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ARTYKU¸Y Z ZAKRESU
FINANSÓW I BANKOWOÂCI

Andrzej Bieƒ
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Rosnàcy ci´˝ar obs∏ugi d∏ugu Skarbu Paƒstwa
1. Wprowadzenie
Wraz z powstawaniem paƒstw pojawi∏a si´ koniecznoÊç ponoszenia wydatków na
utrzymanie panujàcego, a tak˝e na realizacj´ okreÊlonych celów publicznych. Poczàtkowo ogranicza∏y si´ one do zapewnienia bezpieczeƒstwa przed wrogim najazdem, budowy dróg czy monumentalnych budowli. èród∏em finansowania tych
wydatków by∏y dochody z majàtków panujàcego, a niekiedy tak˝e wojny prowadzone w celu zdobycia ∏upów i danin ze strony pokonanych w∏adców.
Ju˝ wtedy panujàcy si´gali nierzadko do po˝yczek oferowanych im przez
bankierów w zamian za ró˝ne przywileje lub nadania majàtkowe. Czasem szukali mo˝liwoÊci uwolnienia si´ od d∏ugów, og∏aszajàc niewyp∏acalnoÊç lub doprowadzajàc do konfiskaty majàtku wierzycieli1.
Z biegiem czasu dochody z majàtków królewskich nie wystarcza∏y na pokrycie potrzeb publicznych, których zakres ulega∏ w dodatku poszerzaniu na Êwiadczenia socjalne. Panujàcy si´gali zatem do nak∏adania na ludnoÊç obowiàzków
w postaci danin naturalnych, przekszta∏canych nast´pnie w daniny pieni´˝ne, tj.
podatki. W miar´ rozwoju spo∏ecznego nast´powa∏o tak˝e oddzielenie dochodów
osobistych panujàcego od dochodów publicznych. Ich wyznaczanie znalaz∏o si´
w gestii parlamentów, które przej´∏y uprawnienia do decydowania, na jakie cele
dochody te powinny byç wydatkowane. Utrwali∏ si´ przy tym system corocznego
ustalania przez parlament – w formie specjalnej ustawy – uprawnienia dla rzàdu do realizacji okreÊlonych dochodów i wydatków.

