenariuszowa, a także metody indukcji i syntezy użyte podczas 
formułowania wniosków.

1 Zrównoważony rozwój oznacza taki model rozwoju, w którym zaspokajanie bieżących potrzeb społecz-
nych przyszłych pokoleń traktowane będzie równoprawnie. Każdy podmiot, prowadząc działalność, powinien 
mieć na względzie koncepcje zrównoważonego rozwoju. Por.: B. Sadowska, Strategia Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, a zrównoważony rozwój, w: Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka-
-etyka-środowisko, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 437, red. L. Dziawgo, 
L. Patrzałek, s. 396.

2 D. Moroń, Organizacje pozarządowe – fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo UW, Wro-
cław 2012, s. 16.
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2.  Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych 
w Polsce

Organizacje pozarządowe, podobnie jak inne jednostki gospodarcze, zobligowane są do 
raportowania przez różne przepisy prawa. W przypadku tych podmiotów funkcja informa-
cyjna sprawozdań jest jednak szczególnie ważna.

Podstawowym wymogiem sprawozdawczym dla organizacji pozarządowych w Polsce 
jest obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego. Zakres i tryb sporządzania spra-
wozdania finansowego określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości3. Zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do tej ustawy sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych obej-
muje: uproszczony bilans wraz z wprowadzeniem, rachunek zysków i strat w wersji kalku-
lacyjnej oraz informację dodatkową. Taki zakres sprawozdania finansowego, co do zasady, 
obowiązuje wszystkie organizacje pozarządowe – nawet te, które spełniają kryteria ilościowe 
określone w art. 64 ustawy o rachunkowości i podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. 
Należy jednak podkreślić, że korzystanie z załącznika nr 6 jest dobrowolne, co oznacza, że 
kierownik jednostki może zdecydować o sporządzaniu sprawozdania na zasadach ogólnych, 
tj. zgodnie z załącznikiem nr 1.

W tym miejscu warto również wskazać, że od 2015 r. ustawodawca stworzył możliwość 
zrezygnowania z prowadzenia ksiąg rachunkowych (a tym samym sporządzania sprawoz-
dania finansowego) na rzecz całkowicie nowej i dedykowanej organizacjom pozarządowym 
uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Rozwiązanie to dotyczy jednak ściśle określonej 
grupy podmiotów, tj. organizacji pozarządowych, które działają w sferze zadań publicznych, 
nie prowadzą działalności gospodarczej, nie posiadają statusu organizacji pożytku publicz-
nego, osiągają przychody wyłącznie z określonych źródeł oraz w poprzednim roku osiągnęły 
przychody nie wyższe niż 100 tys. zł4. Wymogi formalnoprawne prowadzenia uproszczonej 
ewidencji przychodów i kosztów oraz jej zakres przedmiotowy określa wydane 18 grudnia 
2015 r. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji 
przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jedno-
stek samorządu terytorialnego5. Szacuje się, że przed dylematem zastosowania uproszczo-
nej ewidencji jako alternatywy dla ksiąg rachunkowych stoi ponad połowa trzeciego sektora 
w Polsce, tj. nawet 44 tys. podmiotów6.

3 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.
4 Art. 10a ust. 1, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 

z 2018 r., poz. 450 ze zm.
5 Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji 

przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu tery-
torialnego, Dz.U. z 2015 r., poz. 2178.

6 Z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce aktywnie działała ok. 91,8 tys. 
organizacji pozarządowych, Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych 
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Drugim ważnym wymogiem sprawozdawczym dla organizacji pozarządowych w Pol-
sce jest obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania merytorycznego. Obowiązek ten 
wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie7. Dotyczy tych organizacji pozarządowych, które uzyskały status organizacji pożytku 
publicznego. Sprawozdanie merytoryczne ma na celu poinformowanie opinii publicznej oraz 
właściwego ministra o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku docho-
dowego od osób fizycznych oraz o działaniach, jakie zostały zrealizowane przez te organi-
zacje w danym okresie sprawozdawczym8.

Ostatni analizowany obowiązek sprawozdawczy organizacji pozarządowych wynika 
z przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej9 i dotyczy wybranych 
losowo podmiotów. Przedmiotem sprawozdań sporządzanych dla Głównego Urzędu Sta-
tystycznego są kwestie związane m.in. z zarządzaniem organizacją, dziedziną i zasięgiem 
prowadzonych działań, współpracą z innymi podmiotami (administracją publiczną, bizne-
sem i innymi organizacjami pozarządowym), komunikacją z otoczeniem, a także kwestie 
finansowe, takie jak źródła osiągniętych przychodów czy struktura poniesionych kosztów.

Przeprowadzona analiza najważniejszych obowiązków sprawozdawczych organizacji 
pozarządowych w Polsce skłania do następujących wniosków i podsumowań:
1) różnorodność sprawozdań oraz stopień ich skomplikowania nastręcza organizacjom 

pozarządowym, zwłaszcza tym najmniejszym, wiele trudności, powodując ogólną nie-
chęć do raportowania,

2) stosowanie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jako alternatywy dla ksiąg 
rachunkowych powoduje zmniejszenie przejrzystości działań realizowanych przez orga-
nizacje pozarządowe, a tym samym pogorszenie relacji z otoczeniem, utrudniony nadzór 
finansowy oraz trudności aplikacyjne w zdobywaniu funduszy,

3) ze względu na to, że wiarygodność organizacji pozarządowej buduje się na podstawie 
rzetelnych informacji, to wymagania dotyczące zakresu ujawnień, jakie stawiamy naj-
większym organizacjom pozarządowym, powinny być coraz wyższe.
Podsumowując: większość organizacji pozarządowych w Polsce wypełnianie obowiąz-

ków sprawozdawczych traktuje jako wymóg formalny, podczas gdy może być to narzędzie 
potwierdzające transparentność ich działań. Aby tak się stało, potrzeba zmian mających 
na celu udoskonalenie dotychczasowego modelu sprawozdawczego lub wypracowanie nowych 
rozwiązań w tym zakresie.

podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2016 r. – wyniki wstępne, GUS, War-
szawa 2017, s. 1 i 7, http://stat.gov.pl, dostęp 1.02.2018.

7 Art. 23 ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego…, op.cit.
8 H. Czaja-Cieszyńska, Reporting of the Non-Governmental Organizations in Poland – the Current State and 

Future Perspectives, w: Modern Conditions of Development: Economics and Management, red. J. Rosak-Szyrocka, 
A. Sokół, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje 2016, s. 52.

9 Art. 30 pkt. 3, Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. z 2018 r., poz. 997 ze zm.
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3.  Globalne ramy dla raportowania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju

GRI jest niezależną międzynarodową organizacją non profit z siedzibą w Holandii, dzia-
łającą na rzecz raportowania zrównoważonego rozwoju. Historia GRI sięga lat 90. XX w., a jej 
pierwotnym celem było stworzenie mechanizmu odpowiedzialności za środowisko. Dziś, 
według ramowych zasad raportowania, celem GRI jest stworzenie ogólnie przyjętych ram 
dla raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych aspektów funkcjono-
wania organizacji; ram mających na celu zwiększenie globalnej porównywalności i jakości, 
stanowiących wyważoną i rozsądną reprezentację pozytywnych i negatywnych działań orga-
nizacji w kierunku zrównoważonego rozwoju10.

Pierwsze wytyczne stanowiące globalne ramy dla raportowania na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju – tzw. GRI Guidelines – zostały opublikowane w 2000 r. Dwa lata później 
powstały Wytyczne GRI G2 oraz koncepcja sieci partnerskiej i status organizational stakehol-
der (OS). W 2005 r. organizacja posiadała już 225 partnerów (OS), w tym również Association 
of Chartered Certified Accountants (ACCA)11. Ponieważ działania prowadzone przez GRI 
są przedmiotem badań i ciągłego doskonalenia, w latach 2006–2013 weszły w życie kolejne 
wersje wytycznych – odpowiednio G3, G3.1 oraz G4. W listopadzie 2016 r. Rada ds. Global-
nych Standardów w Dziedzinie Zrównoważonego Rozwoju (Global Sustainability Standards 
Board, GSSB) ogłosiła najnowszą wersję wytycznych – tzw. GRI Standards. Warto podkreślić, 
że 2017 r. miał charakter przejściowy. Ponieważ wytyczne GRI G4 przestaną obowiązywać 
dopiero z dniem 1 lipca 2018 r., raporty za 2017 r. mogą być przygotowane zarówno według 
nowych, jak i „starych” wytycznych. Rozwój globalnych ram dla raportowania publikowa-
nych przez GRI w ujęciu chronologicznym przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Rozwój globalnych ram dla raportowania publikowanych przez GRI – rys historyczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na https://www.globalreporting.org, dostęp 1.10.2017.

10 GRI 101: Foundation, Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting Standards, GRI 2016, s. 3, https://
www.globalreporting.org, dostęp 1.10.2017.

11 A. Paszkiewicz, A. Szadziewska, Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych 
GRI, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, 
nr 41, s. 632.



Hanna Czaja-Cieszyńska  54

Najnowsza generacja wytycznych GRI Standards w stosunku do wersji G4 ma zmienioną, 
modułową strukturę oraz nowe wskaźniki. Na nowy skonsolidowany zestaw Standardów 
GRI składa się z 36 standardów indywidualnych, pogrupowanych na standardy o charakte-
rze ogólnym, mające zastosowanie do każdej organizacji przygotowującej raport o zrówno-
ważonym rozwoju (3 standardy), oraz standardy tematyczne: ekonomiczne (6 standardów), 
środowiskowe (8 standardów) i społeczne (19 standardów). Warto wskazać, że organizacja 
może wykorzystać wszystkie lub tylko niektóre standardy, a nawet wybrane ich części. Ostat-
nia część GRI Standards to glosarium. Modułową strukturę standardów GRI zaprezento-
wano w tabeli 1.

Tabela 1. Modułowa struktura GRI Standards

Struktura modułowa Zakres

Moduł 1 Standardy uniwersalne
(GRI 100) 

Standard GRI 101: 
Informacje podstawowe

Standard GRI 102: 
Wskaźniki profilowe

Standard GRI 103: 
Podejście do zarządzania

Moduł 2 Standardy tematyczne Standardy ekonomiczne
(GRI 200) 

Standardy środowiskowe
(GRI 300) 

Standardy społeczne
(GRI 400) 

Moduł 3 Glosarium –

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na https://www.globalreporting.org, dostęp 1.10.2017.

Podsumowując: standardy raportowania GRI są najbardziej znanym i najczęściej wyko-
rzystywanym dokumentem pomagającym przygotować raporty niefinansowe organiza-
cjom na całym świecie12. Według najnowszych danych trud raportowania niefinansowego 
podjęło do tej pory 11 319 organizacji, które opublikowały 44 470 raportów, z czego 28 477 
to raporty opracowane zgodnie z wytycznymi/standardami GRI13. Popularność regulacji GRI 
wynika przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, podczas tworzenia standardów, 
GRI współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami i tworzy swoistą sieć inte-
resariuszy i krąg ekspertów wywodzących się z różnych środowisk. Wśród strategicznych 
partnerów GRI można wymienić m.in. Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych), Organizację Narodów Zjedno-
czonych (inicjatywa Global Compact oraz Communication on Progress) czy Międzynaro-
dową Organizację Normalizacyjną (ISO 26000, Międzynarodowa norma odpowiedzialności 
społecznej). Odnotować należy również współpracę z Międzynarodową Radą Raportowa-
nia Zintegrowanego (IIRC), potwierdzoną podpisanym w 2013 r. memorandum. Po drugie, 
niewątpliwą zaletą raportowania według wytycznych/standardów GRI jest ich elastyczność. 
W dokumencie opracowanym przez GRI zawarte są zarówno treści o charakterze ogólnym 
(uniwersalnym), jak i szczegółowe, uwzględniające praktyczne aspekty funkcjonowania 

12 Deloitte partnerem polskiego przekładu wytycznych raportowania niefinansowego GRI G4, https://www2.
deloitte.com/pl/pl.html, dostęp 1.10.2017.

13 Dane pobrane z http://database.globalreporting.org, dostęp 1.10.2017.



Standardy GRI – kierunek dla raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju w organizacjach... 55

podmiotów z różnych sektorów (możliwość zastosowania przez różne organizacje, nieza-
leżnie od ich wielkości, profilu działalności czy lokalizacji).

4.  Suplement GRI dla NGO – raportowanie zrównoważonego 
rozwoju w organizacjach pozarządowych

Ze względu na swój uniwersalny charakter raportowanie zrównoważonego rozwoju według 
wytycznych/standardów GRI wymagało sektorowego uszczegółowienia. Pierwsze pilota-
żowe wersje suplementów sektorowych GRI opublikowało w 2002 r. W chwili obecnej funk-
cjonuje ich dziesięć, są to m.in.: media, usługi finansowe, organizacje pozarządowe, branża 
gazowo-olejowa, przetwórstwa spożywczego czy energetyczna. Suplementy te uwzględniają 
specyfikę działalności danego podmiotu oraz zawierają zestaw dodatkowych wskaźników 
raportowania charakterystycznych dla danej branży.

Pomysł opracowania Suplementu do procesu raportowania GRI dla sektora NGO został 
zgłoszony przez sygnatariuszy Karty Odpowiedzialności Międzynarodowych Organizacji 
Pozarządowych (INGO Accountability Charter)14. W 2010 r. GRI wydało pierwsze wytyczne 
dla trzeciego sektora, mające na celu uchwycenie niepowtarzalnych problemów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju, z którymi borykają się organizacje pozarządowe. W proces two-
rzenia Suplementu GRI dla NGO zaangażowana była wielojęzyczna oraz zróżnicowana pod 
względem geograficznym grupa robocza, reprezentowana przez wolontariuszy, inwestorów, 
pracowników oraz organizacje badawcze z całego świata. Od 2013 r., kiedy to w życie weszły 
wytyczne GRI G4, treść Suplementu sektorowego została zreorganizowana i dopasowana 
do nowych regulacji, przyjmując nazwę The NGO Sector Disclosures (Ujawnienia dla sek-
tora NGO). Warto podkreślić, że zmianie uległ jedynie format dokumentu, a nie jego treść.

Ujawnienia sektorowe GRI dla NGO liczą 48 stron i są przeznaczone dla każdej organi-
zacji pozarządowej, pragnącej zwiększyć wiarygodność oraz wkład w zrównoważony roz-
wój, bez względu na wielkość, zasięg działania czy formę prawną. Podkreśla się jednak, że 
omawiany system raportowania został przygotowany głównie z myślą o międzynarodowych 
organizacjach pozarządowych oraz średnich i dużych podmiotach krajowych.

Struktura Ujawnień sektorowych GRI dla NGO jest czteroczłonowa (tabela 2). Człon 
pierwszy obejmuje wprowadzenie. W tej części zawarte zostały między innymi informacje 
o charakterze ogólnym, począwszy od wskazówek, jak korzystać z analizowanego doku-
mentu, poprzez zagadnienia związane z tym, do kogo jest adresowany i dlaczego raportowa-
nie w sektorze NGO jest takie ważne. Na człon drugi składają się wskaźniki profilowe, które 
mają zastosowanie do wszystkich podmiotów przygotowujących raporty zrównoważonego 
rozwoju. Wskaźniki te zostały podzielone na siedem zagadnień: Strategia i analiza, Profil 

14 Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju & Suplement dla organizacji pozarządowych 
(NGO), GRI 2010, s. 6, https://www.globalreporting.org, dostęp 1.10.2017.
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organizacji, Zidentyfikowane istotne aspekty oraz odpowiadające im granice, Zaangażowanie 
interesariuszy, Profil raportu, Ład organizacyjny oraz Etyka. Trzecia, najobszerniejsza część 
Ujawnień sektorowych traktuje z kolei o wskaźnikach szczegółowych. Charakterystyczne dla 
sektora NGO wskaźniki zostały podzielone na trzy kategorie: ekonomiczną, środowiskową 
i społeczną. Na ostatni człon omawianego dokumentu składają się aneksy.

Tabela 2. Ujawnienia sektorowe GRI dla NGO – struktura dokumentu

Struktura Charakterystyka

Człon 1 Wprowadzenie Ogólne informacje na temat budowy dokumentu i specyfiki raportowania 
w sektorze NGO

Człon 2 Wskaźniki profilowe 
(ogólne) 

• Strategia i analiza
• Profil organizacji
• Zidentyfikowane istotne aspekty oraz odpowiadające im granice
• Zaangażowanie interesariuszy
• Profil raportu
• Ład organizacyjny
• Etyka

Człon 3 Wskaźniki szczegółowe 
(charakterystyczne dla 
sektora NGO) 

Kategoria:  
Ekonomiczna

Kategoria: 
Środowiskowa

Kategoria:
Społeczna

Człon 4 Aneksy Aneks I: Tabela powiązań 
z Suplementem sektorowym

Aneks II: Skład grupy roboczej 
zaangażowanej w opracowanie 
dokumentu

Źródło: opracowanie własne na  podstawie: GRI G4: The NGO Sector Disclosures, 2013, https://www.globalreporting.org, 
dostęp 1.10.2017.

Zakres i szczegółowość informacji oraz wskaźników sugerowanych w omawianym doku-
mencie może stanowić dla organizacji pozarządowych trudność, zwłaszcza jeśli raportują 
po raz pierwszy lub są małymi bądź średnimi podmiotami. Wówczas nie wszystkie wyszcze-
gólnione informacje muszą być ujawnione od razu.

5.  Raportowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju 
w organizacjach pozarządowych w Polsce

Jak wiadomo, obowiązek raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych doty-
czy dzisiaj w Polsce tylko wybranej grupy przedsiębiorstw, tj. dużych jednostek zaufania 
publicznego15. To powoduje, że przygotowywanie raportów zrównoważonego rozwoju przez 
organizacje pozarządowe odbywa się na niewielką skalę. Zestawione w tabeli 3 dane jedno-
znacznie wskazują, że raportowanie niefinansowe w trzecim sektorze jest we wstępnej fazie 
rozwoju. Mimo to organizacje pozarządowe coraz częściej widzą konieczność udowodnienia, 

15 Por. art. 49b. ust. 1, Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości…, op.cit.
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że funkcjonują zgodnie z wyznawanymi wartościami, a raportowanie niefinansowe ma słu-
żyć legitymizacji ich działalności.

Tabela 3.  Zarejestrowane raporty zrównoważonego rozwoju według wytycznych/standardów GRI 
w Polsce w latach 2004–2017

Rok obrotowy
Liczba raportów zarejestrowanych w bazie GRI

Ogółem w tym organizacji pozarządowych

2004 1 0

2005 0 0

2006 1 0

2007 4 0

2008 6 0

2009 10 0

2010 14 0

2011 23 0

2012 29 1 Fundacja Polsat

2013 44 2 Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Lotto

2014 36 0

2015 44 1 Forum Odpowiedzialnego Biznesu

2016 43 2 Fundacja Polsat, Fundacja Medicover

2017 31 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na http://database.globalreporting.org, dostęp 1.10.2017.

Do wnioskowania na temat możliwości wprowadzenia do polskiego porządku prawnego 
wymogu raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju dla organizacji pozarządowych 
wykorzystana została metoda scenariuszowa16. Przyjmując za punkt wyjścia dwa kryteria: 
w postaci obowiązku stosowania wytycznych/standardów GRI i zakresu podmiotowego, 
opracowane zostały cztery scenariusze: optymistyczny, pesymistyczny, najbardziej i najmniej 
prawdopodobny (tabela 4). Scenariusze te mają charakter jakościowy, a prawdopodobieństwo 
ich wystąpienia w przyszłości oszacowano na podstawie wiedzy i przekonań autora.

Przyjmując założenie, że sporządzanie raportów zrównoważonego rozwoju przez orga-
nizacje pozarządowe w Polsce będzie obligatoryjne, należy powiedzieć, że w pierwszych 
dwóch scenariuszach przyjęto, iż wytyczne/standardy GRI, podobnie jak inne regulacje 
krajowe, unijne czy międzynarodowe będą możliwe do zastosowania. Ustawodawca pozo-
stawi organizacjom pozarządowym swobodę wyboru. Ze względu na różne formy ewiden-
cji księgowej (część organizacji pozarządowych stosuje uproszczoną ewidencję przychodów 

16 Zasadniczo metody scenariuszowe można podzielić na  cztery grupy: scenariusze możliwych zdarzeń, 
scenariusze symulacyjne, scenariusze stanów otoczenia oraz scenariusze procesów w otoczeniu. Do dalszych 
badań wykorzystano scenariusze stanów otoczenia. Szerzej na temat metod scenariuszowych w: G. Gierszewska, 
M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009, s. 49–65.
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i kosztów) oraz skalę ich działalności, scenariuszem najbardziej prawdopodobnym wydaje 
się wymóg raportowania niefinansowego tylko dla wybranych (spełniających określone kry-
teria ilościowe i/lub jakościowe) podmiotów trzeciego sektora. Raportowanie według wyżej 
wymienionych zasad, ale dla wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce, jest z kolei 
najmniej prawdopodobne.

Tabela 4.  Scenariusze wdrożenia obowiązku raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju 
w organizacjach pozarządowych w Polsce

Kryterium 1:
Zakres podmiotowy

Kryterium 2:
Obowiązek stosowania

Wybrane
organizacje pozarządowe

Wszystkie
organizacje pozarządowe

Wytyczne GRI będą możliwe 
do zastosowania

Scenariusz
najbardziej prawdopodobny

Scenariusz najmniej prawdopodobny 
(niespodziankowy) 

Wytyczne GRI będą obowiązkowe Scenariusz sukcesu
(optymistyczny) 

Scenariusz zagrożenia 
(pesymistyczny) 

Źródło: opracowanie własne.

Kolejne dwa scenariusze bazują na założeniu, że sporządzanie raportów zrównoważonego 
rozwoju przez organizacje pozarządowe w Polsce będzie obligatoryjne, a do ich przygotowy-
wania będą obowiązywały jedynie standardy/wytyczne GRI (wyeliminowanie alternatywnych 
regulacji zwiększy porównywalność prezentowanych raportów oraz może zapobiec frag-
mentacji trzeciego sektora). Zgodnie ze scenariuszem sukcesu raportowanie według wytycz-
nych/standardów GRI będzie obligatoryjne tylko dla wybranych organizacji pozarządowych 
– tych o zasięgu międzynarodowym oraz średnich i dużych podmiotów krajowych. Z kolei 
w scenariuszu zagrożenia regulacje GRI będą obowiązywały w całym trzecim sektorze (bez 
względu na formę ewidencji księgowej czy skalę działania).

Podsumowując: nawet najlepsze techniki przewidywania przyszłości społeczno-gospo-
darczej obarczone są błędem poznawczym i pozwalają jedynie na sformułowanie ogólnych 
wniosków. Zdaniem autora, w perspektywie kilku, kilkunastu najbliższych lat obowiązkowe 
raportowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, a być może nawet raportowanie zintegro-
wane17, w trzecim sektorze w Polsce stanie się faktem. Trzeba jednak pamiętać, że organiza-
cje pozarządowe jako instytucje zaufania społecznego są szczególnie wrażliwie na zmiany 
w zakresie przepisów prawa, a podstawowym warunkiem wdrażania jakichkolwiek zmian 
jest uświadomienie konieczności i celowości ich zaistnienia.

17 S. Adams, R. Simnett, Integrated Reporting: An Opportunity for Australia's Not-for-Profit Sector, „Australian 
Accounting Review” 2011, vol. 21 (3), s. 292–301.
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6. Podsumowanie

Nasilone procesy globalizacyjne oraz internacjonalizacja działalności w świetle koncepcji 
zrównoważonego rozwoju sprawiają, że coraz częściej sprawozdania finansowe dużych i/lub 
międzynarodowych organizacji pozarządowych nie są już w stanie sprostać oczekiwaniom 
swoich użytkowników. Wydaje się, że tylko prezentacja informacji finansowych i niefinan-
sowych, kwantyfikowalnych i deskryptywnych może dać kompleksowy i wielowymiarowy 
obraz dokonań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych organizacji. To oczywiście 
nakłada na organizacje pozarządowe nowe obowiązki sprawozdawcze. Należy jednak pod-
kreślić, że raportowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju może przynieść im także wiele 
korzyści (zarówno finansowych, jak i niefinansowych). Wśród nich można wymienić mię-
dzy innymi:
• możliwość wykorzystania raportowania niefinansowego jako czynnika przewagi kon-

kurencyjnej w procesie fundraisingu18,
• wzmocnienie wizerunku organizacji jako partnera do działań społecznych i eksperta 

w tej dziedzinie19,
• budowanie kapitału społecznego rozumianego jako zaufanie do instytucji publicznych, 

a tym samym poprawę relacji z otoczeniem,
• legitymizację do rozliczania z kwestii zrównoważonego rozwoju innych podmiotów,
• możliwość wypełnienia etycznego obowiązku redukcji pozostawionego przez organiza-

cje śladu w ich otoczeniu, przyrodzie, gospodarce (ang. footprint)20.
Podsumowując: niski odsetek organizacji pozarządowych publikujących raporty niefinan-

sowe w Polsce skłania do refleksji. Po pierwsze, rozwój idei zrównoważonego rozwoju należy 
propagować nie tylko w biznesie, lecz także wśród podmiotów trzeciego sektora. Organizacje 
pozarządowe jako instytucje zaufania publicznego muszą otworzyć się na nowe rozwiązania 
w tym zakresie. Po drugie, obowiązujące w Polsce przepisy prawa regulujące kwestie rapor-
towania niefinansowego są niewystarczające. Istnieje potrzeba opracowania odrębnego aktu 
prawnego, który szczegółowo omawiałby zakres raportu na rzecz zrównoważonego rozwoju 
oraz kompleksowo rozstrzygałby wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Po trzecie, zapew-
nienie wiarygodności informacji prezentowanych w raportach niefinansowych wymaga ich 
zewnętrznej weryfikacji. Audyt raportów na rzecz zrównoważonego rozwoju jest zadaniem 

18 T.  Dyczkowski, Użyteczność informacji niefinansowych w  ocenie dokonań organizacji pożytku publicz-
nego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 389, red. E. Nowak, R. Kowalak, 
M. Chmielowiec-Lewczuk, s. 95.

19 Por. I. Kuraszko, S. Augustyniak, 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009, s. 75, https:// http://odpowiedzialnybiznes.pl, dostęp 1.10.2017.

20 L. Back, Four Reasons Why NGOs and Non Profits Should Publish Sustainability Reports, http://www.triple-
pundit.com, dostęp 1.10.2017.
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trudnym i kosztochłonnym, jednak ze względu na specyfikę organizacji pozarządowych, 
wydaje się być niezbędny.
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GRI Standards to be Used in Reporting on Sustainable 
Development in NGOs in Poland

Summary

GRI reporting standards are the best known and most frequently used ways facilitating reports of sus-
tainable development by entities in the whole world. Due to their universal character these regulations 
may be applied in all sectors of the economy, including the sector of non-governmental organisations. 
Unfortunately, the analysis indicates that in Poland the concept of reporting on the problems of sus-
tainable development in the third sector is still in the phase of development. Despite this, the number 
of NGOs interested in GRI standards is rising all the time. Non-financial reporting may improve the 
image of the company, become a competitive advantage factor in the process of fundraising and con-
tribute to the legitimacy of its pursuit. A scenario method is used in the process of concluding on the 
possibility of introducing the obligation of reporting on sustainable development in the non-govern-
mental organisations.

Keywords: the third sector, non-governmental organisations, sustainable development, GRI reporting 
standards
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Sprawozdawczość w XXI wieku 
– ewolucja czy rewolucja

Streszczenie

Celem niniejszej publikacji jest wskazanie na potrzebę nowego pragmatyzmu rachunkowości, zwłasz-
cza sprawozdawczości. Sprawozdawczość jest „sposobem” nie tylko ujawniania i prezentowania prze-
szłości organizacji gospodarczej, lecz także odczytywania przyszłości, z tym, że w XXI w. przyszłość 
jest problemem złożonym, co wynika z faktu reformy globalizacji. Globalizacja gospodarcza – koniec 
XX w. – stawiała wartości materialne ponad innymi wartościami, zwłaszcza takimi jak troska o śro-
dowisko naturalne lub etyka biznesu. Liberalizacja rynków kapitałowych (lata 90. XX w.) rozumiana 
jako przepływ krótkoterminowego pieniądza spekulacyjnego to efekt Konsensusu Waszyngtońskiego. 
Opierał się on na teorii gospodarki rynkowej, która zakłada doskonałą informację, doskonałą konku-
rencję i doskonałe rynki. To zdeterminowało status rachunkowości w praktyce gospodarczej, zwłasz-
cza amerykańskiej.
Kryzys finansowy (przełom wieków XX i XXI) stanowił efekt błędnych założeń Konsensusu Waszyng-
tońskiego – nowy pragmatyzm globalizacji to zrównoważony rozwój, czyli trajektoria działalności, czyli 
długookresowy wzrost gospodarczy z zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego oraz zasad 
etyki biznesu. Nowy pragmatyzm rachunkowości oznacza ograniczenie asymetrii informacji na rzecz 
informacji niefinansowych. Implikacje tych postulatów stanowią przedmiot badań, czyli rozpoznanie 
zmian w teorii ekonomii, zmian w sposobie działania gospodarki globalnej, nowych nurtów zarządzania. 
Stąd podmiotem badań były debaty na temat zmian w ww. zakresie, a zwłaszcza przyczyn kryzysu finan-
sowego – „wynaturzeń” w sprawozdawczości finansowej. Analiza literatury ekonomicznej upoważnia do 
stwierdzenia, że nowy pragmatyzm rachunkowości to złożony problem w procesie reformy globalizacji.
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Słowa kluczowe: pragmatyzm ekonomii, pragmatyzm rachunkowości, sprawozdanie zintegrowane, 
narracja sprawozdań zintegrowanych.
Kody klasyfikacji JEL: A13, M14

1. Wprowadzenie

Tytuł niniejszej publikacji ma częściowo charakter prowokacyjny. Nasuwają się bowiem 
różne pytania, m.in. czym się różni wiek XX od XXI? Koniec XX w. to przełom technolo-
giczny, zmiana wzorca cywilizacyjnego. Przełom wieków to zjawiska kryzysowe i destrukcja 
starego ustroju społeczno-gospodarczego (neoliberalnego) na rzecz nowego (zrównoważo-
nego rozwoju). Jest to model, który ma kształtować postęp ekonomiczny, społeczny i ekolo-
giczny. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oznacza:
• „wzrost zrównoważony ekonomicznie, czyli w odniesieniu do rynków towarów i kapi-

tału oraz inwestycji i finansów, a także siły roboczej,
• wzrost zrównoważony społecznie, czyli w odniesieniu do sprawiedliwego, akceptowanego 

społecznie podziału dochodów oraz stosownego udziału podstawowych grup ludności 
w usługach publicznych, a także siły roboczej,

• wzrost zrównoważony ekologicznie, czyli w odniesieniu do zachowania odpowiednich 
relacji pomiędzy działalnością człowieka i naturą”1.
Ostatnie ćwierćwiecze XX stulecia to neoliberalizm – według tej doktryny rynek powinien 

być podstawowym regulatorem życia gospodarczego i społecznego. Doktryna neoliberalna sta-
nowi implikację twierdzenia A. Smitha – „w gospodarce wolnorynkowej każdy człowiek stara-
jący się realizować własne interesy, kierowany jest jak gdyby niewidzialną ręką w taki sposób, że 
jego działania służą jednocześnie dobru ogólnemu”2. Polityka rządów oparta na tej doktrynie, 
w skali globalnej gospodarki sprzyjała komercjalizacji, rozwarstwieniu społecznemu, brakowi 
działań chroniących środowisko naturalne. Wszechwładny rynek i liberalizacja przepływów 
kapitałów doprowadziły do niebywałej ekspansji rynków finansowych. Rosnące szybko obroty 
finansowe stały się nieporównywalnie większe od obrotów handlu światowego, nadały ryn-
kom finansowym rolę dominującą w gospodarce światowej3. „Działania tych rynków osta-

1 G. W. Kołodko, Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, w: Ekonomia dla przyszłości. 
Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, red. E. Mączyńska, IX Kongres Ekonomistów 
Polskich, PTE, Warszawa 2014, s. 19.

2 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactw narodów, PWN, Warszawa 1954, s. 19.
3 Por. m.in.: G. A. Akerlof, R. J. Shiller, Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa. Nobliści z ekonomii, 

PTE, Warszawa 2017; G. W. Kołodko, Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia…, op.cit., a także liczne eseje polskich 
ekonomistów zebrane w publikacjach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z 2010 i 2014 r., w tym: J. Kleer, Glo-
balizacja i zmiana, w: Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu. Kluczowe problemy gospodarki, red. E. Mączyń-
ska, J. Wilkin, PTE, Warszawa 2010; E. Mączyńska, Ekonomia w warunkach nietrwałości, w: Ekonomia i ekono-
miści w czasach przełomu. Kluczowe problemy gospodarki, red. E. Mączyńska, J. Wilkin, PTE, Warszawa 2010; 
K. Opolski, Ograniczenia i ryzyko inwestowania wynikające z finansów behawioralnych. Perspektywa inwestorów 
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tecznie sprowadzało się do zaciągania i udzielania różnego rodzaju kredytów oraz tworzenia 
lokat inwestycyjnych. Transakcje te są związane ze znaczną niepewnością i ryzykiem, gdyż 
zależą od kształtowania się kursów walut i kursów giełdowych […] udzielania przez banki 
tanich kredytów hipotecznych, a następnie ich sekurytyzacji, czyli nadawaniu formy atrak-
cyjnych funduszy inwestycyjnych. Tworzono w ten sposób nowy kapitał o cechach wyraźnie 
wirtualnych, gdyż jego wartość opierała się wyłącznie na oczekiwaniach dotyczących kształ-
towania się kursu akcji tych funduszy. Nagłe załamanie tego rynku oznaczało kolosalne straty 
[…] spadek popytu rynkowego i poważny kryzys gospodarki realnej”4.

Finansyzacja globalnej gospodarki (bo takie zjawisko kształtowało ustrój społeczno-go-
spodarczy ostatniego ćwierćwiecza XX stulecia), czyli rosnąca rola sfery finansowej oraz kry-
teriów finansowych (aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych) oznaczała 
zmianę strumieni dochodów, w których coraz większy udział miały dochody z działalności 
finansowej, a nie z tradycyjnie rozumianej działalności operacyjnej5. Na podstawie obser-
wacji praktyki gospodarczej, zwłaszcza amerykańskiej, należy zgodzić się ze stwierdzeniem 
J. Wilkina – „to wtedy – przyznam dość bezczelnie – powiedzieli, że mają w ręku narzędzia 
badawcze pozwalające wyjaśnić funkcjonowanie świata społecznego w różnych jego dziedzi-
nach, znacznie lepiej niż przedstawiciele innych nauk”6. Takie narzędzie – mieli ekonomiści 
chicagowskiej szkoły ekonomii neoliberalnej. Przyjęli bowiem dwa założenia:
1) rynek kapitałowy jest efektywny, co oznacza, że natychmiast i obiektywnie ocenia poja-

wiającą się informację finansową, odzwierciedlając jej znaczenie w cenie papieru war-
tościowego,

2) model CAPM (Capital Asset Pricing Model) nadaje się do opisu rzeczywistości gospo-
darczej7.

i ich doradców, w: Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu. Kluczowe problemy gospodarki, red. E. Mączyńska, 
J. Wilkin, PTE, Warszawa 2010; Z. Sadowski, Współczesna gospodarka rynkowa a nauka ekonomii, w: Ekonomia 
i ekonomiści w czasach przełomu. Kluczowe problemy gospodarki, red. E. Mączyńska, J. Wilkin, PTE, Warszawa 
2010; J. Hausner, Globalny kryzys, potrzeba nowej polityki gospodarczej w: Ekonomia dla przyszłości. Fundamen-
talne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, red. E. Mączyńska, IX Kongres Ekonomistów Polskich, 
PTE, Warszawa 2014; A. K. Koźmiński, Przedsiębiorcze państwo, w: Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne 
problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, red. E. Mączyńska, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, 
Warszawa 2014; A. Wojtyna, Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce, w: Ekonomia dla przy-
szłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, red. E. Mączyńska, IX Kongres Ekono-
mistów Polskich, PTE, Warszawa 2014.

4 Z. Sadowski, Współczesna gospodarka…, op.cit., s. 49–50.
5 G. A. Akerlof, R. J. Shiller, Złowić frajera…, op.cit.; J. E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007; J. E. Stiglitz, Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, PTE, 
Warszawa 2010; J. E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje uprawnień, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2012.

6 J. Wilkin, Ekonomia wolności i ekonomia zniewolenia. Kiedy ekonomia sprzyja poszerzeniu ludzkiej wolno-
ści, a kiedy ją ogranicza? w: Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, red. E. Mączyńska, 
IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE Warszawa 2015, s. 20.

7 Por.: M. Cieślak, Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo UE 
w Poznaniu, Poznań 2011, s. 70–150; E. A. Hendriksen, M. F. van Breda, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 196–202; M. Smejda, Teoretyczne kontrowersje wokół przedmiotu rachunko-
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Założenia te „przypieczętowała” hipoteza E. Famy o niezawodności i efektywności rynku 
– wspierająca neoliberalną ideę marginalizowania państwa. Hipoteza ta zmarginalizowała 
teorię i praktykę rachunkowości. Ekonomiści chicagowskiej szkoły ekonomii neoliberal-
nej (zwłaszcza E. Fama) twierdzili, że „na typowym doskonałym rynku, którego istnienie 
przyjmuje się we wszystkich podręcznikach ekonomii, nie ma miejsca dla rachunkowości”8. 
Nasuwa się pytanie, dlaczego? Wynikało to z przekonania, że „na dobrze rozwiniętych i sta-
bilnych rynkach finansowych […] wszystkie publicznie dostępne informacje są uwzględniane 
w warunkach zawierania kontraktów (czyli cenach papierów wartościowych) na rynkach 
kapitałowych”9. W ekonomii i finansach wykorzystywano nowe teorie, których podstawą 
było założenie, „że o wyborze portfela, czyli o podjęciu przez inwestora decyzji, jakich inwe-
stycji należy dokonać, co ująć w portfelu inwestycyjnym – decyduje cena akcji. Na podstawie 
literatury z zakresu ekonomii można zaryzykować stwierdzenie, że w latach sześćdziesiątych 
XX w. – «wyodrębniono» nową dyscyplinę naukową – finanse, a w praktyce nowy zawód 
– analityka finansowego. Finanse «wykreowały» swój własny świat, rządzący się własnymi 
regułami. To, co się dzieje w świecie finansów, powoduje jednak skutki dla świata realnego 
(produkcji, konsumpcji i sytuacji socjalnej ludzi)”10. Badania wielu noblistów, między innymi: 
G. A. Akerlofa, R. J. Shillera, zwłaszcza J. E. Stiglitza, nad ekonomiką informacji dowiodły, że 
kiedy tylko „informacja jest niedoskonała, a zwłaszcza gdy istnieje asymetria informacji, czyli 
gdy jedni wiedzą coś, czego inni nie wiedzą (inaczej mówiąc – zawsze), wówczas przyczyną 
tego, że tej «niewidzialnej ręki» nie widać, jest to, że jej po prostu nie ma”11. Powstaje kolejne 
pytanie – czym jest asymetria informacji? Odpowiedź nie jest prosta. Praktyka gospodarcza 
udowodniła zjawisko asymetrii informacji – wartość rynku finansowego (w 2007 r.) przekra-
czała czterokrotnie wartość globalnego PKB12. Należy zgodzić się z kolejnym stwierdzeniem 
J. Wilkina (udowodniła je praktyka gospodarcza): „sektor ten zatrudnia mnóstwo bardzo 
wysoko wykwalifikowanych ludzi, których zadaniem jest wytwarzanie nowych produktów 
finansowych (inżynieria finansowa) i «wciskanie» tych produktów, niekiedy o bardzo wąt-
pliwej wartości i użyteczności, konsumentom i innym firmom […] w ich ujęciu «wiedza 
o rynku» – to znajomość słabych stron innych ludzi […] Ekonomia staje się dziedziną coraz 
bardziej zawiłą, produkującą długie, matematyczne traktaty o wątpliwej korzyści”13. Łowca 
klientów, działając w takim wcieleniu, stara się przekonać potencjalnych nabywców o zaletach 
oferowanych produktów finansowych, dostarczając im fałszywych informacji o danym pro-
dukcie; znakomity przykład z działania polskich banków: zaciąganie hipotecznego kredytu 

wości w: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, red. B. Fiedor, IX Kongres Ekonomi-
stów Polskich, PTE, Warszawa 2015, s. 404–405 i in.

8 E. A. Hendriksen, M. F. van Breda, Teoria…, op.cit., s. 130.
9 M Cieślak, Podejście etyczne…, op.cit., s. 38.
10 J. Wilkin, Ekonomia wolności…, op.cit., s. 21.
11 J. E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej…, op.cit., s. 11.
12 J. Wilkin, Ekonomia wolności…, op.cit., s. 22.
13 Ibidem, s. 22–23.
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bankowego we frankach szwajcarskich w przekonaniu klienta było nierzetelną informacją. 
Był to bowiem produkt bankowy – instrument finansowy.

Globalny kryzys przyczynił się do debaty w zakresie zmian paradygmatu teorii ekonomii. 
Trafnie (w moim przekonaniu) określił wynik dyskursu o zmianie paradygmatu ekonomii 
G. W. Kołodko – „potrzebna nam jest na przyszłość ekonomia umiaru, a nie ekscesów, nie-
doborów, nierównowagi i kryzysów. To wszystko jeszcze nie raz ludzkości i gospodarkom 
narodowym się przydarzy, ale mają to być wyjątki, a nie reguła. Regułą ma być umiarko-
wanie i dostosowanie się do realnych możliwości wzrostu gospodarczego. Regułą mają być 
umiarkowane różnice w dochodach […] Regułą ma być umiar w marketingowych szaleń-
stwach kreujących potrzeby zupełnie oderwane od realiów efektywnego popytu. Wreszcie 
regułą ma być umiar w przerabianiu kolejnych kawałków Matki Ziemi na towary, które mają 
być opłacalnie sprzedane przez ich producentów”14. Nowy ustrój społeczno-gospodarczy 
w XXI w. to ekonomia umiaru, czyli dostosowanie strumieni ludzkich, naturalnych i rzeczo-
wych do wymogów zachowania dynamicznej równowagi, czyli zrównoważony rozwój – jest 
to pragmatyzm ekonomii – daleko posunięta tożsamość nadrzędnych wartości przyświeca-
jących społecznemu procesowi gospodarowania oraz jego ekonomicznym celom15. Niniej-
sze refleksje są wynikiem wielu debat, dyskursu „co dalej”, bowiem kryzys globalny obnażył 
słabości i niedostosowanie teorii ekonomii neoliberalizmu do realiów życia gospodarczego16 
oraz wymogów harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Hipoteza badawcza artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że zmiana w teorii ekonomii 
– nowy pragmatyzm ekonomii – ekonomia umiaru implikuje pragmatyzm rachunkowości, 
zwłaszcza sprawozdawczości. Przedmiotem badań jest problem ograniczenia asymetrii infor-
macji – debaty w zakresie zmian głównego nurtu ekonomii, teorii nauk o zarządzaniu oraz 
rachunkowości. Podmiotem badań – sprawozdawczość korporacyjna polskich spółek zain-
teresowania społecznego. Metody badań: indukcja, dedukcja, wnioskowanie przez analogię.

2. Reforma globalizacji – nowy pragmatyzm rachunkowości

Gdy Konsensus Waszyngtoński (zalecenia dla polityki makroekonomicznej, zwłaszcza 
liberalizacja rynków finansowych – w celu ujednolicenia stóp procentowych utrzymanie jedno-
litego kursu walutowego na poziomie gwarantującym konkurencyjność, liberalizacja handlu, 
likwidacja barier dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich itd.), czyli polityka liberalizacji 
nie przyniosła oczekiwanych wyników, wzrost gospodarczy – spektakularnie wyeksponował 
nierównowagę między realną sferą gospodarki (przemysł, handel) a sferą finansową (rynki 
finansowe), ujawniając zarazem nierównowagę między perspektywą krótko- i długookresową 

14 G. W. Kołodko, Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia…, op.cit., s. 31.
15 Ibidem, s. 19.
16 G. A. Akerlof, R. J. Shiller, Złowić frajera…, op.cit.; J. E. Stiglitz, Globalizacja…, op.cit.; J. E. Stiglitz, Jazda bez 

trzymanki…, op.cit.; J. E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej…, op.cit.
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oraz niedostosowania gospodarki do wyzwań przyszłości17. Nastąpił kryzys finansowy (i nie 
tylko), kryzys etyki gospodarczej, czyli kryzys globalny. Globalny kryzys gospodarki zde-
terminował dyskurs o polityce stabilizacyjnej wśród ekonomistów amerykańskich, bowiem 
funkcjonowanie gospodarki amerykańskiej jest „najbardziej zbliżone do istniejących modeli 
teoretycznych ekonomii i tam w największym stopniu – można dostrzec występowanie sty-
lizowanych faktów, czyli regularności empirycznych tłumaczących zjawiska ekonomiczne 
będące celem analizy makroekonomicznej”18.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że zmiany w globalnej gospodarce determinują 
nowe nurty w teorii ekonomii. „Jednym z tych nurtów jest bazująca na ekonomii behawio-
ralnej – psychoekonomii, ekonomia wiedzy niedoskonałej […] Można to uznać za początki 
dokonującej się powoli zmiany paradygmatu ekonomii […] Globalny kryzys zaognił spory 
na temat teorii ekonomii i jej adekwatności do rzeczywistości oraz użyteczności praktycznej 
podstawowych nurtów teorii ekonomii w długookresowym kształtowaniu gospodarki […] eko-
nomia zaś jest nauką bazującą na badaniu pewnych regularności, prawidłowości. Natomiast 
w warunkach dynamizacji przemian narastają trudności ze zidentyfikowaniem tych prawi-
dłowości. Dlatego też postulują zmianę podejścia w naukach ekonomicznych i przesunięcie 
akcentów z analizy ilościowej i modelowania matematycznego na rzecz analizy jakościowej”19.

Debaty ekonomiczne to próba odpowiedzi na złożoność ładu gospodarczego – na zło-
żoność doktryn ekonomii, m.in. doktryny neoliberalnej oraz „odłamów” liberalizmu, czyli 
ordoliberalizmu. Truizmem jest stwierdzenie, że ład gospodarczy musi być wdrażany w rze-
czywistość gospodarczą według jakichś zasad – konsensusu, czyli konstytucji ekonomicznej, 
np. zasad Euckena (niemiecki ordoliberalizm) albo Konsensusu Waszyngtońskiego (dziesięć 
zasad). Zasady Euckena to realizacja społecznej gospodarki rynkowej z przyjętymi w niej 
wartościami społecznymi. Ład gospodarczy jest kształtowany przez państwo – rozsądny 
poziom polityki makroekonomicznej20. W przypadku Konsensusu Waszyngtońskiego zasady 
głoszą liberalizację i ograniczony udział państwa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zasady 
Euckena „przełożono na współczesny moment historyczny”21, czyli indeks nowoczesnej Spo-
łecznej Gospodarki Rynkowej opracowany przez Fundację Bertelsmanna. „Po odpowiednim 
przegrupowaniu zasad konstytucyjnych i regulujących oraz nadaniu im brzmienia zgodnego 
ze współczesnym stanem wiedzy ekonomicznej […] zredukowano je do czterech głównych 

17 J.  Hausner, Globalny kryzys…, op.cit.; G. W.  Kołodko, Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia…, op.cit.; 
E. Mączyńska, Ekonomia…, op.cit.; J. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej…, op.cit. i in.

18 G. Przesławska, Pokryzysowa debata w amerykańskiej ekonomii – wybrane wątki dyskursu, w: Nauki eko-
nomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, red. B. Fiedor, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, 
Warszawa 2015, s. 203–204.

19 E. Mączyńska, Ekonomia…, op.cit., s. 64–65.
20 Szerzej: G. W. Kołodko, Społeczna gospodarka rynkowa. Konstytucja i rzeczywistość w: Idee ordo i społeczna 

gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Biblioteka Myśli Ekonomicznej, PTE, Warszawa 2010, s. 139– 149; 
E. Mączyńska, P. Pysz, Czym jest, a czym nie jest „społeczna gospodarka rynkowa”? w: Idee ordo i społeczna gospo-
darka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Biblioteka Myśli Ekonomicznej, PTE, Warszawa 2010, s. 125–138 i in.

21 M. Moszyński, Zasady liberalnego ładu gospodarczego – uniwersalizm czy specyficzność, w: Nauki ekono-
miczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, red. B. Fiedor, PTE, Warszawa 2015, s. 196.
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modułów: konkurencyjnej alokacji rynkowej, ram instytucjonalnych praw własności, eko-
nomicznego i ekologicznego zrównoważenia, inkluzji społecznej”22.

Z dyskursu ekonomicznego różnych środowisk naukowych, instytucji międzynarodo-
wych, a przede wszystkim Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wynika konieczność 
„interpretacji” życia gospodarczego. Według M. Ratajczaka – „musimy się więc liczyć z tym, że 
teorie czy koncepcje ekonomiczne i budowane na ich podstawie narzędzia analizy i prognozo-
wania nie mają bezwzględnego w wymiarze czasowo-przestrzennym waloru uniwersalizmu. 
Musimy się także liczyć z tym, że zjawiska występujące w rzeczywistości gospodarczej będą 
tłumaczone i opisywane za pomocą różnych koncepcji i narzędzi, a wyciągnięte na tej pod-
stawie wnioski, także te o charakterze predykcyjnym będą niekiedy mocno zróżnicowane”23.

Wiele wskazuje na to, że zachodzące zmiany w polityce makroekonomicznej wiodących 
gospodarek świata (amerykańskiej, niemieckiej, krajów skandynawskich według indeksów 
Bertelsmanna) mogą na dłuższą metę zrewolucjonizować nie tylko zakres (przedmiot) ekono-
mii, lecz także sposób jej uprawiania (metody), co wynika z faktu, że od nauki ekonomii nie 
można oczekiwać przezwyciężania zagrożeń, lecz wytworzenia nowych koncepcji, nowych 
interpretacji zmieniającej się rzeczywistości. Studia literatury ekonomicznej upoważniają 
do stwierdzenia, że „charakterystyczne dla współczesnego świata zmienność i «naruszona 
równowaga» zmuszają do poszukiwania nowych, przyszłościowych koncepcji i rozwiązań 
w kształtowaniu modelu ustroju gospodarczego, ukierunkowanych na symbiozę postępu eko-
nomicznego, społecznego i ekologicznego”24. Wzorem takiego podejścia są idee zrównoważo-
nego rozwoju. Według Z. Sadowskiego rozpoznane zmiany w sposobie działania gospodarki 
i zagrożenia z nich wynikające determinują potrzebę takiej nauki ekonomii, która połączy 
teorię działania mechanizmów rynkowych z analizą ich skutków ekologicznych i społecz-
nych, stwarzając podstawy do syntezy umożliwiającej jednolite wnioskowanie25.

Na podstawie powyższych rozważań można zaryzykować stwierdzenie, że są to funda-
mentalne wyzwania dla rachunkowości. Powstaje pytanie, czy rachunkowość może podjąć 
te wyzwania. Zanim odpowiem jednoznacznie na tak sformułowane pytanie, zacytuję stwier-
dzenie A. Karmańskiej „współczesna rachunkowość jest najbardziej oryginalnym i wymaga-
jącym profesjonalnym systemem informacyjnym ze wszystkich mi znanych, odnoszących się 
do działalności człowieka. Ma bowiem taką unikatową zdolność, że jednocześnie informuje 
o przeszłości i przyszłości podmiotu gospodarczego, który funkcjonuje dzięki inicjatywie 
i zdolnościom gospodarczym człowieka. Ma również i taką cechę, że korzysta z niego potężna 
grupa interesariuszy, których oddziaływanie w każdej perspektywie czasowej nie jest obojętne 

22 Ibidem.
23 M. Ratajczak, Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki w: Ekonomia dla przyszło-

ści. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, red. E. Mączyńska, IX Kongres Ekonomi-
stów Polskich, PTE, Warszawa 2014, s. 56.

24 E. Mączyńska, Ekonomia…, op.cit., s. 75.
25 Szerzej: Z. Sadowski, Współczesna gospodarka…, op.cit., s. 47–56.
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dla losów świata”26. Dla rachunkowości jako systemu informacyjnego, którego fundamen-
talną cechą jest więc pomiar ekonomiczny – łączenie teorii wartości z teorią interesariuszy 
to efekt ewolucji rachunkowości27, a nie rewolucji. Rewolucją będzie fakt, że rachunkowość 
powinna dokonywać syntezy zmian w gospodarowaniu organizacją gospodarczą (w rozu-
mieniu mikro) oraz syntezy zmian (w rozumieniu makroekonomicznym). Synteza na pozio-
mie mikro determinuje integrację rachunkowości finansowej z rachunkowością zarządczą; 
efektem tej symbiozy jest zintegrowane sprawozdanie. Na poziomie makroekonomicznym 
niezbędna jest makroekonomiczna polityka rachunkowości. Jest to problem niezwykle zło-
żony. Można zaryzykować stwierdzenie, że pomimo zmian w gospodarce globalnej – zmiana 
teorii neoliberalizmu na teorię zrównoważonego rozwoju – teoria ekonomii umiaru to zło-
żoność problemów w skali makro, a tak naprawdę w skali globalnej – problem powierzenia 
decyzji ekonomicznych – decyzji instytucjonalnych (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
Bank Światowy itd). Wynika to z faktu, że decydent instytucjonalny będzie kreował makro-
politykę, aby otrzymać korzystne wyniki ekonomiczne, odzwierciedlające jego interesy. Przy-
kładem złożoności problemu – polityki makroekonomicznej – jest Konsensus Waszyngtoński 
(o czym we Wprowadzeniu). Powtórzę raz jeszcze: Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
(jego doradca) powie określonemu rządowi, określonego kraju, jakie zalecenia powinien 
realizować, jaką politykę makroekonomiczną kraju, która determinuje politykę mikroeko-
nomiczną (która wynika z regulacji prawnych). Konsensus Waszyngtoński zdeterminował 
istotę rachunkowości w praktyce gospodarczej, przede wszystkim na rynkach finansowych, 
zwłaszcza amerykańskich. Według Konsensusu rynek jest efektywny, bo: ma doskonałą infor-
mację – cenę akcji, doskonałą konkurencję i doskonałe rynki ryzyka – czyli taka idealizacja 

26 A. Karmańska, Wprowadzenie, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski 
sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 15.

27 Szerzej: K. Bareja, M. Giedroyć, Motywy wyboru wartości godziwej do wyceny środków trwałych w świetle 
pozytywnej teorii rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, t. 87 (143); E. Burzym, Społeczna 
funkcja rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2008, t. 45 (101); M. Giedroyć, Relewantność infor-
macji sprawozdawczych, w: Rachunkowość – polityka makroekonomiczna, globalizacja, red. Z. Luty, M. Chmie-
lowiec-Lewczuk, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2015; K.  Grabiński, Wpływ kryzysu gospodar-
czego na aktywne kształtowanie wyniku finansowego w europejskich spółkach giełdowych, „Zeszyty Teoretyczne 
Rachunkowości” 2016, t. 87 (143); J. Gierusz, J. Gawrońska, Ewolucja pojęcia wyniku finansowego a pomiar jego 
jakości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2012, t. 66 (122); M. Gmytrasiewicz, Dyskusyjne metody ustala-
nia i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, „Zeszyty Teo-
retyczne Rachunkowości” 2009, t. 53 (109); M. Kwiecień, Rachunkowość a innowacyjność z kreatywnością – rewo-
lucja czy ewolucja? w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości, 
red. K. Grabiński, M. Kędzior, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017; M. Kwiecień, 
Nowe warunki gospodarowania a  wyzwania dla rachunkowości i  jej paradygmatów, w:  Nauka o  rachunkowo-
ści na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawni-
cza SGH, Warszawa 2016; M. Kwiecień, Sprawozdanie zintegrowane –  innowacja paradygmatów rachunkowo-
ści, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, nr 87 (143); Z. Luty, Rachunkowość jako uniwersalne poznanie 
w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmań-
ska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, M. Łada, Od konsekwencji do antecedencji – zmiana orientacji 
pomiaru we współczesnej rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2017, t. 92 (148); E. Walińska, 
J. Gad, Kluczowe narzędzia raportowania korporacyjnego w praktyce polskiego rynku kapitałowego – analiza przy-
padku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2017, t. 92 (148) i in.
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rzeczywistości. Jak wykazała praktyka gospodarcza, założenia te były błędne. Mimo że 
E. Fama otrzymał Nagrodę Nobla, to jak to podkreślają w swoich publikacjach inni nobliści, 
np. J. Stiglitz, G. Akerlof, R. J. Shiller, P. Krugman, wskazują na konieczność integracji insty-
tucjonalnej. Na podstawie debat ekonomicznych zarówno krajowych, jak i międzynarodo-
wych można zaryzykować stwierdzenie, że integracja instytucjonalna jest „przedmiotem” 
reformy globalnej gospodarki, zwłaszcza w stanowieniu regulacji prawnych – ograniczenie 
ich liberalizacji w zakresie funkcjonowania rynków finansowych. Wynika to z forsowania 
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy „fundamentalizmu rynkowego”, według którego 
rynek samoistnie zapewnia efektywność gospodarki – stąd między innymi liberalizacja regu-
lacji rynków finansowych, co „zachwiało” równowagę między sferą finansową a sferą realną 
gospodarki, z dotkliwymi skutkami nierówności społecznej, dysproporcjami w podziale świa-
towego bogactwa i dostępie do niego. To problemy nie tylko krajów słabo rozwiniętych, lecz 
także krajów najbardziej rozwiniętych, w tym Stanów Zjednoczonych. Inżynieria finansowa, 
liberalizacja regulacji prawnych uwidoczniła odizolowanie gospodarki globalnej od etyki. 
Podkreśla to J. Stiglitz, pisząc: „triumf chciwości nad rozwagą, zaś ekonomia przemieniła 
się bardziej niż chcieliby sądzić ekonomiści, z dyscypliny naukowej – w najbardziej entuzja-
styczną cheerleaderkę wolnorynkowego kapitalizmu”28. Jak wynika z przeglądu literatury 
naukowej, debat ekonomicznych, konieczne jest kształtowanie nowego pragmatyzmu eko-
nomii29. To koncepcja zorientowana na przywrócenie ekonomii jej społecznego i etycznego 
wymiaru, wymiaru normatywnego, ukierunkowanego na kształtowanie trwałego rozwoju 
społeczno-gospodarczego, na kształtowanie warunków poprawy jakości życia ludzi i prze-
ciwdziałanie nierównościom społecznym, stanowiącym barierę rozwojową30.

Dyskurs o reformie globalnej gospodarki zdeterminował konieczność integracji instytu-
cjonalnej w „stanowieniu prawa” oraz przywróceniu roli państwa. Funkcja instytucji mię-
dzynarodowych podlega więc modyfikacji31, zasadom polityki stabilizacyjnej, a jednym ze 
sposobów wyjścia z kryzysu jest konsensus tzw. grupy interesu: silnie wspierająca się ponad-
narodowa społeczność ekspertów z dziedziny finansów i rachunkowości. Uprawnione staje 
się twierdzenie, że MFW, dokonując analizy dotychczas wdrożonych programów stabiliza-
cyjnych polityki makroekonomicznej, „wskazał” na konieczność stosowania nowego modelu 
raportowania korporacyjnego, czyli sprawozdania zintegrowanego. W 2010 r. powołano 
Międzynarodową Radę ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC). W założeniach kon-
ceptualnych określono istotę globalnej polityki rachunkowości rozumianej jako „wspólnie 
podzielony interes” globalnej koalicji wielu stron („koalicji”) w przyjęciu zintegrowanego 
raportowania (IR) na skalę międzynarodową jako środek:

28 J. Stiglitz, Jazda bez trzymanki…, op.cit.
29 G. W. Kołodko, Społeczna gospodarka…, op.cit.; G. W. Kołodko, Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia…, op.cit.; 

M. Moszyński, Zasady…, op.cit.; E. Mączyńska, Asymetria społeczno-gospodarcza w kontekście teorii ekonomii 
i etyki, w: Etyka i ekonomia w stronę nowego paradygmatu, red. E. Mączyńska, J. Sójka, PTE, Warszawa 2017; 
G. Przesławska, Pokryzysowa debata…, op.cit. i in.

30 E. Mączyńska, Asymetria…, op.cit., s. 212 i in.
31 G. Przesławska, Pokryzysowa debata…, op.cit.
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• poprawy komunikacji na temat wartości,
• przyspieszenia ewolucji raportowania korporacyjnego oraz
• budowy trwałego wpływu na stabilność finansową i zrównoważony rozwój32.

K. Kobiela-Pionnier przedstawiła zarys koncepcji globalnej polityki rachunkowości. To 
koncepcja zorientowana na teorię społeczności epistemicznej. Z „przeszukiwania litera-
tury naukowej” dokonanego przez Kobielę-Pionnier wynika, że „społeczności epistemiczne 
wywierają wpływ poprzez: ograniczenie zakresu kontrowersji dotyczących danej kwestii 
(np. produkty inwestycyjne itp. – podkr. M. K.), zdefiniowanie interesów narodowych oraz 
tworzenie standardów, wytycznych i regulacji”33. Stąd znaczenie i konieczność „ukierunko-
wania” przyszłości rachunkowości na konwergencję rachunkowości finansowej i zarządczej. 
Na podstawie krytycznej analizy literatury naukowej (z ekonomii, finansów, rachunkowości 
i zarządzania) można powiedzieć, że nigdy wcześniej dyskurs o nowym modelu sprawoz-
dawczości nie miał tak globalnego znaczenia jak obecnie. Uprawnione staje się stwierdzenie, 
że jest to efekt ewolucji raportowania, a zarazem rewolucji – rozumianej jako efekt integra-
cji instytucjonalnej – zmniejszenia asymetrii między interesami „grup władzy”, np. MSW, 
Banku Światowego a konsensusem ekonomistów (finansistów, rachunkowców, itp.). Asyme-
tria przejawiała się np. w różnych podejściach do tworzenia bogactwa – kreowania rzeczy-
wistości gospodarczej, koncepcji maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy itp.34.

Tożsamość rachunkowości (a tym samym sprawozdawczości) jako nauki pozytywnej 
i normatywnej prezentuje wiele opracowań naukowych m.in. E. Burzym35, M. Cieślak36, 
J. Gierusz37, E. A. Hendriksen, M. F. van Breda38, A. Karmańska39, M. Kwiecień40, Z. Luty41, 
A. Szychta42. Rachunkowość zarówno jako teoria, jak i praktyka funkcjonuje oraz funkcjo-
nowała w różnych warunkach społeczno-gospodarczych. Analiza ewolucji nauki i praktyki 
rachunkowości upoważnia do stwierdzenia, że jej rozwój przebiegał równolegle z rozwojem 

32 K.  Kobiela-Pionnier, Sprawozdanie zintegrowane jako narzędzie konwergencji rachunkowości finansowej 
i zarządczej w perspektywie teorii makropolityki i praktyki rachunkowości, rozprawa doktorska, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 2017, s. 182.

33 Ibidem, s. 197.
34 Szerzej: M. Kwiecień, Rachunkowość a  innowacyjność…, op.cit.; M. Kwiecień, Ekonomia umiaru a  spra-

wozdanie ze społecznej odpowiedzialności biznesu, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
w Zielonej Górze” 2017, nr 6; M. Kwiecień, Nowe warunki…, op.cit.; A. Szychta, Etapy ewolucji i kierunki integra-
cji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008; E. Walińska, J. Gad, Kluczowe…, op.cit. i in.

35 E. Burzym, Społeczna funkcja…, op.cit.
36 M. Cieślak, Podejście etyczne…, op.cit.
37 J. Gierusz, Dylematy harmonizacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2015, t. 82 (138).
38 E. A. Hendriksen, M. F. van Breda, Teoria…, op.cit.
39 A. Karmańska, Wprowadzenie…, op.cit., a także: A. Karmańska, Nauka o rachunkowości, proces poznawczy, 

paradygmaty i prawda w rachunkowości, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski 
sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016; A. Karmańska, Etyczny 
rollercoaster – wyniki pewnego badania, w: Etyka i ekonomia w stronę nowego paradygmatu, red. E. Mączyńska, 
J. Sójka, PTE, Warszawa 2017.

40 M. Kwiecień, Rachunkowość a innowacyjność…, op.cit.
41 Z. Luty, Rachunkowość…, op.cit.
42 A. Szychta, Etapy ewolucji…, op.cit.
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gospodarczym, a sprzężenia zwrotne, które się pojawiały, były i są wyrazem wzajemnych 
uwarunkowań.

Marginalizacja rachunkowości to efekt Konsensusu Waszyngtońskiego, zwłaszcza libe-
ralizacji regulacji prawnych na rynkach finansowych, jak również uwarunkowań etycznych, 
moralnych, kulturowych. Nasuwa się pytanie, na które w moim przekonaniu nie można 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi: Jak nowe wyzwania i kierunki zmian w polityce spo-
łeczno-gospodarczej wyeliminują anomalie w pomiarze rzeczywistości gospodarczej, którą 
powinno zaprezentować sprawozdanie zintegrowane. To pytanie dotyczy nie tylko rachun-
kowości-sprawozdawczości. Jest ono kierowane również do teorii ekonomii, bowiem ona 
„kreuje” politykę społeczno-gospodarczą. Globalna makropolityka rachunkowości to prze-
jaw zmian, które mogą być szansą dla jej rozwoju lub „gwoździem do trumny”. Bowiem 
sprawozdawczość musi pokonać dysfunkcje w polityce stosowania i egzekwowania prawa43.

3. Konkluzja – nowe wyzwania i kierunki zmian

Według G. W. Kołodki nowy pragmatyzm ekonomii to ekonomia umiaru – „ekonomia 
uczciwa, domagająca się światowego interwencjonalizmu, co powinno być oczywiste w cza-
sach, gdy uczciwości nie starcza nie tylko drobnym krętaczom, lecz nawet tak wielkim i uzna-
nym firmom, jak Apple, Deutsche Bank, czy Volkswagen […] Bez umiaru w gospodarce nie 
będzie w niej także równowagi, a mało co tak szkodzi rozwojowi, jak jej brak”44.

Powtórzę jeszcze raz to, co jest najważniejsze, a co wynika z badań literatury naukowej, 
badań empirycznych sprawozdań, ze społecznej odpowiedzialności biznesu, ze „śledzenia” 
debat ekonomicznych, co upoważnia do sformułowania poniższych tez.
• Nowy pragmatyzm rachunkowości to zachowanie równowagi między informacjami 

finansowymi a informacjami niefinansowymi – narracje opisu rzeczywistości gospo-
darczej w kontekście modelu biznesowego – długoterminowego kreowania wartości 
organizacji gospodarczej.

• Nowy pragmatyzm rachunkowości to umiejętność wartościowania informacji; wartość 
informacji powinna być rozpatrywana z trzech punktów:

 – syntaktyki, dającej odpowiedź na pytanie, w jaki sposób informacja została formal-
nie opisana (jest to zagadnienie języka i kodu stosowanego do wyrażania informa-
cji – zapis księgowy w systemie urządzeń księgowych – systemy komputerowe itp.);

43 Szerzej: K. Bareja, M. Giedroyć, Motywy wyboru…, op.cit.; M. Cieślak, Podejście etyczne…, op.cit.; M. Gie-
droyć, Relewantność…, op.cit.; J.  Gierusz, Dylematy…, op.cit.; J.  Gierusz, J.  Gawrońska, Ewolucja pojęcia…, 
op.cit.; M. Gmytrasiewicz, Dyskusyjne metody…, op.cit.; K. Grabiński, Wpływ kryzysu…, op.cit.; E. A. Henriksen, 
M. F. Van Breda, Teoria…, op.cit.; M. Kwiecień, Rachunkowość a innowacyjność…, op.cit.; M. Kwiecień, Ekonomia 
umiaru…, op.cit.; M. Łada, Od konsekwencji…, op.cit.; Z. Luty, Rachunkowość…, op.cit.; M. Smejda, Teoretyczne 
kontrowersje…, op.cit. i in.

44 G. W. Kołodko, Nowy pragmatyzm i  jego znaczenie dla uczciwego gospodarowania, w: Etyka i ekonomia. 
W stronę nowego paradygmatu, red. E. Mączyńska, J. Sójka, PTE, Warszawa 2017, s. 67.
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 – semantyki, która pozwala stwierdzić, w jaki sposób i w jakim zakresie desygnaty for-
malnego opisu informacji (informacje niefinansowe – narracje) rzeczywiście wyra-
żają jej cechy; warto podkreślić istotę tego zagadnienia poprzez trywialny przykład 
– zdania „sklep jest otwarty tylko w dni robocze” oraz „sklep jest zamknięty tylko 
w niedzielę i święta” – mają taką samą wartość informacyjną;

 – pragmatycznego, który dostarcza odpowiedzi na pytanie, jak informacja wpływa 
na zachowanie jej użytkownika45.

• Nowy pragmatyzm rachunkowości to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o znacze-
nie informacji w procesie rozwiązywania problemów decyzyjnych (model biznesu), co 
powinno skłaniać do zastanowienia nad ich funkcjami w procesie. W procesie decy-
zyjnym informacja zarówno finansowa, jak i niefinansowa – narracja pełnią następu-
jące funkcje:

 – eksploatacyjną (wyjaśniającą – faza kontrolna procesu decyzyjnego),
 – produktywną (prognostyczną – faza strategiczna procesu decyzyjnego),
 – pragmatyczną (praktyczną – faza rozpoznawcza, projektowa i kontrola procesu decy-

zyjnego).
Przyjmując, że „struktura decyzji” oznacza rozkład decyzji podejmowanych na poszcze-

gólnych szczeblach hierarchii organizacyjnej, np. korporacji, można wśród nich wyróżnić: 
decyzje strategiczne – informacje strategiczne – model biznesu – cele działania, decyzje tak-
tyczne – informacje taktyczne – metody działania i środki działania, decyzje operatywne 
– informacje operatywne związane z bieżącymi decyzjami regulującymi działanie zgodne 
z przyjętymi celami strategicznymi (modelem biznesu).

Główną osią reformy gospodarki globalnej jest przewartościowanie paradygmatu eko-
nomii – ze wzrostu gospodarczego (Produktu Krajowego Brutto) na zrównoważony rozwój, 
co również przekłada się na przewartościowanie celów działania organizacji gospodarczych. 
W tradycyjnym podejściu najważniejsze cele to realizacja zysku oraz maksymalizacja warto-
ści organizacji. W nowym podejściu muszą one ustąpić miejsca innym celom, a mianowicie 
korzyściom ekonomicznym, społecznym i ekologicznym w dłuższym horyzoncie czasowym. 
Jest to tak zwana „wiązka” celów, która jest znacznie „szersza” niż tylko cele finansowe.

Sprawozdawczość zintegrowana (nowe raportowanie korporacyjne) to integracja podej-
ścia zarządczego ze sprawozdawczością finansową. Dylematem nauki, a zwłaszcza praktyki 
rachunkowości był i jest pomiar ekonomiczny, który musi umożliwić wielopłaszczyznowe 
ujęcie rzeczywistości gospodarczej. Jest to zrozumiałe, jeśli się zważy, że wzrost np. wartości 
organizacji gospodarczej jest odzwierciedleniem (nie tylko przyjętych metod wyceny np. zaso-
bów majątkowych albo w wyniku finansowego) skuteczności określonego modelu biznesu 
– skuteczności decyzyjnej. Sprawozdawczość finansowa udziela odpowiedzi na pytanie, jak 
jest (funkcja „diagnostyczna” pomiaru ekonomicznego). Można powiedzieć na podstawie 

45 Szerzej: M. Kwiecień, Rachunkowość jako narzędzie zarządzania: system z bazą wiedzy, „Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej” nr 566, Wrocław 1991, s. 20–83.
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badań sprawozdań polskich korporacji (2012–2015), że to pytanie jest zorientowane na poszu-
kiwanie prawidłowości determinujących wynik pomiaru.

Rozwój rachunkowości ma charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny, a tym samym stanowi 
rozwój sprawozdawczości. Rachunkowość-sprawozdawczość łączyła i łączy teorię (aksjomaty 
rachunkowości – metoda bilansowa – dualizm rachunkowości) z praktyką (paradygmaty 
rachunkowości uprawomocnione regulacjami prawnymi metody wyceny)46.

Istotnym dla „osi” moich rozważań w zakresie zmian w sprawozdawczości jest stwierdze-
nie A. Karmańskiej „uzasadnione (…) w badaniach naukowych w obszarze rachunkowości 
było i jest dokonywanie symbolicznych uogólnień modeli ontologicznych i heurystycznych 
– wartości naukowych i wzorców, czyli podejścia prakseologicznego, a także celem nauko-
wego rozpoznania roli człowieka w systemie informacyjnym rachunkowości jako stymula-
tora i nie tylko rozwoju tego systemu w kierunku bogatych w szczegóły opisów i prezentacji 
dokonań organizacji, ale także samouczenie, które wydaje się współcześnie konieczne”47. 
Ponadto stwierdzenie wielu ekonomistów48, że ekonomia nie może koncentrować się na 
„matematycznej” w formule ujmowania życia gospodarczego (m.in. model CAPM) – narzę-
dzia poznania rzeczywistości gospodarczej, czy innego modelu – wszak nie jest ona nauką 
ścisłą, nie może prowadzić do gospodarczego relatywizmu – ekonomia musi służyć godności 
ludzkiej, podlegać prawu, a także wolnej konkurencji – szerzej o realistycznych założeniach 
w ekonomii Hardt49. Tezy te w moim przekonaniu determinują nowe wyzwania dla rachun-
kowości-sprawozdawczości50. Sprawozdawczość zintegrowana to rewolucja, ale w zakresie 
ujawniania informacji51 strategicznych może budzić zastrzeżenia.

Sprawozdawczość zintegrowana to zmiana modelu opisu rzeczywistości gospodarczej 
(jako efekt reformy gospodarki globalnej). Współczesna gospodarka wymaga, aby jej opis 
umożliwiał „holograficzne” odwzorowanie „całości” działalności (wynikającej ze zrównowa-
żonego rozwoju – działalności ekonomicznej, społecznej, ekologicznej). Reforma gospodarki 
globalnej zdeterminowała stosowanie przez organizacje gospodarcze modelu syntetyczno-
-intuicyjnego (sprawozdanie zintegrowane) zamiast modelu analityczno-intelektualnego 
(sprawozdawczość np. ze społecznej odpowiedzialności biznesu). Model syntetyczno-intu-
icyjny w procesach poznawczych charakteryzuje się podejściem interdyscyplinarnym, pro-
wadzącym do odwzorowania diachronicznej sieci relacji (model biznesu – koncepcja sześciu 

46 J. Gierusz, J. Gawrońska, Ewolucja pojęcia…, op.cit.; M. Gmytrasiewicz, Dyskusyjne metody…, op.cit.; M. Gie-
droyć, Relewantność…, op.cit.; K. Grabiński, Wpływ kryzysu…, op.cit.; M. Smejda, Teoretyczne kontrowersje…, 
op.cit.; E. Walińska, J. Gad, Kluczowe…, op.cit. i in.

47 A. Karmańska, Nauka o rachunkowości…, op.cit., s. 115.
48 Ibidem, a także: E. Mączyńska, Ekonomia…, op.cit.; J. Stiglitz, Jazda bez trzymanki…, op.cit.; J. Wilkin, 

Ekonomia wolności…, op.cit.; A. Wojtyna, Czy kryzys…, op.cit. i in.
49 Ł. Hardt, Studia z realistycznej filozofii ekonomii, C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 72–146.
50 Szerzej ten temat ujęto m.in. w pracach: M. Kwiecień, Nowe warunki…, op.cit.; M. Kwiecień, Sprawozdanie 

zintegrowane…, op.cit.; E. Mączyńska, P. Pysz, Czym jest…, op.cit.; Z. Luty, Rachunkowość…, op.cit.; M. Rataj-
czak, Ekonomia…, op.cit. i in.

51 M. Kwiecień, Rachunkowość a innowacyjność…, op.cit.; M. Kwiecień, Ekonomia umiaru…, op.cit.; M. Kwie-
cień, Sprawozdanie zintegrowane…, op.cit.
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kapitałów)52 pomiędzy zachodzącymi procesami, czyli „holograficznego” odwzorowania 
całości rzeczywistości gospodarczej.

Zmiany w regulacjach prawnych – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych – makro-
polityka rachunkowości53 determinują zmiany w edukacji ekonomicznej, m.in. w rachunkowo-
ści (co nie może być przedmiotem niniejszej publikacji z uwagi na ograniczenia wydawnicze), 
niemniej jednak wskażę na główne kierunki zmian, które nie są czymś nieuniknionym.

4. Podsumowanie

Powtórzę raz jeszcze to, co najważniejsze, co wynika z badań literatury przedmiotu 
i obserwacji praktyki gospodarczej. Otóż edukacja ekonomiczna zwłaszcza w zakresie rachun-
kowości zmienia się z biegiem czasu, na skutek regulacji prawnych, celów gospodarowania 
i wydarzeń globalnych, np. globalnego kryzysu finansowego i moralnego. W tej sytuacji 
idealne rozwiązanie polega na odrzuceniu wielowiekowych dokonań teoretycznych, jakim 
jest dualizm rachunkowości i pomiar ekonomiczny. W rzeczywistości rachunkowcy zawsze 
podejmowali próbę dostosowania rozwiązań (np. jednolity plan kont, wycena wg kosztu 
historycznego, wg wartości godziwej) do wymagań praktyki gospodarczej. To, co jest istotne 
dla rozważań zawartych w niniejszej publikacji, to stwierdzenie, które sformułował m.in. 
L. Csoba „można dziś zaobserwować, że dla ekonomii, podobnie jak dla innych nauk, kry-
zysy są okazją do testowania określonych teorii i do tworzenia nowych. W tej sytuacji jedną 
z często powracających kwestii jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nawet najlepsze teorie 
i najbardziej znani badacze z najlepszych szkół ekonomii wciąż nie mogą znaleźć trwałych 
rozwiązań dzisiejszych problemów”54. Podstawowym problemem współczesnej gospodarki 
są rozmaite niedostosowania i asymetrie rozwojowe, w tym asymetrie informacyjne. Zmiany 
w regulacjach prawnych rachunkowości w zakresie sprawozdawczości należy więc trakto-
wać jako podejście innowacyjne, którego celem jest głębsze zrozumienie i jakościowo lepsza 
analiza rzeczywistości gospodarczej. Otóż sprawozdawczość zintegrowana (co udowadnia 
praktyka rachunkowości) determinuje narrację informacji sprawozdawczych, zarówno infor-
macji historycznych (retrospektywnych), jak i prognostycznych, czyli (prospektywnych). To 
stwierdzenie może budzić wątpliwości. Narracja to dawno stosowane narzędzia analityczne 
służące do oceny określonego przypadku, jakim w moim przekonaniu jest kondycja każdego 
podmiotu gospodarującego sporządzającego sprawozdanie zintegrowane. Wartością nar-
racji jest fakt poklasyfikowania różnic i podobieństw, a przede wszystkim sformułowania 
wniosków, np. czy wszystkie kapitały można uznać za finansowe? Wielowiekowa ewolucja 
rachunkowości to zmiana klasyfikacji aktywów (stosowanej w tradycyjnej rachunkowości) 

52 Szerzej: M. Kwiecień, Nowe warunki…, op.cit..
53 Szerzej: K. Kobiela-Pionnier, Sprawozdanie…, op.cit., s. 60–160.
54 L. Csoba, Nieortodoksja, heterodoksja a ekonomia globalna, w: Ekonomia przyszłości. Wokół nowego para-

dygmatu Grzegorza W. Kołodko, red. M. Bałtowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 78.
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na klasyfikację wynikającą z przesłanek społeczno-ekonomicznych, co determinuje wyodręb-
nienie, np. kapitału intelektualnego, ludzkiego, społeczno-relacyjnego. Tym samym aktywa 
są podzielone na dwie grupy: finansowe i niefinansowe. Zagadnienia te stanowią przedmiot 
rozważań publikacji M. Kwiecień ujętych w poniższej bibliografii55.
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21st Century Reporting: Evolution or Revolution

Summary

The article is aimed at showing the need for a new accounting pragmatism, especially in reporting. Re-
porting is not only a “way” to disclose and present the past of a business organisation but also a “way” 
to see the future. However, the future in the 21st century is a complex issue, which results from the 
reform of globalisation. At the end of the 20th century, economic globalisation placed material values 
above other values, in particular those like care for the natural environment or business ethics. The 
liberalisation of capital markets in the 1990s saw a short-term flow of speculative capital as a result of 
the Washington Consensus. The Washington Consensus was based on the theory of market economy, 
which assumed perfect information, perfect competition and perfect markets. This determined the 
status of accounting in economy, especially in the American economy.
The financial crisis at the turn of the 21st century came as an effect of mistaken assumptions of the 
Washington Consensus – the sustainable development is a new pragmatism of globalisation, i.e. the 
trajectory of activities, i.e. a long-term economic growth with the maintenance of good state of the 
natural environment and respect for the principles of business ethics. A new accounting pragmatism 
means a reduction in the asymmetry of information in favour of non-financial information. The impli-
cations of these postulates are under research, i.e. the analysis of the changes in economy, the changes 
in the way the global economy works and new trends in management. Hence, the research was based 
on debates about these changes, in particular about the reasons behind the financial crisis – the “de-
generation” of financial reporting. The analysis of the economic literature allows for the statement 
that the new accounting pragmatism is a complex problem in the process of reform of globalisation.

Keywords: pragmatism of economy, pragmatism of accounting, integrated report, integrated report-
ing narrative
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Pomiar dokonań w raportowaniu niefinansowym

Streszczenie

Jednym z podstawowych elementów raportowania niefinansowego są mierniki dokonań. Ich wła-
ściwe dobranie może przełożyć się na liczne korzyści dla przedsiębiorstwa, także w zakresie poprawy 
efektywności zarządzania. Celem artykułu jest prezentacja korzyści zastosowania koncepcji pomiaru 
dokonań, w tym w ramach procesów raportowania niefinansowego, z uwzględnieniem ewolucji po-
miaru dokonań. Problem badawczy stanowiła możliwość zastosowania pomiaru dokonań w procesie 
raportowania. W efekcie przeprowadzonych rozważań stwierdzono, że koncepcja pomiaru dokonań 
wpisuje się w problematykę raportowania niefinansowego, a jej właściwa implementacja może w ko-
rzystny sposób przełożyć się na proces sprawozdawczości niefinansowej. Wielkość wpływu pomiaru 
dokonań na efektywność raportowania oraz ewentualne korzyści finansowe wymagają jednak potwier-
dzenia w praktyce na bazie badań empirycznych.

Słowa kluczowe: pomiar dokonań, kluczowe mierniki dokonań (KPIs), raportowanie niefinansowe
Kody klasyfikacji JEL: L25, M14

1. Wprowadzenie

Raportowanie niefinansowe determinowane jest przez dwie grupy czynników – wewnętrzne 
oraz zewnętrzne. Wymagania w zakresie sprawozdawczości informacji niefinansowych 
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powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie inwestorów oraz innych interesariuszy spoza 
przedsiębiorstwa na szerszy zakres informacji, pozwalających na ocenę przyszłej sytuacji 
finansowej podmiotu. Czynniki zewnętrzne mają charakter formalny, wynikają z dyrek-
tywy nr 2014/95/UE, implementowanej do polskiego prawa ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r.1. 
Czynniki wewnętrzne determinujące raportowanie niefinansowe związane są z problemem 
jakości zarządzania, w tym strategicznego podejścia menedżerów do zarządzania przyszłą 
wartością przedsiębiorstwa. Warte podkreślenia jest, że mimo zewnętrznego impulsu nowych 
rozwiązań prawnych to właściwie przygotowany proces raportowania może przynieść liczne 
korzyści także dla samego przedsiębiorstwa.

Raportowanie to ostatni etap procesu związanego z identyfikacją, pomiarem oraz inter-
pretacją dokonań niefinansowych oraz ich wpływu na osiągane wyniki finansowe. Jedną 
z koncepcji możliwych do zastosowania, o dużej potencjalnej sile oddziaływania na rozwój 
przedsiębiorstw poprzez skuteczne wsparcie tych procesów, jest pomiar dokonań (ang. perfor-
mance measurement). Celem artykułu jest prezentacja korzyści zastosowania koncepcji pomiaru 
dokonań, w tym w ramach procesów raportowania niefinansowego, z uwzględnieniem ewo-
lucji pomiaru dokonań. W artykule wykorzystano szeroki przegląd literatury przedmiotu.

2.  Koncepcja pomiaru dokonań jako narzędzia 
wspierającego zarządzanie

Współczesne zarządzanie w warunkach ciągłych oraz dynamicznych zmian otoczenia 
wymaga stosowania właściwych informacji w procesach podejmowania decyzji, szczegól-
nie w zakresie decyzji długoterminowych, o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa2. 
P. F. Drucker napisał, że „informacja jest narzędziem, którego prawdziwy potencjał dopiero 
odkrywamy”3. Umiejętne wykorzystanie informacji pozwala w znaczny sposób ograniczyć 
ryzyko prowadzonej działalności4. Współczesne firmy znalazły się w centrum rewolucyjnych 
przemian, w ramach których konkurencja przemysłowa ustępuje miejsca konkurencji infor-
macyjnej. Realną korzyść przynieść może oparcie konkurencji na realizowaniu swojej dzia-
łalności z maksymalną wydajnością i efektywnością oraz podejmowaniu jak najmądrzejszych 
decyzji biznesowych5. Przedsiębiorstwa do właściwego i racjonalnego zarządzania potrzebują 
rzetelnych informacji, co wymaga rozumienia istoty działalności nie tylko w ujęciu finanso-
wym, lecz także w operacyjnym6.

1 Dz.U. z 2017 r., poz. 61.
2 Por. J. Nesterak, Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 66.
3 P. F. Drucker, Zarządzanie XX wieku – wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 127.
4 R. Kowalak, Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wydaw-

nictwo Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 77.
5 T. H. Davenport, J. G. Harris, Inteligencja analityczna w biznesie: nowa nauka zwyciężania, MT Biznes, War-

szawa 2010, s. 26.
6 Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?, Pricewa-

terhouseCoopers, 2009, s. 9, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/Raport_CPM.pdf
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Współcześnie wartość przedsiębiorstwa oceniana jest przy uwzględnieniu celów szero-
kiego grona interesariuszy, których wzrost oczekiwań względem tworzonej przez podmiot 
wartości wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na przetworzone informacje. Poszcze-
gólne grupy interesariuszy mają różne potrzeby, siły wpływu czy też oczekiwania względem 
przedsiębiorstwa, a ich cele są bardzo zróżnicowane i częściowo wykluczające się wzajemnie7. 
Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa budowana jest na realizacji trzech grup celów: 
ekonomicznych, społecznych oraz ekologicznych, które po uwzględnieniu kompetencji przed-
siębiorstwa determinują możliwość jego rozwoju.