1

Na przyk∏ad w koƒcu XIII wieku g∏ównym po˝yczkodawcà dla panujàcych by∏ zakon Templariuszy,
który obra∏ sobie Pary˝ na swà siedzib´ po powrocie w XII wieku z Ziemi Âwi´tej. Na bardzo powa˝ne kwoty by∏ zad∏u˝ony w zakonie król Francji Filip Pi´kny, a tak˝e król Anglii Edward II.
Spraw´ odd∏u˝enia rozwiàza∏ „w niekonwencjonalny sposób” Filip Pi´kny, oskar˝ajàc wielkiego mistrza i dostojników zakonu o herezj´, czary, rozpust´, Êwi´tokradztwo, a tak˝e o spiskowanie z saracenami. W rezultacie 54 dostojników i wielkiego mistrza spalono na stosie, majàtek zakonu skonfiskowano, jego wierzytelnoÊci przesta∏y istnieç, a w 1312 roku sobór w Vienne postanowi∏ o likwidacji
zakonu.
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2. Równowaga bud˝etowa
Ustawa bud˝etowa wywiera zatem powa˝ny wp∏yw na kszta∏t ˝ycia spo∏eczno-politycznego kraju, gdy˝ jej treÊç wp∏ywa istotnie na po∏o˝enie ró˝nych grup
spo∏ecznych, reprezentujàcych cz´sto sprzeczne interesy. Dlatego jest ona przewa˝nie przedmiotem ostrych sporów politycznych, zw∏aszcza w toku jej uchwalania przez parlament.
Ju˝ w momencie tworzenia projektu bud˝etu ostro rysuje si´ problem równowa˝enia dochodów i preliminowanych wydatków. Przez wiele lat dominowa∏a
przy tym teoria o koniecznoÊci przestrzegania równowagi bud˝etowej. Wprawdzie pojawia∏y si´ okresy, w których wydatki przekracza∏y dochody bud˝etowe
(np. w razie wzmo˝onych zbrojeƒ), ale w nast´pnych latach starano si´ sp∏aciç
powsta∏e zad∏u˝enie bud˝etu z bie˝àcych wp∏ywów.
Teoria Keynes’a zaprezentowana na poczàtku lat 30. ubieg∏ego stulecia doprowadzi∏a jednak do upowszechnienia poglàdu, i˝ realizowanie wydatków bud˝etowych ponad osiàgane przychody mo˝e kreowaç popyt umo˝liwiajàcy w okreÊlonych warunkach przezwyci´˝anie dekoniunktury gospodarczej. Zwolennicy tej
teorii dowodzili, ˝e mo˝liwe jest tolerowanie cyklicznie wyst´pujàcych przemiennie deficytów i nadwy˝ek bud˝etowych w odpowiedniej korelacji z cyklami koniunkturalnymi. Co wi´cej, w latach 50. i 60. ubieg∏ego stulecia pojawili si´ ekonomiÊci uzasadniajàcy, ˝e deficyt bud˝etowy i wzrost d∏ugu skarbowego mogà
byç tolerowane, je˝eli jednoczeÊnie roÊnie szybciej wzrost gospodarczy. Zacz´to
zarazem oceniaç skal´ d∏ugu publicznego oraz deficytu bud˝etowego na tle wielkoÊci i dynamiki PKB.
Teorie te oÊmieli∏y polityków do zaciàgania na potrzeby bud˝etu – równie˝
w okresach dobrej koniunktury gospodarczej – d∏ugu publicznego, umo˝liwiajàcego nie tylko refinansowanie zapadajàcych sp∏at i jego kosztów obs∏ugi, ale tak˝e zwi´kszanie wydatków bez jednoczesnego podnoszenia niepopularnych wÊród
spo∏eczeƒstwa obcià˝eƒ fiskalnych. Doprowadzi∏o to w wielu krajach do nadmiernego zad∏u˝enia skarbu paƒstwa, z wszelkimi wynikajàcymi z tego konsekwencjami, prowadzàcymi tak˝e nierzadko do kryzysu finansowego.
Na tle tych doÊwiadczeƒ poglàdy na temat równowa˝enia bud˝etu paƒstwa
musia∏y ulec odpowiedniej weryfikacji, zw∏aszcza ˝e w koƒcu lat 70. i na poczàtku 80. nastàpi∏ gwa∏towny wzrost stóp procentowych, forsowany przez banki m.in.
w zwiàzku z rosnàcà wysoko inflacjà. W rezultacie wydatki na regulowanie odsetek od d∏ugu publicznego raptownie zwi´kszy∏y si´. Wskutek tego w wielu krajach zacz´∏o ujawniaç si´ zjawisko „pu∏apki bud˝etowej” – koszt obs∏ugi d∏ugu
skarbowego nie móg∏ byç ju˝ refinansowany dzi´ki dalszemu jego wzrostowi, lecz
zaczà∏ poch∏aniaç cz´Êç bie˝àcych przychodów. Bolesnym wyjÊciem z tej sytuacji
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mog∏o byç jedynie ci´cie wydatków bud˝etowych, wià˝àce si´ z protestami spo∏ecznymi. W rezultacie dalsze ˝ycie na kredyt nie tylko przestawa∏o si´ op∏acaç,
ale wymaga∏o dodatkowych wyrzeczeƒ w zakresie ograniczania dotychczasowych
Êwiadczeƒ socjalnych.