Koncepcją umożliwiającą efektywne ustalanie, monitorowanie oraz ocenę skuteczności 
realizacji założonych celów jest zarządzanie dokonaniami przedsiębiorstwa. Współczesne 
zarządzanie dokonaniami wynika z ewolucji zarządzania w kierunku rozwoju wielowymiaro-
wego i zrównoważonego pomiaru dokonań oraz nowych ram koncepcyjnych rachunkowości 
zarządczej. Zarządzanie dokonaniami ukierunkowane jest na monitorowanie i stymulowanie 
realizacji strategii przedsiębiorstwa, wykorzystywane jest także w procesie ciągłego aktuali-
zowania strategii w zakresie realizacji celów przedsiębiorstwa8 oraz tworzenia wartości dla 
poszczególnych grup interesariuszy. Współczesne podejście do oceny efektywności charakte-
ryzuje wieloaspektowość, powiązanie ze strategią firmy, satysfakcją klientów i interesariuszy, 
indywidualny dobór finansowych i pozafinansowych kryteriów oceny dla danej organizacji, 
równoważenie i odniesienie ocen do konkurencji9. M. Hagos i G. Pal10 podkreślają długoter-
minowe znaczenie zarządzania dokonaniami i ścisły związek koncepcji z zarządzaniem, jak 
również w zasadniczy sposób uwypuklają wagę pomiaru dokonań w realizacji założonych 
celów. Proces zarządzania dokonaniami zaczyna się od ustalenia strategii, co wymaga sfor-
mułowania wizji, misji i wartości oraz zdefiniowania celów biznesowych, zarówno na pozio-
mie jednostki jako całości, jak i poszczególnych pracowników oraz ich zespołów. Zarządzanie 
dokonaniami jest jedną z najbardziej efektywnych metod ustalania, monitorowania oraz 
oceny osiągania założonych celów, jest wręcz filozofią zarządzania, w myśl której skupienie 
na realizacji celów poprawia efektywność działalności, jak również daje liczne korzyści inte-
resariuszom przedsiębiorstwa11.

Jakość decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie jest zdeterminowana jakością dys-
ponowanej informacji o dokonaniach, na podstawie której decyzje te są podejmowane12. 

 7 Por. M. Arnaboldi et al., Performance Measurement and Management for Engineers, Elsevier, London/San 
Diego 2015, s. 18.

 8 Por. B. Nita, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, 
„Monografie i Opracowania nr 192, Prace Naukowe” 2009, nr 68, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 
2009, s. 138.

 9 J. Czekaj, Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, Wydawnictwo WNT, Warszawa 
2013, s. 241.

10 Za: A. Ates et al., The Development of SME Managerial Practice for Effective Performance Management, „Jour-
nal of Small Business and Enterprise Development” 2013, vol. 20, no. 1, s. 31–34.

11 Por. T. Rojek, Key Features and Imperatives of Performance Management, w: Performance Management. Con-
cepts and Methods, red. J. Nesterak, B. Ziębicki, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2011, s. 125.

12 Por.  B.  Nita, Sprawozdawczość zarządcza. Analizy i  raporty wewnętrzne w  controllingu, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 13.
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Zarządzanie dokonaniami integruje procesy zbierania i przetwarzania danych oraz infor-
macji z posiadaną przez przedsiębiorstwo strategią. Do korzyści zaliczyć można poprawę 
efektywności działalności przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka13. Zakres funkcjonalny 
zarządzania dokonaniami obejmuje nie tylko procesy raportowania wyników oraz budże-
towania, ale także wspieranie implementacji strategii oraz tworzenia wartości dla interesa-
riuszy przez wykorzystanie kompetencji analitycznych i planistycznych14.

Pomiar dokonań jest instrumentem efektywnego zarządzania, ale wymaga wdrożenia 
efektów pomiaru w postaci procesów zarządzania dokonaniami. Zakres pomiaru dokonań 
wraz z rozwojem koncepcji w czasie znacznie się poszerzył i wyszedł poza ściśle rozumiany 
proces pomiaru, w kontekście oceny tych dokonań, jak też wykorzystania wniosków z tej 
oceny w procesach zarządzania, służących poprawie dokonań w przyszłości. Podstawową 
przesłanką pomiaru dokonań jest potrzeba ustalenia bieżącej pozycji i sytuacji ekonomicz-
nej przedsiębiorstwa, co wymaga jednak oceny możliwości rozwoju przedsiębiorstwa oraz 
jego potencjału w zakresie przyszłych dokonań15.

3. Ewolucja pomiaru dokonań

Pomiar dokonań pozwala na ocenę realizacji strategii oraz wynikających z niej celów 
podmiotu. Jednym z głównych celów pomiaru dokonań jest dostarczanie wiarygodnych 
informacji wspierających podejmowanie decyzji16. W. Skoczylas17 opisuje pomiar dokonań 
jako system wskaźników, zawierających odpowiednio dobrane wskaźniki finansowe i niefi-
nansowe ujęte w związki przyczynowo-skutkowe z różnych obszarów działalności, wykorzy-
stywane do permanentnego pomiaru dokonań na płaszczyźnie jednostek organizacyjnych, 
procesów i pracowników oraz umożliwiających uczenie się organizacji.

Czynność analizowania własnych wyników ekonomicznych i dokonań była prowadzona 
niemal od zawsze. Jej początki wiązać można z wprowadzeniem pierwszych elementów 
rachunkowości, prawdopodobnie najstarszej nauki ekonomicznej18. Wskazuje się, że pomiar 
wyników działalności, mający pierwotnie formę pomiaru wyników finansowych, towarzyszy 

13 Por. B. Ziębicki, Business Performance Management – A New Concept of Performance Management, w: Per-
formance Management. Concepts and Methods, red. J. Nesterak, B. Ziębicki, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kra-
ków 2011, s. 30.

14 Por. S. Tonchia, L. Quagini, Performance Measurement. Linking Balanced Scorecard to Business Intelligence, 
Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2010, s. 83.

15 Por. B. Nita, Rola rachunkowości…, op.cit., s. 57.
16 J. Ukko et al., Performance Measurement Impacts on Management and Leadership: Perspectives of Manage-

ment and Employees, „International Journal of Production Economics” 2007, 110, s. 39.
17 W. Skoczylas, Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Wydaw-

nictwo Naukowe US, Szczecin 2013, s. 33.
18 I. Kumor, E. Maćkowiak, Od znaków kamiennych do sprawozdania z sytuacji finansowej, w: Abacus – od 

źródeł rachunkowości po współczesność, red. S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
Toruń 2014, s. 64.
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ludziom od wieków, a jedną z pierwszych zachowanych wzmianek były pisma weneckich 
zakonników, którzy w XIII w. opracowali system wenecki, zwany również systemem podwój-
nej księgowości19.

Współcześnie, w erze informacji coraz większe znaczenie ma zarządzanie dokonaniami, 
wspomagające zarządzanie strategiczne w warunkach dynamicznie zmieniającego się otocze-
nia, wyrażające się w postaci identyfikacji założeń strategicznych, pomiarze dokonań oraz ich 
oceny i podejmowaniu działań na bazie tej oceny20. Strategia zaczęła uwzględniać oczekiwa-
nia innych interesariuszy oprócz właścicieli przy wskazywaniu zamierzonych celów przedsię-
biorstwa. Na rysunku 1 zaprezentowano zestawienie etapów rozwoju koncepcji związanych 
z pomiarem dokonań oraz sterowaniem i zarządzaniem dokonaniami.

Rysunek 1. Ewolucja zarządzania dokonaniami

Kontrola zarządcza (management control)

R. N. Anthony
1965 r.

Postulaty włączenia miar nie�nansowych

Połowa lat 80.

Systemy wielowymiarowego pomiaru dokonań (balanced
scorecard) i nowe spojrzenie na sterowanie (levers of control)

Lata 90. 
R.S. Kaplan 
i D.P. Norton (1992 r.),
R. Simons (1995 r.)

Koncepcje zarządzania dokonaniami
(performance management)

Przełom XX i XXI w.

Zintegrowane, strategiczne
zarządzanie dokonaniami

Źródło: B. Nita, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, „Monografie 
i Opracowania nr 192, Prace Naukowe” 2009, nr 68, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, s. 124.

Z biegiem czasu rosła złożoność koncepcji i stopień ich skomplikowania, a najnowsze 
koncepcje uwzględniają zintegrowane, kompleksowe i strategiczne zarządzanie dokona-
niami. Od lat 60. do 80. XX w. przeważał pogląd o zorientowaniu zarządzania na sterowanie 
menedżerskie (kontrolę zarządczą), co wymagało odgórnego zarządzania ukierunkowanego 
na dokonania finansowe przedsiębiorstwa. Koncepcja ta rozwinęła się w kolejnych latach 
przez uwzględnienie mierników i aspektów niefinansowych dokonań, co wynikało także 
z fali krytyki w latach 70. i 80. XX w. pomiaru dokonań opartego na tradycyjnej rachunko-
wości, związanej z pomiarem wyników finansowych. Do lat 80. główny nacisk położony był 
na dokonania finansowe oraz w pewnych przypadkach systemy mierników finansowych. 

19 R. Haffer, Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszuki-
waniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 299.

20 Por. W. Skoczylas, Zarządzanie dokonaniami przedsiębiorstw, w: System pomiaru dokonań w przedsiębior-
stwach, red. A. Niemiec, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016, s. 26.
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Podejście to było szeroko krytykowane w literaturze21; w późniejszych latach na znaczeniu 
zaczęły zyskiwać dokonania niefinansowe, a trend ten został podtrzymany poprzez połącze-
nie mierników dokonań finansowych i niefinansowych w postaci zrównoważonych syste-
mów22. Przedsiębiorstwa zrozumiały, że konkurowanie w ciągle zmieniającym się otoczeniu, 
także w ujęciu międzynarodowym, wymaga analizy i zrozumienia własnych osiągnięć przez 
stosowanie właściwych mierników dokonań23. Zaczęto zwracać uwagę na inne niż finan-
sowe aspekty osiągnięć, takie jak jakość, czas, koszt, elastyczność czy zadowolenie klientów24. 
Współcześnie w ramach zarządzania dokonaniami dominuje pogląd o jego strategicznym, 
zintegrowanym oraz zrównoważonym charakterze25.

W literaturze polskiej koncepcja pomiaru dokonań jest przedmiotem opracowań od krót-
kiego czasu, choć w literaturze światowej temat ten jest obecny od lat 60. XX w., a w latach 90. 
zyskał na znaczeniu. Temat pomiaru dokonań oraz systemów pomiaru dokonań jest obiektem 
wzmożonych badań od połowy lat 80. XX w., jak również stale wzrastającego zainteresowania 
firm z wszystkich sektorów26. W okresie tym pomiar dokonań przesunął się od nakierowania 
na czysty wynik finansowy do bardziej złożonych charakterystyk biznesowych, uwzględnia-
jąc również niefinansową perspektywę pomiaru27.

J. Michalak28 wyodrębnił trzy fazy ewolucji koncepcji pomiaru dokonań przy zastoso-
waniu kryteriów chronologicznych i przedmiotu pomiaru wyników:
1) faza pierwsza – pomiar dokonań z wykorzystaniem pojedynczych mierników finansowych;
2) faza druga – pomiar dokonań przy zastosowaniu systemów wskaźników finansowych;
3) faza trzecia – wielokryterialny pomiar dokonań z wykorzystaniem mierników zdywer-

syfikowanych, z uwzględnieniem trzech sposobów rozumienia celu funkcjonowania 
przedsiębiorstwa:

21 Wielu autorów za: N. Yadav et al., Performance Measurement and Management Frameworks. Research Trends 
of the Last Two Decades, „Business Process Management Journal” 2013, vol. 19, no. 6.

22 Por. M. Kotłowska, R. Kowalak, Kluczowe mierniki dokonań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnic-
two UE we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 89.

23 Por. P. Taticchi et al., Performance Measurement and Management Systems: State of the Art, Guidelines for 
Design and Challenges, „Measuring Business Excellence” 2012, vol. 16, no. 2, s. 41; M. K. Sharma et al., Practise 
of Performance Measurement: Experience from Indian SMEs, „International Journal of Globalisation and Small 
Business” 2005, vol. 1, no. 2.

24 Por. S. S. Nudurupati et al., State of the Art Literature Review on Performance Measurement, „Computer and 
Industrial Engineering” 2011, 60, s. 280.

25 Por. B. Nita, Rola rachunkowości…, op.cit., s. 125.
26 P. Garengo et al., Performance Measurement Systems in SMEs: A Review for a Research Agenda, „Interna-

tional Journal of Management Reviews” 2005, vol. 7, no. 1, s. 25; P. Taticchi et al., Performance Measurement and 
Management in Smes: Discussion of Preliminar Results from an Italian Survey, w: Business Performance Measure-
ment and Management, red. P. Taticchi, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2010, s. 3; P. Taticchi et al., Perfor-
mance Measurement and Management Systems…, op.cit.; A. A. de Waal, K. Kourtit, Performance Measurement 
and Management in Practise. Advantages, Disadvantages and Reasons for Use, „International Journal of Produc-
tivity and Performance Management” vol. 2013, 62, no. 5, s. 446.

27 Por. M. Franco-Santos et al., Toward a Definition of a Business Performance System, „International Journal 
of Operations and Production Management” 2007, vol. 27, no. 8, s. 786.

28 J. Michalak, Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa 2008, s. 77.
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 – maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy,
 – maksymalizacja wartości dla interesariuszy,
 – maksymalizacja kapitału intelektualnego.

Pozwala to na wyróżnienie następujących etapów w rozwoju koncepcji dokonań, przy 
czym zauważyć trzeba, że kolejne dołączały do poprzednich, a nie je zastępowały29:
1) lata 70. XX w. – okres stosowania finansowych wskaźników wyników,
2) lata 80. XX w. – włączenie wskaźników niefinansowych,
3) lata 90. XX w. – włączenie zróżnicowanych oczekiwań interesariuszy,
4) początek XXI w. – zróżnicowane cele oraz powiązanie systemów dokonań z systemem 

motywacyjnym,
5) ok. 2005 r. – konwergencja wewnętrznych i zewnętrznych wskaźników wyników.

Podkreślić trzeba, że ostatnie 30 lat to wręcz rewolucja w zakresie pomiaru i zarządza-
nia dokonaniami, tradycyjne księgowe mierniki zastąpione zostały zrównoważonym zesta-
wem finansowych i niefinansowych kluczowych mierników dokonań (ang. Key performance 
indicators, KPIs)30. Nastąpiło również przesunięcie od stosowania prostych i nieskompliko-
wanych metod oraz koncepcji do rozwiązań bardziej złożonych, uwzględniających różne 
perspektywy dokonań.

Systemy pomiaru dokonań na pierwszym etapie swojego rozwoju skupiały się na prostych 
miernikach finansowych, z biegiem czasu ewoluowały w formę ustrukturalizowaną i usys-
tematyzowaną w postaci wielu systemów wskaźników finansowych. Mimo tej profesjonali-
zacji brakowało w tych systemach uwzględnienia dokonań niefinansowych i strategicznego 
spojrzenia na długoterminowe motory przewag konkurencyjnych, wpływających na przy-
szłe wyniki finansowe. W wyniku krytyki tradycyjnych systemów pomiaru dokonań, sku-
pionych na miernikach finansowych, stworzono wielowymiarowe, zrównoważone modele 
w celu wspierania rozwoju organizacji i poprawy zarządzania w przedsiębiorstwach, szcze-
gólnie dużych31. Koncepcja strategicznego pomiaru dokonań została opracowana w odpowie-
dzi na krytykę tradycyjnych systemów pomiaru dokonań, które były nakierowane na finanse 
i skupione na historycznych wynikach32. W jej ramach dokonania są wiązane z wizją przedsię-
biorstwa, jego celami oraz strategią. W tabeli 1 zaprezentowano ewolucję systemów pomiaru 
dokonań z ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego33.

29 W. Skoczylas, Wskaźniki i systemy…, op.cit., s. 34; J. Michalak, Pomiar dokonań…, op.cit., s. 79.
30 Por. M. Bourne et al., Emerging Issues in Performance Measurement, „Management Accounting Research” 

2014, 25, s. 118; P. Taticchi et al., Performance Measurement and Management: A Literature Review and a Rese-
arch Agenda, „Measuring Business Excellence” 2010, vol. 14, no. 1, s. 5; S. Sousa, E. Aspinwall, Development of 
Performance Measurement Framework for SMEs, „Total Quality Management” 2010, vol. 21, no. 5, s. 480.

31 P. Garengo et al., Performance Measurement…, op.cit., s. 25, 32.
32 M. Hudson et al., Theory and Practise in SME Performance Measurement Systems, „International Journal of 

Operations and Production Management” 2001, vol. 21, no. 8, s. 1099.
33 Systemy te w literaturze można spotkać pod nazwami: współczesne, zintegrowane, kompleksowe, strate-

giczne lub biznesowe systemy pomiaru dokonań.
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Tabela 1. Ewolucja systemów pomiaru dokonań

Tradycyjne systemy pomiaru dokonań Nowoczesne systemy pomiaru dokonań

Oparcie na tradycyjnych systemach rachunkowości
Oparcie na kategorii kosztów/wydajności
Kompromis pomiędzy dokonaniami
Zorientowanie na zyski
Krótkoterminowa orientacja
Przewaga indywidualnych mierników
Przewaga funkcjonalnych mierników
Porównanie z normami
Celem pomiaru jest ocena
Utrudnia ciągłe doskonalenie

Oparcie na strategii przedsiębiorstwa
Oparcie na wartości (ang. value-based)
Kompatybilność dokonań
Zorientowanie na klienta
Długoterminowa orientacja
Przewaga mierników grupowych (zespołowych)
Przewaga mierników poprzecznych (przekrojowych)
Monitorowanie doskonalenia (poprawy)
Celem pomiaru jest ocena i zaangażowanie
Podkreśla potrzebę ciągłego doskonalenia

Źródło: C. S. L. Tan, K. X. Smyrnios, How do Australian Fast-Growth Small-to-Medium Enterprises Measure Performance?, 
„Journal of Enterprising Culture” 2011, vol. 19, no. 1, s. 46.

W bieżącej literaturze w zakresie systemów pomiaru dokonań wyraźnie podkreśla się 
potrzebę identyfikacji i pomiaru czynników napędzających dokonania oraz potrzebę wyj-
ścia poza zazwyczaj stosowane mierniki finansowe34. Podsumowując zmiany w systemach 
pomiaru dokonań, które zaszły w ostatnich dwudziestu latach, należy wskazać, że dotyczyły 
one odejścia od grupy mierników finansowych w kierunku zestawu zintegrowanych mier-
ników oraz przejście od perspektywy operacyjnej do perspektywy strategicznej, jak również 
uwzględnienie wszystkich interesariuszy w miejsce wybranych grup interesariuszy35.

System pomiaru dokonań ewoluuje w przedsiębiorstwach przez cztery fazy (Ad-hoc, 
Dorastanie, Dorosłość Dojrzałość), oparte na sześciu kierunkach: zakres pomiaru, zbieranie 
danych, przechowywanie danych, komunikacja rezultatów dokonań, stosowanie mierników 
dokonań, jakość procesów pomiaru dokonań36. Wraz z rozwojem systemu wzrasta też stopień 
jego wykorzystania oraz intensywność stosowania. Część firm wprowadzających koncepcję 
pomiaru dokonań do zarządzania zaczyna od stosowania wskaźników finansowych, choć 
w erze informacji coraz więcej firm zauważa potrzebę szerszego spojrzenia na całokształt 
działalności, co wiąże się z uwzględnianiem wskaźników niefinansowych oraz próbą iden-
tyfikacji istniejących zależności pomiędzy poszczególnymi kategoriami wyników.

34 S. Perera, P. Baker, Performance Measurement Practices in Small and Medium Manufacturing Enterprises 
in Australia, „Small Enterprise Research” 2007, vol. 15, no. 2, s. 23.

35 Por. N. Yadav et al., Performance Measurement…, op.cit., s. 964; S. Srimai et al., Evolutionary Paths of Per-
formance Measurement: An Overview of its Recent Development, „International Journal of Productivity and Per-
formance Management” 2011, vol. 60, no. 7.

36 P. Cocca, M. Alberti, A Framework to Assess Performance Measurement Systems in SMEs, „International 
Journal of Productivity and Performance Management” 2010, vol. 59, no. 2, s. 188.
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4.  Pomiar kluczowych mierników dokonań (KPIs) 
i ich raportowanie

Sprawozdanie z działalności jednostki, sporządzane przez przedsiębiorstwa w wyniku sto-
sowania artykułu 49 ustawy o rachunkowości (UoR) powinno obejmować informacje o aktu-
alnej i przewidywanej sytuacji finansowej. Zgodnie z artykułem 49b UoR podmioty objęte 
rozszerzonym raportowaniem niefinansowym sporządzają oświadczenie na temat informacji 
niefinansowych lub odrębne sprawozdanie, obejmujące między innymi zwięzły opis modelu 
biznesowego jednostki oraz kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności (KPIs), związane 
z działalnością jednostki (w szczególności w odniesieniu do aspektów społecznych, pracowni-
czych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korup-
cji). Wskaźniki efektywności37 służą monitorowaniu dokonań niefinansowych w stosunku 
do przyjętych celów oraz są pomocne interesariuszom w ocenie postępów, jakie poczyniło 
przedsiębiorstwo. Przedstawiane informacje niefinansowe są niezbędne dla oceny rozwoju, 
wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej działalności na zagadnienia w obszarach niefi-
nansowych. Istotność informacji należy oceniać w kontekście, analizę należy przeprowadzić 
nie tylko z punktu widzenia spółki, lecz także różnych grup jej interesariuszy. Ujawnienia 
informacji powinny obejmować jedynie sprawy o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstw 
i ich interesariuszy, co uwzględniać powinno przyjęte przez przedsiębiorstwo cele, jak też 
oczekiwania interesariuszy względem polityki raportowania przedsiębiorstwa.

Osiągnięcie konkretnego celu wymaga wcześniejszego zidentyfikowania mierników, które 
będą mierzyć poziom jego realizacji38. System pomiaru dokonań ma za zadanie zbieranie, 
integrację oraz analizowanie mierników dokonań, co wpływa na poprawę procesów podej-
mowania decyzji, zweryfikowanie strategii oraz zwiększenie spójności realizacji strategii 
wewnątrz przedsiębiorstwa39. System ten jest powiązany z koncepcją zarządzania procesowego 
w przedsiębiorstwie, pozwala na całościowe spojrzenie na prowadzoną działalność w ujęciu 
długoterminowym i bieżącą kontrolę wyników prowadzonej działalności. Jej wprowadzenie 
wymaga strategicznego przeanalizowania pozycji oraz potencjału przedsiębiorstwa, co wiąże 
się również ze skonkretyzowaniem takich kategorii, jak misja, wizja, strategia, cele, kluczowe 
czynniki sukcesu. Cele wynikające ze strategii powinny być zgodne z metodologią SMART, 
a ich kontrola przeprowadzana za pomocą kluczowych mierników dokonań (KPIs). Ocena 

37 Ze względów językowych pojęcia „wskaźniki efektywności” oraz „mierniki dokonań” są używane zamien-
nie. Są to dwa różne tłumaczenia kategorii performance indicators, występujące niezależnie w polskiej literaturze.

38 R. Kowalak, Benchmarking…, op.cit., s. 114; M. Kotłowska, R. Kowalak, Kluczowe mierniki…, op.cit., s. 17.
39 P. Taticchi, Preface, w: Business Performance Measurement and Management. New Contexts, Themes and 

Challanges, red. P. Taticchi, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2010, s. IX.
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efektywności prowadzonej działalności przy wykorzystaniu KPIs jest jednym z warunków 
podejmowania racjonalnych decyzji, zgodnych ze strategią oraz celami podmiotu40.

Pojęcia dokonania oraz wyniki stosowane są w literaturze zamiennie. Są to wyrażenia 
bliskoznaczne, a słowo performance tłumaczone jest również za pomocą terminów osiągnię-
cia, efekty lub rezultaty. W literaturze spotkać się można z odmiennym podejściem, wska-
zuje się na różnice między tymi pojęciami oraz dokonuje się prób rozdziału tych kategorii41. 
Trudności w stosowaniu i tłumaczeniu wynikają z szerokiego zakresu znaczeniowego słowa 
„performance”. W tabeli 2 zaprezentowano przegląd definicji tego pojęcia.

Tabela 2. Przegląd definicji dokonań

Autor Definicja dokonań

M. Lebas (1995) Potencjał dla przyszłej udanej implementacji (realizacji) działań, aby osiągnąć cele

A. Neely et al. (1996) Skuteczność i efektywność celowego działania

G. Wunderlin (1999) Dokonania przedsiębiorstwa jako systemu w konkretnym otoczeniu określa się 
na podstawie efektywności transformacji wniesionych zasobów dla osiągnięcia określonych 
efektów i skuteczności, którą może być zadowolenie z wygenerowanych efektów

O. Hoffmann (1999) Oceniany wkład w osiągnięcie celów organizacji, który może być wniesiony przez 
poszczególne osoby, grupy, pracowników organizacji lub zewnętrzne grupy 
(np. dostawców) 

W. A. Nowak (2001) Rezultaty z zakresu skuteczności i efektywności, przy uwzględnieniu zdolności organizacji 
do uczenia się

M. Grüning (2002) Zdolność przedsiębiorstwa do osiągania celów, a więc wypełniania oczekiwań.
Dokonania przedsiębiorstwa mają wielowymiarową naturę, określoną przez 
współzależności integrujące zarówno strategiczne, jak i operacyjne aspekty

T. Wettstein (2002) Stopień zadowolenia ważnych grup interesariuszy

Europejska Fundacja 
Zarządzania Jakością 
(European Foundation 
for Quality Management, 
EFQM) (2003) 

Stopień realizacji osiągnięć indywidualnych, zespołowych, organizacji i procesu

A. Bourguignon (2004) Urzeczywistnienie celów organizacyjnych, niezależnie od ich liczby i treści

O. Krause (2005) Stopień osiągnięcia celu lub potencjalnie możliwych zadań, które dla interesariuszy 
są najważniejszą cechą organizacji. Na tej podstawie dokonania można objaśnić przez 
wielowymiarowy zestaw kryteriów. Źródłem dokonań są działania aktorów w procesach 
gospodarczych

D. Hilgers (2008) Dokonania są konsekwencją skuteczności i efektywności działań na wszystkich 
płaszczyznach dokonań i decyzji organizacji z uwzględnieniem zadowolenia różnych grup 
interesariuszy i wielowymiarowych celów

Źródło: W. Skoczylas, Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Wydawnictwo 
Naukowe US, Szczecin 2013, s. 24–25; M. Lebas, Performance Measurement and Performance Management, „International Jour-
nal of Production Economics” 1995, 41, s. 23; B. Nita, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami 
przedsiębiorstwa, „Monografie i Opracowania nr 192, Prace Naukowe” 2009, nr 68, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, s. 37, 39.

40 Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C. H. Beck, Warszawa 2010, 
s. 382.

41 Por. W. Skoczylas, Wskaźniki i systemy…, op.cit., s. 24; J. Michalak, Pomiar dokonań…, op.cit., s. 47; B. Nita, 
Rola rachunkowości…, op.cit., s. 41–42.
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W treści definicji powtarza się pogląd, że dokonania wynikają z realizacji założonych 
celów, służą do oceny skuteczności i efektywności tej realizacji. Dokonania pozwalają 
na ocenę przeszłych wyników działalności i jej efektywności, jak również są wykorzysty-
wane do przewidywania i kreowania przyszłości poprzez silny wpływ na procesy podejmo-
wania decyzji. J. W. Ong i H. B. Ismail42 wskazują, że na dokonania (ang. performance) firmy 
składają się: ogólne dokonania, finansowe dokonania, wzrost wielkości (rozwój) firmy oraz 
utrzymanie klienta, subiektywnie porównane z bliskimi konkurentami, średnią sektorową 
oraz konkurentami o podobnej wielkości. Na dokonania wpływa duża liczba wielowymia-
rowych czynników charakteryzujących się dynamicznym zachowaniem43. Warto podkreślić, 
że dokonania są określone dla danego podmiotu podejmującego decyzje oraz konkretnych, 
specyficznych warunków otoczenia. Dokonania oraz rozwój przedsiębiorstwa są wynikiem 
posiadanych oraz wykorzystywanych zasobów, co w konsekwencji skutkuje wytworzeniem 
przewagi konkurencyjnej44. B. Nita45 w wyniku przeprowadzonych badań doszedł do wielu 
wniosków dotyczących dokonań, wskazując, że to wieloaspektowa kategoria ekonomiczna, 
przekraczająca kategorię wyników przez uwzględnienie nie tylko efektów działalności, lecz 
także zamierzeń i celów. Wskazuje również, że koncepcja dokonań zorientowana jest zarówno 
na przeszłość, jak i przyszłość, jak również należy je postrzegać dynamicznie w ujęciu pro-
cesowym. M. Lebas46 podkreśla, że dokonania dotyczą zwłaszcza przyszłości, szczególnie 
w zakresie zarządzania, mniej przeszłości, co związane jest z zdolnościami ocenianego pod-
miotu. Warta podkreślenia jest dwustronna relacja między dokonaniami a wartością przed-
siębiorstwa, jako że zarówno dokonania wpływają na wartość przedsiębiorstwa, jak i wartość 
wpływa na te dokonania47.

Pomiar dokonań jest utrudniony przez szybko zmieniające się otoczenie, w którym 
mierniki jedynie informują o wielkości pewnych zjawisk, ale ich wykorzystanie przy podej-
mowaniu decyzji jest ograniczone, przez co mogą nie przekładać się na ułatwianie reali-
zacji założonych celów. Dynamicznie zmieniające się otoczenie wpływa na zróżnicowanie 
wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa mierników, jako że każde z nich działa w innych 
warunkach otoczenia48.

Pomiar dokonań prowadzony jest na podstawie mierników dokonań, wynikających ze 
strategii oraz bezpośrednio powiązanych z celami przedsiębiorstwa49. Mierniki są podstawą 

42 J. W. Ong, H. B. Ismail, Entrepreneurial Traits and Firm Serendipity-Seeking on SMEs’ Performance: The Effect 
of Firm Size, „Journal of Enterprising Culture” 2012, vol. 20, no. 3, s. 267.

43 P. Garengo et al., Performance Measurement…, op.cit., s. 34–35.
44 Por. T. Rojek, Key Features…, op.cit., s. 138; G. Urbanek, Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2011, s. 315.
45 B. Nita, Rola rachunkowości…, op.cit., s. 406.
46 M. Lebas, Performance Measurement and Performance Management, „International Journal of Production 

Economics” 1995, 41, s. 23.
47 T. Rojek, Key Features…, op.cit., s. 141.
48 Por. S. Sousa, E. Aspinwall, Development…, op.cit., s. 475.
49 Por. A. Niemiec, Mierniki pomiaru dokonań, w: System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach, red. A. Nie-

miec, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016, s. 86.
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do oceny osiągniętych wyników prowadzonej działalności oraz wykorzystywane są pod-
czas wszystkich procesów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, w tym procesów 
podejmowania decyzji. Mierniki dokonań stanowią urzeczywistnienie statycznych wizji 
i strategii przedsiębiorstwa przez zapewnienie określonych mierzalnych oczekiwań, które 
pomagają pracownikom w wypełnianiu ich roli w zapewnieniu sukcesu przedsiębiorstwa50.

Stosowane w praktyce mierniki są opisywane z wykorzystaniem charakterystyk. Za naj-
ważniejszy podział należy uznać podział mierników na wynikowe i wyprzedzające, które 
podlegać powinny badaniu w kontekście wzajemnego wpływu. Mierniki przyczynowe 
(wyprzedzające) wytwarzają lub przewidują przyszłe rezultaty przedsiębiorstwa, tworzą war-
tość w przyszłości i pozwalają na identyfikację decyzji, które muszą zostać podjęte. Wskazują 
na generatory przyszłych wyników na podstawie takich kategorii, jak: jakość, elastyczność, 
wykorzystanie zasobów i innowacje, które mają wpływ na obecne lub przyszłe wyniki przed-
siębiorstwa, przykładowo zadowolenie klientów. Są podstawą budowy systemu mierników 
dokonań ze względu na możliwość wykorzystania ich przy ocenie przyszłych dokonań przed-
siębiorstwa. Mierniki opóźnione (wynikowe) stosowane są do pomiaru skutków (efektów) 
podjętych działań, są bezpośrednio wyprowadzane z celu interesariuszy i dlatego najczęściej 
mają charakter finansowy, w większości przypadków wzrost wartości dla właścicieli, opisują 
rzeczywiste, bieżące rezultaty uzyskane w danym okresie, pozwalają na ocenę, czy założone 
cele strategiczne zostały osiągnięte.

Mierniki mają trzy podstawowe funkcje: kontrolną, komunikacyjną oraz usprawniającą51. 
Są niezbędne w procesie podejmowania decyzji na każdym poziomie zarządzania. Mierniki 
pozwalają organizacji na przekazanie strategii wszystkim zainteresowanym za pomocą kate-
gorii, które mogą oni zrozumieć. Mierniki dokonań są wykorzystywane do powiązania misji 
oraz strategii przedsiębiorstwa z jego działalnością operacyjną52. Stosowane są do komunika-
cji członkom organizacji założeń strategicznych poprzez przetłumaczenie celów strategicznych 
na cele pojedynczych pracowników lub ich zespołów. S. A. Melnyk et al.53 definiują miernik 
dokonań jako obliczalny i weryfikowalny instrument wykorzystywany do ilościowego okre-
ślenia skuteczności i/lub efektywności podejmowanych działań54. Wskazuje się następujące 
kluczowe charakterystyki mierników dokonań55:

50 Por. K. K. Choong, Understanding the Features of Performance Measurement System: A Literature Review, 
„Measuring Business Excellence” 2013, vol. 17, no. 4, s. 103.

51 F. Franceschini et al., Management by Measurement. Designing Key Performance Indicators and Performance 
Measurement Systems, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2007, s. 10–11.

52 Por. Melnyk et al., Metrics and Performance Measurement in Operations Management: Dealing with the 
Metrics Maze, „Journal of Operations Management” 2004, vol. 22, no. 3; X. Koufteros et al., The Effect of Perfor-
mance Measurement Systems on Firm Performance: A Cross-sectional and a Longitudinal Study, „Journal of Ope-
rations Management” 2014, 32.

53 S. A. Melnyk et al., Is Performance Measurement and Management Fit for the Future?, „Management Acco-
unting Research” 2014, 25, s. 175.

54 Por. C. S.L. Tan, K. X. Smyrnios, How do Australian Fast-Growth Small-to-Medium Enterprises Measure Per-
formance?, „Journal of Enterprising Culture” 2011, vol. 19, no. 1, s. 44.

55 Wielu autorów za: M. Hudson et al., Theory and Practise…, op.cit., s. 1101.
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• pochodzenie ze strategii,
• jasne określenie z wyraźnym celem,
• odpowiedniość i łatwość w obliczaniu,
• prostota w zrozumieniu i stosowaniu,
• zapewnienie szybkiej i dokładnej informacji zwrotnej,
• powiązanie operacji z celami strategicznymi,
• stymulowanie ciągłego doskonalenia.

Procesy podejmowania decyzji powinny być wsparte przez informacje pochodzące z jako-
ściowego oraz subiektywnego pomiaru dokonań. W literaturze związanej z zarządzaniem 
strategicznym od kilku dekad trwa metodologiczna dyskusja związana z wynikami badań 
dotyczącymi doboru „właściwych” mierników dokonań56.

Mierniki są łączone w różnego rodzaju zestawy, rzadko występują w samodzielnej postaci. 
W zależności od potrzeb, w tym złożoności procesów oraz wymagań otoczenia, mierniki mogą 
tworzyć uporządkowane zestawy powiązanych mierników lub też stanowić grupę niezwią-
zanych ze sobą mierników. Zestaw ten powinien odzwierciedlać rzeczywisty stan dokonań 
we wszystkich obszarach aktywności przedsiębiorstwa, a zastosowane mierniki powinny być 
przy tym powiązane z syntetyczną oceną działalności przedsiębiorstwa57. Identyfikacja oraz 
dobór właściwych mierników nie są prostym zadaniem, nie istnieją żadne uniwersalne reguły 
ich dotyczące, co prowadzi do licznych trudności i przeszkód58. Po zdefiniowaniu mierników 
dla każdej perspektywy należy ustalić zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy nimi59.

Wymagania stawiane miernikom dokonań wynikają z posiadania następujących cech: 
powiązanie z celami strategicznymi, kontrolowalność, możliwość oddziaływania, dokład-
ność, prostota, koncentracja, wiarygodność oraz stopień zintegrowania. Kryteria te spełnia 
tylko część z potencjalnych mierników dokonań przedsiębiorstwa, stąd też duża waga przy-
pisywana jest właściwej selekcji mierników, które następnie wykorzystywane są do budowy 
zestawów mierników. Usystematyzowane zbiory kluczowych mierników stanowią podstawę 
budowy systemów pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach.

Warte podkreślenia jest, że przetwarzanie danych dokonywane jest przez systemy infor-
matyczne, jednak interpretacja tych danych, a więc ich analiza w określonym kontekście oraz 
ustosunkowanie się do rezultatów, wymagają wykorzystania w procesie myślowym czynnika 
ludzkiego60. Problem stanowi także dobór właściwych mierników oceniających stopień reali-

56 Wielu autorów za: N. Steigenberger, Only a Matter of Chance? How Firm Performance Measurement Impacts 
Study Results, „European Management Journal” 2014, 32, s. 46.

57 E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, s. 308.
58 Por. F. Franceschini et al., Management by Measurement…, op.cit., s. 12; M. Kotłowska, R. Kowalak, Klu-

czowe mierniki…, op.cit., s. 23.
59 R. Chalmeta et al., Methodology to Develop a Performance Measurement System in Small and Medium-Sized 

Enterprises, „International Journal of Computer Integrated Manufacturing” 2012, vol. 28, no. 8, s. 725.
60 Por.  J. Nesterak, Systemy informatyczne w controllingu, w: Aktualne problemy funkcjonowania i  rozwoju 

przedsiębiorstw, red. M. Kowalik, A. Sierpińska-Sawicz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 
Warszawa 2014, s. 222–223.
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zacji celów oraz efektywność realizacji strategii. Błędem jest poświęcanie zbyt dużej uwagi 
miernikom, zwłaszcza jeżeli są one nieaktualne lub niedopasowane do strategii przedsiębior-
stwa, która powinna podlegać okresowym aktualizacjom.

5. Podsumowanie

Przedsiębiorstwa stosują pomiar dokonań, aby stworzyć spójne i jednoznaczne rozumienie 
strategii biznesowej poprzez tłumaczenie tej strategii przy wykorzystaniu zestawu mierników 
dokonań w formie kluczowych czynników sukcesu oraz kluczowych mierników dokonań 
(KPIs)61. Pomiar dokonań jest najbardziej efektywny, gdy jest dopasowany do takich elemen-
tów, jak strategia biznesowa, kultura organizacyjna oraz otoczenie zewnętrzne62. Wskazuje 
się, że efektywny system pomiaru dokonań, poza zestawieniem listy kluczowych mierników 
dokonań (KPIs), powinien także zidentyfikować relacje między nimi, jak również poziom ich 
wpływu na przedsiębiorstwo63. Przedsiębiorstwa zrozumiały, że konkurowanie w otoczeniu 
podlegającym ciągłym zmianom wymaga monitorowania i rozumienia dokonań firmy64.

A. R. Buhovac i M. Z. Groff65 na podstawie badania wielu autorów wskazują na cztery 
determinanty współczesnych systemów pomiaru dokonań, które wpływają na efektywność 
tych systemów.
1. Wielowymiarowość – perspektywa finansowa uzupełniana jest o perspektywę niefi-

nansową, a także niefinansowe cele oraz ich mierniki, co jest niezbędnym wymogiem 
na drodze do wyższej wydajności oraz osiągania lepszych wyników.

2. Strategiczna koncentracja – przedsiębiorstwa skupiają się na tych miernikach dokonań, 
które dostarczają informacji bezpośrednio istotnych dla ich właściwych strategii oraz 
strategicznych czynników sukcesu. Pomiar dokonań powiązany z strategią biznesową 
poprawia rentowność firm.

3. Kaskadowanie – ogólny system pomiaru dokonań powinien zostać podzielony na lokalne 
pomiary na niższych poziomach struktury organizacyjnej, aby kaskadować cele z poziomu 
strategicznego na operacyjny oraz taktyczny. Kaskadowanie to powinno być zintegrowane 
z całościową strategią biznesową i sprawiać, aby wszyscy interesariusze (w tym pracow-
nicy) „poruszali się” we właściwym kierunku.

61 A. A. de Waal, K. Kourtit, Performance Measurement…, op.cit., s. 447; por. A. Niemiec, Identyfikacja kry-
tycznych czynników sukcesu (CSFs) za pomocą macierzy istotności-sterowalności (relevance-manageability matrix) 
na przykładzie firm sektora transportu lądowego, w: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, „Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 442, s. 306–309.

62 Melnyk et al., Is Performance…, op.cit., s. 174.
63 Por. P. Taticchi et al., A Decomposition and Hierarchical Approach for Business Performance Measurement 

and Management, „Measuring Business Excellence” 2009, vol. 13, no. 4; P. Taticchi et al., Performance Measure-
ment and Management Systems…, op.cit., s. 48.

64 P. Taticchi et al., Performance Measurement and Management: A Literature…, op.cit., s. 4.
65 A. R. Buhovac, M. Z. Groff, Contemporary Performance Measurement Systems in Central and Eastern Europe: 

A Synthesis of the Empirical Literature, „Journal of East European Management Studies” 2012, 17 01, s. 70–73.
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4. Powiązanie systemu pomiaru dokonań z systemem motywacyjnym – skupia uwagę pra-
cowników na kluczowych miernikach dla strategii firmy, a nagradzanie pracowników 
przekłada się na sukcesy w zakresie osiągania zamierzonych celów przedsiębiorstwa.
Podsumowując: obowiązek raportowania informacji niefinansowych może wymóc 

na przedsiębiorstwie identyfikację oraz analizę dokonań przedsiębiorstwa, które odpowia-
dają za przyszłe wyniki finansowe. Sprawozdawczość niefinansowa, która nie będzie efektem 
całego procesu związanego z analizą strategiczną przedsiębiorstwa oraz oceną oczekiwań 
wszystkich interesariuszy przynieść może więcej kosztów niż korzyści. Narzędziem służą-
cym wsparciu efektywności zarządzania jest pomiar dokonań, którego zastosowanie wiąże 
się z identyfikacją kluczowych mierników dokonań (KPIs), stanowiących podstawę do spo-
rządzanych raportów informacji niefinansowych. Należy jednocześnie podkreślić, iż bada-
nie efektywności stosowania pomiaru dokonań oraz korzyści w zakresie sprawozdawczości 
niefinansowej wymagają empirycznego zbadania przeprowadzonego na bazie studiów przy-
padków lub w ramach szeroko zakrojonych badań statystycznych.
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Performance Measurement in Non-Financial Reporting

Summary

Performance indicators belong to the basic elements of non-financial reporting. Their proper selec-
tion may translate into numerous benefits for the company, also to improve management effectiveness. 
The article is aimed at the presentation of benefits from the use of the concept of performance meas-
urement, including the processes of non-financial reporting, accounting for the evolution of perfor-
mance measurement. The possibility of use of performance indicators in the process of reporting was 
a research problem. As a result of deliberations, it was stated that the concept of performance meas-
urement is included in the problems of non-financial reporting, and its appropriate implementation 
may translate favourably into the process of non-financial reporting. The volume of impact of perfor-
mance measurement on reporting effectiveness and on possible financial benefits should be confirmed 
by empirical research in practice.

Keywords: performance measurement, key performance indicators (KPIs), non-financial reporting
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Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania sprawozdawczości zintegrowanej jako stan-
dardu spełniającego wymagania raportowania danych niefinansowych. Jako metodę badawczą zasto-
sowano rozpoznanie regulacji w zakresie raportowania niefinansowego, przegląd literatury krajowej 
i zagranicznej. Przeprowadzono także analizę empiryczną ujawnionych raportów zintegrowanych za 
2016 r. Struktura raportów, zgodna z najnowszymi trendami oraz zaleceniami światowymi w zakresie 
sprawozdawczości zintegrowanej, potwierdziła założoną w artykule tezę. Podsumowanie rozważań 
stanowi zachętę do ukierunkowania badań nad możliwościami wykorzystania sprawozdawczości zin-
tegrowanej w raportowaniu danych niefinansowych.
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1. Wprowadzenie

Raportowanie niefinansowe to najnowszy obowiązek nałożony na jednostki, ukierunko-
wany na umiędzynarodowienie informacji prezentowanych w sprawozdawczości. Zgodnie 
z zapisami ustawy o rachunkowości1 w gestii jednostki leży dokonanie wyboru zasad, stan-
dardów, norm lub wytycznych w zakresie raportowania niefinansowego spośród krajowych, 
unijnych i międzynarodowych regulacji w tym zakresie. Ponadto istnieje możliwość zasto-
sowania własnych reguł w przedmiotowym obszarze. Ustawodawca nakłada jednocześnie 
obowiązek wskazania, jakie zasady zostały zastosowane.

Zaproponowana struktura raportowania zintegrowanego, będącego wyrazem dążenia do 
ujednolicenia informacji prezentowanych przez jednostki oraz pewnego ich zagregowania, 
zawiera elementy spełniające wymagania ustawowe w zakresie raportowania niefinansowego.

Przeprowadzone badanie ma na celu rozpoznanie zawartości raportów zintegrowanych 
(IR), prezentowanych przez jednostki na stronach internetowych International Integrated 
Reporting Council (IIRC), w kontekście porównania z obligatoryjnymi obowiązkami w zakre-
sie raportowanych ustawowo obszarów. Może to stanowić wytyczne dla spółek podejmujących 
wyzwanie opracowania raportów w kolejnych okresach oraz inspirację do dalszych badań 
nad jakością prezentowanych informacji i możliwością ich skutecznej weryfikacji.

Główną tezą opracowania jest stwierdzenie, że sprawozdawczość zintegrowana może sta-
nowić odpowiedź na potrzebę standaryzacji informacji niefinansowych, stąd cel badawczy 
ukierunkowany został na analizę zawartości raportów zintegrowanych, z zamiarem wska-
zania ich kompatybilności z najnowszymi wymaganiami w zakresie raportowania danych.

Podstawową metodę badawczą stanowi wieloletnia wnikliwa obserwacja procesu ewo-
lucji zakresu sprawozdawczości finansowej oraz weryfikacja zaobserwowanych tendencji 
w praktyce gospodarczej jednostek2. W ramach badań dokonano przeglądu literatury krajo-
wej i zagranicznej traktującej o raportowaniu zintegrowanym oraz danych niefinansowych. 
Wykorzystano również wyniki dotychczasowych badań autorów nad tematyką zarówno 
raportowania danych niefinansowych3, jak i zakresu sprawozdawczości zintegrowanej, 
prezentowanej przez polskie oraz międzynarodowe spółki giełdowe4. Następnie dokonano 

1 Art. 49 b ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 
z późn. zm.

2 K. Chłapek, Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 215.
3 S.  Krajewska, A.  Stronczek, Balanced Scorecard w  raportowaniu społecznej odpowiedzialności jednostek 

zainteresowania publicznego, w:  Sprawozdawczość i  rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego, 
red. M. Andrzejewski, Difin, Warszawa 2016, s. 87–105; S. Krajewska, Balanced Scorecard w pomiarze i ograni-
czaniu ryzyka w jednostce gospodarczej, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka 
gospodarczego, red.  B.  Micherda, M.  Andrzejewski, Wydawnictwo UE w  Krakowie, Kraków 2013, s.  82–92; 
K. Jonas, Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń, w: Społeczna odpowiedzialność biz-
nesu w rachunkowości, Teoria i praktyka, red. J. Krasodomska, Difin, Warszawa 2017, s. 73–100.

4 K. Chłapek, Identyfikacja ryzyka gospodarczego w sprawozdawczości zintegrowanej polskich spółek giełdo-
wych, w: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, red. M. Andrzejewski, Difin, 
Warszawa 2016, s. 76–93.
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analizy empirycznej opracowanych raportów zintegrowanych, ujawnionych przez jednostki 
za lata 2011–2016, ze szczegółową analizą ich zawartości za wszystkie analizowane okresy. 
Badanie polegało na analizie próby badawczej spośród raportów zintegrowanych, zaprezen-
towanych na stronach IIRC.

Celem artykułu jest wzbudzenie zainteresowania ujawnieniami w zakresie danych nie-
finansowych, dokonywanymi w sprawozdawczości zintegrowanej.

2.  Obowiązki jednostek gospodarczych w zakresie raportowania 
danych niefinansowych

W dobie ogólnej globalizacji i problemów związanych z pojawiającymi się zjawiskami 
gospodarczymi, system rachunkowości, a co za tym idzie również sprawozdawczość finan-
sowa, podlegają ciągłym zmianom. Prezentacja danych o dokonaniach i wynikach jednostki 
na przestrzeni lat wielokrotnie podlegała modyfikacjom, wychodząc od danych ściśle finan-
sowych, ilościowych i weryfikowalnych do rozbudowanych informacji niefinansowych, 
przedstawianych w formie narracyjnej. Proces ten stanowi wyraz ukierunkowania rachun-
kowości na stałe dostosowywanie do wymagań szerokiego grona odbiorców5, powodując 
konieczność wchodzenia na nowo rozpoznawane obszary, stanowiące kolejne etapy rozwoju 
sprawozdawczości finansowej, obejmujące coraz wyższe stopnie zaawansowania zarówno 
wiedzy, jak i technologii.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, oparta na konieczności implementacji postanowień 
Dyrektywy 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji doty-
czących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy6, wprowadziła obowiązki 
w zakresie prezentacji danych niefinansowych. Regulacja krajowa zawiera enumeratywne 
wskazanie jednostek zobligowanych do wypełniania obowiązków w powyższym zakresie, 
jednak zgodnie z trendami rynkowymi w obszarze dobrych praktyk pozostałe jednostki 
podejmują fakultatywnie wyzwanie prezentowania danych niefinansowych. Obligatoryj-
ność prezentacji narracyjnych danych dotyczy określonej grupy, do której należą jednostki7 
będące spółkami kapitałowymi, komandytowo-akcyjnymi lub takimi spółkami jawnymi lub 
komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowie-
dzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw 
o podobnej do tych spółek formie prawnej, pod warunkiem że w roku obrotowym, za który 

5 M. Andrzejewski, Sprawozdawczość i rewizja finansowa – czynniki determinujące kierunki zmian w Polsce, 
w: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, red. M. Andrzejewski, Difin, War-
szawa 2016, s. 20.

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 
2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i  informacji dotyczących różnorodności 
przez niektóre duże jednostki oraz grupy, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3A-
OJ.L_.2014.330.01.0001.01. POL, dostęp 6.10.2017.

7 Art. 3 ust. 1e pkt. 1–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
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sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekraczają 
następujące wielkości:
1) 500 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz
2) 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 

170 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za 
rok obrotowy8.
Zgodnie z powyższymi regulacjami obowiązkowo informacje niefinansowe raportują naj-

większe jednostki zainteresowania publicznego. Obszar przywołanych obowiązków obejmuje 
konieczność zawarcia w sprawozdaniu z działalności informacji niefinansowych w zakresie:
1) zwięzłego opisu modelu biznesowego jednostki;
2) kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jed-

nostki;
3) opisu polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, 

pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciw-
działania korupcji, a także opisu rezultatów stosowania tych polityk;

4) opisu procedur należytej staranności – jeżeli jednostka je stosuje w ramach polityk, o któ-
rych mowa powyżej;

5) opisu istotnych rodzajów ryzyka, związanych z działalnością jednostki, a mogących 
wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia, o których mowa powyżej, w tym rodza-
jów ryzyka związanych z produktami jednostki lub jej relacjami z otoczeniem zewnętrz-
nym, także kontrahentami, oraz opisu zarządzania tymi rodzajami ryzyka9.
Wskazany regulacyjnie obszar jest zakresem minimalnym, stąd sama prezentacja infor-

macji może obejmować szersze spectrum. Wobec powyższych unormowań jednostki posta-
wione zostały przed koniecznością wyboru zasad prezentacji wymaganych informacji, gdzie 
jedną z możliwości stanowi zastosowanie standaryzowanego sprawozdania w postaci raportu 
zintegrowanego.

3.  Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce 
jednostek gospodarczych

Sprawozdawczość zintegrowana stanowi bieżącą i najbardziej aktualną odpowiedź zarówno 
na potrzeby zgłaszane przez odbiorców informacji dostarczanych przez system rachunko-
wości, jak i na analizę prezentowanych przez jednostki raportów, ich różnorodność zarówno 
co do formy, jak i zakresu (sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu z działalności, 
raport roczny, raport środowiskowy, raport społeczny, raport zrównoważonego rozwoju 
itd.). Połączenie informacji finansowych, ujętych w sprawozdaniu finansowym z odrębnie 

8 Ibidem, art. 49b ust. 1.
9 Ibidem, art. 49b ust. 2.
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prezentowanym sprawozdaniem z działalności zarządu oraz innymi informacjami niefinan-
sowymi, zawartymi w różnego rodzaju raportach tematycznych, umożliwia uzyskanie i prze-
kazanie dużej grupie odbiorców wszechstronnego, wiarygodnego, jasnego i porównywalnego 
obrazu efektów całokształtu prowadzonej działalności jednostki. W ten sposób mają zostać 
zaspokojone oczekiwania interesariuszy, ukierunkowane na odpowiedzialność jednostki za 
swoje działania i wpływ na otoczenie, ukazane poprzez wiarygodne raportowanie informa-
cji o efektywności podejmowanych działań, w tym także o możliwościach przeciwdziałania 
występującemu ryzyku gospodarczemu oraz minimalizowaniu jego skutków10.

Prezentacja sprawozdań w sposób zintegrowany ma na celu przedstawienie bardziej 
zrozumiale informacji o działalności i dokonaniach jednostki, stanowi również najnow-
sze podejście do sprawozdawczości korporacyjnej i jest szeroko omawianym zagadnieniem 
w literaturze przedmiotu, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej11. Ramy rapor-
towania zintegrowanego są również tematem przewodnim wielu konferencji naukowych, 
czego przykładem może być problematyka poruszana na polskich corocznych zjazdach 
katedr rachunkowości oraz przedmiot organizowanego przez IIRC spotkania pt. The Offi-
cial Integrated Reporting Convention. Eventy te mają na celu wymianę doświadczeń wraz ze 
wskazaniem perspektyw zintegrowanego myślenia, stanowiącego podstawę IR. Zasięgiem 
Dialogue for Longer-Term Value Creation, IIRC wraz z International Corporate Governance 
Network (ICGN) planuje objąć również kolejne kontynenty, czego odzwierciedleniem jest 
zaplanowanie na 2018 r. konferencji o tym samym tytule w Tokio. IIRC jest obecnie dominu-
jącą organizacją propagującą wdrażanie IR, jednak sama idea raportowania zintegrowanego 
narodziła się Afryce Południowej, gdzie wytyczne w zakresie zintegrowanego przedstawiania 
informacji w sprawozdawczości jednostek funkcjonowały jeszcze przed powołaniem IIRC do 
życia12. Zintegrowane raportowanie postrzegane jest obecnie jako wyzwanie do zintegrowa-
nego myślenia, planowania i raportowania o dokonaniach jednostek, co ma w perspektywie 
znaleźć odzwierciedlenie w zwiększeniu ich wyników finansowych, a w konsekwencji we 
wzroście wartości. Na arenie międzynarodowej powstają również propozycje transformacji 
zintegrowanej sprawozdawczości w zintegrowane zarządzanie informacją, co odzwierciedla 
zamiary kontynuacji ewolucji raportowania o dokonaniach jednostki oraz stanowi kolejne 
wyzwania dla systemu rachunkowości13.

10 E.  Eljasiak, W  kierunku zintegrowanej sprawozdawczości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2011, 
t. 62 (118), s. 100.

11 J. Krasodomska, Sprawozdawczość zintegrowana, jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, 
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2015, t. 82 (138), https://www.icgn.org, dostęp 19.08.2017.

12 Ch. de Villiers, L.  Rinaldi, J.  Unerman, Integrated Reporting: Insights, Gaps and an Agenda for Future 
Research, „Accounting, Auditing & Accountability Journal” 2014, vol. 27, no. 7, https://www.researchgate.net/
publication/263418164_Integrated_Reporting_Insights_gaps_and_an_agenda_for_future_research, dostęp 
15.08.2017.

13 M.  Kraten, Transforming Integrated Reporting into Integrated Information Management: A  Proposal for 
Management Accontants, „The CPA Journal” 2017, July, s. 6–9, http://web.b.ebscohost.com.ebsco.han.uek.kra-
kow.pl/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=f380f516-05b1-458e-969f-276e2d7ab303%40sessionmgr101, dostęp 
20.08.2017.
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Zgodnie z fundamentalnymi koncepcjami zawartymi w The International <IR> Frame-
work14, ideą raportu zintegrowanego jest przedstawienie i objaśnienie całokształtu działalności 
jednostki w kontekście tworzenia wartości dla właścicieli. Na straży właściwego przedsta-
wienia danych postawione zostały przewodnie zasady, określone jako:
1) orientacja na przyszłość (ang. strategic focus and future orientation), stanowiąca, że raport 

powinien zapewnić wgląd w strategię jednostki (w tym kontekście należy przedstawić 
zdolności jednostki do tworzenia wartości zarówno w krótkim, średnim, jak i długim 
okresie);

2) spójność prezentowanych informacji (ang. connectivity of information), wymagająca przed-
stawienia całościowego obrazu wzajemnych powiązań i zależności między czynnikami, 
które wpływają na zdolność jednostki do tworzenia wartości w czasie;

3) spełnienie oczekiwań interesariuszy (ang. stakeholder relationships), wskazujące, że IR 
powinien zapewnić wgląd w naturę i jakość relacji jednostki z jej kluczowymi interesa-
riuszami, w tym w jaki sposób i w jakim stopniu jednostka rozumie, uwzględnia i odpo-
wiada na ich uzasadnione potrzeby oraz zainteresowania;

4) istotność (ang. materiality) obligująca, aby udostępniać informacje na temat spraw, które 
merytorycznie wpływają na zdolność jednostki do tworzenia wartości;

5) zwięzłość (ang. conciseness), określająca dążenie do przedstawiana informacji w sposób 
zwięzły;

6) wiarygodność i kompletność (ang. reliability and completeness), nakazująca ujęcie wszyst-
kich istotnych kwestii, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, w zrównoważony spo-
sób i bez istotnych błędów;

7) spójność i porównywalność (ang. consistency and comparability), wymagająca przedsta-
wienia informacji spójnych w czasie oraz w sposób umożliwiający porównanie z innymi 
jednostkami.
Przedstawione zasady wydają się zbliżone do znanych powszechnie i stosowanych w Pol-

sce. Zasada orientacji na przyszłość mogłaby odpowiadać zasadzie kontynuacji działania, 
wprowadzającej konieczność oceny, czy jednostka będzie kontynuowała swą działalność 
w dającej się przewidzieć przyszłości15. Zasada spójności prezentowanych informacji znaj-
duje odzwierciedlenie w zasadzie współmierności kosztów i przychodów, określanej jako 
nadrzędna zasada rachunkowości, zgodnie z którą wszystkie zdarzenia gospodarcze należy 
przedstawić zgodnie z rzeczywistym i prawdziwym ich przebiegiem, z zachowaniem bezstron-
ności16. W literaturze krajowej wprost funkcjonuje zasada istotności, według której operacje 
gospodarcze powinno się ujmować kompleksowo z jednoczesnym dopuszczeniem stosowania 

14 The International IR Framework, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13–12-08-THE-
-INTERNATIONAL–IR-FRAMEWORK-2–1.pdf, dostęp 22.09.2016.

15 B. Micherda, Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości, w: Podstawy rachunkowości. Aspekty teore-
tyczne i praktyczne, red. B. Micherda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 26.

16 Z.  Messner, Rachunkowość finansowa w  systemie informacji ekonomicznej, w:  Rachunkowość finansowa 
z uwzględnieniem MSSF, red. Z. Messner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 25.
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uproszczeń w ich ewidencji oraz prezentować sprawozdanie finansowe bez zniekształceń17. 
Analizując zakres zasady wiarygodności i kompletności (ang. reliability and completeness), 
upatrywać można zgodności z zasadą wiernego i rzetelnego obrazu, wskazującą na koniecz-
ność prezentowania rzeczywistości w postaci zdarzeń oraz operacji gospodarczych w sposób 
jasny, bez zbędnego upiększania, bez zaciemniania obrazu przedstawiającego stan faktyczny, 
bez przemilczania istotnych (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) zdarzeń. Zasadzie 
spójności i porównywalności (ang. consistency and comparability) przyporządkować można 
zasadę ciągłości, nakazującą stosowanie w sposób ciągły sposobu grupowania operacji gospo-
darczych, zasad wyceny majątku oraz ustalania wyniku finansowego wraz z prezentacją 
w sprawozdaniu finansowym, w celu zapewnienia odpowiedniej przejrzystości i porówny-
walności danych18 oraz zasadę porównywalności, zwaną zasadą ciągłości, która zakłada stałe 
stosowanie, z okresu na okres, raz przyjętych rozwiązań w celu zapewnienia porównywalno-
ści danych za kolejne lata obrotowe19. W zakresie zasady spełnienia oczekiwań interesariu-
szy (ang. stakeholder relationships) oraz zasady zwięzłości (ang. conciseness) nie znajdujemy 
wprost odpowiadających wytycznych krajowych, są to jednak koncepcje powszechnie znane 
i stosowane w systemie sprawozdawczości finansowej.

Zgodnie w zaproponowaną przez IIRC ogólną strukturą raportu zintegrowanego, ma 
on się składać z ośmiu elementów, związanych ze sobą i niewykluczających się nawzajem 
(rysunek 1).

Do korzyści wynikających z zaprezentowanej przez IIRC struktury zalicza się: wysoki 
stopień transparentności, możliwość ujawnienia sposobu zarządzania wszystkimi rodzajami 
kapitału, zintegrowane podejście do biznesu, koncentrację uwagi odbiorcy na przeszłości 
w odniesieniu do przyszłości zawartej w opisanej strategii, wskazanie na zwięzłość i istotność 
prezentowanych informacji20. Dokonując oceny zawartości IR, wskazuje się na uporządko-
wanie treści w sposób logiczny wraz z powiązaniem w spójną całość najbardziej istotnych 
informacji finansowych i niefinansowych21. Zauważany jest również atut w postaci poprawy 
porównywalności i wiarygodności prezentowanych przez jednostki informacji, co stanowi 
pokusę wprowadzenia w perspektywie obowiązku w zakresie sprawozdawczości zintegro-
wanej na szczeblu Unii Europejskiej22.

17 Ibidem, s. 26.
18 Ibidem, s. 26.
19 J. Hejnar, Zarys teorii wyceny bilansowej, w: Prawo bilansowe a prawo podatkowe, red. B. Micherda, Difin, 

Warszawa 2007, s. 21.
20 B. Bek-Gaik, Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-

cińskiego nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 77, s. 486.
21 B. Bek-Gaik, B. Rymkiewicz, Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych, w: Spra-

wozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, red. B. Micherda, Wydaw-
nictwo UE w Krakowie, Kraków 2015, s. 65.

22 T. Lambooy, R. Hordijk, W. Bijveld, Communicating about Integrating Ustainability in Corporate Strategy: 
Motivations and Regulatory Environments of Integrated Reporting from a European and Dutch Perspective, w: Com-
municating Corporate Social Responsibility: Perspectives and Practice, red. R. Tench, W. Sun, B. Jones, „Critical 
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Rysunek 1. Elementy raportu zintegrowanego

Źródło: opracowanie własne na podstawie The International IR Framework, http://integratedreporting.org/wp-content/upload-
s/2013/12/13–12-08-THE-INTERNATIONAL–IR-FRAMEWORK-2–1.pdf, dostęp 22.09.2016.

Na zmiany w podejściu do raportowania zwraca również uwagę A. Karmańska, która 
stwierdza, że „rachunkowość zmienia swoje oblicze i dotychczasowe zasady funkcjonowania, 
przeobrażając się z modelu starego w nowy model rachunkowości, w którym dane liczbowe 
stają się jedynie tłem do narracji, co prawda nadal dokonywanej przez przedsiębiorstwo, 
ale kierowanej specjalnie do różnych grup interesariuszy. Wiele może na taką przyszłość 
rachunkowości wskazywać. Przykładem ważnego czynnika zmian w rachunkowości mogą 
być działania skierowane na tzw. zrównoważony rozwój lub tworzenie zintegrowanej sprawoz-
dawczości23”. Jednocześnie formułuje trafne zarzuty pod adresem narrative reporting, stwier-
dzając m.in.: „że rachunkowość obroni się w tym trudnym czasie, ale tylko wówczas, gdy 
będzie bardzo ostrożna w otwieraniu się na przyjmowanie na siebie coraz to nowych zadań 
związanych z raportowaniem narracyjnym […]. Niebezpieczna staje się dla jakości informa-
cji produkowanej przez rachunkowość tendencja rozciągania «rachunkowości» po to chyba, 
aby objąć nią coraz więcej, coraz to nowych obszarów”24. „Dzieje się tak, ponieważ identyfi-
kuje się, albo wręcz kreuje, popyt na szerokie potrzeby informacyjne. Dzieje się tak również 

Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability” 2014, vol. 6, Emerald Group Publishing, 
s. 217–224.

23 Por. M. Mazurowska, Dylematy rachunkowości społecznej odpowiedzialności, „Studia Oeconomica Posna-
niensia” 2014, nr 8 (269), s. 45.

24 Por. M. Mazurowska, Idea sprawozdawczości narracyjnej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2014, XCI (91)/2, 
s. 250.
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i dlatego, że kto pierwszy w tym biegu pokaże coś nowego, staje się znany, nagłaśniany, osiąga 
przewagę konkurencyjną”25.

Szeroką krytykę podejmują także inni autorzy, czego przykładem może być osąd J. Browna 
i J. Dillarda26, iż wytyczne IIRC w zakresie oceny i raportowania tematyki zrównoważonego 
rozwoju są jednostronne i wielce ograniczone. Kontrowersje budzi także tematyka prezenta-
cji danych niefinansowych, co wskazuje na konieczność prowadzenia badań w celu poznania 
zauważanych mankamentów27. Krytyka informacji niefinansowych związana jest z faktem, 
że system rachunkowości wydawał się być oparty na głoszonym przez B. Micherdę poglą-
dzie z Mądrości Syracha: „Cokolwiek przekazujesz, niech będzie pod liczbą i wagą, a dawanie 
i odbieranie – wszystko na piśmie”28. Odpowiedzią może być postulat odbiorców sprawozdań, 
zachęcających jednostki do wskazywania w sprawozdawczości związków pomiędzy wyni-
kami finansowymi a niefinansowymi29. W regulacjach krajowych sprawozdawczość zinte-
growana mogłaby stanowić standard w zakresie raportowania danych niefinansowych, co 
potwierdzają proponowane przez największe firmy audytorskie usługi związane z koniecz-
nością dostosowania do nowych wymagań30.

Podsumowując przegląd literaturowy, odnaleźć można pewną zgodność, a mianowicie 
stwierdzenie, że raportowanie zintegrowane stanowi niezwykle ważne wyzwanie dla systemu 
rachunkowości w wielu obszarach oraz jest podłożem najnowszych wyzwań w badaniach 
naukowych związanych z sprawozdawczością finansową jednostek. Dlatego należy zwrócić 
uwagę na narzędzia, które mogą okazać się pomocne w realizacji oczekiwań kierowanych 
pod adresem sprawozdawczości zintegrowanej oraz będą zrozumiałe dla różnych grup inte-
resariuszy i nieskomplikowane w implementacji.

Takim instrumentem może być Balanced Scorecard (BSC), która mimo dużej popularno-
ści ma jeszcze wiele niewykorzystanych zalet i obszarów zastosowania31. Balanced Scorecard 
to nie tylko zbiór mierników finansowych i niefinansowych. Jej istotą jest logiczne powiązanie 

25 A. Karmańska, Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości – garść 
ustaleń i refleksji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2013, nr 71 (127), s. 125.

26 J. Brown, J. Dillard, Integrated Reporting: On the Need for Broadening out and Opening up, „Accounting, 
Auditing & Accountability Journal” 2014, vol. 27, no. 7, s. 1122–1156.

27 M. Kwiecień, Sprawozdanie zintegrowane – innowacja paradygmatów rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne 
Rachunkowości” 2016, t.  87 (143); M.  Kędzior, Zintegrowana sprawozdawczość –  próba oceny, w:  Współczesne 
problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, t. II, Aspekty zarządcze w rachunkowości, 
red. D. Adamek-Hyska, K. Tkocz-Wolny, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2016.

28 Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk (42.7), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków 
oryginalnych, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1991,.

29 A. Zicari, Can one Report Be Reached? The Challenge of Integrating Different Perspectives on Corporate Per-
formance, w: Communicating Corporate Social Responsibility: Perspectives and Practice, red. R. Tench, W. Sun, 
B. Jones, „Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability” 2014, vol. 6, s. 201–220.

30 Raportowanie niefinansowe, http://www.ey.com/pl/pl/services/assurance/fraud-investigation---dispute-
-services/ey-raportowanie-niefinansowe-uslugi, dostęp 29.10.2017.

31 S.  Krajewska, Balanced Scorecard jako uniwersalny i  elastyczny instrument rachunkowości zarządczej, 
w: Metodyczne aspekty badań w rachunkowości, red. H. Lelusz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014.
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poszczególnych elementów w całość odzwierciedlającą strategię przedsiębiorstwa, której reali-
zacja przyczyni się do wzrostu jego wartości. BSC jest sprawozdaniem z działalności jednostki 
za minione okresy, ale przede wszystkim projekcją wyników w horyzoncie strategicznym. 
Określa docelowe poziomy dla poszczególnych mierników, dzięki czemu konkretyzuje stra-
tegię, a nadto umożliwia włączenie do realizowanej w jednostce strategii rozwoju zagadnień 
środowiskowych i społecznych oraz kontrolę i ocenę efektywności tych działań. Metodolo-
gia BSC jest stosowana w jednostkach gospodarczych różnych branż nastawionych na osią-
ganie zysku, ale również w instytucjach administracji publicznej, szpitalach, szkołach, czy 
w realizacji osobistych dążeń pracowników. BSC to instrument rachunkowości zarządczej 
umożliwiający zarządzanie jednostką organizacyjną w sposób społecznie odpowiedzialny 
z poszanowaniem zasad ekonomii i etyki w relacjach z akcjonariuszami, partnerami w biz-
nesie, klientami, administracją publiczną, pracownikami i ze społecznością lokalną. Budowa 
oraz elastyczność metody BSC to istotne argumenty za jej wykorzystaniem jako źródła istot-
nych niefinansowych informacji w raportowaniu zintegrowanym.

4. Badanie zakresu zawartości sprawozdawczości zintegrowanej

Wstępnemu badaniu poddano wszystkie raporty zintegrowane ujawnione na stronie inter-
netowej IIRC na dzień 28 października 2017 r. Wybór uznano za najkorzystniejszy z uwagi 
na fakt, że zostały tam ujawnione wyłącznie raporty spełniające wymagania w zakresie 
raportowania zintegrowanego, bez względu na nazwę samego sprawozdania. Raporty obej-
mują dane spółek notowanych na giełdach światowych, reprezentujących różnorodny zakres 
branżowy, zgrupowanych w 13 sektorów. Wyboru ram czasowych badania dokonano, biorąc 
pod uwagę ograniczenia związane z krótkim okresem funkcjonowania raportu zintegrowa-
nego, stąd objęto analizą IR lata 2011–2016. Liczbę zidentyfikowanych raportów w podziale 
na poszczególne lata pokazano na rysunku 2.

Analiza przedstawionych danych pokazuje zauważalny jest wzrost zainteresowania pre-
zentacją sprawozdań zgodnie z zaleceniami IIRC, jednak pomimo wzrostu liczby raportów 
spełniających wymagania raportowania zintegrowanego (do 86 raportów w 2014 r.), zauwa-
żalny jest spadek ujawnionych IR zarówno w 2015 r. (66 IR), jak i 2016 (58 IR). Wynika 
to przede wszystkim z braku obowiązku raportowania wedle wytycznych IIRC oraz związane 
jest z czasochłonnością i wieloma dylematami, pojawiającymi się podczas procesu opracowa-
nia raportu, a także z niedostatecznego przygotowania do prezentacji w sposób syntetyczny 
danych finansowych i niefinansowych przez osoby odpowiedzialne za ten zakres. Formuła 
raportu zintegrowanego stawia przed jego twórcami wiele wyzwań, których spełnienie 
wymaga interdyscyplinarnego podejścia oraz merytorycznego przygotowania. W tabeli 1 
przedstawiono w postaci macierzowej wykaz losowo wybranych (z poszczególnych liter alfa-
betu) europejskich jednostek, które podjęły wyzwanie opracowania IR oraz ujawniły swoje 
raporty na stronie IIRC, z podziałem na poszczególne lata w analizowanym okresie. Tabela 
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zawiera zero-jedynkowe przyporządkowanie, uzależnione od spełnienia warunku ujawnie-
nia IR – oznaczonego jako 1 lub braku spełnienia warunku ujawnienia IR, oznaczonego jako 
0, na stronie internetowej IIRC za lata 2011–2016. Badaniu w zakresie ujawniania raportów 
zintegrowanych poddano wszystkie europejskie jednostki, jednak z uwagi na obwarowania 
edytorskie zrezygnowano z prezentacji kompleksowych danych w tym zakresie.

Rysunek 2.  Liczba raportów zintegrowanych (IR) ujawnionych na stronie internetowej IIRC za lata 
2011–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://integratedreporting.org/, dostęp 28.10.2017.

Tabela 1. Wybrane europejskie jednostki ujawniające IR za lata 2011–2016

Nazwa jednostki
Rok

2011 2012 2013 2014 2015 2016

ACCA 0 1 0 1 0 1

BP 0 0 0 1 0 0

CIMA 0 1 1 1 0 0

DIAGEO 1 0 0 0 0 1

ENEL 0 1 0 0 0 0

FMO 0 0 0 1 1 1

G4S 0 0 0 1 0 0

HAMMERSON 0 0 0 1 0 0

IBEDROLA 0 0 0 1 0 1

JSC TVEL 0 0 0 1 0 0

KINGFISHER 0 0 1 0 0 0

LLOYDS BANKING 0 0 1 0 0 0

MONDI 0 0 0 0 0 1

NORDGOLD 0 0 0 0 1 0

PHILIPS 0 0 0 0 1 0

SAP 0 0 0 0 1 0
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Nazwa jednostki
Rok

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TITAN 0 0 0 1 0 0

UNILEVER 1 1 1 1 0 0

VODAFONE 1 0 0 0 0 0

XSTRATA 1 0 0 0 0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://integratedreporting.org/, dostęp 28.10.2017.

Na podstawie powyższych danych stwierdzić można, że żadna z jednostek nie sporządza 
IR za każdy rok obrotowy, z wyłączeniem FMO, która to jednostka, począwszy od pierwszego 
ujawnienia IR za 2014 r., kontynuuje ten proces za każdy następny okres. Praktyka braku 
prezentacji raportu zintegrowanego za każdy kolejny rok obrotowy jest tendencją ogólnoeu-
ropejską, a nawet ogólnoświatową. Wyjaśnienia upatruje się w braku obligatoryjności, jak 
również terminowych wymagań, co powoduje, że jednostki prezentują IR według indywi-
dualnych strategii.

Kolejnym etapem była weryfikacja, czy ujawnione IR zawierają wszystkie zalecane ele-
menty. W celu analizy trendu w tym obszarze dokonano przedstawienia danych, poprzez 
ukazanie udziału procentowego raportów zintegrowanych zawierających poszczególny ele-
ment w ogólnej liczbie ujawnionych za dany rok IR, co zilustrowano na rysunku 3.

Na rysunku 3 ujawniono, że pomimo zainteresowania prezentacją raportów w myśl 
zasad IIRC, spełnienie wymagań w zakresie zawartości zalecanych elementów sprawia wiele 
trudności. Ujawnienia w raportach zintegrowanych elementu Profil organizacji i środowiska 
zewnętrznego w najwyższym stopniu dokonano za 2012 r. (44% wszystkich publikowanych 
IR), zaś w najniższym stopniu za 2016 r. (5% wszystkich publikowanych IR). Element Ład kor-
poracyjny najwięcej jednostek ujawniło w raportach za 2011 r. (9% wszystkich publikowanych 
IR), natomiast za 2016 r. najmniej (tylko 2% wszystkich publikowanych IR). Oceniając wska-
zania informacji w tematyce Model biznesowy, wnioskować można, że osiągnięty w 2013 r. 
poziom 32% wszystkich publikowanych IR to wynik wielce zadowalający, który jednak za 
2016 r., podobnie jak za pierwszy okres prezentacji IR (2011 r.), osiągnął niewysoki wskaź-
nik (17% wszystkich publikowanych IR). Dokonując oceny tendencji w zakresie prezentacji 
Szans i zagrożeń, stwierdzić można, że raporty za 2011 r. w najwyższym stopniu wypełniły 
zalecenia IIRC dotyczące analizowanego zakresu (24% wszystkich publikowanych IR), pod-
czas gdy za lata 2014–2015 już tylko 12% IR ujawniło ten obszar. Sprawozdania zintegro-
wane za 2011 r. można uznać za raporty o wyższym stopniu identyfikacji tematyki Strategia 
i alokacja zasobów, gdyż aż 43% z nich zawierało pożądany element, podczas gdy za 2016 r. 
już tylko 9% wszystkich publikowanych IR spełniało wymagania ujawnień w tym obszarze. 
Prezentacja informacji w zakresie Dokonań za 2011 r. wskazywała najwyższy poziom (28% 
wszystkich publikowanych IR), podczas gdy za lata 2014 i 2016 to tylko 5% wszystkich publi-
kowanych raportów zintegrowanych zawierało wskazany element. W zakresie prezentacji 
Perspektyw za 2011 r. najwięcej jednostek spełniło wymagania w przedmiotowym obszarze 
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(9% wszystkich publikowanych IR), podczas, gdy za 2014 r. już tylko 1% IR zawierał zalecane 
informacje. Ujawnienia dotyczące Podstaw prezentacji nie były zalecane przez IIRC za lata 
2011–2012, natomiast po raz pierwszy były identyfikowane za 2013 r., w którym wskaźnik 
ich prezentacji był najwyższy (8% wszystkich publikowanych IR), sukcesywnie spadając do 
poziomu 2% wszystkich publikowanych IR za 2016 r.

Rysunek 3. Liczba IR za lata 2011–2016 zawierających zalecane elementy (w %)

 Profil organizacji i środowiska zewnętrznego Ład korporacyjny

 
 Model biznesowy Szanse i zagrożenia

 
 Strategia i alokacja zasobów Dokonania

 
 Perspektywy Podstawy prezentacji

 
Źródło: jak pod rys. 2.

Reasumując wyniki przeprowadzonego badania, należy podkreślić, że sprawozdania za 
2016 r. są raportami, które w niezwykle niskim stopniu spełniają wymagania zalecane przez 
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IIRC w zakresie prezentacji poszczególnych elementów. Poszukując uzasadnienia powyższych 
zależności, upatruje się przyczyn w braku obligatoryjności w poddawanym badaniu obszarze. 
Kolejnym wyjaśnieniem jest również kwestia, że nie wszystkie jednostki we właściwy sposób 
opisują zawartość swoich raportów, stąd pomimo faktycznej identyfikacji zalecanych w myśl 
wymogów IIRC elementów w raportach biznesowych, nie ma możliwości ich ujawnienia.

5. Podsumowanie

Obszar raportowania niefinansowego stanowi obecnie ogromne wyzwanie dla rachun-
kowości i wyznacza nowe obszary badań, które wymagają wnikliwego poznania. Doceniając 
zalety sprawozdawczości zintegrowanej, poprzez prezentację danych zgodnie z proponowaną 
przez IIRC formą, która może stanowić zasady ujawniania danych w formie narracyjnej, 
należy zwracać szczególną uwagę na zagrożenia związane z opracowaniem przedmiotowych 
raportów. Pojawiające się trudności dotyczą oceny wiarygodności prezentowanych zagad-
nień, których pomiar jest skomplikowany lub w pewnych przypadkach wręcz niemożliwy. 
Tym bardziej inspirujący jest nowo ujawniany zakres danych niefinansowych.

Przeprowadzona analiza potwierdza tezę, że raport zintegrowany może stanowić odpo-
wiedź na potrzebę standaryzacji raportowania niefinansowego. W kontekście zgłaszanych 
wad sprawozdawczości zintegrowanej, dylemat stanowić może sprawny proces opracowania 
zlecanych informacji, jak również w dalszej perspektywie efektywny pomiar i ocena przez 
zewnętrznych audytorów. Odpowiedzią na powyższe potrzeby jest prowadzenie badań w celu 
wypracowania technik i narzędzi w zakresie ujawnień informacji niefinansowych. W tym 
zakresie wskazuje się na możliwości wykorzystania Balanced Scorecard jako instrumentu 
wspomagającego.

Kierunek przeprowadzonych przez autorów badań potwierdzają słowa E. Walińskiej: 
„wydaje się, że właściwym rozwiązaniem jest współistnienie obu form sprawozdawczości 
przedsiębiorstwa, a ich integracja nie powinna być rozumiana jako jedynie połączenie danych 
finansowych i niefinansowych w jednym raporcie. Integracja nie powinna także oznaczać 
zastąpienia sprawozdania finansowego raportami niefinansowymi, w których będą jedynie 
wykorzystywane dane finansowe pochodzące z systemu rachunkowości. Efektem integracji 
powinien być zintegrowany raport stanowiący trzeci wymiar sprawozdawczości przedsię-
biorstwa (obok finansowej i niefinansowej). Jako sprawozdanie z wartości powinien pokazy-
wać zintegrowane ze sobą informacje – obecnie ujawniane w różnych raportach finansowych 
i niefinansowych, bez wskazania zależności między nimi – pozwalające ustalić wartość 
przedsiębiorstwa”32.

32 E. M. Walińska, Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finansowego?, „Zeszyty Teoretyczne 
Rachunkowości” 2015, nr 82 (138), s. 164.
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Integrated Reporting to Meet the Need  
for Non-Financial Reporting Standardisation

Summary

The article is aimed at the indication of possibilities of application of integrated reporting as a standard 
meeting the requirements of non-financial data reporting. The research method included the study of 
the regulations on non-financial reporting, the review of domestic and foreign literature and the em-
pirical analysis of the 2016 disclosed integrated reports. The structure of reports, compliant with the 
latest trends and world recommendations on integrated reporting, confirms the thesis posed in the 
article. The summary of the considerations encourages oriented research on the possibilities of appli-
cation of integrated reporting in non-financial data reporting.

Keywords: non-financial reporting, integrated reporting, integrated report
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Streszczenie

W diagnozie zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa polskie przepro‑
wadzono badania własne z wykorzystaniem założeń modelu V. Beattie, B. McInnesa i S. Fearnley. 
Badaniu poddano zawartość informacyjną podstawowego i najszerzej wykorzystywanego raportu nar‑
racyjnego, jakim jest sprawozdanie z działalności trzech spółek sektora spożywczego. Uzyskane wyniki 
odniesiono do wyników badań innych autorów w zakresie analizy treści zapoczątkowanych w praktyce 
przedsiębiorstw polskich raportów zintegrowanych oraz wybranych aspektów systematycznie prowa‑
dzonego badania SEG z wykorzystaniem GES Risk Rating®. Analiza studiów przypadków pozwoliła 
na pozytywną ocenę prezentowanych treści oraz w przypadku raportów zintegrowanych – zgodno‑
ści z zasadami nadrzędnymi. Inny obraz rysuje się na podstawie badań SEG. Dominuje grupa spółek 
z niską oceną c, zwłaszcza w kwestiach raportowania dotyczących środowiska oraz odpowiedzialności 
społecznej. Podkreślenia wymaga systematycznie malejąca liczba spółek w tej grupie.
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1. Wprowadzenie

Stosownie do ewolucji i dokonujących się dynamicznie zmian w sferze biznesu, będą‑
cych wynikiem postępującej globalizacji działalności gospodarczej, narastającej konkurencji, 
szybkiego postępu technicznego oraz zmiany oczekiwań interesariuszy, równocześnie musi 
ewoluować i rozwijać się rachunkowość. Kierunek jej rozwoju wyznaczają takie megatrendy, 
jak: zrównoważony rozwój, ład korporacyjny oraz raportowanie zainteresowanym stronom1. 
Rachunkowość w tych uwarunkowaniach w coraz szerszym zakresie powinna wspierać podej‑
mujących decyzje strategiczne. Ilościowe informacje finansowe pochodzące z rachunkowości 
stanowią ciągle fundament procesu podejmowania decyzji. Powinny być one jednak zintegro‑
wane z informacjami operacyjnymi, które mają kluczowe znaczenie w bieżącym zarządzaniu 
i są bardzo użyteczne w rangowaniu opcji strategicznych. Gdy uwzględni się przedstawione 
megatrendy, w tym zrównoważony rozwój, ważne staje się wykorzystanie zewnętrznego łań‑
cucha tworzenia wartości, włączenie interesariuszy w projektowanie i realizację procesów 
biznesowych oraz raportowanie ich przebiegu2.

Istotne dla osób wykonujących zawód księgowego, jako osób pracujących z informa‑
cjami oraz rozumiejących ich treść, jest jak najlepsze wykorzystanie zwiększającej się ich 
ilości w projektowaniu oraz wdrażaniu nowych procesów i procedur. Ze względu na fakt, że 
decyzje nie są podejmowane w próżni, ważna jest również informacja zwrotna z coraz to bar‑
dziej zróżnicowanego otoczenia, którą księgowi powinni objaśniać decydentom. Umiejęt‑
nością księgowych jest też współudział w opisaniu przyjętej opcji strategicznej zarządzania 
za pomocą kluczowych mierników sukcesu, aby można było ocenić jej skuteczność i efek‑
tywność. Rachunkowość w tym rozumieniu łączy siły rynkowe z decyzjami biznesowymi 
i ukierunkowuje organizację na przyszłość3.

Powiązanie zrównoważonego rozwoju oraz tworzenia teorii wartości dla interesariuszy4 
determinuje znaczny postęp w rozwoju raportowania, którego funkcją jest kompleksowe 
zaspokojenie potrzeb użytkowników sprawozdań finansowych. Działania te prowadzą do 
powstania specyficznych dokumentów, które istotnie dopełniają informacje prezentowane 

1 W raporcie EY Megatrendy 2015 wymienione zostały następujące megatrendy: cyfrowa przyszłość (media 
społecznościowe, urządzenia mobilne, chmury obliczeniowe, big data i rosnący popyt na stały dostęp do informa‑
cji), rozwój przedsiębiorczości, będący coraz większą siłą napędową wzrostu gospodarczego, walka o talenty i spe‑
cjalistów (będzie najważniejszym elementem globalnego rynku; obecnie 60 proc. miejsc pracy wymaga umiejętno‑
ści, które ma zaledwie 20 proc. całej populacji), urbanizacja, wymagająca większych nakładów na infrastrukturę 
miejską, zwiększone zapotrzebowanie na surowce i zasoby naturalne, ochrona zdrowia. U. Lesman, Megatrendy, 
które zmienią świat, http://www.rp.pl/artykul/1195049‑Megatrendy‑‑ktore‑zmienia‑swiat.html, dostęp 12.11.2017.