3. Zad∏u˝enie Skarbu Paƒstwa
Problem ten wyst´puje ostro równie˝ w naszym kraju, gdy˝ zgodnie z danymi
tabeli 1 deficyt bud˝etu paƒstwa utrzymywa∏ si´ w latach 1995–2003 na wysokim bardzo poziomie. Jego dramatyczne podwojenie z 15,4 mld z∏ w 2000 roku
do 32,4 mld w 2001 roku i dalsze pog∏´bienie do 39,4 mld z∏ w 2002 roku – to
konsekwencja przyzwolenia na tzw. dziur´ bud˝etowà, do której doprowadzi∏y
decyzje ówczesnego Sejmu oraz rzàdu, lekcewa˝àce podstawowe zasady równowagi bud˝etowej, dotyczàce m.in. wdra˝ania w ˝ycie powa˝nych reform systemowych
bez nale˝ytego ich przygotowania i zapewnienia mo˝liwoÊci ich sfinansowania2.
Tabela 1. Zad∏u˝enie Skarbu Paƒstwa i koszt obs∏ugi d∏ugu skarbowego w latach 1995–2003
Dochody
Rok

bud˝etu

Deficyt
bud˝etowy

Pokrycie
wp∏ywami

D∏ug na
koniec roku

z prywatyzacji

Koszt

% kosztu

obs∏ugi

obs∏ugi do

d∏ugu

dochodów

1995

78,5

10,1

2,6

167,2

14,2

18,1

1996

96,0

12,9

3,7

185,6

14,4

15,0

1997

113.3

12,4

6,5

221,7

16,3

14,4

1998

126,6

13,5

7,1

237,4

17,9

14,1

1999

125,5

12,5

8,0

264,4

18,8

14,9

2000

135,7

15,4

26,7

266,8

18,0

13,3

2001

140,5

32,4

6,5

283,9

20,9

14,9

2002

143,5

39,4

2,0

327,9

24,0

16,7

2003

152,1

37,0

3,0

378,9

24,1

15,8

èród∏o: opracowano na podstawie roczników statystycznych GUS za lata 1998–2003 oraz danych Ministerstwa Finansów. Wp∏ywy z prywatyzacji w latach 1995–1997 by∏y zaliczane do dochodów bud˝etowych, a w póêniejszych latach by∏y ju˝ traktowanie jako jedno ze êróde∏ finansowania

W rezultacie koszt rosnàcego d∏ugu publicznego w 2003 roku osiàgnà∏ wysokà kwot´ ponad 24 mld z∏ pomimo znacznej obni˝ki w tym˝e roku krajowych
2

Jednym tylko z drastycznych przyk∏adów takiej polityki by∏o uchwalenie ustawy zobowiàzujàcej do
podwy˝ki p∏ac w s∏u˝bie zdrowia bez zabezpieczenia na ten cel odpowiednich Êrodków finansowych.

12

Andrzej Bieƒ

stóp procentowych i by∏ o niemal 10 mld z∏ wi´kszy w porównaniu do 1999 roku.
Spowodowa∏o to wi´cej ni˝ dwukrotny wzrost zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa w latach
1999–2003 ze 167,2 mld z∏ do 378,9 mld z∏, tj. o 211,7 mld z∏. JednoczeÊnie ∏àczne wydatki poniesione w tym okresie na obs∏ug´ d∏ugu skarbowego stanowi∏y
150,6 mld z∏. By∏y wi´c niemal równe ca∏orocznym dochodom bud˝etu w 2003 roku.
Trzeba dodaç, ˝e przyrost d∏ugu skarbowego i kosztów jego obs∏ugi by∏by
jeszcze wi´kszy, gdyby nie znaczne kwoty przeznaczane na pokrycie deficytów
rocznych, pochodzàce z prywatyzacji, wynoszàce w latach 1995–2003 ∏àcznie
63,5 mld z∏. Wyraênie potwierdzajà to dane za 2000 rok, w którym deficyt 15,4 mld
z∏ by∏ z nadwy˝kà pokryty wp∏ywami z prywatyzacji (26,7 mld z∏). W rezultacie
w tym˝e roku d∏ug skarbowy uleg∏ zwi´kszeniu jedynie o 2,4 mld z∏, a koszty
jego obs∏ugi uleg∏y obni˝eniu o 1,6 mld z∏. deficytu bud˝etowego. Dlatego w celu
porównywalnoÊci danych wykazywane w statystyce dochody bud˝etowe za lata
1995–1997 zosta∏y pomniejszone, a deficyty powi´kszone o wp∏ywy z prywatyzacji.
Tabela 2. D∏ug publiczny krajów obszaru euro w latach 1997–2003 w relacji do
PKB
Kraj