2 S. S. Smith, Accounting: Evolving for an Integrated Future, „Journal of Accounting, Finance & Management 
Strategy” 2015, vol. 10, nr 1, s. 1–2.

3 Ibidem, s. 1.
4 W. Skoczylas, Pomiędzy Shareholder Value a Stakeholder Value, w: Strategie i determinanty wzrostu warto-

ści przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 685, Finanse, Rynki 
Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 46, s. 199–208.
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w sprawozdaniu finansowym. Do tych form zaliczyć można m.in. sprawozdanie z działal‑
ności przedsiębiorstwa jako podstawowy element raportu rocznego, raporty CSR, raporty 
zintegrowane czy wyniki cyklicznych badań. Wobec braku szczegółowych regulacji, tak jak 
to ma miejsce w zakresie sprawozdania finansowego, dotyczących zawartości informacyjnej 
oraz ciągłej ewolucji treści i formy raportów, istnieje szerokie pole manewru przy ich sporzą‑
dzaniu. Tym samym występuje potrzeba oceny zakresu rzeczywiście ujawnianych informa‑
cji, z punktu widzenia potrzeb interesariuszy. Identyfikacja, a następnie zmniejszenie luki 
informacyjnej przyczyniają się do: zwiększenia zaufania do biznesu, wzrostu wartości przed‑
siębiorstw, głównie w wyniku maksymalizacji czynników niematerialnych, podejmowania 
lepszych decyzji inwestycyjnych, a więc takich, które umożliwiają realizację wiązki celów 
finansowych i niefinansowych interesariuszy oraz minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

Celem artykułu było badanie rzeczywistej zawartości sprawozdania z działalności jed‑
nostki jako podstawowego źródła informacji niefinansowych i tym samym wywiązywania się 
przez organizacje z obowiązku informowania interesariuszy, a także porównawcza jej ocena 
na tle alternatywnych, a stosowanych obecnie form raportowania, tj. raportów zintegrowa‑
nych czy systematycznie prowadzonego badania SEG z wykorzystaniem GES Risk Rating®.

W realizacji tak sformułowanego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy litera‑
tury i obowiązujących aktów prawnych, metodę analizy i syntezy, analizy porównawczej 
oraz metodę analizy treści, w tym założenia modelu V. Beattie, B. McInnesa i S. Fearnley.

2. Od sprawozdania z działalności do raportu zintegrowanego

Sprawozdanie z działalności jest raportem narracyjnym, w którym prezentowane są uwa‑
runkowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, osiągane wyniki finansowe i generowane 
przepływy pieniężne oraz wyjaśniane jego cele i strategia ich realizacji. Jest rutynowym źró‑
dłem informacji w ocenie perspektyw jednostki i ogólnego ryzyka, a także sukcesów w zakre‑
sie realizacji strategii w osiąganiu przyjętych celów. Tym samym jest ważnym elementem 
komunikacji przedsiębiorstw z rynkiem kapitałowym, uzupełniającym informację prezen‑
towaną w sprawozdaniu finansowym5.

Zgodnie z treścią wytycznych RMSR, można wyróżnić trzy podstawowe cele sprawoz‑
dania z działalności6:
1) zapewnienie użytkownikom sprawozdań finansowych informacji dotyczącej pozytyw‑

nych i negatywnych zdarzeń zaistniałych w przeszłości, ich przyczyn i implikacji dla 
przyszłości,

5 IFRS Practice Statement, Management Commentary. A framework for presentation, IFRS, December 2010, 
s. 8.

6 Ibidem, s. 9.
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2) uzupełnienie sprawozdania finansowego o informacje o zasobach jednostki i roszczeniach 
wobec podmiotu oraz jego zasobów, a także transakcji i innych zdarzeń, które je zmieniają,

3) wyjaśnienie głównych trendów i czynników, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki 
jednostki, jej pozycję i rozwój, wobec czego sprawozdanie odzwierciedla nie tylko teraź‑
niejszość, ale także przeszłość i przyszłość.
W krajowym standardzie, ściśle poświęconym sprawozdaniu z działalności, zawarte 

zostały podobne cele7. Komitet podkreśla, że zawarte w tym dokumencie informacje mają 
charakter uzupełniający i dodatkowy. Wskazuje również, iż sprawozdanie to powinno „co naj‑
mniej omawiać i oceniać działalność, wyniki oraz sytuację jednostki wraz ze wskazaniem 
istotnych czynników ryzyka”8; nakłada także na przedsiębiorstwa obowiązek komunikowa‑
nia o przewidywanym rozwoju. Standard gwarantuje, że przedstawione w tym dokumencie 
informacje wpływają na lepsze zrozumienie jednostki i zminimalizowanie ryzyka wówczas, 
gdy będą one odpowiednio wyważone i bezstronne.

Dotychczasowe rozważania pozwoliły zauważyć, że sprawozdanie z działalności w sto‑
sunku do sprawozdania finansowego, cechuje się wieloaspektowym i szerokim zakresem 
informacyjnym. Obecnie9 zaspokaja ono potrzeby zarówno zarządu jednostki, jak i jej otocz‑
nia w zakresie informowania o10:
1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obro‑

towym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
2) przewidywanym rozwoju jednostki;
3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;
4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;
5) udziałach własnych, w tym: a) przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku 

obrotowym, b) liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym 
udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też 
części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują, c) w przypadku nabycia lub 
zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów, d) liczbie i wartości nominalnej wszyst‑
kich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – warto‑
ści księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują;

6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);
7) instrumentach finansowych w zakresie: a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych 

zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie 
narażona jest jednostka, b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania 

 7 Pkt. 4.1–4.2, Załącznik do uchwały nr 6/2014 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 15.04.2014 r. 
w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”.

 8 Ibidem, pkt 4.1.
 9 Ewolucja treści tego sprawozdania została opisana w pracy: J. Krasodomska, Informacja niefinansowa w spra-

wozdawczości spółek, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2014, s. 137–156.
10 Art. 49.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2342.
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ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowa‑
nych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.
Od 2017 r. stosownie do ustaleń zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. rozszerzona została treść sprawozdania 
z działalności11. Podmioty zdefiniowane w art. 49b 1 ustawy o rachunkowości, jako odrębną 
część sprawozdania z działalności składają oświadczenie12, obejmujące co najmniej13:
1) zwięzły opis modelu biznesowego jednostki;
2) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
3) opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, 

pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciw‑
działania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk; a w przypadku ich 
niestosowania podanie powodów tego stanu (zasada comply or explain);

4) opis procedur należytej staranności – jeżeli jednostka je stosuje w ramach polityk, o któ‑
rych mowa w pkt 3;

5) opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki mogących wywierać nieko‑
rzystny wpływ na zagadnienia, o których mowa w pkt. 3, w tym ryzyk związanych z pro‑
duktami jednostki lub jej relacjami z otoczeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami, 
a także opis zarządzania tymi ryzykami.
Ustawa o rachunkowości stanowi również, że sprawozdanie z działalności powinno 

zawierać wskaźniki finansowe i niefinansowe, które mają istotne znaczenie dla oceny sytu‑
acji jednostki. Szczególnie ważne są tutaj informacje odnoszące się do zagadnień związanych 
ze środowiskiem naturalnym, zatrudnieniem czy uzupełniających wyjaśnień do zamieszczo‑
nych w sprawozdaniu finansowym kwot14. Emitenci, których papiery wartościowe zostały 
dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospo‑
darczego, w odrębnej części sprawozdania z działalności ujmują oświadczenie o stosowaniu 
ładu korporacyjnego, którego zakres określają przepisy15.

W tym wypadku zintegrowane zostają więc informacje wynikające i niewynikające bez‑
pośrednio z ksiąg rachunkowych. Specyfika sprawozdania z działalności pozwoliła wyod‑
rębnić trzy podstawowe jego cechy: subiektywne podejście do przekazywanych informacji 
(zasada through the eyes of management), ujęcie analityczne i orientacja na przyszłość16. 
Sprawozdanie z działalności zawiera niezwykle cenne w procesie decyzyjnym informacje 

11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014, Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej 15.11.2014, L 330/1

12 Alternatywnym rozwiązaniem jest sporządzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych jako 
odrębnego dokumentu. Wówczas w sprawozdaniu z działalności należy jedynie poinformować o wyborze tej 
możliwości, art. 49b pkt. 9 ustawy o rachunkowości.

13 Ibidem, art. 49b 2.
14 Ibidem, art. 49, ust. 3.
15 Ibidem, art. 49.2.a.
16 P. Mućko, S. Hońko, Sprawozdanie z działalności – raport z pogranicza rachunkowości, „Rachunkowość” 

2013, nr 10, s. 4–5.
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dotyczące przyszłości. Nie należy jednak mylić ich prospektywnego charakteru z prognozo‑
waniem przyszłego kształtu jednostki, bowiem oznacza on również wskazanie celu i metod 
jego realizacji, z uwzględnieniem między innymi przyszłych wyników finansowych17.

W ustawie o rachunkowości brakuje dokładniejszych regulacji dotyczących zawartości 
informacyjnej, tak jak to ma miejsce w zakresie sprawozdawczości finansowej. W Krajowym 
Standardzie Rachunkowości nr 9 wielokrotnie podkreśla się, że układ informacji, zamieszcza‑
nych w sprawozdaniu z działalności, jest dobrowolnie przez przedsiębiorstwa dostosowywany. 
Zależy on przede wszystkim od charakteru i specyfiki prowadzonej przez tę jednostkę dzia‑
łalności. Standard zawiera tylko zestaw pożądanych cech, zawartości i układu sprawozdania 
z działalności, a także wytyczne odnoszące się do jego sporządzenia i prezentacji. Wskazówki 
przedstawiają założenia formalne tabel i wykresów czy elementów odpowiedzialnych za uła‑
twienie orientacji w dokumencie poprzez stosowanie na przykład rozdziałów i spisu treści18. 
Ważna jest porównywalność z poprzednimi okresami, dająca również pogląd na przewidy‑
wany rozwój jednostki, przejrzystość (jasność, jednoznaczność) i spójność.

Występujące megatrendy, a w tym coraz szersza akceptacja zasad zrównoważonego roz‑
woju w zarządzaniu przedsiębiorstwami, stymulują dalsze modyfikacje w zakresie rapor‑
towania niefinansowego. Zintegrowane sprawozdanie, jako najwyższa forma raportu, jest 
zwięzłym komunikatem o tym, jak strategia organizacji, zarządzanie, wyniki i perspek‑
tywy organizacji w kontekście jej otoczenia zewnętrznego prowadzą do tworzenia wartości 
w krótkich, średnich i długich terminach19. Połączenie myślenia zintegrowanego oraz spra‑
wozdawczości, umożliwiające efektywną alokację kapitału i zapewniające stabilność finan‑
sową i ciągłość działania ma na celu:
1) poprawę jakości informacji dostępnych dla dawców kapitału finansowego, umożliwiają‑

cych jego efektywną alokację20;
2) promocję bardziej spójnego i efektywnego podejścia do sprawozdawczości korporacyjnej, 

które, wykorzystując różne sprawozdania, komunikuje interesariuszom pełną listę czyn‑
ników, które łącznie wpływają na zdolność organizacji do tworzenia wartości w czasie;

3) zwiększenie odpowiedzialności i poprawę zarządzania kapitałami (finansowym, pro‑
dukcyjnym, intelektualnym, ludzkim, społecznym i relacyjnym oraz naturalnym) oraz 
promowanie zrozumienia ich współzależności;

4) wsparcie zintegrowanego myślenia, podejmowania decyzji i działania koncentrującego 
się na tworzeniu wartości w krótkim, średnim i długim terminie.
Przy sporządzaniu zintegrowanego raportu należy przestrzegać takich zasad, jak21:

17 P. Mućko, Atrybuty sprawozdania z działalności na tle sprawozdania finansowego, „Zeszyty Teoretyczne 
Rachunkowości” 2012, nr 66, s. 147–148.

18 Pkt. 5.11–5.13, Krajowy Standard Rachunkowości nr 9…, op.cit.
19 The International Framework, pkt 1.1, s. 7, http://integratedreporting.org/wp‑content/uploads/2013/12/13–

12‑08‑THE‑INTERNATIONAL–IR‑FRAMEWORK‑2–1.pdf, dostęp 17.11.2017.
20 Ibidem, s. 2.
21 Ibidem, s. 5.
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• orientacja strategiczna i ukierunkowanie na przyszłość, co powinno zapewnić wgląd 
w strategię organizacji i w jej wpływ na zdolność organizacji do tworzenia wartości w per‑
spektywie krótko‑, średnio‑ i długoterminowej oraz na wartość kapitałów,

• spójność informacji, odzwierciedlająca całościowy obraz połączenia, wzajemnych powią‑
zań oraz zależności między czynnikami, które wpływają na zdolność organizacji do two‑
rzenia wartości w czasie,

• relacje z interesariuszami, zapewniające wgląd w charakter i jakość relacji organizacji 
z kluczowymi interesariuszami, w tym w jaki sposób i w jakim stopniu organizacja rozu‑
mie, bierze pod uwagę i odpowiada na ich uzasadnione potrzeby i interesy,

• istotność, a więc ujawnianie informacji o sprawach, które mają zasadniczy wpływ na zdol‑
ność organizacji do tworzenia wartości w krótkim, średnim i długim okresie,

• zwięzłość,
• wiarygodność i kompletność, co wiąże się z uwzględnieniem wszystkich istotnych kwestii, 

zarówno pozytywnych, jak i negatywnych w zrównoważony sposób i bez istotnego błędu,
• spójność i porównywalność w czasie oraz z innymi podmiotami w zakresie, w jakim 

jest to istotne do przedstawienia zdolności organizacji do tworzenia wartości w czasie.
W przypadku raportu zintegrowanego, podobnie jak to uczyniono w zakresie sprawoz‑

dania z działalności, nie została jednoznacznie zdefiniowana jego forma i układ. Określono 
jedynie zakres prezentowanych zagadnień wzajemnie powiązanych i niewykluczających się. 
Zostały one wylistowane poniżej22.
1. Prezentacja organizacji i środowiska zewnętrznego: Co robi organizacja i jakie są uwa‑

runkowania jej działalności?
2. Zarządzanie: W jaki sposób przyjęte rozwiązania organizacyjne w obszarze zarządzania 

wspierają zdolności przedsiębiorstwa do tworzenia wartości w krótkim, średnim i dłu‑
gim okresie?

3. Model biznesowy: Jaki jest model biznesowy organizacji?
4. Zagrożenia i szanse: Jakie są specyficzne zagrożenia i szanse, które wpływają na zdolność 

organizacji do tworzenia wartości w perspektywie krótko‑, średnio‑ i długoterminowej 
oraz w jaki sposób organizacja zarządza nimi?

5. Strategia i alokacja zasobów: Gdzie organizacja chce się udać i jak zamierza się tam dostać?
6. Wydajność: W jakim stopniu organizacja osiąga swoje cele strategiczne i jaki mają one 

wpływ na wartość kapitałów?
7. Perspektywy: Jakie wyzwania i zdarzenia może napotkać organizacja, realizując swoją 

strategię, oraz jakie są potencjalne implikacje dla jej modelu biznesowego i przyszłych 
wyników?

8. Podstawa prezentacji: W jaki sposób organizacja określa, co należy uwzględnić w zinte‑
growanym raporcie i w jaki sposób jest to kwantyfikowane lub oceniane?

22 Ibidem, s. 5.
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Z przedstawionych względów zasadne jest badanie rzeczywistej zawartości sprawoz‑
dania z działalności jednostki i tym samym wywiązywania się z obowiązku informowania 
interesariuszy.

3.  Założenia metodyczne analizy zakresu ujawniania 
informacji niefinansowych

Podstawowym celem przeprowadzonego badania była analiza treści publikowanych 
przez znaczną grupę podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdań z działalno‑
ści z punktu widzenia potrzeb informacyjnych głównych interesariuszy23. Ze względu to, iż 
rozszerzenie zakresu ujawnień wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/95/UE obowiązywać będzie od 2017 r., przedmiotem badań uczyniono sprawozdanie 
z działalności w dotychczas obowiązującym kształcie. Do badania ujawnień informacyj‑
nych w raportach rocznych polskich spółek zostały wykorzystane sprawozdania z działal‑
ności spółek AMBRA S. A.24, INDYKPOL S. A.25 oraz SEKO S. A.26. Przed przystąpieniem do 
głównej analizy spółki zostały podzielone i zbadane pod kątem ilości jednostek informacji. 
W badaniach wzorcowych za jednostkę informacji uważa się część zdania, która po podzie‑
leniu na takie jednostki jest przypisywana określonej w tabeli kategorii27. Głównym proble‑
mem podczas przyporządkowywania informacji jest ich „nakładanie się”, wobec czego należy 
dokonać wyboru najbardziej odpowiedniej kategorii. Do analizy sprawozdań z działalności 
wybrano 5 spośród 9 kategorii informacji przedstawionych w badaniu V. Beattie, B. McIn‑
nesa oraz S. Fearnley28 (por. tabela 3), które również były podstawą oceny zawartości infor‑
macyjnej sprawozdań z działalności prowadzonych przez P. Mućko.

W pierwszym etapie badania dokonano analizy treści sprawozdań z działalności, a otrzy‑
mane wyniki przyporządkowano do poszczególnych kategorii. W drugim etapie dokonano 
zestawienia otrzymanych wyników oraz przeprowadzono interpretację uzyskanych rezul‑
tatów. W celu większego uogólnienia wniosków odnośnie do diagnozy zakresu raportowa‑
nia niefinansowego wyniki przeprowadzonego badania własnego odniesiono do wyników 
badań innych autorów.

23 E. Walińska, J. Gad, Kluczowe narzędzia raportowania korporacyjnego w praktyce polskiego rynku kapita-
łowego – analiza przypadków, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2017, t. 92 (148), s. 207–226.

24 Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. sporządzony według 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, www.ambra.com.pl, dostęp 14.02.2017.

25 Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Indykpol S. A. w 2014 roku, www.indykpol.pl, dostęp 14.02.2017.
26 Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki SEKO S. A. w 2014 r., www.sekosa.pl, dostęp 14.02.2017.
27 V. Beattie, B. McInnes, S. Fearnley, Narrative Reporting by Listed UK Companies: A. Comparative Within-

Sector Topic Analysis, University of Stirling, Stirling 2002, s. 10.
28 Ibidem, s. 31–33.
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4.  Wyniki przeprowadzonego badania treści sprawozdania 
z działalności

Podstawowe dane dotyczące próby badawczej, a więc pełne nazwy przedsiębiorstw, ich 
symbole zastosowane w badaniu, kapitalizację rynkową, według której dokonywano wyboru, 
a także całkowitą liczbę jednostek informacji wyodrębnionych z całego sprawozdania z dzia‑
łalności zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Podstawowe informacje o próbie badawczej

Nazwa spółki Symbol Kapitalizacja rynkowa (w mln zł) Liczba jednostek informacji

AMBRA S. A. AMB 181,49 156

INDYKPOL S. A. IND 259,18 317

SEKO S. A. SEK 32,39 188

Źródło: opracowanie własne.

Wstępna analiza pozwoliła wyodrębnić z trzech sprawozdań zarządu w sumie 661 jednostek 
informacji, z czego najwięcej informacji w badanym okresie ujawniła spółka Indykpol S. A., 
natomiast najmniej informacji ujawniła spółka Ambra S. A. Analiza regresji potwierdziła 
tezę sformułowaną w badaniach wzorcowych, że większe spółki publikują większą liczbę 
informacji (tabela 2).

Tabela 2. Analiza regresji kapitalizacji rynkowej spółek i liczby jednostek informacji

Statystyka Badane spółki Badanie P. Mućko Badanie V. Beattie, B. McInnesa, S. Fearnley

R2 0,394 0,361 0,692

Istotność F 56% 5% 1%

Źródło: opracowanie własne oraz P. Mućko, Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, Wydawnic‑
two Naukowe US, Szczecin 2008, s. 165.

Otrzymany w tym badaniu wskaźnik istotności jest niski. Przyczyną tego jest fakt, że 
badano trzy spółki, co stanowi zbyt małą próbę, aby omawiany model był istotny. Niemniej 
jednak można stwierdzić, że w analizowanych przykładach istnieje tendencja do potwier‑
dzenia przyjętej w badaniach wzorcowych tezy o ilości ujawnianych informacji w stosunku 
do wielkości spółki.

Badanie pozwoliło wyodrębnić poszczególne jednostki informacji oraz przydzielić je do 
określonej kategorii. Szczegółowy podział tych jednostek został zaprezentowany w tabeli 3.

Przeprowadzona analiza zawartości informacyjnej wykazała, że największy procent 
ujawnień (34,62%) stanowi grupa NOT. Kategoria ta nie została pierwotnie wyszczególniona 
w Raporcie Jenkinsa. Dodana została w brytyjskiej wersji badań. Zakres tematyczny tej grupy 
obejmuje takie obszary, jak: środowisko naturalne, środowisko biznesowe, pracownicy, klienci, 
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dostawcy, podziękowania dla interesariuszy, odwołania do innych części raportu oraz wszel‑
kie zmiany w polityce i regulacjach. W obrębie tej kategorii można zauważyć, że stosunkowo 
najwięcej ujawnień dotyczy środowiska naturalnego (NOT‑ENV), a następnie pracowników 
(NOT‑EMP) i odwołania do innych części raportu (NOT‑OTHLINK).

Tabela 3.  Szczegółowy wykaz liczby informacji w sprawozdaniach z działalności spółek sektora 
przemysłu spożywczego (liczba jednostek informacji w poszczególnych kategoriach)

Kod AMB IND SEK Suma
Procentowy 

udział 
w kategorii

Procentowy 
udział informacji 
w ogólnej liczbie

Analiza danych finansowych i niefinansowych przeprowadzona przez zarząd jednostki

Powody zmian w sytuacji finansowej (MA1) 

Akceptacja przez rynek MA-MKT 0 2 1 3 7,14 1,28

Wskaźniki MA-RAT 4 0 2 6 14,29 2,56

Rentowność MA-PROF 2 0 0 2 4,76 0,85

Pozycja finansowa MA-FPOS 0 0 9 9 21,43 3,85

Płynność finansowa MA-LIQ 0 0 2 2 4,76 0,85

Inne MA-OTH 3 3 0 6 14,29 2,56

Identyfikacja oraz wpływ nietypowych lub 
jednorazowych zdarzeń i transakcji MA-UNU

0 1 2 3 7,14 1,28

Identyfikacja przeszłych rezultatów kluczowych trendów (MA2) 

Społecznych MA-SOC 0 5 0 5 11,90 2,14

Techologicznych MA-TECH 0 2 0 2 4,76 0,85

Politycznych MA-POL 0 4 0 4 9,52 1,71

Makroekonomicznych MA-MAC 0 0 0 0 0,00 0,00

Razem MA1+MA2 9 17 16 42 100 17,95

Informacje prognostyczne

Szanse i zagrożenia, w tym wynikające z kluczowych trendów

Natura i przyczyna każdej szansy FL-OPP 1 0 2 3 4,69 1,28

Natura i przyczyna każdego ryzyka FL-RISK 1 1 26 28 43,75 11,97

Wpływ na przyszłe zyski i przepływy pieniężne 
z działalności podstawowej FL-EFF

1 0 7 8 12,50 3,42

Działania i plany niezbędne do spełnienia 
głównych celów i strategii biznesowej FL-PLAN

4 9 3 16 25,00 6,84

Kluczowe czynniki wewnętrzne niezbędne 
według zarządu FL-FACINT

0 1 2 3 4,69 1,28

Kluczowe czynniki zewnętrzne niezbędne 
według zarządu FL-FACEXT

2 4 0 6 9,38 2,56

Razem FL 9 15 40 64 100 27,35

Główne cele i strategia

Główne cele i ich ilościowe określenie, jeżeli jest 
to możliwe BOS-OBJ

0 0 2 2 11,11 0,85
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Kod AMB IND SEK Suma
Procentowy 

udział 
w kategorii

Procentowy 
udział informacji 
w ogólnej liczbie

Podstawowe strategie osiągnięcia celów 
BOS-STRAT

6 1 9 16 88,89 6,84

Razem BOS 6 1 11 18 100 7,69

Otoczenie przedsiębiorstwa

Siła przetargowa dostawców
• identyfikacja głównych typów surowców i ich 

dostawców
• dla każdego rodzaju, dostępność dostaw
miary siły przetargowej, na przykład ostatnie 
zmiany cen IS-SUP

0 7 1 8 27,59 3,42

Siła przetargowa klientów
• ich stopień rozproszenia i miary koncentracji
• identyfikacja kluczowych klientów
miary siły przetargowej, na przykład ostatnie 
zmiany cen IS-CUS

0 14 5 19 65,52 8,12

Pozycja konkurencji w branży
• stopień rozproszenia i identyfikacja głównych 

konkurentów
• pomiary natężenia konkurencji na przykład 

zmiany cen względnych, rotacja klientów 
IS-COMP

0 2 0 2 6,90 0,85

Razem IS 0 23 6 29 100,00 12,39

Pozycje nieumieszczone w Raporcie Jenkinsa

Środowisko naturalne NOT-ENV 0 28 0 28 34,57 11,97

Środowisko biznesowe i społeczność lokalna 
NOT-COM

0 5 0 5 6,17 2,14

Pracownicy NOT-EMP 0 14 3 17 20,99 7,26

Klienci NOT-CUS 0 12 0 12 14,81 5,13

Dostawcy NOT-SUP 0 3 2 5 6,17 2,14

Odwołania do innych części raportu 
NOT-OTHLINK

9 1 4 14 17,28 5,98

Razem NOT 9 63 9 81 100,00 34,62

Suma 33 119 82 234 100,00

Źródło: opracowanie własne.

Podkategorie NOT‑COM i NOT‑SUP, które dotyczą środowiska biznesowego i społeczno‑
ści lokalnej oraz dostawców, stanowią najmniejszą wartość, czyli 6% ujawnień w tej kategorii.

Należy nadmienić, że przyczyną tak wysokiego wyniku jest duża ilość informacji udzie‑
lona przez spółkę Indykpol S. A., która często poruszała w swoim sprawozdaniu z działalno‑
ści kwestie chowu zwierząt i utylizacji odpadów. Ujawnienia tej spółki stanowią 78% łącznej 
liczby jednostek w tej kategorii, natomiast pozostałe dwie zaledwie 11% informacji.

Kolejną kategorią, w której wyszczególniono najwięcej ujawnień (27,35%) są informacje 
prognostyczne (FL). W tej kategorii najwięcej ujawnień wyszczególniono w podkategorii 
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FL‑RISK, która identyfikuje naturę i przyczyny ryzyka rozpoznanego przez zarząd spółki. 
Specyfika polskich sprawozdań z działalności oraz wymogów regulacyjnych do sporządza‑
nia tych dokumentów jasno nakreśla niezbędność informowania interesariuszy o istnieją‑
cym ryzyku i podjętych środkach zaradczych. Wobec czego wysoki współczynnik świadczy 
o tym, że jednostki starają się informować o ewentualnych problemach, które mogą oddzia‑
ływać na wyniki jednostki w przyszłości, oraz o ich wpływie na przyszłe zyski i przepływy 
pieniężne. W sprawozdaniu z działalności przedstawiano też często działania i plany nie‑
zbędne do spełnienia głównych celów i strategii biznesowej (FL‑PLAN).

Badane przedsiębiorstwa nie wykazywały tendencji do przedstawiania informacji na 
temat istniejących szans (FL‑OPP) oraz kluczowych czynników sukcesu (FL‑FACINT, FL‑ 
 ‑FACEXT), które stanowią ważną informację dla przyszłych inwestorów, bowiem informują 
o czynnikach przewagi konkurencyjnej i przyszłego sukcesu każdego podmiotu gospodar‑
czego29. W obrębie tej kategorii największą wartość ujawnień (62,5%) przedstawiła najmniej‑
sza spółka SEKO S. A., przy czym największa z nich, Indykpol S. A., zaledwie 23,4% ogólnej 
liczby jednostek w tej grupie.

Kolejną kategorię stanowią ujawnienia w zakresie analizy danych finansowych i niefinan‑
sowych (MA). Rozkład informacji w tej kategorii jest bardzo równomierny i stanowi 17,95% 
wszystkich jednostek tekstu. Największą ilość informacji stanowiły dane na temat zmian 
w pozycji finansowej (MA‑FPOS) oraz we wskaźnikach (MA‑RAT) i pozostałych informa‑
cjach (MA‑OTH), które nie zostały przyporządkowane do wskazanych kategorii.

Najmniejszą liczbę ujawnień stanowiły informacje dotyczące zmian technologicznych 
(MA‑TECH), zmian w płynności i elastyczności finansowej (MA‑LIQ) oraz zmian w ren‑
towności spółki (MA‑PROF).

Czwartą w kolejności kategorię (12,39% wszystkich jednostek tekstu w grupie polskich 
spółek) stanowią informacje dotyczące wpływu otoczenia przedsiębiorstwa na jednostkę. 
Chociaż przyporządkowano informacje do wszystkich kategorii, ich ilość jest stosunkowo 
niewielka. Najwięcej jednostek tekstu wyszczególniono w sprawozdaniu z działalności naj‑
większej spółki Indykpol S. A., natomiast spółka Ambra S. A. nie wykazała żadnych infor‑
macji charakteryzujących otoczenie przedsiębiorstwa. Siła przetargowa klientów (IS‑CUS) 
stanowi 65,52% jednostek tekstu, natomiast najmniejsza podkategoria – siła przetargowa 
konkurencji stanowi jedynie 6,9% jednostek tekstu tej kategorii. Przedsiębiorstwa w ogóle 
nie analizowały struktury otoczenia. Zasadniczo przekazywano informacje dotyczące iden‑
tyfikacji głównych klientów oraz dostawców, bez szczegółowego pomiaru siły przetargowej 
i natężenia konkurencji.

Ostatnia kategoria określająca główne cele i strategie (BOS) stanowi 7,69% ogólnej liczby 
jednostek tekstu w badanej grupie. W badaniu najwięcej jednostek wyszczególniono w pod‑
kategorii podstawowe strategie osiągnięcia celów (BOS‑STRAT), która stanowiła 88,89% 

29 A. Niemiec, Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa konstrukcji systemu pomiaru dokonań, w: System 
pomiaru dokonań przedsiębiorstw, red. A. Niemiec, CeDeWu, Warszawa 2016, s. 61–75.



Diagnoza zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa polskie 129

informacji w tej kategorii. Jednostki niechętnie informują o swoich celach i strategiach 
w sprawozdaniu z działalności. Firmą, która udzieliła najwięcej informacji w tej kategorii, 
jest spółka SEKO S. A., najmniejsza ze wszystkich badanych. Natomiast największa ze spółek, 
firma Indykpol S. A. udzieliła najmniej informacji o charakterze strategicznym.

Uogólniając wyniki przeprowadzonego badania, można stwierdzić, że największy procent 
ujawnień dotyczył środowiska naturalnego oraz natury i przyczyn każdego ryzyka (11,97%). 
W dalszej kolejności znalazły się informacje dotyczące: siły przetargowej klientów (8,12%), 
pracowników (7,26%), podstawowych strategii realizacji celów oraz działań i planów niezbęd‑
nych do osiągnięcia głównych celów i strategii biznesowej (6,84%). Można więc wniosko‑
wać, że treść sprawozdania z działalności ewoluuje zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy.

Opinie o zakresie ujawniania informacji niefinansowych przez polskie przedsiębiorstwa 
można uzupełnić o wyniki badania raportów zrównoważonych, a więc tych towarzyszących 
zarządzaniu zintegrowanemu. W większości przypadków badania te przedstawiają rozważania 
teoretyczne30. Wyniki badań empirycznych prezentują B. Beck‑Gaik, B. Rymkiewicz, D. Gar‑
stecki31 oraz M. Raulinajtys‑Grzybek i G. K. Świderska32. Te dwie ostatnie autorki, weryfikując 
wypracowane narzędzie badawcze do wstępnej oceny celów określonych przez IIRC związa‑
nych z zakresem informacji i ich prezentacją, przedstawiły dwa casy study raportów zintegro‑
wanych spółek Lotos i Orlen za 2015 r. Analiza treści obu raportów wypada bardzo korzystnie. 

30 J. Krasodomska, Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo‑
ści” 2012, t. 66 (122), s. 101–110; M. Sobczyk, Podstawy teoretyczne koncepcji zintegrowanego raportowania, „Stu‑
dia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2013, nr 130, s. 155–167; D. Garstecki, Raportowanie zintegrowane 
w  teorii oraz praktyce polskich spółek, w: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i  rewizji finansowej, 
red. J. Krasodomska, K. Świetla, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2015, s. 129–143; B. Zyznarska‑Dworczak, 
Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości, 
„Studia Oeconomica Posnaniensia” 2015, nr 3 (1), s. 191–204; E. Walińska, Zintegrowany raport – początek końca 
sprawozdania finansowego?, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2015, t. 82 (138), s. 151–165; J. Krasodomska, 
Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w  rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne 
Rachunkowości” 2015, t. 82 (138), s. 77–92; E. Walińska, B. Bek‑Gaik, J. Gad, B. Rymkiewicz, Sprawozdawczość 
przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo UŁ, 
Łódź 2015; B. Bek‑Gaik, Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, w: Rachunkowość w zarządzaniu 
jednostkami gospodarczymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubez‑
pieczenia” 2015, nr 77, s. 479–491; G. K. Świderska, B. Bek‑Gaik, Dokąd zmierza raportowanie biznesowe?, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 274, s. 7–16; M. Remlein, Koszty i korzyści pre-
zentowania dokonań przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w zintegrowanym sprawozdaniu, „Zeszyty 
Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2016, nr 23, t. 2, s. 51–59, za: B. Bek‑Gaik, Sprawozdaw-
czość zintegrowana – przegląd badań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, t. 92 (148), s. 16–18.

31 B. Bek‑Gaik, B. Rymkiewicz, Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych, w: Spra-
wozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, red. B. Micherda, Wydaw‑
nictwo UE w Krakowie, Kraków 2015, s. 60–83; B. Bek‑Gaik, B. Rymkiewicz, Tendencje rozwoju sprawozdawczości 
zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse. 
Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2016, nr 1 (79), s. 767–785; D. Garstecki, Raportowanie…, op.cit., s. 129–143; 
D. Garstecki, Zakres ujawnianych informacji finansowych w raporcie zintegrowanym wybranych przedsiębiorstw, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2015, nr 77 (873), 
s. 503–512, za: B. Bek‑Gaik, Sprawozdawczość zintegrowana – przegląd badań…, op.cit., s. 16–18.

32 M. Raulinajtys‑Grzybek, G. K. Świderska, Practical Use of the Integrated Reporting Framework – an Analysis 
of the Content of Integrated Reports of Selected Companies, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2017, t. 94 (150), 
s. 109–129.
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W raporcie Orlenu S. A. tylko częściowo przedstawiono model biznesu. Więcej mankamen‑
tów stwierdzono w raporcie Lotos S. A. Zabrakło m.in. opisanych kompetencji poszczegól‑
nych organów, przedstawienia zagrożeń w odniesieniu do modelu biznesu. Częściowo tylko 
opisano najistotniejsze segmenty działalności, model biznesu i zagrożenia dotyczące strategii.

Równie pozytywnie wypada ocena zgodności zakresu raportowania zintegrowanego z zasa‑
dami przewodnimi. W raporcie Orlen S. A. wystąpiły tylko dwie niezgodności i dotyczą one 
braku ujawnień odnośnie do wyjaśnienia wpływu zdarzeń występujących w przeszłości na bie‑
żącą sytuację oraz unikania powtórzeń w raporcie. Gorzej wypadł raport Lotos S. A. Wśród 
niezgodności najwięcej dotyczy zasady spójności, a w tym dotyczących połączenia kapitałów 
z modelem biznesu, związku ryzyka z modelem biznesu i strategią, przedstawienia w sprawoz‑
daniu finansowym najbardziej znaczących wydarzeń oraz odzwierciedlenia relacji pomiędzy 
danymi finansowymi a modelem biznesu. Nie uniknięto też powtórzeń w raporcie i tylko 
częściowo prezentowano strategię na następne okresy.

Diagnozę zakresu raportowania niefinansowego przedsiębiorstw polskich dobrze uzu‑
pełniają też wyniki badania SEG. Analiza GES Risk Rating® opiera się na międzynarodowych 
normach dotyczących zrównoważonego rozwoju w połączeniu z Zasadami Odpowiedzial‑
nego Inwestowania (PRI). Polega ona na ocenie systemu zarządzania środowiskiem (E), spo‑
łeczną odpowiedzialnością (S) oraz ładem korporacyjnym firm (G). GES Risk Rating® ocenia 
zarówno stopień przygotowania firm (poprzez systemy zarządzania itp.), jak i ich osiągnię‑
cia, za pomocą wymienionych niżej kryteriów i podkryteriów.
1. Środowisko:

a) przygotowanie: organizacja i procedury, polityka i programy, zewnętrzna weryfika‑
cja, raportowanie środowiskowe, ocena dostawców,

b) wyniki: gazy cieplarniane, zużycie energii, zużycie wody, podróże służbowe, rekul‑
tywacja, rozwój projektów, niebezpieczne odpady, emisje do powietrza + 8 dodatko‑
wych kryteriów.

2. Społeczeństwo:
a) pracownicy: dyskryminacja, wolność zrzeszania się, BHP, godziny pracy i wynagro‑

dzenie + 5 dodatkowych kryteriów,
b) społeczności: korzystanie z ochrony, korupcja + 2 dodatkowe kryteria,
c) dostawcy: Kodeks Postępowania, system zarządzania, ocena postępów.

3. Ład korporacyjny:
a) zarząd i kontrola: Komitet Audytu / Komisja ds. Wynagrodzeń / Komisja nomina‑

cyjna, skład rady nadzorczej i niezależność jej członków, różnorodność,
b) prawa udziałowców: równe prawo głosu, przejrzystość struktury własnościowej,
c) przejrzystość i system wynagradzania: wynagrodzenie firm audytorskich, wynagro‑

dzenie prezesa, raportowanie33.

33 Metodologia GES Risk Rating, w: Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych 
ESG, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa 2012, s. 11.
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Syntetyczne wyniki badania prowadzonego zgodnie z przyjętą metodą w latach 2012– 2016 
przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4.  Procentowy podział spółek ze względu na otrzymaną ocenę ogólną w każdej z trzech 
kategorii ESG

Treść 2012 2013 2014 2015 2016

Próba badawcza 831 863 897 143 483

Zarządzanie środowiskiem

Dominanta w % 83,3 82,2 81,2 38,4 66,0

Ocena stanu w skali a, a–, b+, b, b–, c+, c c c c c+ C

Odpowiedzialność społeczna

Dominanta w % 93,0 91,7 88,3 56,6 73,3

Ocena stanu w skali a, a–, b+, b, b–, c+, c c c c c C

Ład korporacyjny

Dominanta w % 43,0 52,9 53,4 46,1 43,9

Ocena stanu w skali a, a–, b+, b, b–, c+, c b b b b+ b+

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Kostrzewa, Ranking – wyniki analizy ESG spółek w Polsce, w: Budowanie wartości 
spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG, red. R. Sroka, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa 
2012, s. 13; M. Kostrzewa, Wyniki analizy ESG spółek giełdowych w Polsce, w: Analiza ESG Spółek w Polsce – Transparentność 
w obszarze ESG jako element przewagi konkurencyjnej spółki giełdowej, red. R. Sroka, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, 
Warszawa 2013, s. 10; M. Kostrzewa, Stan raportowania danych ESG na podstawie wyników III edycji projektu Raportowanie 
danych niefinansowych ESG, a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów, red. R. Sroka, Stowarzysze‑
nie Emitentów Giełdowych, Warszawa 2014, s. 9; P. Sergeto, K. Burger, M. Pitura, Raportowanie niefinansowe spółek giełdo-
wych w 2016 roku, w: Raportowanie niefinansowe. Wartość dla spółek i inwestorów, red. R. Sroka, Stowarzyszenie Emitentów 
Giełdowych, Warszawa 2016, s. 13; dane wewnętrzne SEG za 2015 r.

Jak wynika z przedstawionych w tabeli 4 danych, ocena stanu raportowania niefinanso‑
wego przez polskie spółki ogólnie jest niska, dominuje ocena c, zwłaszcza w zakresie odpo‑
wiedzialności społecznej i zarządzania środowiskiem (też c+ wskazówki na istnienie strategii 
firmy). Najlepsza sytuacja ma miejsce w zakresie raportowania ładu korporacyjnego. Spółki 
raportują politykę, program lub politykę oraz system zarządzania (b), a w ostatnich latach 
politykę, program i system zarządzania (b+). Badanie przeprowadzone cyklicznie pozwala 
również ocenić występujące tendencje, a te nie są już tak pesymistyczne. Zmniejsza się udział 
spółek w dominującej grupie spółek c.

5. Podsumowanie

Podjęta wielokierunkowa ocena zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez 
przedsiębiorstwa w Polsce wskazuje na istotny postęp w tym zakresie. Przedstawione case study 
w ramach badań własnych treści podstawowego raportu, jakim jest sprawozdanie z działal‑
ności, potwierdza dążenie do zaspokojenia potrzeb informacyjnych interesariuszy. Wysoką 
zgodnością treści i zachowania zasad raportowania zintegrowanego charakteryzowały się 
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też raporty Orlen S. A. oraz Lotos S. A. Postęp obserwuje się też w badaniach SEG, chociaż 
ogólna ocena jest niska. Oznacza to, że istnieje przestrzeń do doskonalenia treści raportów. 
Coraz większa akceptacja zasad zrównoważonego rozwoju, wprowadzenie szerszego obo‑
wiązku raportowania, popularyzacja rozwiązań w zakresie sporządzania raportów, standar‑
dów raportowania oraz wypracowanie metod i przeprowadzanie ocen raportów to czynniki, 
które z całą pewnością zmniejszą występującą lukę informacyjną i przyczynią się do zwięk‑
szenia zaufania do biznesu, zwiększenia wartości przedsiębiorstw głównie w wyniku mak‑
symalizacji czynników niematerialnych, podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych, 
minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Ważne jest zwiększenie wiarygodności danych, w tym 
głównie prospektywnych, zapewnienie spójności i kompletności prezentowanych treści, iden‑
tyfikacja i zaangażowanie głównych interesariuszy.
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Diagnosis of the Scope of Non-Financial Information 
Disclosure by Polish Companies

Summary

To diagnose the scope of disclosure of non‑financial information by Polish companies the authors con‑
ducted their research using the assumptions of the model of V. Beattie, B. McInnes and S. Fearnley. 
The research focused on the information context of the basic and most commonly used narrative re‑
port, i.e. a performance report (made by three companies in the food sector). The obtained results are 
referred to the research done by other authors in the area of analysis of content begun in the practice 
of Polish integrated reports and selected aspects of the systematically conducted SEG research using 
GES Risk Rating®. The analysis of case studies allowed for a positive assessment of the presented con‑
tents and the compliance of integrated reports with superior principles. There is a different picture re‑
sulting from the SEG research. A group of companies with low‑grade c is dominating, especially with 
regard to the reporting on the environment and social responsibility. It should be noted however that 
the number of companies in this group is systematically declining.

Keywords: sustainable development, non‑financial reporting
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Metodyka pomiaru struktury grupy kapitałowej

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę struktur grup kapitałowych. Autorka dokonała krytycznego 
przeglądu literatury dotyczącego wybranych charakterystyk struktur grup kapitałowych oraz wskazała 
na deficyt badań tego zagadnienia. Artykuł zawiera również autorską metodę identyfikacji struktury 
grupy kapitałowej, którą wyprowadzono z klasycznych wymiarów strukturalnych. Metoda została prze-
testowana na dwóch grupach kapitałowych. Okazało się, że opracowane narzędzie pozwala na kom-
pleksowy opis struktury grupy kapitałowej i jednocześnie dobrze różnicuje struktury badanych grup, 
pozwalając na identyfikację specyficznych cech ich organizacji.

Słowa kluczowe: struktura, grupa kapitałowa, badania
Kody klasyfikacji JEL: L22, L20

1. Wprowadzenie

Grupy kapitałowe są efektem koncentracji kapitału w gospodarce, jaki następował od 
końca XIX w. w różnym tempie w poszczególnych rejonach świata. W gospodarkach roz-
winiętych grupy kapitałowe zaczęły pojawiać się już pod koniec XIX w. jako efekt rozwoju 
przedsiębiorstw na fali industrializacji i ekspansji geograficznej. Natomiast w gospodarkach 
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rozwijających się pojawienie się grup kapitałowych wiązało się z przemianami systemów 
gospodarczych i następującym za tym dynamicznym rozwojem podmiotów gospodarczych.

Grupy kapitałowe są złożoną strukturą działalności gospodarczej. Każda z części składo-
wych (spółek) posiada strukturę organizacyjną, a dodatkowo całość tworzy strukturę wyż-
szego rzędu. Podstawową jednostką tworzącą grupę kapitałową jest spółka dominująca, będąca 
głównym właścicielem spółek pierwszego stopnia tworzących grupę kapitałową, a poprzez 
nie właścicielem pozostałych spółek. Poszczególne spółki w grupie kapitałowej połączone 
są skomplikowanymi więzami kapitałowymi, umownymi oraz personalnymi. Grupa kapi-
tałowa zatem to elementy połączone różnymi relacjami, czyli specyficzny rodzaj struktury 
działalności gospodarczej. Pojęcie struktury oznacza bowiem całokształt stosunków między 
elementami a całością, rozpatrywany z określonego względu1.

Niestety w badaniach grup kapitałowych dominują perspektywy strategiczne, efektywno-
ści ekonomicznej, prawne, polityczne czy rachunkowościowe2. Stosunkowo mało jest badań 
dotyczących strukturalnych problemów w grupach kapitałowych. Dotyczy to zarówno litera-
tury światowej, jak i polskiej. Brakuje również narzędzia, które pozwala diagnozować struk-
turę grupy kapitałowej. Tym bardziej, że część badań wskazuje na znaczny wpływ sposobu 
organizacji działalności gospodarczej na efektywność prowadzenia tej działalności.

Celem artykułu jest zaproponowanie autorskiej metody pomiaru i diagnozy struktury 
grupy kapitałowej wraz z jej wstępnym przetestowaniem. Podjęto próbę wykazania przydat-
ności klasycznych wymiarów struktur organizacyjnych do badania struktur kapitałowych. 
W kolejnych częściach artykułu wskazano na specyfikę grup kapitałowych jako jednej ze 
struktur działalności gospodarczej, dokonano przeglądu badań wymiarów struktury grupy 
kapitałowej, a następnie przedstawiono i przetestowano autorską metodę pomiaru struktury 
grupy kapitałowej.

2.  Specyfika grupy kapitałowej jako struktury działalności 
gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze przyjmuje pewną ustrukturyzowaną 
formę. Co więcej, ten sam pomysł na biznes można zrealizować w odmiennych strukturach, 
bazujących na innych powiązaniach między elementami je tworzącymi. Każdą strukturę 
można zdefiniować za pomocą elementów ją tworzących i relacji je łączących. W różnych 
typach struktur działalności gospodarczej wyróżnia się odmienne elementy, a także inne jest 

1 J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
2 M.  Romanowska, Grupy kapitałowe w  Polsce. Strategie i  struktury, PWE, Warszawa 2011, s.  27–36; 

M. Aluchna, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych: perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2010, s. 51–93; M. Pawlak, Zarządzanie grupą przedsiębiorstw, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, 
s. 24–37.
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źródło relacji podporządkowania i oddziaływania na siebie poszczególnych elementów. Jed-
nak w każdej strukturze elementy i relacje mają służyć realizacji wspólnych celów i zadań3.

W praktyce wyróżnia się trzy podstawowe struktury działalności gospodarczej: struk-
tury organizacyjne, struktury kapitałowe i struktury kontraktowe. Struktury organizacyjne 
składają się z niesamodzielnych prawnie podmiotów gospodarczych: jednostek, komórek 
i stanowisk organizacyjnych różnych szczebli. Relacje podporządkowania organizacyjnego 
wynikają z podziału zadań, a relacje oddziaływania organizacyjnego polegają na wydawaniu 
przez podmiot nadrzędny bezpośrednich i pośrednich dyspozycji co do działania podmio-
tów podrzędnych, przydziału zasobów, wynagradzania i karania. Struktura organizacyjna 
ustanawia, jak ludzie w organizacji współdziałają, jak następuje komunikacja, jak wyglądają 
relacje władzy. Dominującą postacią tej struktury jest przedsiębiorstwo4.

Na drugim biegunie, pod względem trwałości powiązań między elementami struktury, 
są struktury kontraktowe. Tworzą je samodzielne prawnie i niezależne podmioty o dowol-
nej formie organizacyjno-prawnej. Relacje podporządkowania wynikają z zawartych umów, 
a relacje oddziaływania polegają na egzekwowaniu wypełniania zawartych umów. Domi-
nującą postacią tej struktury jest sieć powiązań gospodarczych. Sieci, bazujące na powiąza-
niach umownych oraz społecznych, powstają w wyniku dobrowolnego nawiązywania relacji 
w strategicznym horyzoncie czasu. Sieci charakteryzują się autonomią (ograniczoną w pew-
nym zakresie poprzez zobowiązania umowne), temporalnością, aktywnym przepływem 
informacji, partnerstwem oraz elastycznością5.

Ostatni rodzaj struktur działalności gospodarczej to struktury kapitałowe. Dominującą 
ich postacią jest grupa kapitałowa, reprezentująca jedną z form zgrupowania przedsiębiorstw. 
Grupy kapitałowe definiowane są jako zgrupowania spółek utworzone dla wspólnej reali-
zacji celów gospodarczych6. Podmioty je tworzące to najczęściej spółki prawa handlowego7, 
chociaż niektórzy badacze dopuszczają inne podmioty gospodarcze jako podmioty kontro-
lowane i kontrolujące8. Grupy kapitałowe można umiejscowić pomiędzy strukturą organi-
zacyjną (jednostki je tworzące są hierarchicznie uporządkowane) a strukturą kontraktową 
(jednostki to samodzielne spółki, dodatkowo połączone więzami umownymi). Relacje pod-
porządkowania w grupie wynikają z posiadanych przez podmiot nadrzędny udziałów/akcji 

3 M. Trocki, Grupy kapitałowe: tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, 
s. 13; A. Zakrzewska-Bielawska, Organizowanie działalności przedsiębiorstwa, w: Podstawy zarządzania: Teoria 
i ćwiczenia, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 254.

4 R. H. Hall, Organizations: Structures, Processes, and Outcomes, Prentice-Hall 1987; M. Trocki, Grupy kapi-
tałowe…, op.cit., s. 14.

5 M. Trocki, Grupy kapitałowe…, op.cit., s. 14; J. Cylger, Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002, s. 34–37; 
S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Sieci przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach 
kryzysu gospodarczego, „Management and Business Administration Central Europe” 2012, nr 4, s. 36.

6 Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
7 Z. Kreft, Holding. Grupa kapitałowa, PWE, Warszawa 2004, s. 29.
8 L. Stecki, Holding, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
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w podmiotach podporządkowanych, a relacje oddziaływania polegają na wykorzystaniu 
przez podmiot nadrzędny uprawnień właścicielskich9.

Podstawowe powiązania między podmiotami tworzącymi grupę, to te o charakterze 
kapitałowym. Mają one na celu umożliwienie jednolitego kierownictwa poprzez kontrolę 
polityki finansowej, operacyjnej i personalnej10. W grupie kapitałowej, oprócz powiązań 
kapitałowych, występują także inne powiązania łączące spółki. T. Khanna i Y. Yafeh11 w defi-
nicji grupy biznesowej12 wskazują na znaczenie powiązań nieformalnych, np. personalnych 
i rodzinnych między podmiotami tworzącymi grupę. Dodatkowo można wskazać na powią-
zania majątkowe, informacyjne czy też umowne, wynikające z umów zawieranych wewnątrz 
grupy. Jednak wszystkie pozostałe powiązania są często pochodną tych o charakterze kapi-
tałowym. Ich rola to zacieśnianie więzi między podmiotami i umożliwienie lepszej koordy-
nacji działalności całej grupy kapitałowej.

Specyfika grupy kapitałowej jako jednej z form struktury działalności gospodarczej 
polega głównie na odmiennych od innych struktur relacjach łączących podmioty tworzące 
grupę, a także na samodzielności pod względem prawnym podmiotów (spółek) tworzących 
grupę. Grupy kapitałowe są strukturą pośrednią między czystym rynkiem a czystą hierarchią 
w kontekście instytucjonalnej regulacji transakcji13. Z jednej strony, relacje łączące podmioty 
powodują, że grupę należy traktować jak jeden organizm (często wskazuje się sieciowy jego 
charakter) o hierarchicznym układzie i silnych relacjach podporządkowania dominującemu 
podmiotowi, a z drugiej strony, relacje łączące podmioty tworzące grupę często są powiąza-
niami o charakterze umownym, realizowanymi na zasadnych czysto rynkowych zarówno 
z perspektywy kosztów, jak i egzekwowania kontraktu.

Grupę kapitałową postrzega się jako efekt wzrostu wielobiznesowego przedsiębiorstwa. 
Rozbudowa struktur organizacyjnych w pewnym momencie osiąga taki punkt, w którym 
pojawiają się dodatkowe koszty koordynacji, które niwelują pozytywne efekty rozszerza-
nia działalności. Rosnące koszty zarządzania, zakłócenia w obiegu informacji, problemy 
z podejmowaniem decyzji, ograniczenia w przedsiębiorczości oraz inne patologie negatywnie 
wpływają na efektywność działania struktury organizacyjnej14. Grupy kapitałowe są zatem 

 9 M. Trocki, Grupy kapitałowe…, op.cit., s. 14.
10 T. Falencikowski, Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi, TNOiK, Toruń 

2008, s. 62.
11 T. Khanna, Y. Yafeh, Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites?, „Journal of Economic 

Literature” 2007, vol. 45.2, s. 331.
12 W literaturze anglojęzycznej funkcjonują najczęściej następujące określenia identyfikujące grupy kapita-

łowe: business group, corporate group, conglomerate, holding, group of enterprises. Najbardziej rozpowszechnio-
nym określeniem jest business group, corporate group oraz holding, a w przypadku zdywersyfikowanych grup 
conglomerate.

13 O. E. Williamson, Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, The Free Press, New York 
1975; S. O. Collin, R. Larsson, Beyond Markets and Hierarchies, „International Studies of Management & Organi-
zation” 1993, vol. 23.1, s. 3–12; M. Gancarczyk, Proces wzrostu przedsiębiorstwa w świetle podejścia zasobowego 
i teorii kosztów transakcyjnych, „Gospodarka Narodowa” 2015, vol. 5.279, s. 5–31.

14 M. Trocki, Grupy kapitałowe…, op.cit., s. 16–18.
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wynikiem ewolucji struktur organizacyjnych, związanej z koncentracją kapitału, różnico-
waniem siły i zakresu działalności przedsiębiorstwa oraz rozwojem rynku kapitałowego15. 
Można wręcz mówić o swego rodzaju konieczności ewolucji struktur działalności gospodar-
czej, od struktur organizacyjnych do struktur kapitałowych i kontraktowych. Konieczność 
uwarunkowana jest poszukiwaniem efektywnych rozwiązań strukturalnych i często obja-
wia się stosowaniem tak zwanych struktur równoległych, pozwalających na eksploatowanie 
najlepszych rozwiązań w ramach każdego z rodzaju struktur działalności gospodarczej16.

3. Badania struktur grup kapitałowych

W literaturze przedmiotu brakuje kompleksowych badań struktur grup kapitałowych. 
Analizie poddawane są cząstkowe wymiary charakteryzujące organizację grupy i jej wpływ 
na różne sfery działania, w tym na efektywność ekonomiczną. Najczęściej analizowane 
zagadnienie to kwestie złożoności struktury kapitałowej, roli spółki dominującej, corporate 
governance, koordynacji poprzez rynek wewnętrzny czy powiązań personalnych. Poniżej 
omówiono główne wnioski z badania struktur grup kapitałowych w tych obszarach.

Podobnie jak w przypadku pozostałych struktur działalności gospodarczej, tak i w grupie 
kapitałowej można mówić o jej wewnętrznej organizacji. Wynika ona z przyjęcia określonego 
układu podmiotów składowych i powiązań między nimi. Z samej definicji grupy kapitałowej 
wynika, że można wyróżnić przynajmniej dwa typy podmiotów tworzących grupę kapita-
łową: podmiot nadrzędny i podmioty podrzędne. W polskim prawie zdefiniowano podmioty 
tworzące grupę kapitałową, czyli podmiot dominujący, podmioty zależne, powiązane i współ-
zależne17. Na elementy tworzące grupę kapitałową można spojrzeć nie tylko z perspektywy 
miejsca zajmowanego w hierarchii, lecz także z perspektywy funkcji realizowanych przez 
spółki. K. Bleicher18 wskazał, że w skład grupy kapitałowej wchodzą jednostki podstawowe, 
realizujące procesy realne, jednostka nadrzędna, występująca jako spółka zarządzająca lub 
jako połączenie zarządu i administracji centralnej grupy, a także jednostki pośrednie, któ-
rych główną funkcją jest koordynacja działania jednostek podstawowych.

Kryteria wyodrębniania jednostek w grupach kapitałowych mogą być bardzo zróżni-
cowane, choć najczęściej wskazuje się na kryterium funkcjonalne i kryterium przedmio-
towe. To ostatnie może być rozumiane jako subkryterium produktowe, terytorialne, czy też 
technologiczne19. Obok tych podstawowych kryteriów wskazywane są także rozwiązania 

15 B. Nogalski, R. Ronkowski, Zarządzanie holdingiem, ORGMASZ, Warszawa 1996, s. 28.
16 M. Romanowska, Dylematy strukturalne polskich przedsiębiorstw, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki 

i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wro-
cław 2010.

17 Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037; Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunko-
wości, Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591.

18 Podane za: H. Jagoda, B. Haus, Holding: organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995, s. 96–98.
19 Ibidem, s. 102–103.
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strukturalno-organizacyjne zorientowane na procesy (jednostki realizują kolejne stadia pro-
cesów), nastawione na odbiorców czy też wyodrębnione ze względu na strategiczne jednostki 
biznesu (stosowane w zdywersyfikowanych zgrupowaniach, w których jednostki wydzielane 
są według odrębnych kluczowych celów strategicznych). Okazuje się, że polskie grupy kapi-
tałowe stosują bardzo różne kryteria wyodrębniania jednostek, często więcej niż jedno20.

Wzajemne relacje podporządkowania elementów tworzących grupę kapitałową tworzą 
swego rodzaju architekturę grupy. S. Chang i U. Choi21 na przykładzie koreańskich grup opi-
sują strukturę relacji powiązań między spółkami w grupie, strukturę organizacyjną (wielody-
wizjonalną czy funkcjonalną organizację), a także strukturę własnością, jako ważne elementy 
organizacji grupy. Ze względu na strukturę powiązań hierarchicznych grupy kapitałowe 
mogą charakteryzować się skrajnie odmiennym rozwiązaniami. Grupa może być rozbudo-
wana zarówno w pionie poprzez funkcjonowanie w grupie spółek zależnych I, II, III i dal-
szych stopni, a także rozbudowana w poziomie, co oznacza znaczną liczbę spółek zależnych 
I stopnia. Rozbudowa w poziomie określa rozpiętość struktury grupy kapitałowej. Natomiast 
rozbudowa w pionie – jej głębokość.

Rozpiętość struktury grupy kapitałowej odnosi się do liczby spółek zależnych bezpośred-
nio podporządkowanych spółce dominującej. Trudno jednoznacznie określić kryteria małej 
i dużej rozpiętości struktury grupy kapitałowej. W skrajnym przypadku spółce dominują-
cej może podlegać tylko jeden podmiot. Jednak niezmiernie rzadko spotyka się takie grupy 
kapitałowe w rzeczywistości gospodarczej22. Badając skalę rozpiętości struktury grupy kapi-
tałowej jako kryterium rozgraniczające małą od dużej rozpiętości, można przyjąć średnią dla 
wszystkich grup kapitałowych w danej branży lub jakąś wartość graniczną. M. Romanow-
ska23 określiła ją na poziomie 10 spółek zależnych, wskazując, że grupy kapitałowe o mniej-
szej liczbie spółek zależnych charakteryzują się małą rozpiętością, a te o liczbie większej niż 
10 spółek zależnych – dużą rozpiętością.

Innym kryterium oceniającym rozbudowę struktury grupy kapitałowej jest jej głębokość. 
Identyfikuje się ją poprzez liczbę szczebli (pięter). Piętro należy utożsamiać z poziomem zarzą-
dzania w grupie. M. Romanowska24 wskazuje, że grupy kapitałowe rozbudowane w pionie, 
to te o 3 i więcej piętrach, co oznacza, że w strukturze grupy występuje spółka dominująca, 
spółki córki, spółki wnuczki i często spółki prawnuczki.

Zarówno głębokość, jak i rozpiętość struktury grupy kapitałowej są częstymi wskaźni-
kami wykorzystywanymi jako zmienne determinujące efektywność ekonomiczną, czy też 

20 S. Wiankowski, Z. Bogusławski, J. Borzęcki, D. Korona, Praktyka funkcjonowania krajowych grup kapita-
łowych, ORGMASZ, Warszawa 2000, s. 95–96.

21 S. J. Chang, U. Choi, Strategy, Structure and Performance of Korean Business Groups: A Transactions Cost 
Approach, „The Journal of Industrial Economics” 1988, vol. 37 (2), s. 141–158.

22 B. Jasiński, Sieci holdingowe, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarzą-
dzania, red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 176.

23 M. Romanowska, Grupy kapitałowe…, op.cit. s. 153.
24 Ibidem, s. 153–155.
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inne charakterystyki grupy kapitałowej25. Często są także łączone, w celu identyfikacji ogól-
nego poziomu złożoności struktury grupy kapitałowej. Za grupy złożone można uznać te, 
które są rozbudowane w poziomie (więcej niż 10 spółek zależnych) i rozbudowane w pionie 
(3 i więcej piętra zarządzania). Zrealizowane badania na największych polskich grupach 
kapitałowych ujawniły, że są one grupami dość złożonymi, aż 33% badanej próby charak-
teryzowało się rozbudową zarówno w poziomie, jak i w pionie26. Trochę inne były wyniki 
badania struktur grup kapitałowych w czasie kryzysu gospodarczego. Okazało się, że w ostat-
nich latach kryzysu znaczny odsetek (niemal 49%) grup kapitałowych charakteryzował się 
niskim stopniem złożoności, a jedynie 13% można było zaklasyfikować jako grupy złożone. 
Taka ocena struktur grup kapitałowych jest wynikiem zmian, jakie wprowadzane były pod 
wpływem kryzysu gospodarczego, uproszczaniem i odchudzaniem struktur27.

Kolejnym parametrem strukturalnym, który był obiektem zainteresowania badaczy, jest 
rola spółki dominującej w grupie kapitałowej. B. Nogalski i R. Ronkowski28 piszą wręcz, że 
zagadnienia organizacji holdingu można ograniczyć do zagadnień związanych z organizacją 
jego ośrodka kierowniczego. Badania empiryczne i konceptualne skupiają się na korzyściach 
generowanych przez działalność spółki nadrzędnej dla całej grupy kapitałowej (ang. parenting 
advantage)29 i roli, jaką powinna odgrywać, szczególnie w stosunku do zagranicznych spółek 
zależnych30. C. Markides31 wskazuje na trzy podstawowe role centralnej jednostki w kon-
glomeracie: eksploatacja ekonomii zakresu, kreowanie efektywnego rynku wewnętrznego, 
nacisk na uczenie się. G. Johnson, K. Scholes i R. Whittington32 uzupełniają role korporacji 
macierzystej w procesie budowania wartości o: przedstawianie wizji przyszłości, zapewnia-
nie centralnych usług, szkolenia, interweniowanie w działalność jednostek biznesowych.

Ze względu na rolę spółki nadrzędnej oraz rozkład uprawnień decyzyjnych wyróżniane 
są grupy kapitałowej operatywne (operacyjne), strategiczne (zarządcze) oraz finansowe. 
Grupa kapitałowa typu operacyjnego utożsamiana jest z najwyższym stopniem centrali-
zacji zarządzania. Jednostka nadrzędna znacząco wpływa na decyzje w podmiotach pod-
porządkowanych, koordynuje ich działania, wyznacza cele oraz kontroluje ich realizację. 

25 L. A. Keister, Interfirm Relations in China: Group Structure and Firm Performance in Business Groups, „Ame-
rican Behavioral Scientist” 2009, vol. 52 (12), s. 1709–1730; D. Collis, D. Young, M. Goold, The Size, Structure, and 
Performance of Corporate Headquarters, „Strategic Management Journal” 2007, vol. 28, no. 4, s. 383–405.

26 M. Romanowska, Grupy kapitałowe…, op.cit., s. 153–155.
27 W. Mierzejewska, A. Tomaszewski, Struktury przedsiębiorstw w czasie kryzysu, w: Przedsiębiorstwo odporne 

na kryzys, red. M. Romanowska, W. Mierzejewska, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 151–153.
28 B. Nogalski, R. Ronkowski, Zarządzanie…, op.cit., s. 66–67.
29 A. Mishra, M. Akbar, Parenting Advantage in Business Groups of Emerging Markets, „Vision” 2007, vol. 11 (3), 

s. 1–10; A. Campbell, M. Goold, M. Alexander, Corporate Strategy: The Quest for Parenting Advantage, „Harvard 
Business Review” 1995, March–April, s. 120–132.

30 I. Gurkov, Russian Manufacturing Subsidiaries of Western Multinational Corporations: Support from Parents 
and Cooperation with Sister-Subsidiaries, „Journal of East – West Business” 2015, Binghamton, t. 21, nr 3, s. 157.

31 C. Markides, Corporate Strategy: The Role of the Centre, Handbook of Strategy and Management, w: Hand-
book of Strategy and Management, red. A. Pettigrew, H. Thomas, R. Whittington, SAGE Publications, London, 
Thousend Oaks, New Dheli 2002, s. 99.

32 G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington, Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010, s. 236–238.
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Przeciwieństwem jest grupa kapitałowa typu finansowego, w której poziom centralizacji 
zarządzania jest minimalny. Następuje w niej decentralizacja decyzji operacyjnych, a czę-
ściowo także strategicznych. Rola jednostki nadrzędnej sprowadza się do wyznaczania celów 
finansowych oraz podziału zasobów finansowych. Formą pośrednią między powyżej opi-
sanymi jest grupa kapitałowa typu strategicznego (zarządczego). Charakteryzuje się umiar-
kowanym stopniem centralizacji zarządzania. W tego typu grupie kapitałowej następuje 
rozdzielenie funkcji operacyjnych i strategicznych. Funkcje operacyjne są przekazane jed-
nostkom podporządkowanym a funkcje strategiczne (uwzględniające generowanie efektów 
synergii) są realizowane przez spółkę nadrzędną33.

Większość grup kapitałowych na świecie to grupy o charakterze operacyjnym, zarząd-
czym lub mieszanym. W przypadku polskich grup kapitałowych większość, w różnych bada-
niach, jest klasyfikowana jako grupy kapitałowe operacyjne. M. Romanowska34 wskazała, że 
ponad 80% największych grup kapitałowych w Polsce charakteryzuje się operacyjnym cha-
rakterem działania o mieszanym układzie powiązań między spółkami. Świadczy to o znacz-
nej centralizacji działania w grupie kapitałowej. Główne decyzje strategiczne podejmowane 
są przez, prowadzącą działalność operacyjną, spółkę dominującą.

Centralizację zarządzania w grupie kapitałowej można mierzyć również przychodem 
zrealizowanym przez spółkę dominującą w przychodach całej grupy kapitałowej. Przychody 
na poziomie więcej niż 10% mogą świadczyć o znacznej centralizacji i pozwolić jednocześnie 
na zakwalifikowanie grupy jako operacyjnej. Okazuje się, że polskie grupy kapitałowe cha-
rakteryzują się malejącym udziałem przychodów spółki dominującej w przychodach całej 
grupy kapitałowej, ale wciąż utrzymują swój operacyjny charakter35. Na dążenie do optyma-
lizacji stopnia centralizacji i decentralizacji decyzji zwracają także uwagę S. Wiankowski, 
Z. Bogusławski, J. Borzęcki i D. Korona36. Wskazują jednocześnie aż pięć wariantów usytu-
owania funkcji zarządzania w zgrupowaniu kapitałowym. M. Pawlak37 zauważa, że centra-
lizacja w przypadku koncernu gwarantuje jednolitość wykonania decyzji, ale jednocześnie 
powoduje znaczne obciążenie ośrodka decyzyjnego.

Ciekawym wymiarem strukturalnym badanym w organizacji grupy kapitałowej 
są powiązania personalne między spółkami tworzącymi grupę kapitałową. Mogą one 
przybierać trzy formy: integrację zarządu spółki dominującej i spółek zależnych, integra-
cję rad nadzorczych spółki dominującej i spółek zależnych oraz integrację zarządu spółki 
dominującej i rad nadzorczych spółek zależnych. Jeśli następuje dokładne odwzorowa-
nie poszczególnych organów w spółce dominującej i spółkach zależnych, to taką sytuację 
nazywa się pełną unią personalną. Najczęściej spotykane są jednak rozwiązania mieszane 

33 H. Jagoda, B. Haus, Holding…, op.cit., s. 116–119.
34 M. Romanowska, Grupy kapitałowe…, op.cit., s. 150–153.
35 Ibidem, s. 150–153.
36 S. Wiankowski, Z. Bogusławski, J. Borzęcki, D. Korona, Grupy kapitałowe w Unii Europejskiej i w Polsce. 

Rozwiązania prawne, organizacja i zarządzanie, ORGMASZ, Warszawa 2002, s. 273–274.
37 M. Pawlak, Zarządzanie…, op.cit., s. 156.
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i niepełne unie personalne38. Niewątpliwą zaletą powiązań personalnych w spółkach two-
rzących grupę kapitałową jest łatwość koordynacji, integracji działań oraz ujednolicenia 
prowadzonej polityki strategicznej i operacyjnej, a także ułatwienia w przepływie informacji. 
Może to mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie całej grupy kapitałowej. Potwierdzają 
to wyniki badań L. A. Keister39, która dowodzi, że takie cechy struktury grupy kapitało-
wej, jak unia personalna oraz istnienie spółki finansowej w strukturze grupy, pozytywnie 
wpływają na efektywność grupy kapitałowej. Badania znaczenia unii personalnej prowa-
dzone były także przez P. Farias40, który charakteryzuje grupy kapitałowe w Chile z per-
spektywy unii personalnej na poziomie dyrektorów poszczególnych spółek, koncentracji 
zarządzania i własności oraz poziomu specjalizacji grupy kapitałowej. W Polsce kwestią 
znaczenia unii personalnej oraz szerzej – zarządzaniem zasobami ludzkimi zajmował się 
Cz. Zając41, badając międzynarodowe grupy kapitałowe, w których relacje personalne są 
istotne i jednocześnie bardzo trudne.

Bardzo ważnym zagadnieniem w grupie kapitałowej, ale i w każdej innej strukturze, jest 
koordynacja działań poszczególnych jednostek. Koordynacja sprowadza się do zapewnienia 
zbieżności celów poszczególnych jednostek oraz integracji ich działań42. Może ona przejawiać 
się w powiązaniach właścicielskich, funkcjonalnych, majątkowych, ekonomiczno-finansowych, 
umownych, personalnych czy też innych nieformalnych43. Jednym z mechanizmów koordy-
nujących działania w grupie kapitałowej może być rynek wewnętrzny. Wiele badań dotyczy 
tego zagadnienia zarówno w literaturze światowej44, jak i w mniejszym zakresie w polskiej45. 
Rynek wewnętrzny grupy kapitałowej jest definiowany jako rynek między spółkami grupy, 
na którym dokonują one wymiany dóbr i usług, preferując tym samym kontakty wewnętrzne 
względem transakcji zawieranych z firmami zewnętrznymi46. Rynek wewnętrzny może 

38 M. Trocki, Grupy kapitałowe…, op.cit., s. 62–65.
39 L. A. Keister, Interfirm…, op.cit., s. 1709–1730.
40 P. Farías, Business Group Characteristics and Firm Operating Performance: Evidence from Chile, „Academia” 

2014, vol. 27 (2), s. 226–235.
41 Cz. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, PWE, Warszawa 2012.
42 R. M. Grant, Współczesna analiza strategii, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 231–232.
43 W. Sokołowicz, A. Srzednicki, Holding. Tworzenie. Funkcjonowanie. Wzory dokumentów, C. H. Beck, War-

szawa 1998, s. 53–92.
44 T. Khanna, Y. Yafeh, Business Groups…, op.cit., s. 331–372; S. Park, K. Yuhn, Has the Korean Chaebol Model 

Succeeded?, „Journal of Economic Studies” 2012, vol. 39 (2), s. 260–274; S. J. Chang, J. Hong, How Much Does the 
Business Group Matter in Korea?, „Strategic” 2002, s. 265–274; X. Luo, C. Chung, Keeping it all in the Family: The 
Role of Particularistic Relationships in Business Group Performance during Institutional Transition, „Administrative 
Science Quarterly” 2005, vol. 50 (3), s. 404–439; T. Khanna, K. Palepu, The Future of Business Groups in Emerging 
Markets: Long-run evidence from Chile, „Academy of Management Journal” 2000, vol. 43 (3), s. 268–285; D. W. Yiu, 
F. W. Ng, X. Ma, Business Group Attributes and Internationalization Strategy in China, „Asian Business & Mana-
gement” 2013, vol. 12 (1), s. 14–36.

45 M. Aluchna, Kierunki rozwoju…, op.cit.; M. Romanowska, W. Mierzejewska, Wewnętrzny rynek grupy kapi-
tałowej jako substytut sieci biznesowych, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsię-
biorczości” 2015, vol. 32, s. 333–344.

46 M. Aluchna, Kooperencja w grupach kapitałowych, w: M. Aluchna, J. Cygler, G. Materna, M. K. Witek-Haj-
duk, E. Marciszewska, Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji: Wyzwania strategiczne, uwarunkowania 
prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 177.
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 obejmować rynek półproduktów/usług i rynek kapitałowy. Może także dotyczyć wymiany 
kadry i wiedzy między spółkami47. Prowadzone badania wskazują na korzyści z istnienia 
rynku wewnętrznego i osiąganie przewagi konkurencyjnej grup kapitałowych dzięki dzie-
leniu zasobów między spółkami należącymi do grupy, w tym zasobów niematerialnych oraz 
technologii48. Istnienie rynku wewnętrznego może także złagodzić negatywny wpływ kryzysu 
na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw. Rynek wewnętrzny umożliwia efektywniejszą 
alokację zasobów i przekierowanie ich do firm o większym potencjale wzrostu, pozwalając 
na wsparcie inwestycji49. Identyfikacja skali wykorzystania rynku wewnętrznego jest dość 
trudna. Obejmuje informacje o handlu wewnętrznym, realizowanym w ramach grupy kapi-
tałowej, udzielanych wewnętrznych pożyczkach czy też obecności w strukturze instytucji 
finansowej oraz centrów świadczących usługi spółkom w grupie50.

Ostatnią ważną kwestią w badaniach problemów strukturalnych grup kapitałowych jest 
zagadnienie nadzoru korporacyjnego, realizowanego przez spółkę dominującą. Nadzór kor-
poracyjny obejmuje całokształt relacji między interesariuszami, a jego podstawowym celem 
jest tworzenie wartości dla interesariuszy51. Kwestie zastosowanych rozwiązań w zakresie 
nadzoru korporacyjnego, jego intensywności, a także wielości instrumentów mogą świad-
czyć o formalizacji działalności grupy kapitałowej. W skali całej grupy kapitałowej najważ-
niejszym interesariuszem jest spółka dominująca. Z perspektywy spółki dominującej nadzór 
korporacyjny w grupie kapitałowej może być realizowany przy użyciu narzędzi kodeksowych, 
czyli poprzez rady nadzorcze i komisje rewizyjne, ale możliwe do zastosowania są również 
narzędzia pozakodeksowe, wynikające z relacji, jakie łączą spółki w grupie52. Tematyka nad-
zoru korporacyjnego najczęściej badana jest w kontekście pojedynczych, giełdowych spółek, 
ale można także znaleźć badania dotykające tego problemu w grupach kapitałowych53.

Powyższy syntetyczny przegląd badań pokazuje, że brakuje badań całościowych dotyczą-
cych architektury grupy kapitałowej. Analizowane są tylko cząstkowe wymiary. Nie ma także 

47 T. Khanna, K. Palepu, Why Focused Strategies May Be Wrong for Emerging Markets, „Harvard Business 
Review” 1997, vol. 75/4, s. 41–51.

48 S. J. Chang, J. Hong, Economic Performance of Group-Affiliated Companies in Korea: Intragroup Resource 
Sharing and Internal Business Transactions, „Academy of Management Journal” 2000, vol. 43/3, s. 429–448.

49 H. Almeida, B. Kim, Ch. Soo Kim, Internal Capital Markets in Business Groups: Evidence from the Asian 
Financial Crisis, „The Journal of Finance” 2015, vol. 70.6, s. 2539–2586.

50 M. Aluchna, Kierunki rozwoju…, op.cit., s. 299; P. P. Choi, Evolution of Samsung Group and its Central Office: 
Imperfect Market and Capacity-Building, „Asian Business & Management” 2016, vol. 15 (5), s. 381.

51 D. Dobija, I. Koładkiewicz, Ład korporacyjny, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 17.
52 M. Trocki, Grupy kapitałowe…, op.cit., s. 300–302.
53 S. W. Joh, Corporate Governance and firm Profitability: Evidence from Korea before the Economic Crisis, „Jour-

nal of financial Economics” 2003, vol. 68 (2), s. 287–322; W. I. Ghani, J. Ashraf, Corporate Governance, Business 
Group Affiliation, and Firm Performance: Descriptive Evidence from Pakistan, Working Paper, East Asian Bureau 
of Economic Research, 2005; E. Cho, S. Chun, D. Choi, International Diversification, Corporate Social Responsi-
bility, and Corporate Governance: Evidence from Korea, „Journal of Applied Business Research” 2015, vol. 31 (2), 
s. 743; Y. Lu, J. Yao, Impact of State Ownership and Control Mechanisms on the Performance of Group Affiliated 
Companies in China, „Asia Pacific Journal of Management” 2006, vol. 23.4; R. Morck, D. Wolfenzon, B. Yeung, 
Corporate Governance, Economic Entrenchment, and Growth, „Journal of Economic Literature” 2005, vol. 43.3.
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narzędzia, za pomocą którego można by dokonywać pomiaru i diagnozy struktury grupy kapi-
tałowej z wielu perspektyw, nie tylko jej złożoności, powiązań personalnych, czy roli spółki 
dominującej. Analiza pełnego profilu struktury grupy kapitałowej jest ważnym zagadnie-
niem, gdyż może pozwolić ocenić wpływ rozwiązań strukturalnych na wyniki ekonomiczne. 
Okazuje się bowiem, że struktury, obok kultury organizacyjnej, są kluczowymi czynnikami 
wyjaśniającymi odporność na kryzys przedsiębiorstw (także całych grup kapitałowych)54.

4. Autorska propozycja pomiaru struktury grupy kapitałowej

Jak wykazano we wcześniejszych częściach artykułu, struktura grupy kapitałowej jest 
formą organizacyjną odmienną od struktury organizacyjnej. Mimo to, konstruując metodę 
pomiaru struktury grupy kapitałowej, podjęto próbę wykorzystania klasycznych parametrów 
struktur organizacyjnych. Parametry (wymiary) struktury organizacyjnej rozumiane są jako 
cechy właściwie jej przysługujące, czyli właściwości przysługujące jej realnie, a stwierdzone 
przez akt poznania55. Za klasyczne parametry struktury uznaje się te wyróżnione przez bada-
czy z tzw. Szkoły Astońskiej56, czyli konfigurację (hierarchię), specjalizację, centralizację, 
standaryzację i formalizację. Część późniejszych badaczy struktur modyfikuje te wymiary 
np. poprzez włączenie standaryzacji do wymiaru formalizacji57. Jeszcze inni dodają kolejny 
wymiar, jak np. koordynację, czyli sposób współpracy między jednostkami58. Charaktery-
styka struktur jest zatem zadaniem niezmiernie trudnym ze względu na złożoność zagadnie-
nia oraz fakt, że wymiary struktury zazębiają się. Jak już zauważono, standaryzacja może być 
przejawem formalizacji. Natomiast hierarchia i centralizacja często uznawane są za mecha-
nizm koordynacji.

Charakteryzując struktury kapitałowe, nie można bazować tylko na wymiarach zaczerp-
niętych z badań nad strukturami organizacyjnymi. Trzeba te wymiary dostosować do spe-
cyfiki struktury grupy kapitałowej. Jednak uniwersalność wyżej scharakteryzowanych 
wymiarów strukturalnych może być punktem wyjścia do skonstruowania metody pomiaru 
struktur kapitałowych. Prowadzone przez autorkę badania tego zagadnienia skłoniły do 
opracowania kompleksowej metody pomiaru i diagnozy struktury grupy kapitałowej, którą 
zaprezentowano w tabeli 1. Metodę pomiaru i diagnozy struktury grupy kapitałowej opra-
cowano z wykorzystaniem możliwości, jakie daje analiza morfologiczna, należąca do metod 
twórczego rozwiązywania problemów. Analiza ta ma zastosowanie w różnych obszarach 

54 Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, red. M. Romanowska, W. Mierzejewska, Wolters Kluwer, Warszawa 
2016, s. 212.

55 M.  Przybyła, Identyfikacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 
Wrocław 1992, s. 66.

56 D. S. Pugh, D. J. Hickson, C. R. Hinings, C. Turner, Dimensions of Organization Structure, „Administrative 
Science Quarterly” 1968, vol. 13, s. 66–105.

57 M. Przybyła, Identyfikacja…, op.cit., s. 29.
58 Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995, s. 281.
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praktyki biznesowej, ale można ją wykorzystać także do poszukiwania nowych możliwości 
naukowo-badawczych59. W poniższym przypadku zastosowano ją do identyfikacji i opera-
cjonalizacji cech struktury grupy kapitałowej.

Tabela 1. Autorska metoda pomiaru cech struktury grupy kapitałowej

Klasyczne 
wymiary 
struktury

Cechy struktury grupy 
kapitałowej

Operacjonalizacja cech struktury grupy kapitałowej

Hierachia Rozpiętość struktury Mała (mniej niż 
5 spółek zależnych) 

Średnia (5–10 spółek 
zależnych) 

Duża (więcej niż 
10 spółek zależnych) 

Hierachia Głębokość struktury Mała (2 szczeble 
w grupie kapitałowej) 

Średnia (3 szczeble 
w grupie kapitałowej) 

Duża (więcej niż 
3 szczeble w grupie 
kapitałowej) 

Hierarchia Rodzaj powiązań 
między spółkami

Dominują powiązania 
jednostronne

W podobnym stopniu 
występują powiązania 
jednostronne 
i wielostronne

Dominują powiązania 
wielostronne

Hierarchia
Koordynacja

Siła powiązań 
kapitałowych między 
spółkami

Duża (w większości 
spółek w GK podmiot 
wyższego szczebla ma 
100‑procentowe udziały 
kapitałowe) 

Średnia (w około 
połowie spółek 
w GK podmiot 
wyższego szczebla ma 
100‑procentowe udziały 
kapitałowe) 

Mała (w mniej niż 
połowie spółek 
w GK podmiot 
wyższego szczebla ma 
100‑procentowe udziały 
kapitałowe) 

Koordynacja Sposób współdziałania 
spółek w grupie 
kapitałowej

Koncentryczny Sekwencyjny Wzajemny Sumujący 
się

Mieszany

Koordynacja Skala rynku 
wewnętrznego 
w grupie kapitałowej

Mała (udział 
przychodów 
ze sprzedaży 
międzysegmentowej 
w łącznych 
przychodach 
ze sprzedaży stanowi 
mniej niż 5%) 

Średnia (udział 
przychodów 
ze sprzedaży 
międzysegmentowej 
w łącznych 
przychodach ze 
sprzedaży stanowi 
5–10%) 

Duża (udział 
przychodów 
ze sprzedaży 
międzysegmentowej 
w łącznych 
przychodach 
ze sprzedaży stanowi 
powyżej 10%) 

Koordynacja
Centralizacja

Istnienie spółek‑ 
‑centrów usług 
wspólnych

Nie Tak

Koordynacja
Centralizacja

Wykorzystanie 
unii personalnej 
na poziomie zarządów 
i rad nadzorczych

Unia personalna pełna Unia personalna 
niepełna

Brak unii personalnej

Specjalizacja Zakres działania 
operacyjnego spółki 
dominującej

Działalność spółki 
dominującej pokrywa 
się z działalnością 
grupy kapitałowej

Spółka dominująca 
prowadzi działalność 
w wybranych sektorach 
działalności całej grupy 
kapitałowej

Spółka dominująca nie 
prowadzi działalności 
operacyjnej

59 A. Ujwary-Gil, Wykorzystanie analizy morfologicznej w poszukiwaniu nowej formy reklamowania produktu, 
„Marketing i Rynek” 2003, nr 6, s. 2–6.
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Klasyczne 
wymiary 
struktury

Cechy struktury grupy 
kapitałowej

Operacjonalizacja cech struktury grupy kapitałowej

Specjalizacja
Centralizacja

Udział przychodów 
spółki dominującej 
w przychodach GK

Mniej niż 10% 10–20% 20–30% Powyżej 30%

Specjalizacja Sposób wyodrębniania 
jednostek w grupie 
kapitałowej

Funkcjonalne Przedmiotowe 
(sektorowe, 
geograficzne) 

Mieszane

Centralizacja Charakter grupy 
kapitałowej (zakres 
funkcji zarządczych 
spółki dominującej) 

Operacyjna Strategiczna Finansowa Mieszana

Formalizacja
Standaryzacja

Polityka informacyjna 
w grupie kapitałowej

Jednolita Częściowo 
ujednolicona

Rozproszona

Formalizacja
Standaryzacja

Polityka 
identyfikacyjna spółek 
w grupie kapitałowej

Oznaczenie 
markowe

Oznaczenie 
przeniesione 
ze spółki 
dominującej

Oznaczenie 
rozproszone

Oznaczenie 
mieszane

Formalizacja Intensywność nadzoru 
właścicielskiego

Nadzór tylko 
kodeksowy

Nadzór kodeksowy 
z elementami nadzoru 
pozakodeksowego

Nadzór kodeksowy 
i intensywny 
pozakodeksowy

Źródło: opracowanie własne.

Zaproponowaną metodę pomiaru struktury kapitałowej oparto na sześciu wymiarach 
strukturalnych: hierarchii (konfiguracji), specjalizacji, centralizacji, formalizacji i standa-
ryzacji i dodatkowo koordynacji. Zidentyfikowano aż 15 cech specyficznych dla struktur 
grup kapitałowych. Cechy te umożliwiają pełne rozpoznanie ukształtowania struktury grupy 
kapitałowej. Jednak ze względu na złożoność tej formy organizacyjnej, a także wielość relacji 
łączących podmioty tworzące grupę, nie wszystkie kryteria daje się jednoznacznie przypo-
rządkować do jednego z klasycznych wymiarów strukturalnych. Hierarchia w grupie kapi-
tałowej jest reprezentowana przez takie parametry, jak: rozpiętość i głębokość struktury 
grupy, a także przejawia się w rodzaju i sile powiązań między spółkami. Hierarchia obra-
zuje konfigurację całej grupy kapitałowej i jest odzwierciedlana na schemacie grupy. Jest 
ona dość łatwa do identyfikacji i często wykorzystywana w badaniach struktur grup kapi-
tałowych. Bardziej problematyczna może być kwestia identyfikacji rozwiązań dotyczących 
koordynacji działań poszczególnych spółek w grupie kapitałowej, a przecież to koordynacja 
jest jednym z najtrudniejszych i najważniejszych zagadnień w zarządzaniu grupą. Dlatego 
też wśród parametrów charakteryzujących strukturę grupy kapitałowej zidentyfikowano 
najwięcej tych reprezentujących wymiar koordynacji. Koordynacja może także odbywać się 
przez hierarchię i centralizację działań. W proponowanej metodzie pomiaru cech struktury 
grupy kapitałowej koordynacja przejawia się w sile powiązań między spółkami, sposobie ich 
współdziałania, rynku wewnętrznym, usługach wspólnych czy też wykorzystaniu powiązań 
personalnych w postaci unii personalnej.
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Kolejne parametry strukturalne, tj. specjalizacja, centralizacja, standaryzacja i formali-
zacja, też można zidentyfikować za pomocą cech opisujących strukturę grupy kapitałowej. 
Specjalizacja jest identyfikowana na poziomie całej grupy kapitałowej (poprzez określenie 
przyjętego kryterium wyodrębniania spółek) i samej spółki dominującej (poprzez identy-
fikację zakresu działalności spółki dominującej na tle działalności operacyjnej całej grupy 
kapitałowej oraz udział przychodów generowanych przez spółkę dominującą w przychodach 
całej grupy). Ta ostatnia cecha struktury grupy kapitałowej jest także przejawem centraliza-
cji, szczególnie gdy przychody generowane przez spółkę dominującą stanowią co najmniej 
10% przychodów całej grupy kapitałowej. Centralizacja jest związana również z charakterem 
grupy kapitałowej i rolą zarządczą, jaką przyjmuje spółka dominująca. W przypadku grupy 
typu operacyjnego centralizacja decyzji strategicznych i operacyjnych jest bardzo duża, co 
nie ma miejsca w grupie typu finansowego. Kolejny parametr strukturalny, czyli formaliza-
cję jest niezmiernie trudno zmierzyć w skali całej grupy kapitałowej. Może on mieć wyraz 
w ujednolicaniu polityki informacyjnej i identyfikacyjnej w całej grupie kapitałowej (to także 
przejaw standaryzacji), a także w rozwiązaniach z zakresu nadzoru właścicielskiego.

W zaproponowanym modelu pomiaru cech struktury grupy kapitałowej udało się 
wykorzystać klasyczne wymiary struktur organizacyjnych. Takie podejście pozwoliło także 
na systematyczne uporządkowanie kryteriów opisujących struktury grup kapitałowych oraz 
uniknięcie pominięcia jakiegoś ważnego wymiaru. W zaproponowanej metodzie przyjęte 
przedziały i operacjonalizacja poszczególnych kryteriów pochodzą albo z literatury przed-
miotu albo z doświadczeń autorki wyniesionych z badania grup kapitałowych. Oczywiście 
warto byłoby je w kolejnych badaniach, szczególnie takich na dużą skalę, zrewidować.

Zaproponowany model badania struktur grup kapitałowych charakteryzuje się kom-
pleksowością, poprzez uwzględnienie wszystkich wymiarów strukturalnych. Jego zastoso-
wanie pozwala badaczowi wyrobić sobie pogląd o całości relacji między spółkami w grupie 
kapitałowej. Model jest także skonstruowany w prosty i transparentny sposób, przyjazny dla 
badacza i gwarantujący łatwość użycia. Dokonana operacjonalizacja jest czytelna i łatwa do 
zastosowania. Kolejną ważną kwestią jest możliwość porównywalności badanych struktur 
grup kapitałowych, a w dalszej konsekwencji wyprowadzania modeli struktur grup kapi-
tałowych. Poniżej zaproponowano dwa skrajne modele struktur grup kapitałowych: model 
skoncentrowany i model luźnej federacji (tabela 2).

Pierwszy model to struktura grupy kapitałowej skoncentrowana na działalności spółki 
dominującej, wokół niej zorganizowana i bardzo mocno scentralizowana. Taki model charak-
terystyczny był dla polskich grup kapitałowych przekształcanych z przedsiębiorstw wieloza-
kładowych. Skrajnie przeciwstawnym modelem struktury grupy kapitałowej jest organizacja 
jej działalności w postaci dość luźnej (jak na grupę kapitałową) federacji, zbliżająca się do 
koncepcji sieci przedsiębiorstw. Taki model struktury grupy kapitałowej charakterystyczny 
jest dla grup finansowych, mocno zdecentralizowanych i sformalizowanych jedynie poprzez 
realizację nadzoru kodeksowego i egzekwowanie osiągania odpowiedniego poziomu wyni-
ków przez spółki zależne.
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Tabela 2. Skrajne modele struktur grup kapitałowych

Cechy struktury grupy 
kapitałowej

Model skoncentrowany Model luźnej federacji

Rozpiętość struktury Mniej niż 5 spółek zależnych Więcej niż 10 spółek zależnych

Głębokość struktury 2 szczeble w grupie kapitałowej Więcej niż 3 szczeble w grupie 
kapitałowej

Rodzaj powiązań między 
spółkami

Dominują powiązania wielostronne Dominują powiązania jednostronne

Siła powiązań kapitałowych 
między spółkami

Duża (w większość spółek w GK podmiot 
wyższego szczebla ma 100‑procentowe 
udziały kapitałowe) 

Mała (w mniej niż połowie spółek 
w GK podmiot wyższego szczebla ma 
100‑procentowe udziały kapitałowe) 

Sposób współdziałania spółek 
w grupie kapitałowej

Koncentryczny Sumujący się

Skala rynku wewnętrznego 
w grupie kapitałowej

Duża (udział przychodów ze sprzedaży 
międzysegmentowej w łącznych 
przychodach ze sprzedaży stanowi 
powyżej 10%) 

Mała (udział przychodów ze sprzedaży 
międzysegmentowej w łącznych 
przychodach ze sprzedaży stanowi mniej 
niż 5%) 

Istnienie spółek‑centrów usług 
wspólnych

Tak Nie

Wykorzystanie unii personalnej 
na poziomie zarządów i rad 
nadzorczych

Unia personalna pełna Brak unii personalnej

Zakres działania operacyjnego 
spółki dominującej

Działalność spółki dominującej pokrywa 
się z działalnością grupy kapitałowej

Spółka dominująca nie prowadzi 
działalności operacyjnej

Udział przychodów spółki 
dominującej w przychodach GK

Powyżej 30% Mniej niż 10%

Sposób wyodrębniania 
jednostek w grupie kapitałowej

Funkcjonalne Przedmiotowe (sektorowe, geograficzne) 

Charakter grupy kapitałowej 
(zakres funkcji zarządczych 
spółki dominującej) 

Operacyjna Finansowa

Polityka informacyjna w grupie 
kapitałowej

Jednolita Rozproszona

Polityka identyfikacyjna spółek 
w grupie kapitałowej

Oznaczenie przeniesione ze spółki 
dominującej

Oznaczenie rozproszone

Intensywność nadzoru 
właścicielskiego

Nadzór kodeksowy i intensywny 
pozakodeksowy

Nadzór tylko kodeksowy

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe rozwiązania są rozwiązaniami modelowymi, stanowiącymi punkt wyjścia 
do analizy wielowymiarowej. Grupy kapitałowe charakteryzują się bogactwem powiązań. 
Rzadko spotyka się np. pełną unię personalną, dlatego wyżej przytoczone modele należy 
traktować jako skrajne „idealne” rozwiązania.

Zaproponowana metoda pomiaru cech struktury grupy kapitałowej porządkuje metodycz-
nie tę perspektywę badawczą grup kapitałowych oraz pozwala na pełnowymiarową i rzetelną 
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diagnozę, która może stanowić podstawę do dalszych badań nad relacjami struktury i strate-
gii grupy kapitałowej, a także struktury oraz innych zagadnień związanych z zarządzaniem 
i wynikami grupy kapitałowej. W kolejnej części artykułu przetestowano przedstawioną 
metodę pomiaru struktury grupy kapitałowej.

5.  Weryfikacja modelu pomiaru struktury grupy kapitałowej 
na przykładzie grup kapitałowych Asseco i Ulma

Próba weryfikacji opracowanej metody pomiaru cech struktury grupy kapitałowej zosta-
nie dokonana na przykładzie grupy kapitałowej Asseco i grupy kapitałowej Ulma Construcc-
tion Polska (w skrócie Ulma). Dobór grup był celowy i wynikał z wcześniej prowadzonych 
badań na tych grupach kapitałowych, które wstępnie wykazały duże zróżnicowanie w ich 
organizacji i funkcjonowaniu. Materiał badawczy pochodzi z raportów skonsolidowanych, 
raportów jednostkowych spółek dominujących, informacji na stronach internetowych oraz 
wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami spółek dominujących w 2016 r. w ramach 
badań statutowych pt. „Współpraca międzyorganizacyjna w polskich grupach kapitałowych” 
(KZiF/S/32/16)60.

Grupa kapitałowa Asseco to największa firma informatyczna w Polsce i szósta firma 
w Europie. Działa w ponad 54 krajach na całym świecie, zatrudnia ponad 24 tys. pracow-
ników, a w 2017 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 7 mld zł. Działania 
strategiczne Grupy Asseco nakierowane są na rozwój międzynarodowy. W misji pojawia się 
deklaracja o stworzeniu wiarygodnej i rentownej globalnej firmy informatycznej, dostarczającej 
wysokiej jakości oprogramowanie i usługi. Temu podporządkowany jest rozwój całej grupy, 
oparty na fuzjach i przejęciach, a także na rozwoju organicznym i własnych kompetencjach.

Odmienna zarówno w skali, jak i zakresie działania jest grupa kapitałowa Ulma. Jest 
to zdecydowanie mniejsza grupa kapitałowa (grupa okrojona), będąca częścią większej zdy-
wersyfikowanej hiszpańskiej grupy. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład 
grupy kapitałowej Ulma jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunko-
wych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykony-
wanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja 
i remonty systemów deskowań. Obszar działalności grupy kapitałowej to głównie Polska, 
Litwa, Łotwa, Kazachstan, Rumunia i Ukraina. W 2017 r. przychody wygenerowane przez 
grupę kapitałową osiągnęły 201 mln zł, a ich 80% pochodzi z rynku krajowego. Cele strate-
giczne grupy okrojonej wynikają z celów całej grupy kapitałowej. W przypadku grupy Ulma 
jest to ekspansja geograficzna, a także mocna orientacja na klienta. W dokumentach można 

60 W. Mierzejewska, Współpraca międzyorganizacyjna w polskich grupach kapitałowych, Raport z badań sta-
tutowych, KZiF/S/32/16, 2016.
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znaleźć deklaracje o dostarczaniu klientom wartości dodanej w postaci najwyższej jakości 
usług oraz innowacyjnych i wydajnych produktów i systemów.

W tabelach 3 i 4 przedstawiono profile pomiaru cech struktur grup kapitałowych Asseco 
i Ulma, a w dalszej części scharakteryzowano struktury tych grup.

Tabela 3. Pomiar cech struktur grup kapitałowych Asseco

Cechy struktury grupy 
kapitałowej

Operacjonalizacja cech struktury grupy kapitałowej

Rozpiętość struktury Mniej niż 5 spółek 
zależnych

5–10 spółek zależnych Więcej niż 10 spółek 
zależnych

Głębokość struktury 2 szczeble w grupie 
kapitałowej

3 szczeble w grupie 
kapitałowej

Więcej niż 3 szczeble 
w grupie kapitałowej

Rodzaj powiązań między 
spółkami

Dominują powiązania 
jednostronne

W podobnym stopniu 
występują powiązania 
jednostronne 
i wielostronne

Dominują powiązania 
wielostronne

Siła powiązań kapitałowych 
między spółkami

Duża (w większości 
spółek w GK podmiot 
wyższego szczebla ma 
100‑procentowe udziały 
kapitałowe) 

Średnia (w około połowie 
spółek w GK podmiot 
wyższego szczebla ma 
100‑procentowe udziały 
kapitałowe) 

Mała (w mniej niż połowie 
spółek w GK podmiot 
wyższego szczebla ma 
100‑procentowe udziały 
kapitałowe) 

Sposób współdziałania spółek 
w grupie kapitałowej

Koncentryczny Sekwencyjny Wzajemny Sumujący się Mieszany

Skala rynku wewnętrznego 
w grupie kapitałowej

Mała (udział przychodów 
ze sprzedaży 
międzysegmentowej 
w łącznych przychodach ze 
sprzedaży stanowi mniej 
niż 5%) 

Średnia (udział 
przychodów ze sprzedaży 
międzysegmentowej 
w łącznych przychodach ze 
sprzedaży stanowi 5–10%) 

Duża (udział przychodów 
ze sprzedaży 
międzysegmentowej 
w łącznych przychodach 
ze sprzedaży stanowi 
powyżej 10%) 

Istnienie spółek‑centrów 
usług wspólnych

Nie Tak

Wykorzystanie unii 
personalnej na poziomie 
zarządów i rad nadzorczych

Unia personalna pełna Unia personalna niepełna Brak unii personalnej

Zakres działania operacyjnego 
spółki dominującej

Działalność spółki matki 
pokrywa się z działalnością 
grupy kapitałowej

Spółka matka prowadzi 
działalność w wybranych 
sektorach działalności całej 
grupy kapitałowej

Spółka matka nie prowadzi 
działalności operacyjnej

Udział przychodów spółki 
dominującej w przychodach 
GK

Mniej niż 10% 10–20% 20–30% Powyżej 30%

Sposób wyodrębniania 
jednostek w grupie 
kapitałowej

Funkcjonalne Przedmiotowe (sektorowe, 
geograficzne) 

Mieszane

Charakter grupy kapitałowej 
(zakres funkcji zarządczych 
spółki dominującej) 

Operacyjna Strategiczna Finansowa Mieszany
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Cechy struktury grupy 
kapitałowej

Operacjonalizacja cech struktury grupy kapitałowej

Polityka informacyjna 
w grupie kapitałowej

Jednolita Częściowo ujednolicona Rozproszona

Polityka identyfikacyjna 
spółek w grupie kapitałowej

Oznaczenie 
markowe

Oznaczenie 
przeniesione ze 
spółki dominującej

Oznaczenie 
rozproszone

Oznaczenie 
mieszane

Intensywność nadzoru 
właścicielskiego

Nadzór tylko kodeksowy Nadzór kodeksowy 
z elementami nadzoru 
pozakodeksowego

Nadzór kodeksowy 
i intensywny 
pozakodeksowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych grupy kapitałowej Asseco.

Tabela 4. Pomiar cech struktur grup kapitałowych Ulma

Cechy struktury grupy 
kapitałowej

Operacjonalizacja cech struktury grupy kapitałowej

Rozpiętość struktury Mniej niż 5 spółek 
zależnych

5–10 spółek zależnych Więcej niż 10 spółek 
zależnych

Głębokość struktury 2 szczeble w grupie 
kapitałowej

3 szczeble w grupie 
kapitałowej

Więcej niż 3 szczeble 
w grupie kapitałowej

Rodzaj powiązań między 
spółkami

Dominują powiązania 
jednostronne

W podobnym stopniu 
występują powiązania 
jednostronne 
i wielostronne

Dominują powiązania 
wielostronne

Siła powiązań kapitałowych 
między spółkami

Duża (w większość 
spółek w GK podmiot 
wyższego szczebla ma 
100‑procentowe udziały 
kapitałowe) 

Średnia (w około połowie 
spółek w GK podmiot 
wyższego szczebla ma 
100‑procentowe udziały 
kapitałowe) 

Mała (w mniej niż połowie 
spółek w GK podmiot 
wyższego szczebla ma 
100‑procentowe udziały 
kapitałowe) 

Sposób współdziałania spółek 
w grupie kapitałowej

Koncentryczny Sekwencyjny Wzajemny Sumujący się Mieszany

Skala rynku wewnętrznego 
w grupie kapitałowej

Mała (udział przychodów 
ze sprzedaży 
międzysegmentowej 
w łącznych przychodach 
ze sprzedaży stanowi 
mniej niż 5%) 

Średnia (udział 
przychodów ze sprzedaży 
międzysegmentowej 
w łącznych przychodach ze 
sprzedaży stanowi 5–10%) 

Duża (udział przychodów 
ze sprzedaży 
międzysegmentowej 
w łącznych przychodach 
ze sprzedaży stanowi 
powyżej 10%) 

Istnienie spółek‑centrów 
usług wspólnych

Nie Tak

Wykorzystanie unii 
personalnej na poziomie 
zarządów i rad nadzorczych

Unia personalna pełna Unia personalna niepełna Brak unii personalnej

Zakres działania operacyjnego 
spółki dominującej

Działalność spółki matki 
pokrywa się z działalnością 
grupy kapitałowej

Spółka matka prowadzi 
działalność w wybranych 
sektorach działalności całej 
grupy kapitałowej

Spółka matka nie prowadzi 
działalności operacyjnej

Udział przychodów spółki 
dominującej w przychodach 
GK

Mniej niż 10% 10–20% 20–30% Powyżej 30%
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Cechy struktury grupy 
kapitałowej

Operacjonalizacja cech struktury grupy kapitałowej

Sposób wyodrębniania 
jednostek w grupie 
kapitałowej

Funkcjonalne Przedmiotowe (sektorowe, 
geograficzne) 

Mieszane

Charakter grupy kapitałowej 
(zakres funkcji zarządczych 
spółki dominującej) 

Operacyjna Strategiczna Finansowa Mieszany

Polityka informacyjna 
w grupie kapitałowej

Jednolita Częściowo ujednolicona Rozproszona

Polityka identyfikacyjna 
spółek w grupie kapitałowej

Oznaczenie 
markowe

Oznaczenie 
przeniesione ze 
spółki dominującej

Oznaczenie 
rozproszone

Oznaczenie 
mieszane

Intensywność nadzoru 
właścicielskiego

Nadzór tylko kodeksowy Nadzór kodeksowy 
z elementami nadzoru 
pozakodeksowego

Nadzór kodeksowy 
i intensywny 
pozakodeksowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych grupy kapitałowej Ulma.

Rozpiętość i głębokość struktury. Struktura grupy kapitałowej Asseco jest bardzo zło-
żona. Na pierwszym poziomie znajduje się 13 spółek zależnych i dodatkowo 3 spółki sto-
warzyszone. W skład całej grupy kapitałowej wchodzi ponad 200 spółek. Grupa kapitałowa 
Asseco jest także rozbudowana w pionie. Składa się z ponad 3 pięter. Dodatkowo w skład 
grupy wchodzi aż pięć grup kapitałowych niższego rzędu. Struktura grupy kapitałowej Ulma 
jest znacznie prostsza. W skład grupy wchodzą 3 spółki zależne i jeden podmiot stowarzy-
szony. Grupa składa się z 2 pięter, tj. spółki dominującej i spółek zależnych. Jest to mała grupa 
o prostej budowie, co wynika po części z faktu, że jest częścią większej grupy kapitałowej 
pochodzącej z Hiszpanii.

Rodzaj i siła powiązań kapitałowych. W grupie kapitałowej Asseco dominują powiąza-
nia jednostronne o znacznej sile. W większości spółek w grupie kapitałowej podmiot wyż-
szego szczebla ma 100-procentowe udziały kapitałowe. Na pierwszym poziomie zależności 
spośród 13 spółek zależnych tylko w 4 podmiot dominujący nie ma 100% udziałów w kapi-
tale zakładowym. W przypadku grupy kapitałowej Ulma również dominują silne, jedno-
stronne powiązania kapitałowe.

Sposób współdziałania spółek. Sposób współdziałania spółek w grupie jest trudny do jed-
noznacznej kwalifikacji w obu grupach kapitałowych. W grupie Asseco, ze względu na skalę 
działania, w części grupy jest to układ wzajemny, w części koncentryczny, a w części sumujący 
się. Przedstawiciele spółki dominującej w wywiadach wskazywali, że nie ma jednoznacznej 
struktury współpracy spółek zależnych w zakresie operacyjnym. Współpracują one zarówno 
między sobą, jak i ze spółką dominującą. Wszystko uzależnione jest od realizacji konkretnego 
projektu oraz zapotrzebowania na konkretne oprogramowanie, będące własnością jednej ze 
spółek w grupie. Podobna sytuacja ma miejsce w grupie kapitałowej Ulma. Układ współ-
działania spółek można określić jako mieszany, koncentryczno-wzajemny z cechami układu 
sumującego się. Każda spółka jest dedykowana do obsługi handlowej konkretnego rynku 



Wioletta Mierzejewska  156

geograficznego, ale w przypadku dużych projektów budowlanych spółki ze sobą współpra-
cują operacyjnie, chociaż współpraca jest realizowana za pośrednictwem spółki dominującej.

Skala wykorzystania rynku wewnętrznego i centra usług wspólnych. Grupa kapitałowa 
Asseco nie wykorzystuje w znacznym stopniu rynku wewnętrznego w zakresie wzajemnej 
sprzedaży usług i produktów. Przychody ze sprzedaży międzysegmentowej wynoszą mniej 
niż 1%. W grupie kapitałowej nie występują także centra usług wspólnych, co wynika znów 
z federacyjnego charakteru grupy kapitałowej. Natomiast w grupie kapitałowej Ulma udział 
przychodów ze sprzedaży wewnętrznej w przychodach ogółem wyniósł 6,5%. W grupie 
funkcjonują także centra usług wspólnych, głównie szkoleniowych oraz centra remontowe.

Wykorzystanie unii personalnej. W grupie kapitałowej Asseco nie ma intensywnych 
powiązań personalnych między tworzącymi ją spółkami. Można zauważyć jedynie niewielką 
skalę wykorzystania rozwiązań z zakresu unii personalnej. Związane jest to głównie ze skalą 
działalności grupy kapitałowej, a także przyjętym modelem rozwoju poprzez fuzje i przeję-
cia. Przedstawiciele grupy kapitałowej deklarują, że częściowa unia personalna pojawia się 
w przypadku kluczowych spółek. W przypadku grupy kapitałowej Ulma istnieje ściślejsza 
koordynacja poprzez powiązania personalne i unię personalną. Przedstawiciele spółki domi-
nującej deklarują, że w każdej ze spółek zależnych w radzie nadzorczej zasiada od jednego 
do trzech przedstawicieli spółki dominującej, co przekłada się na lepszy przepływ informa-
cji i koordynację działań.

Zakres i udział działalności operacyjnej spółki dominującej. W grupie kapitałowej 
Asseco spółka dominująca prowadzi działalność operacyjną. Działalność operacyjna spółki 
dominującej pokrywa się z działalnością całej grupy kapitałowej, która obejmuje: sprzedaż 
licencji i usług własnych oraz obcych, a także sprzedaż sprzętu informatycznego. Przychody 
generowane przez spółkę dominującą stanowią niecałe 11% przychodów całej grupy kapi-
tałowej. Podobnie jest w grupie kapitałowej Ulma, w której spółka dominująca prowadzi 
działalność operacyjną na rynku polskim w zakresie dzierżawy oraz sprzedaży rusztowań 
i deskowań budowlanych, wykonywania na zlecenie projektów zastosowań deskowań i rusz-
towań budowlanych, eksportu usług budowlanych oraz sprzedaży materiałów i surowców 
budowlanych oraz akcesoriów do betonu. Udział przychodów z działalności operacyjnej 
spółki dominującej w przychodach całej grupy kapitałowej wynosi aż około 90%.

Sposób wyodrębniania jednostek w grupie. W grupie kapitałowej Asseco spółki, w prze-
ważającej mierze, wyodrębnione zostały przy użyciu kryterium przedmiotowego: geograficz-
nego lub sektorowego. Generalnie grupa kapitałowa nastawiona jest na rozwój geograficzny 
i nawet publikacja przychodów następuje w podziale na segmenty geograficzne. Podobna 
sytuacja ma miejsce w grupie kapitałowej Ulma, która wyodrębnia spółki przy użyciu kry-
terium przedmiotowego: geograficznego. Każda ze spółek, w tym spółka stowarzyszona, 
zostały powołane do obsługi konkretnego rynku geograficznego.

Charakter grupy. Trudno jest jednoznacznie zidentyfikować charakter grupy kapitałowej 
Asseco. Ze względu na zaangażowanie w działalność operacyjną spółki matki, należałoby 
wskazać na operacyjny charakter grupy. Jednak w przypadku pozostałych rozproszonych 
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geograficznie spółek, spółka dominująca skupia się głównie na wyznaczaniu celów strate-
gicznych i finansowych oraz ich egzekwowaniu. Sposób realizacji celów operacyjnych jest 
w mniejszym stopniu koordynowany przez spółkę dominującą. Przedstawiciele grupy kapita-
łowej określają, że działa ona w modelu federacyjnym, w którym pozostawiono dość znaczną 
swobodę w działalności operacyjnej spółkom zależnym. Charakter grupy kapitałowej należy 
zatem określić raczej jako strategiczny. W przypadku grupy kapitałowej Ulma, ze względu 
na skalę działalności operacyjnej spółki dominującej, należy grupę zaklasyfikować jako 
operacyjno-strategiczną. Rola strategiczna spółki dominującej przejawia się w wyznaczaniu 
celów strategicznych dla spółek zależnych. Chociaż przedstawiciele spółek zależnych ściśle 
uczestniczą w formułowaniu strategii dla całej grupy kapitałowej.

Polityka informacyjna, identyfikacyjna i nadzór korporacyjny. Grupa kapitałowa Asseco 
charakteryzuje się dość niskim poziomem formalizacji. Polityka informacyjna (przejawia-
jąca się w sposobie publikacji informacji dla interesariuszy zewnętrznych) jest odmienna 
w poszczególnych spółkach, również identyfikacja spółek jest tylko w części ujednolicona. 
W zakresie nadzoru korporacyjnego dominuje nadzór kodeksowy. Spółka dominująca korzy-
sta z prawa do wyznaczania osób do zarządów i rad nadzorczych spółek zależnych, a także 
egzekwuje swoje prawa co do dywidendy. Natomiast grupa kapitałowa Ulma jest zdecydo-
wanie bardziej sformalizowana. Polityka informacyjna jest ujednolicona w skali całej grupy, 
a oznaczenia identyfikujące spółki przeniesione ze spółki dominującej. Dominuje nadzór 
kodeksowy, uzupełniany nadzorem pozakodeksowym, wynikającym z relacji personalnych, 
majątkowych, a także częstych spotkań przedstawicieli spółek zależnych i spółki dominującej.

Analiza profili w tabeli 3 i 4 i powyższa charakterystyka pokazują, jak różna może być 
organizacja grupy kapitałowej. Przejawia się to we wszystkich klasycznych parametrach struk-
turalnych, od hierarchii i jej rozbudowy, poprzez koordynację, specjalizację, centralizację, 
a na formalizacji i standaryzacji działań na poziomie całej grupy kończąc. Ulma charakte-
ryzuje się większą centralizacją, koordynacją, a także formalizacją i standaryzacją działań. 
Jest to grupa kapitałowa dość spójna, o skoncentrowanej strukturze. Jej przeciwieństwem jest 
grupa kapitałowa Asseco z dużym zakresem autonomii spółek zależnych, a także stosunkowo 
małym poziomem formalizacji i standaryzacji, centralizacji oraz koordynacją tylko poprzez 
wyniki. Grupie kapitałowej Asseco najbliżej do modelu luźnej federacji.

Podsumowując, należy zauważyć, że opracowana metoda pomiaru cech struktury grupy 
kapitałowej dobrze sprawdziła się w opisie zarówno małej, jak i dużej grupy kapitałowej. 
W prosty i transparentny sposób zidentyfikowane zostały wszystkie z klasycznych parame-
trów strukturalnych, co pozwoliło na kompleksowy opis struktury grupy kapitałowej oraz 
jej diagnozę. Kontynuując badania, warto byłoby zastanowić się nad czynnikami struktu-
rotwórczymi, wpływającymi na określony kształt struktury grupy kapitałowej.
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6. Podsumowanie

Grupy kapitałowe przyjmują zróżnicowane formy, charakteryzujące się odmienną inten-
sywnością powiązań, poziomem centralizacji czy koordynacji działań. W praktyce funkcjo-
nują różne rodzaje grup od ścisłych powiązań między podmiotami je tworzącymi do luźnej 
federacji. Odmienne są także kwestie centralizacji czy też formalizacji działań w skali całej 
grupy kapitałowej.

Niestety w ostatnich latach tematyka struktur grup kapitałowych nie cieszy się popu-
larnością wśród badaczy. Zainteresowanie przyciągają struktury sieciowe i ten nurt badań 
strukturalnych intensywnie się rozwija. Warto jednak badać struktury grup kapitałowych, 
a w szerszym ujęciu grup przedsiębiorstw, będących pod jednolitym kierownictwem, ponie-
waż w wielu sektorach gospodarek, zarówno krajowych, jak i globalnych, są to główni gra-
cze rynkowi. Pojawiają się liczne publikacje o znaczeniu grup kapitałowych, podobnie jak 
o ich strategiach działania. Jednak niewątpliwie ze strategią związana jest struktura grupy. 
Wskazuje się, że to strategia kształtuje strukturę, choć można znaleźć publikacje wysuwające 
na pierwszy plan strukturę jako determinantę działań strategicznych61. Niewątpliwie struk-
tura może wpływać na efektywność funkcjonowania, poprzez nadzór nad spółkami, koor-
dynację ich działania, czy też rozwiązania strukturalne nakierowane na redukcję kosztów. 
Niestety tylko w nielicznych badaniach prowadzone są analizy wymiarów struktury grup 
kapitałowych, często o charakterze cząstkowym, a nie kompleksowym.

Ze względu na brak kompleksowych badań, a przede wszystkim metod badawczych pozwa-
lających na pomiar i diagnozę struktury grupy kapitałowej, w niniejszym artykule podjęto 
próbę skonstruowania takiego narzędzia. Wykorzystano klasyczne parametry strukturalne, 
takie jak hierarchia (konfiguracja), specjalizacja, centralizacja, formalizacja i standaryzacja 
oraz koordynacja. Okazało się, że mogą one być z powodzeniem zastosowane do pomiaru 
struktur grup kapitałowych, choć wymagają skonstruowania specyficznych wskaźników je 
mierzących w grupach kapitałowych.

Zaproponowaną metodę badawczą od razu przetestowano na przykładzie dwóch grup kapi-
tałowych. Okazało się, że jest na tyle uniwersalna, że można ją stosować w grupach kapitało-
wych o różnej charakterystyce, choć nie pozwala na wyrażenie jednoznacznej oceny struktury 
grupy kapitałowej. Warto byłoby w kolejnych badaniach sprawdzić użyteczność tej metody 
na większą skalę. Jej niewątpliwym ograniczaniem może być natomiast trudność w pozy-
skaniu niektórych danych, wymagająca od badacza wejścia w strukturę grupy kapitałowej.

Problemy strukturalne w grupach kapitałowych powinny być przedmiotem kolejnych 
dociekań, ponieważ wciąż są rozpoznane w niewystarczającym stopniu. Kierunki dalszych 
badań powinny obejmować nie tylko identyfikację sposobu organizacji grup kapitałowych, 

61 A. D. Chandler, Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge 1962; D. J. Hall, M. A. Saias, Strategy Follows 
Structure!, „Strategic Management Journal” 1980, vol. 1 (2), s. 149–163.
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lecz także, w ujęciu dynamicznym, zmiany w strukturze grupy i czynniki determinujące 
te zmiany. Warto byłoby także, na przykładach grup kapitałowych działających w tej samej 
branży i realizujących podobną strategię, sprawdzić, w jakim stopniu rozwiązania struk-
turalne wpływają na efektywność grupy kapitałowej. Wspominane dalsze kierunki badań 
to jedynie przykładowe problemy wymagające pogłębiania. Tematyka struktur grup kapi-
tałowych jest na tyle obszerna i niezbadana, że można zidentyfikować wiele szczegółowych 
obszarów wymagających dalszej eksploracji, co czyni ją wdzięcznym obszarem badawczym.
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Measurement Methodology of Capital Group Structure

Summary

The article presents the issues related to capital groups. The author made a critical review of the litera-
ture on the selected characteristics of capital group structures and indicated the deficit of research of 
this issue. The article also includes the author’s designed method of identification of the capital group 
structure derived from classical structural dimensions. The method was tested on capital groups. It 
appeared that the tool allows for a complex description of a capital group structure and at the same 
time it differentiates the structures of the examined groups, allowing for the identification of the fea-
tures specific to their organisation.

Keywords: structure, capital group, research
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Długookresowa relacja stopy procentowej 
i tempa wzrostu gospodarczego

Streszczenie

W niniejszym artykule autor zajmuje się kwestią dynamicznej nieefektywności, której występowa-
nie było zdaniem T. Piketty’ego kluczowe dla powstania po II wojnie światowej państwa dobrobytu. 
 Dynamiczna efektywność jest analizowana z perspektywy modelu wzrostu z egzo- i endogeniczną 
stopą procentową. W ramach tej analizy wykazane jest kluczowe znaczenie spełniania bądź nie wa-
runku transwersalności przez decyzje podmiotów co do akumulacji kapitału. Warunek przestaje być 
spełniany, jeśli podmioty niedostatecznie silnie dyskontują przyszłą konsumpcję. Następnie autor 
prezentuje możliwe przyczyny niedostatecznego dyskontowania, także pod kątem wyjaśniania histo-
rycznych przypadków dynamicznej nieefektywności. Wśród nich jest niezorientowanie się przez pod-
mioty, że tempo wzrostu uległo trwałemu przyspieszeniu, występowanie nawyków konsumpcyjnych 
oraz oszczędzanie na planowany bądź potencjalny krótkookresowy wzrost konsumpcji ponad długo-
okresowo osiągalny poziom, zwłaszcza przez rządy.

Słowa kluczowe: dynamiczna nieefektywność, wzrost optymalny, preferencje czasowe, naturalna stopa 
procentowa, nawyki konsumpcyjne
Kod klasyfikacji JEL: O41
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1. Wprowadzenie

Relacja naturalnej stopy procentowej w gospodarce i tempa wzrostu gospodarczego jest 
tematem częstym w literaturze dotyczącej krótkookresowej dynamiki gospodarki czy też 
ekonomii fluktuacji. Nie znajduje natomiast wiele uwagi kwestia relacji stopy procentowej 
i tempa wzrostu, jeśli chodzi o badanie długookresowej dynamiki gospodarki. Wśród przy-
czyn takiego stanu rzeczy zapewne leży względna stabilność naturalnej stopy procentowej 
różnych gospodarek, zwłaszcza będących na ścieżkach zrównoważonego wzrostu i jednocze-
śnie wyznaczających światową granicę technologiczną. Także duże znaczenie ma stabilność 
jej długookresowego poziomu na przestrzeni dziejów1. Ostatnio jednak tematyka zyskała 
pewną uwagę w związku z książką T. Piketty’ego „Kapitał w XXI wieku”2, w której relacja 
stopy procentowej do tempa wzrostu jest fundamentalna dla rozważań. Celem niniejszego 
tekstu jest przedstawienie modelowych uwarunkowań relacji naturalnej stopy procentowej 
do tempa wzrostu wraz ze wskazaniem ich źródeł w szczególnych motywacjach podmiotów 
ekonomicznych i wykazanie, że można uzasadnić prowadzące do nietypowych relacji dzia-
łania podmiotów wewnątrz paradygmatu neoklasycznego.

2. Perspektywa historyczna

Rozważania warto zacząć od krótkiego rysu historycznego na podstawie rozważań 
Piketty’ego. Zauważa on, że na globalnym poziomie przez większą część historii stopa pro-
centowa znacznie przekraczała tempo wzrostu. Jedynie w okresie między I wojną światową 
a końcem XX w. stopa procentowa niewiele przewyższała światowe tempo wzrostu przed 
opodatkowaniem i rozliczeniem strat, zaś po ich wliczeniu była wręcz niższa niż świa-
towe tempo wzrostu. Jeżeli ograniczyć się do krajów uznawanych za rozwinięte w poło-
wie XX w., to osiągane w nich przez kilka dekad po zakończeniu II wojny światowej tempa 
wzrostu, wynikające zarówno z dynamiki demograficznej, jak i wzrostu dochodu per capita, 
wyrównywały, a nawet przekraczały stopę zwrotu z kapitału pomniejszoną o straty, a więc 
naturalną stopę procentową, jeszcze przed opodatkowaniem. W okresie między wojnami 
światowymi prawdopodobnie to opodatkowanie spychało stopę procentową poniżej tempa 
wzrostu. Tym samym sytuacja po II wojnie światowej winna być postrzegana jako zupeł-
nie wyjątkowa w historii świata, choć na mniejszą skalę można się doszukiwać podobnej 
sytuacji choćby w Japonii końca XX w.3.

1 Por. T. Piketty, Capital in XXI Century, Harvard University Press, London 2014, s. 268–289
2 Tytuł oryginalny „Capital in XXI Century”.
3 Gdzie naturalna stopa procentowa była bliska zera, a kapitał przekraczał ośmiokrotność rocznego PKB. 

T. Piketty, Capital…, op.cit., s. 120–140.
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Piketty4 zwraca uwagę na kilka cech takich okresów, które w sposób istotny wpływają na 
funkcjonowanie gospodarki na kilku obszarach. Pierwsza grupa takich cech wynika z szyb-
szego wzrostu poziomu wynagrodzeń niż przyrostu majątku dzięki dochodowi z kapitału. 
Dzięki temu, o ile osoby posiadające również niewielkie dochody oszczędzają, dochodzi do 
dekoncentracji majątku i powszechnego uwłaszczenia, rozumianego jako posiadanie znacz-
nego majątku netto przez większość gospodarstw domowych. Po drugie, co jest w pewnym 
sensie uszczegółowieniem pierwszego, następuje spadek znaczenia dziedziczenia na rzecz 
akumulacji majątku za życia, jeśli chodzi o tworzenie znacznych majątków, a gromadzenie 
majątku w ciągu jednego pokolenia staje się częstsze. Obie te sytuacje zdaniem Piketty’ego 
prowadzą do wzrostu mobilności dochodowej i majątkowej oraz mogą działać motywująco 
na podmioty mające okazję do gromadzenia majątku. Mogą one sprzyjać zarówno oszczę-
dzaniu, jak i poświęcaniu większej części czasu pracy czy gromadzeniu kapitału ludzkiego. 
Druga część cech takiej sytuacji gospodarczej wynika z łatwości finansowania dłużnego dla 
wielu podmiotów. Taka sytuacja dla państwa oznacza szybszy wzrost podstawy opodatkowa-
nia niż przyrost długu w wyniku odsetek, a więc pozwala na stabilne finansowanie długiem 
w długim okresie i brak potrzeby równoważenia budżetu. Oznacza to więc możliwość więk-
szych zakupów rządowych bądź transferów, co z kolei może prowadzić do lepszego zaspo-
kojenia zapotrzebowania na dobra publiczne bądź ułatwiać państwom, które chcą to czynić, 
niwelowanie nierówności dochodowych. Po drugie, finansowanie dłużne gospodarstw domo-
wych jest łatwiejsze i w sytuacji szybszego wzrostu wynagrodzeń niż długu w wyniku odse-
tek oznacza możliwość szybszego gromadzenia majątku brutto, jeszcze bardziej ułatwiając 
mobilność majątkową oraz zwiększając możliwości konsumpcyjne biedniejszych grup spo-
łecznych. Piketty uważa zatem epoki charakteryzujące się tempem wzrostu przewyższającym 
naturalną stopę procentową za niezwykle korzystne dla społeczeństwa. Warto więc spróbo-
wać przyjrzeć się czynnikom, które spowodowały taki spadek stopy procentowej względem 
tempa wzrostu, zwłaszcza w sytuacji, w której w wyniku działań wojennych znaczna część 
uprzednio zakumulowanego kapitału w Europie uległa zniszczeniu.

3. Ujęcie modelowe

W tej części przedstawione zostaną długookresowe implikacje wynikające z neoklasycz-
nych modeli wzrostu dla relacji stopy procentowej i tempa wzrostu gospodarczego. Modele 
te zostaną uwzględnione przede wszystkim z racji centralnej w ich dynamice roli akumu-
lacji kapitału oraz z racji pozostawania w paradygmacie neoklasycznym i przejrzystej kon-
strukcji, pozbawionej niekoniecznie istotnych dla długookresowego wzrostu właściwości 
w rodzaju efektów zewnętrznych akumulacji kapitału. W szczególności będą to modele aku-
mulacji kapitału – najpierw model z egzogeniczną stopą procentową Solowa-Swana w celu 

4 Ibidem.
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ukazania wpływu akumulacji kapitału na stopę procentową w długim okresie, a następnie 
model z endogenicznymi oszczędnościami (Ramseya-Caasa-Koopmansa) w celu uwypu-
klenia motywacji konkretnych osób stojących za takim a nie innym poziomem akumulacji 
kapitału i w konsekwencji stopy procentowej w gospodarce w długim okresie.

3.1. Model Solowa-Swana i złota reguła akumulacji

W tej części rozważane będą główne uwarunkowania relacji stopy procentowej i tempa 
wzrostu w długim okresie. Ich podstawą będzie model akumulacji kapitału w gospodarce 
Solowa-Swana. Przyjęta zostanie funkcja produkcji postaci F(K, AL) = Kα(AL)1 – α, gdzie K to 
zasób kapitału w gospodarce, zaś AL to zasób pracy wzbogacony o postęp techniczny5 do 
formy pracy efektywnej. Przyjmując oszczędności równe inwestycjom i będące stałą frakcją 
s produkcji, otrzymujemy, że inwestycje w okresie t mają postać I(t) = sF(K, AL). Łącząc je 
z liniową deprecjacją oraz przekształcając do postaci intensywnej na jednostkę efektywnej 
pracy, otrzymujemy równanie zmiany kapitału:

!̂k(t)= î(t)− (δ +n+a)k̂(t)= sk̂α − (δ +n+a)k̂

gdzie k̂  oznacza poziom kapitału na jednostkę efektywnej pracy, δ stopę deprecjacji, n stopę 
przyrostu zasobu pracy6, zaś a to stopa postępu technicznego. Poszukując stanu ustalonego 
kapitału na jednostkę efektywnej pracy sprawdzamy warunek !k(t)= 0, z którego otrzymu-
jemy kolejno:

sk̂α = (δ +n+a)k̂

i poziom kapitału na jednostkę efektywnej pracy w stanie ustalonym:

k̂ = δ +n+a
s

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1
α−1

Zauważmy, że poziom stopy procentowej, a więc wynagrodzenia kapitału netto w gospo-
darce, nie zależy od skali produkcji, a więc możemy policzyć go dla kapitału na jednostkę 
efektywnej pracy. Zakładając, że wynagrodzenia czynników produkcji odpowiadają ich krań-
cowym produktywnościom otrzymujemy:

 r = ∂ f (k̂)
∂k̂

−δ =α k̂α−1 −δ = α(δ +n+a)
s

−δ   (1)

5 Oczywiście neutralny w sensie Hicksa.
6 Czyli w przybliżeniu tempo wzrostu liczby ludności.
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Tempo wzrostu gospodarki w długim okresie na ścieżce zrównoważonego wzrostu przyj-
muje poziom g = n + a. Wynika stąd, że relacja między poziomem stopy procentowej a tem-
pem wzrostu gospodarki zależy od relacji stopy inwestycji, a więc i stopy oszczędności, oraz 
udziału kapitału w tworzeniu produktu. Konkretnie:
jeżeli s = a, to r = n + a,
jeżeli s > a, to r < n + a,
jeżeli s < a, to r > n + a.

Naturalna stopa procentowa w gospodarce będzie więc w długim okresie wyższa niż 
tempo wzrostu, jeżeli stopa oszczędności nie przekracza udziału kapitału w tworzeniu pro-
duktu, oraz niższa, jeśli stopa oszczędności przekracza udział kapitału w tworzeniu pro-
duktu. W hipotetycznym przypadku zrównania się stopy oszczędności z udziałem kapitału 
w tworzeniu produktu stopa procentowa i tempo wzrostu byłyby na ścieżce zrównoważo-
nego wzrostu równe.

Należy rozważyć te wnioski w kontekście optymalizacji akumulacji kapitału. Warto przy 
tym pamiętać, że optymalna z punktu widzenia maksymalizacji długookresowej konsumpcji 
jest tzw. złota reguła akumulacji kapitału, tj. zrównanie krańcowej produktywności kapitału 
z krańcową stopą efektywnej deprecjacji na jednostkę efektywnej pracy. W przypadku tak 
sformułowanego modelu Solowa-Swana warunek ten przyjmuje postać:

 ∂ f (k̂)
∂k̂

=α k̂α−1 =δ +n+a  (2)

Wykorzystując równanie (2) otrzymuje się:

α k̂α−1 = sk̂α−1

skąd wynika, że optymalizacja konsumpcji według złotej reguły akumulacji kapitału następuje 
dla s = a, a więc zrównanie stopy procentowej z tempem wzrostu ma miejsce w przypadku, 
gdy poziom kapitału na jednostkę efektywnej pracy w stanie stacjonarnym jest poziomem 
wynikającym ze złotej reguły akumulacji kapitału. Wobec tego naturalna stopa procentowa 
w gospodarce będzie niższa od tempa wzrostu na ścieżce zrównoważonego wzrostu tylko 
w  przypadku, gdy gospodarka będzie dynamicznie nieefektywna, a  więc podmioty będą 
oszczędzać tak dużo, że obniży to ich zarówno bieżącą, jak i przyszłą konsumpcję. Takiemu 
ich zachowaniu więcej uwagi będzie poświęcone w  następnym rozdziale. W  przypadku 
gospodarki dynamicznie efektywnej naturalna stopa procentowa przewyższa tempo wzrostu.

Warto zauważyć, że stopa procentowa jest w modelu Solowa-Swana, przy zadanych para-
metrach, niezależna od tego, czy poziom kapitału ją determinujący jest na jednostkę efektyw-
nej pracy poziomem stanu stacjonarnego czy też nie. Tak więc poza ścieżką zrównoważonego 
wzrostu, w okresach przejściowych, stopa procentowa będzie niższa niż długookresowe tempo 
wzrostu, jeśli kapitał na jednostkę efektywnej pracy przekracza kapitał na jednostkę efektyw-
nej pracy ze stanu stacjonarnego złotej reguły akumulacji, oraz będzie przekraczać to tempo 
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wzrostu tak długo, jak długo kapitał na jednostkę efektywnej pracy będzie pozostawać poni-
żej poziomu wynikającego ze stanu stacjonarnego złotej reguły akumulacji. W istocie często 
sama złota reguła akumulacji kapitału jest określana wokół relacji stopy procentowej i tempa 
wzrostu, zamiast produktywności kapitału i jego efektywnej deprecjacji7.

3.2. Model Ramseya-Caasa-Koopmansa

W tej części analizowane będzie, jak w zdecentralizowanym modelu podmioty opty-
malizujące konsumpcję wpływają na poziom stopy oszczędności, a tym samym stopy pro-
centowej w relacji do tempa wzrostu, w długim okresie. Ich zachowanie będą określać stopa 
dyskontowa oraz elastyczność międzyokresowej substytucji dochodu.

Analizę warto zacząć od sformułowania problemu optymalizacyjnego gospodarstw domo-
wych, a więc konsumentów w gospodarce. Dla uproszczenia warto przyjąć, że na potrzeby 
i produkcji i konsumpcji dobra są identyczne, podobnie gospodarstwa domowe. Podmiotów 
jest nieskończenie wiele, a ich łączna miara jest stała. Funkcja wartości podlegająca opty-
malizacji to:

u c(t)( )e(n−ρ )t dt
0

∞

∫
gdzie:
u(c(t)) – funkcja chwilowej użyteczności z konsumpcji na osobę w okresie t,
n – tempo zmiany liczby ludności,
ρ – stopa dyskontowania podmiotów8.

Funkcja użyteczności z konsumowanego dobra przyjmuje postać funkcji CIES9:

u c(t)( )= c(t)1−θ −1
1−θ

gdzie θ – jest odwrotnością elastyczności międzyokresowej substytucji,
θ – zbiegająca do 0 oznaczać będzie podmioty praktycznie niezainteresowane wygładzaniem 
konsumpcji w czasie, podczas gdy zbiegająca do 1 takie, które są w stanie poświęcić bardzo 
dużo przyszłego dochodu, aby wygładzić swoją ścieżkę konsumpcji.

Podmioty uzyskują dochód z wynajmu zakumulowanego kapitału oraz z pracy, przy czym 
dla uproszczenia każda osoba w gospodarce pracuje jednostkę czasu. Dochód jest dzielony 

7 Jest tak choćby w oryginalnym sformułowaniu E. Phelpsa. Por. E. Phelps, The Golden Rule of Accumulation: 
A Fable for Growthmen, „American Economic Review” 1961, 51 (4).

8 Należy założyć ρ > n, por. R. J. Barro, X. Sala-i-Martin, Economic Growth, The MIT Press, Cambridge 2004. 
W przeciwnym razie zdyskontowana użyteczność przyszłych pokoleń jest nieskończona i nie poddaje się opty-
malizacji.

9 Tj. stałej elastyczności substytucji międzyokresowej. Elastyczność tę wyznacza parametr θ.
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między konsumpcję chwilową a przyrost brutto kapitału, tak że kapitał na osobę zmienia 
się zgodnie z równaniem:

!k =w + rk− c−nk

W ten sposób otrzymuje się hamiltonian:

 H =u c(t)( )e(n−ρ )t +v(t) w(t)+ r(t)−n( )k(t)− c(t)[ ]  (3)

gdzie:
v(t) – cena-cień dochodu i kapitału w jednostkach bieżącej użyteczności z konsumpcji.

Jego rozwiązaniem formalnym są następujące warunki pierwszego rzędu:

 ∂H
∂c

= v − ∂u
∂c

e(n−ρ )t  (4)

 ∂H
∂k

= − !v  (5)

Prócz tego warunek transwersalności10 ma postać

 lim
t→∞

v(t)k(t)= 0  (6)

z warunku drugiego (równanie 5) można uzyskać:

!v = −(r −n)v

następnie, łącząc równania (5) i (6) po zróżniczkowaniu pierwszego względem konsumpcji, 
otrzymuje się równanie Eulera:

r = ρ −
∂2u

∂c2( )c
∂u

∂c
∗ !c c

Podstawiając funkcję użyteczności, otrzymuje się tempo zmiany konsumpcji na osobę:

 
!c
c
= 1
θ
(r − ρ)  (7)

Warunek drugi można rozwinąć do postaci:

v(t)= v(0)exp − r(v)−n( )dv
0

t

∫( )
10 Warunek transwersalności służy upewnieniu się, że problem podmiotów ma rozwiązanie. W przeciwnym 

razie wartość przyszłego majątku w jednostkach bieżącej użyteczności byłaby nieskończona.
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Łącząc powyższe równanie z warunkiem transwersalności (6), otrzymuje się zmodyfi-
kowany warunek transwersalności11:

 lim
t→∞

k(t)exp − r(v)−n( )dv
0

t

∫( )= 0  (8)

Zatem warunek transwersalności wymaga, by kapitał na osobę przyrastał wolniej od 
stopy procentowej pomniejszonej o tempo zmiany liczby ludności, a więc by kapitał całko-
wity przyrastał w tempie niższym od realnej stopy procentowej.

W sferze produkcyjnej w tym modelu najczęściej przyjmuje się funkcję produkcji F(K, AL), 
spełniającą neoklasyczne założenia względem czynników pracy i kapitału12, przy czym poziom 
technologii A rośnie w tempie a i w okresie początkowym jest znormalizowany do jedno-
ści. Przyjmijmy także, że za produkcję odpowiada jedno reprezentatywne przedsiębiorstwo 
maksymalizujące zysk w warunkach doskonałej konkurencji. Jego zysk ma postać:

π = F(K ,AL)− (r +δ )K −wL

π = AL f (k̂)− (r +δ )k̂−we−at⎡⎣ ⎤⎦

Stąd, wychodząc z tradycyjnego założenia maksymalizacji zysku, otrzymujemy:

∂ f
∂k̂

= r +δ

f (k̂)− k ∂ f
∂k̂

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
eat = f (k̂)− k̂(r +δ )( )=w

Dzięki tym równaniom i równaniu ograniczenia budżetowego możemy otrzymać:

 !̂k = f (k̂)− c− (δ +n+a)k̂  (9)

 
!̂c
ĉ
−a = 1

θ
(r − ρ −θa) (10)

Warunek transwersalności możemy, łącząc (7) i (8), przepisać do postaci:

 lim
t→∞

k̂(t)exp − ∂ f
∂k̂

−δ −n−a⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
dv

0

t

∫⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= 0 (11)

11 v(0) można pominąć, gdyż jest dodatnie i niezmienne w czasie, a więc nie ma wpływu na zbieżność jako 
czynnik iloczynu.

12 A więc malejącą, dodatnią krańcową produktywność czynników produkcji, spełniającą dodatkowo warunki 
Inady, a także wykazującą stałe korzyści skali względem kapitału i pracy.
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A zatem jest on spełniony tak długo, jak długo:

r > a + n

Dzięki temu widać, że zrównanie się stopy procentowej z oraz spadek poniżej tempa 
długookresowego wzrostu oznacza złamanie warunku transwersalności i uniemożliwienie 
optymalizacji konsumpcji w sposób przewidziany w zaprezentowanym modelu Ramseya-Ca-
asa-Koopmansa13. Ma to miejsce już gdy akumulacja kapitału przebiega według złotej reguły 
akumulacji kapitału, a zwłaszcza gdy gospodarka jest dynamicznie nieefektywna – wnioski 
co do stopy procentowej, zależnej od poziomu zakumulowanego kapitału na jednostkę efek-
tywnej pracy, są niezależne od tego, czy stopa oszczędności determinująca stan stacjonarny 
jest stała i egzogeniczna, czy zmienna i endogeniczna. Jeżeli przyjąć funkcję produkcji Cob-
ba-Douglasa, jak w części o modelu Solowa-Swana, otrzymuje się, że warunek transwersal-
ności jest spełniony tak długo, jak długo kapitał na jednostkę efektywnej pracy jest poniżej 
swojego stanu ze złotej reguły akumulacji.

Warto się zatem przyjrzeć bliżej stanowi stacjonarnemu i ścieżce zrównoważonego wzro-
stu w tym modelu. W stanie stacjonarnym k̂, ĉ i ŷ nie zmieniają się, wielkości per capita rosną 
w tempie postępu technicznego zaś wielkości globalne rosną w tempie a + n. Zerowa zmiana 
konsumpcji na jednostkę efektywnej pracy w równaniu (10) oznacza, że:

 r = ρ + θa (12)

a  więc stopa procentowa na  ścieżce zrównoważonego wzrostu równa się efektywnej sto-
pie dyskontowej14. Ponieważ poziom stopy procentowej w stanie stacjonarnym zależy tylko 
od parametrów modelu, to efektywna stopa dyskontowa determinuje również jednoznacz-
nie poziom kapitału na jednostkę efektywnej pracy na ścieżce zrównoważonego wzrostu. 
Zauważmy, że im silniej podmioty dyskontują oraz im silniej chcą wygładzać konsumpcję, 
tym niższy jest poziom wynikającej z optymalizacji konsumpcji stopy oszczędności, a w kon-
sekwencji poziom kapitału na jednostkę efektywnej pracy w stanie stacjonarnym.

Korzystając z równania na stopę procentową (12) możemy teraz wyciągnąć następujący 
wniosek z warunku transwersalności w równaniu (11)15:

ρ > n + (1 – θ)a

13 W tym miejscu warto zauważyć, że Ramsey (F. P. Ramsey, A Mathematical Theory of Saving, „Economic Jour-
nal” 1928, 88) nie używał w oryginalnym modelu ani dyskontowania, ani warunku transwersalności, a optymali-
zacja opierała się na porównaniach nieskończonych ciągów konsumpcji, bez pośrednictwa funkcji użyteczności.

14 Efektywnej z racji powiększenia o spadek krańcowej użyteczności z konsumpcji w wyniku przyrostu kon-
sumpcji per capita wskutek postępu technicznego.

15 W istocie mu równoważny, gdyż dla dowolnej ścieżki konsumpcji poziom kapitału jest zawsze dodatni, tak 
że może być on pominięty.
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Tak długo, jak stopa dyskontowa przekracza stopę przyrostu demograficznego powięk-
szoną o stopę postępu technicznego zmodyfikowaną o stopę substytucji międzyokresowej, 
warunek transwersalności jest spełniony, kapitał na jednostkę efektywnej pracy pozostaje 
poniżej poziomu ze złotej reguły akumulacji, a stopa procentowa poniżej tempa wzrostu. 
Należy jednak zauważyć, że tak długo jak a i n są dodatnie, to wyrażenie po prawej stronie 
również jest dodatnie. Możliwa jest zatem dodatnia stopa dyskontowa, przy której warunek 
transwersalności nie byłby spełniony, kapitał na jednostkę efektywnej pracy w stanie stacjo-
narnym wyrównałby lub przekroczył wartość wynikającą ze złotej reguły akumulacji, stopa 
procentowa wyrównała lub przekroczyła tempo wzrostu gospodarczego, a gospodarka byłaby 
dynamicznie nieefektywna, przynajmniej granicznie. Wobec tego stopa procentowa będzie 
niższa niż długookresowe tempo wzrostu wtedy, gdy:

ρ < n + (1 – θ)a

Podobnie jak w modelu Solowa-Swana stopa oszczędności, tak w modelu Caasa-Koop-
mansa stopa dyskontowa16 pełni funkcję parametru odpowiadającego wyborowi ludzkiemu. 
Decyzja o tym, by niedostatecznie preferować konsumpcję bieżącą względem przyszłej, pro-
wadzi więc do dynamicznej nieefektywności gospodarki i powstania sytuacji, gdzie można 
powiększać konsumpcję, a więc i użyteczność z konsumpcji, jednocześnie bieżącą i przyszłą. 
W powiązaniu z warunkiem transwersalności oznacza to, że dynamiczna nieefektywność 
gospodarki świadczy o tym, iż zdyskontowana wartość przyszłego majątku posiada nie-
skończoną wartość bieżącą w jednostkach użyteczności z konsumpcji. Podmioty zatem nie 
są w stanie porównywać konkurencyjnych ścieżek akumulacji i konsumpcji. W szczególno-
ści oznacza to niemożność zauważenia, że możliwe jest zwiększenie jednocześnie bieżącej 
i przyszłej konsumpcji – ponieważ wartość przyszłego kapitału w jednostkach użyteczno-
ści z bieżącej konsumpcji jest i tak nieskończona. W jeszcze bardziej skrajnej sytuacji, którą 
odrzuciliśmy, formułując problem podmiotów, a więc ρ < n, nawet przy skończonej warto-
ści przyszłego majątku wartość przyszłej użyteczności może być nieskończona. Jest to też 
przypadek podmiotów dążących do możliwie idealnie wygładzonej w czasie konsumpcji.

Dlatego też można uznać sytuację, w której podmioty niedostatecznie silnie dyskontują 
przyszłe strumienie konsumpcji, za rodzaj ograniczenia ich racjonalności, w szczególności 
niemożności porównywania ścieżek przyszłej konsumpcji, które są jednocześnie rosnące 
i różne od siebie. Dostatecznie silne dyskontowanie, tj. przekraczające tempo przyrostu liczby 
ludności powiększone o tempo postępu technicznego zmodyfikowane o skłonność do wygła-
dzania konsumpcji, okazuje się zatem być warunkiem koniecznym racjonalnego wyboru 
w warunkach wyboru międzyokresowego. Konkretnie umożliwia to podmiotom dostrzeże-
nie możliwości zwiększenia konsumpcji zarówno przyszłej kosztem bieżącej, bieżącej kosz-
tem przyszłej, jak i obu jednocześnie, jeśli gospodarka stała się dynamicznie nieefektywna. 

16 Razem z elastycznością substytucji międzyokresowej w funkcji użyteczności.
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Tradycyjne założenie o „zaledwie” dodatniości stopy dyskontowej wystarcza do zachowania 
racjonalności tylko w warunkach stagnacji gospodarczej i demograficznej oraz przy regre-
sie17. Warto jednak zauważyć, że w ramach tego tradycyjnego założenia gospodarka o dłu-
gookresowo ujemnym tempie wzrostu nie może być dynamicznie nieefektywna.

4. Fundamenty ekonomiczne

W tym rozdziale rozważane będą się przyczyny, które mogą stać za niedostatecznym 
dyskontowaniem, a także zanalizowane zjawiska i motywacje, które mogą w określonych 
warunkach prowadzić racjonalne podmioty do czasowego oszczędzania tak jakby niedosta-
tecznie dyskontowały, przy założeniu pozostawania w szeroko rozumianym paradygmacie 
neoklasycznym. Przede wszystkim będzie to rozważanie zjawiska nawyków konsumpcyjnych 
oraz zjawiska przygotowywania się do zaspokojenia nagłego, chwilowego wzrostu potrzeb 
konsumpcyjnych w przyszłości.

4.1. Zachowania gospodarstw domowych – uwagi ogólne

We wcześniejszych rozważaniach ustalone zostało, że aby zachować racjonalność wyboru 
międzyokresowego, podmioty muszą dostatecznie silnie dyskontować, tym silniej im szybciej 
przyrasta liczba ludności, im szybszy jest postęp techniczny i im mniej zależy im na wygładza-
niu konsumpcji w czasie. W tej części będą wskazywane zjawiska mogące wpływać na ogra-
niczenie tej racjonalności oraz sposoby jej przywracania w długim okresie.

Przede wszystkim warto pamiętać, że stopa dyskontowa nie jest parametrem danym 
z zewnątrz, ale jest ona zmienną decyzyjną odzwierciedlającą ludzki wybór. Wybór, by kon-
sumować więcej dziś, oznaczać będzie powiększenie stopy dyskontowej, zaś zwiększenie aku-
mulacji – jej obniżenie. Warto zauważyć, że podobnie jak w przypadku stopy oszczędności 
w modelu Solowa-Swana wyższa stopa dyskontowa tylko do pewnego stopnia oznacza więk-
szą krótkowzroczność, czy też mniejszą zapobiegliwość – konkretnie gdy ρ > n + (1 – θ) a. Jeśli 
stopa oszczędności równa udziałowi kapitału w tworzeniu dochodu oznacza maksymalną 
możliwą zapobiegliwość, podobnie stopa dyskontowa równa n + (1 – θ)a. Jako parametr 
odzwierciedlający wybór będzie ona zatem ewoluować w czasie, choć zapewne w skali całej 
gospodarki nie będzie podlegać znacznym wahaniom w krótkim okresie. Pierwszym przy-
padkiem utracenia tej racjonalności jest znaczny wzrost długookresowego tempa wzrostu, 
zwłaszcza w przypadku gospodarki, w której podmioty oszczędzają już zgodnie z niską stopą 
dyskontową, bliską tej ze złotej reguły akumulacji. Zwiększenie tempa wzrostu przy stałej stopie 

17 Przy którym teoretycznie nawet ujemne stopy dyskontowe są dostateczne dla zachowania racjonalności 
wyboru.
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dyskontowej skutkuje wzrostem stopy oszczędności, który może przesunąć gospodarkę do 
dynamicznie nieefektywnej. W takiej sytuacji decydujący, czy i jak długo gospodarka stanie 
się dynamicznie nieefektywna, jest czas potrzebny na zorientowanie się i reakcję. W szczegól-
ności trwałe pozostanie gospodarki w stanie dynamicznej nieefektywności byłoby możliwe 
tylko w przypadku, gdy podmioty nie poznają choćby w przybliżeniu nowego tempa wzro-
stu i będą przekonane, że wzrost nie przyspieszył. Wyjście z dynamicznej nieefektywności 
polega w tym przypadku na szokowym wzroście konsumpcji, co zwiększa implikowaną stopę 
dyskontową i odpowiada zauważeniu, że można zwiększyć jednocześnie konsumpcję bieżącą 
i przyszłą. Nieracjonalność wyboru międzyokresowego może więc brać się z niedostrzeże-
nia przyspieszenia dynamiki dochodu, zwłaszcza dynamiki dochodu całkowitego w gospo-
darce, wskutek przyspieszenia demograficznego, a więc ograniczenia dostępności informacji.

Równowaga między stopą procentową a stopą dyskontową i tempem wzrostu może zostać 
zachwiana także w wyniku zmiany stopy procentowej. Zamiast przyspieszenia tempa wzro-
stu na ścieżce zrównoważonego wzrostu może nastąpić spadek zwrotu z kapitału. Może mieć 
on dwie przyczyny. Po pierwsze, może się tak dziać wskutek opodatkowania kapitału bądź 
dochodu z niego. Po drugie, może być on skutkiem obniżenia kapitałochłonności gospo-
darki, czyli w logice zagregowanej funkcji produkcji udziału kapitału w tworzeniu produktu. 
Może to mieć miejsce zarówno w wyniku zmian technologicznych, jak i mieć przyczyny poli-
tyczne. W szczególności może być to skutek opodatkowania kapitału, wskazanego wyżej, jak 
również znacznego wzmocnienia pozycji negocjacyjnej podmiotów reprezentujących czyn-
nik pracy, w tym zwłaszcza silnego uzwiązkowienia pracowników w gospodarce. Niezależ-
nie od przyczyny, będąca przedmiotem optymalizacji naturalna stopa procentowa netto się 
obniży, co przy stałej stopie dyskontowej będzie motywować podmioty do jej podniesienia. 
Tym samym obniżą akumulację kapitału, by był on względnie rzadszy, a stopa zwrotu z kapi-
tału wzrosła do poprzedniego poziomu, przywracając dynamiczną efektywność gospodarce. 
Jednakże w przypadku spadku kapitałochłonności w okresie przejściowym, zwłaszcza jeśli 
początkowo gospodarka była bliska stopie oszczędności ze złotej reguły akumulacji a spa-
dek kapitałochłonności był znaczny, może mieć miejsce spadek stopy zwrotu poniżej tempa 
wzrostu gospodarczego, który jednak zostanie z czasem zniwelowany przez zmniejszenie 
akumulacji i wzrost stopy procentowej.

4.2. Nawyki konsumpcyjne

Zaprezentowany wcześniej model teoretyczny jest zapisem optymalnego działania racjo-
nalnych podmiotów, jednak w realnej gospodarce podmioty cechujące się realną, „prak-
tyczną” racjonalnością nie będą zachowywać się w sposób w nim przedstawiony, a jedynie 
w długim okresie będą w ramach swoich zachowań zbieżne z predykcjami takiego modelu 
racjonalnych podmiotów, oczywiście w zakresie prawdziwości jego założeń, zaś sam mecha-
nizm ich działań i decyzji może być głęboko odmienny.
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W omawianej kwestii, a więc wyjaśnienia możliwości spadku naturalnej stopy procento-
wej poniżej tempa wzrostu, zjawiskiem mogącym wyjaśnić spadek stopy dyskontowej poni-
żej wartości gwarantującej pozostanie gospodarki w sferze dynamicznej efektywności jest 
zjawisko nawyków konsumpcyjnych. Jest to zjawisko zbadane przede wszystkim dla szybko 
rozwijających się krajów Azji Wschodniej i używane do wyjaśnienia, jak wskutek przyspie-
szenia tam wzrostu gospodarczego doszło do znacznego wzrostu stóp oszczędności18.

Istotą nawyków konsumpcyjnych jest, w ujęciu formalnym, zależność konsumpcji bieżą-
cej od jej przeszłych poziomów, silniejsza niż wynikałoby to ze zmienności dochodu. Należy 
zauważyć, że nie jest to zjawisko identyczne z wygładzaniem konsumpcji w czasie, gdyż 
wygładzanie ścieżek konsumpcji zazwyczaj uwzględnia jedynie przyszłe poziomy konsump-
cji, ignorując przeszłe, podczas gdy nawyki konsumpcyjne odwrotnie – ignorują przyszłe, 
uwzględniając przeszłe. Można wszakże rozumieć nawyki konsumpcyjne jako symetryczne 
względem wygładzania przyszłej konsumpcji unikanie drastycznych zmian w jej poziomie 
między okresami. W szczególności można podać dwa uzasadnienia występowania nawy-
ków konsumpcyjnych.

Pierwsze to ściśle niechęć do znacznych wahań konsumpcji względem jej dawnych pozio-
mów. Można ją uwzględniać jako ujemny wpływ na użyteczność z bieżącej konsumpcji war-
tości bezwzględnej różnicy między bieżącą konsumpcją a średnią z poprzednich okresów. 
Dodanie takiego elementu do funkcji użyteczności powoduje zaniechanie bieżącej konsumpcji 
i wzrost akumulacji. Uzasadnieniem behawioralnym jest przede wszystkim przyzwyczajenie, 
zarówno ilościowe, jak i jakościowe, do konsumpcji dóbr i usług. Powiększa ono utratę zado-
wolenia przy zmniejszeniu konsumpcji konkretnych dóbr i zmniejsza wzrost zadowolenia ze 
zwiększenia ich konsumpcji. Drugim powodem występowania nawyków konsumpcyjnych 
jest ostrożność wobec zmian dochodu w warunkach niepewności, czy wręcz redukowanie 
kosztów transakcyjnych wynikających z ryzyka. Otóż podmioty mogą w sytuacji wzrostu lub 
spadku dochodu czekać z dostosowaniem konsumpcji, aż uznają, że jest on trwały, a nawet 
wtedy odczekać jeszcze jakiś czas ze zwiększeniem bądź zmniejszeniem konsumpcji. Między 
tymi motywacjami występuje dodatkowo sprzężenie zwrotne – unika się wzrostu konsump-
cji, by nie musieć potem z niego zrezygnować. Redukcja kosztów transakcyjnych polega zaś 
w istocie na radzeniu sobie z ograniczoną informacją. Podmioty przyjmują w warunkach 
wzrostu dochodu niską stopę wzrostu konsumpcji, aby ograniczyć konieczność pozyskiwa-
nia informacji o możliwych przyszłych ścieżkach dochodów i koszty19 planowania.

Sytuację zaistnienia nawyków konsumpcyjnych można przedstawić jako ograniczenie 
dla wartości bezwzględnej tempa zmiany konsumpcji, a więc usztywnienie zachowania pod-
miotów. Ponieważ interesuje nas wyłącznie sytuacja popadnięcia rosnącej gospodarki w stan 

18 Por. C. D. Carroll, J. Overland, D. N. Weil, Saving and Growth with Habit Formation, „American Economic 
Review” 2000, 90 (3); C. D. Carroll, D. N. Weil, Saving and Growth: A Reinterpretation, „Carnegie-Rochester Con-
ference Series on Public Policy” 1994, 40.

19 Niekoniecznie monetarne, ale również, a może przede wszystkim, czasu wolnego czy wysiłku intelektual-
nego.
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dynamicznej nieefektywności, wystarczy przyjąć stałą dynamikę konsumpcji, będącą jednak 
przedmiotem wyboru. Dla ustalenia uwagi można założyć, że w ramach nawyków konsump-
cyjnych stabilizacji ulega konsumpcja per capita, a przyspieszeniu podlega postęp techniczny. 
Niech zmiana konsumpcji per capita w warunkach nawyków konsumpcyjnych wynosi począt-
kowo na ścieżce zrównoważonego wzrostu !c c = γ = a i będzie to maksymalne tempo zmiany 
konsumpcji w ramach istniejących nawyków. W takich warunkach konsumpcja na osobę 
rośnie w tempie postępu technicznego i stopa oszczędności jest stabilna, a warunek transwer-
salności pozostaje spełniony, jeśli był takim początkowo. Zwiększenie tempa postępu technicz-
nego do a1 > a powoduje, że konsumpcja na osobę rośnie wolniej niż produkt na osobę. Tym 
samym stopa oszczędności stale się powiększa. Im bardziej podmioty będą zdeterminowane 
w trzymaniu się ścieżki konsumpcji, tym dłużej stopa procentowa będzie rosła. Załóżmy, że 
w ciągu jednego okresu niewielka frakcja κ ∈ (0; 1) podmiotów uznaje nowe tempo wzrostu 
za trwałe i zaczyna je stosować, oraz dodatkowo zaczynają to robić od okresu τ. Wtedy tempo 
wzrostu konsumpcji w okresie t∈ τ ;τ + 1

κ( ) przyjmuje postać !c c = a(1−κ )+κa1 i w okresie 
τ + 1

κ  zrównuje się z tempem postępu technicznego. Zanim to nastąpi, gospodarka może stać 
się dynamicznie nieefektywna. Jeśli to nastąpi, to wyjście z tej sytuacji, tak jak w przypadku 
bezpośredniej zmiany stopy dyskontowej, odbywa się poprzez jej wzrost i dalszy wzrost kon-
sumpcji, ale nie szokowy, a gradualne przyspieszenie wzrostu konsumpcji i późniejsze jego 
spowolnienie do nowego tempa wzrostu. Można stwierdzić, że przy występowaniu nawyków 
konsumpcyjnych stopa dyskontowa wykazuje sztywność tym większą, im są one silniejsze. 
Tym samym im silniejsze jest zjawisko nawyków konsumpcyjnych, tym łatwiej gospodarce 
stać się dynamicznie nieefektywną z tempem wzrostu przewyższającym stopę procentową 
i tym wolniej będzie ona z takiego stanu wychodzić.

4.3. Celowe ponadnormatywne oszczędzanie

Jak dotąd rozważane były gospodarki zdecentralizowane bez udziału państwa, które wszak 
również uczestniczy w alokacji dochodu między konsumpcję dóbr, w szczególności publicznych, 
oraz akumulację kapitału. Przyjmowana była w nich perspektywa głęboko długookresowa, 
konkretnie nieskończonego horyzontu czasowego z troską o dobrobyt przyszłych pokoleń, 
w którym wszelkie motywacje podmiotów są równomiernie rozłożone w czasie. Rozważana 
teraz będzie sytuacja, w której w ramach optymalizacji w nieskończonym horyzoncie czaso-
wym podmioty mają dokładniejszą wiedzę dotyczącą ryzyka wystąpienia pewnych zjawisk 
w przewidywalnej, skończonej przyszłości. Oczywiście będą skłonne je wkomponować do 
optymalizacji swojej ścieżki konsumpcji. W takiej sytuacji chęć oszczędzania wykraczają-
cego ponad złotą regułę akumulacji może być powodowane chęcią, czy wręcz koniecznością, 
zaspokojenia w przyszłości potrzeb konsumpcyjnych ograniczonych w czasie, ale przekra-
czających możliwy trwale do uzyskania poziom konsumpcji. Takie chwilowe przekroczenie 
maksymalnego długookresowo stabilnego poziomu konsumpcji jest długookresowo mniej 
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kosztowne, jeśli poczyni się nadmierne oszczędności. Co więcej, potrzeby mogą się okazać 
na tyle znaczne, że realizacja ich bez uprzedniej nadmiernej akumulacji nie będzie moż-
liwa. W szczególności ścieżka konsumpcji na jednostkę efektywnej pracy wygląda wtedy jak 
na rysunku 1, przy czym ĉ∗ oznacza długookresowo pożądany poziom konsumpcji, zaś t0 jest 
czasem przewidywanego wystąpienia zdarzenia.

Rysunek 1. Ścieżka konsumpcji chwilowo przekraczająca długookresowe maksimum

Źródło: opracowanie własne.

Przypadek gospodarstw domowych zainteresowanych taką ścieżką konsumpcji wydaje 
się mało istotny z dwu powodów. Przede wszystkim niezwykle rzadkie będą zdarzenia, które 
będą dotykać wszystkie gospodarstwa domowe jednocześnie. Jeżeli rozkład w czasie podob-
nych zdarzeń będzie zbliżony do jednostajnego, to należy spodziewać się wygładzenia kon-
sumpcji w czasie na poziomie gospodarki. Po drugie, jeśli zdarzenia takie są zdarzeniami 
niewielkimi w skali czasu, np. potrzeba zwielokrotnionej tygodniowej konsumpcji przez 
kilka tygodni, to nawet ich regularne powtarzanie się w cyklu rocznym bądź kilkuletnim 
nie powinno wywołać zmian w konsumpcji na poziomie gospodarki. W przypadku zdarzeń 
dotyczących pojedynczych podmiotów przedstawiona ścieżka konsumpcji dla całej gospo-
darki ma więc zastosowanie tylko w przypadku wystąpienia w przewidywanej przyszłości 
zdarzenia dotyczącego przynajmniej znacznej części, jeśli nie większości, gospodarstw domo-
wych, które chwilowo zwiększy ich potrzeby konsumpcyjne. Do takich zdarzeń zaliczymy 
spodziewane katastrofy naturalne bądź polityczne.

Powszechność takiego zdarzenia w gospodarce zwraca uwagę w kierunku podmiotu 
w gospodarce z natury zajmującego się powszechnymi zagadnieniami – państwa. Państwo 
może w przypadkach takich wziąć na siebie ciężar takiego zdarzenia i przed jego wystąpie-
niem zwiększyć opodatkowanie podmiotów w gospodarce. Co więcej, państwo może, nie-
zależnie od preferencji podmiotów pod swoim dominium, być w stanie zaabsorbować taki 
szok w sposób bardziej efektywny. Jednakże skoro przywołaliśmy katastrofy polityczne, 
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to państwo może być nie tylko ich ofiarą, ale i inicjatorem. W szczególności warto zwró-
cić tu uwagę na wojny. Państwa szykujące się do wojny, nawet obronnej, będą bardzo silnie 
zainteresowane uzyskaniem ścieżki konsumpcji widocznej na rysunku 1. Co więcej, sytuacja 
taka może się przeciągać, powodując trwanie państwa w sytuacji dynamicznej nieefektywno-
ści w długim okresie. Państwo planujące wywołanie wojny będzie przeciągać taką sytuację 
tak długo, jak długo będzie uznawać zwycięstwo za prawdopodobne i opłacalne w ramach 
swoich celów20. Państwo niezainteresowane wybuchem wojny, ale świadome jej znacznego 
ryzyka w dającej się przewidzieć przyszłości, jest zmuszone do dostosowania swojej strategii 
do działań potencjalnego agresora w ramach gry z niedoskonałą kooperacją, w której poten-
cjalny agresor ma inicjatywę21.

Wyjście z ponadnormatywnego oszczędzania może nastąpić na dwa sposoby. Po pierw-
sze, ryzyko może się zrealizować i wtedy zgodnie z planem bardzo wysoka chwilowa kon-
sumpcja prowadzi do deprecjacji kapitału i powrotu gospodarki na długookresowo pożądaną 
ścieżkę długookresowego wzrostu22. Z drugiej strony, może również mieć miejsce reduk-
cja ryzyka wystąpienia zdarzenia, co również przyczynia się do zaniechania oszczędzania 
i chwilowego wzrostu konsumpcji ponad długookresowe maksimum, po czym opada ona do 
poziomu wynikającego z długookresowej optymalizacji. W szczególności redukcja ryzyka 
może następować stopniowo, co będzie objawiać się w stopniowej redukcji oszczędzania 
i sukcesywnym wzroście konsumpcji w tempie szybszym niż na ścieżce zrównoważonego 
wzrostu aż do osiągnięcia pożądanej przez podmioty długookresowej równowagi między 
konsumpcją a oszczędnościami.

5. Podsumowanie

W tekście artykułu prześledzone zostały modelowe ujęcia zagadnienia relacji natural-
nej stopy procentowej i długookresowego tempa wzrostu. Model Solowa-Swana wiąże rela-
cje tych dwóch wielkości z dynamiczną efektywnością bądź nieefektywnością gospodarki. 
W gospodarce dynamicznie efektywnej naturalna stopa procentowa przekracza długookre-
sowe tempo wzrostu, w gospodarce dynamicznie nieefektywnej jest od niego wyższa, zaś rów-
ność zachodzi dla gospodarki maksymalizującej konsumpcję na jednostkę efektywnej pracy 
na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Model Ramseya-Caasa-Koopmansa z kolei wiąże rela-
cję naturalnej stopy procentowej i tempa wzrostu gospodarczego z relacją stopy dyskontowej 
i tempa wzrostu gospodarczego zmodyfikowanego o skłonność do wygładzania konsump-
cji poprzez spełnienie bądź nie warunku transwersalności. Okazuje się, że niedostatecznie 

20 Oczywiście biorąc poprawkę na zmęczenie ludności zbrojeniami.
21 Konkretnie posiadającej w najprostszej wersji dwie równowagi – obopólne zbrojenia i obopólna redukcja 

zbrojeń w celu pokojowego współistnienia. W wersji ogólnej będzie to kontinuum równowag tworzonych przez 
równoważne poziomy zbrojeń.

22 W przypadku wojny oczywiście w przypadku zwycięstwa przy przewidywanych kosztach.
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silne dyskontowanie prowadzi podmioty do nadmiernej akumulacji skutkującej dynamiczną 
nieefektywnością gospodarki. Przyczyną takiego zachowania jest złamanie warunku transwer-
salności i w konsekwencji niemożność porównania przyszłych ścieżek konsumpcji, w szcze-
gólności niemożność zauważenia wzrostu dobrobytu w wyniku ograniczenia oszczędzania. 
Mimo że prowadzi ono do wzrostu konsumpcji bieżącej i przyszłej, przy niedostatecznym 
dyskontowaniu w tym modelu kończy się to porównywaniem nieskończonych wartości, nie-
skutkującym wyborem zmniejszenia oszczędności.

Sytuacja taka może nastąpić z wielu przyczyn. Pierwszą, wynikającą wprost z modelu 
endogenicznej akumulacji kapitału, jest nagłe i niezauważone przez gospodarstwa domowe 
przyspieszenie tempa wzrostu, jeżeli stopa dyskontowa była względnie niska. W takim przy-
padku tak długo, jak długo podmioty nie uświadomią sobie możliwości zwiększenia jedno-
cześnie produkcji bieżącej i przyszłej i nie zaczną silniej dyskontować przyszłej konsumpcji, 
gospodarka pozostanie dynamicznie nieefektywna, a stopa procentowa pozostanie niższa 
od tempa wzrostu. Podobna sytuacja może mieć krótkotrwale miejsce, jeżeli w sposób szo-
kowy ulegnie obniżeniu kapitałochłonność gospodarki. Jednak w długim okresie gospodarka 
powróci do dynamicznej efektywności.

Na osobną uwagę zasługuje zjawisko nawyków konsumpcyjnych. W przypadku jego 
występowania, a więc zależności bieżącej konsumpcji od jej przeszłych stanów i minimalizacji 
odchyleń od przeszłej średniej konsumpcji, efekty przyspieszenia tempa wzrostu i w związku 
z tym niedostatecznego dyskontowania są wzmacniane, a zwłaszcza znacznie rozciągane 
w czasie, jako że wzrost bieżącej konsumpcji i spadek oszczędności jest o wiele wolniejszy 
niż przy braku ich występowania. Alternatywnie można wręcz uznać, że silne nawyki kon-
sumpcyjne prowadzą w warunkach przyspieszenia wzrostu do spadku stopy dyskontowej.

Ponadto występuje jeszcze efekt antycypacji określonego ryzyka w skończonym horyzon-
cie czasowym. Jeżeli prawdopodobne jest zdarzenie skłaniające do znacznego zwiększenia 
chwilowej konsumpcji, zwłaszcza ponad długookresowo osiągalne maksimum, to podmioty 
będą skłonne przed jego ewentualnym wystąpieniem utrzymywać wyższe stopy oszczędności 
niż w równowadze na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Jeżeli takie zdarzenie ma dostatecz-
nie znaczną skalę, to duża część podmiotów wykaże takie zachowanie, co może doprowadzić 
do zwiększenia stopy oszczędności w gospodarce i stania się przez gospodarkę dynamicznie 
nieefektywną. Szczególne znaczenie mają tu działania rządu, zwłaszcza w przypadku jed-
nego typu zdarzenia, mianowicie wojny. Trwałe zagrożenie wojną bądź trwałe stwarzanie 
takiego zagrożenia dla innego kraju może być przyczyną utrzymywania się bardzo wyso-
kich stóp oszczędności w celu znacznego wzrostu konsumpcji publicznej w wypadku wybu-
chu wojny. Zarówno wybuch wojny, jak i rozbrojenie prowadzą do deprecjacji kapitału oraz 
powrotu gospodarki do stanu dynamicznej efektywności.

Przeanalizowane przyczyny znajdowania się i pozostawania gospodarki w stanie dyna-
micznej nieefektywności wydają się być stosowne w celu wyjaśnienia dwóch przywołanych 
na wstępie historycznych przykładów spadku stopy procentowej poniżej tempa wzrostu. 
Lata powojennej odbudowy w rozwiniętych krajach zachodu, szeroko opisywane przez 
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T. Piketty’ego, zdecydowanie odznaczały się dużym przyspieszeniem tempa wzrostu, którego 
gospodarstwa domowe mogły nie ująć w swoich zachowaniach optymalizacyjnych. Ponadto 
wzrost uzwiązkowienia siły roboczej, połączony z opodatkowaniem kapitału, mógł działać 
negatywnie na kapitałochłonność stosowanej technologii, obniżając stopę procentową. Te dwa 
czynniki mogły spowodować, że gospodarka mimo nieznacznych zasobów kapitału i jego 
szybkiej akumulacji znajdowała się w stanie dynamicznej nieefektywności. Efekt ten mógł 
być potęgowany przez zbrojenia wymuszane przez bardzo ostrą rywalizację w ramach zimnej 
wojny z państwami komunistycznymi. Z kolei w przypadku Japonii końca XX w. przyspie-
szenie tempa wzrostu w połączeniu z uformowaniem się silnych nawyków konsumpcyjnych 
zdecydowanie przyczyniło się do dynamicznej nieefektywności gospodarki, która mogła być 
zwalczona dopiero po spowolnieniu wzrostu w związku z dojściem Japonii do światowej gra-
nicy technologicznej, co znajduje potwierdzenie w literaturze23.
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Long-term Relation of Interest Rate and Economic Growth Rate

Summary

The present article deals with the issue of dynamic ineffectiveness, whose appearance was crucial ac-
cording to Piketty for the establishment of the welfare state after World War II. The dynamic effective-
ness is analysed from the perspective of a growth model with an exo- and endogenous interest rate. 
This analysis indicates a key significance of meeting or not meeting the condition of transversality by 
the decisions of entities on the accumulation of capital. The condition stops being met if entities do 
not discount future consumption strongly enough. Next, the authors present possible reasons behind 
insufficient discounting, also in order to explain historic cases of dynamic ineffectiveness. Among them 
there is the lack of awareness on the part of entities that the growth rate has permanently accelerated, 
consumption habits or saving for a planned or potential short-term consumption growth above the 
long-term achievable level, especially by governments.

Keywords: dynamic ineffectiveness, optimal growth, time preferences, natural interest rate, consump-
tion habits