D∏ug publiczny jako % PKB
2000

2001

2002

2003

Austria

1997
64,7

1998
63,9

1999
64,7

62,8

61,8

67,3

68,5

Belgia

125,3

119,8

116,4

110,9

107,5

105,8

103,2

Finlandia

54,1

48,8

46,9

44,0

45,4

42,7

42,3

Francja

59,3

59,7

58,8

57,4

57,2

59,0

61,7

Grecja

108,5

104,5

103,1

102,8

99,7

97,9

101,0

66,7

64,7

63,4

60,8

57,2

53,8

52,5

Hiszpania
Holandia

70,0

66,8

63,2

56,0

52,9

52,4

52,5

Irlandia

65,1

55,0

50,1

39,1

36,3

32,4

33,4

Luksemburg

6,0

6,4

6,0

5,3

5,5

5,7

4,0

Niemcy

60,9

60,7

61,1

60,2

59,8

60,8

62,7

Portugalia

60,4

57,8

53,4

55,4

56,5

58,1

59,5

120,1

116,2

114,5

110,2

109,4

106,7

106,0

W∏ochy

èród∏o: Eurostat, za: Alina Majchrzycka-Guzowska „Finanse i Prawo Finansowe”, Wydawnictwo
Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 46.

Jednak wp∏ywy z prywatyzacji wyczerpujà si´ i – nawet pomimo zwi´kszenia wysi∏ków w tej dziedzinie w 2004 roku – nie mo˝na liczyç na ich znaczàcy
wzrost w dalszych latach. Dlatego istotne znaczenie ma prowadzenie polityki,
zmierzajàcej do zauwa˝alnego zmniejszania deficytu bud˝etowego i ograniczania
wzrostu d∏ugu skarbowego. Pierwsze rezultaty w tej dziedzinie by∏y ju˝ widoczne
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w 2004 roku, w którym przewidywano zmniejszenie deficytu bud˝etowego w stosunku do poprzedniego roku. Jest to g∏ównie rezultatem zdecydowanej poprawy
koniunktury gospodarczej, sprzyjajàcej wzrostowi dochodów bud˝etu paƒstwa. Natomiast podejmowane kroki w sprawie racjonalizacji szeregu Êwiadczeƒ socjalnych mogà pozwoliç na ograniczenie wydatków na ten cel w nast´pnych latach,
a bardzo opornie realizowane sà zamierzenia w dziedzinie zmniejszenia kosztów
administracji.
Dzia∏ania takie sà niezb´dne m.in. w celu utrzymania wielkoÊci d∏ugu publicznego w granicach nieprzekraczajàcych 60% PKB i obni˝enia deficytu finansów publicznych do wysokoÊci 3% PKB. Stanowi to bowiem jeden z istotnych warunków, po spe∏nieniu których powstanie mo˝liwoÊç przystàpienia naszego kraju
do strefy euro, zgodnie z kryteriami tzw. konwergencji, czyli zbie˝noÊci z ustaleniami na mocy traktatu europejskiego z Maastricht o utworzeniu na terytorium
Unii Europejskiej jednego obszaru walutowego i wprowadzeniu jednej waluty –
euro. Co prawda na marginesie warto zaznaczyç, ˝e wiele krajów Unii Europejskiej, i to nawet krajów za∏o˝ycieli jeszcze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
(EWG), prawie lub wcale nie spe∏nia (i to w okresach wieloletnich) warunków
Taktatu z Maastricht, mimo przyj´cia ich ju˝ nawet do strefy euro – patrz dane
tabeli 2 przedstawiajàce kszta∏towanie si´ d∏ugu publicznego w relacji do PKB
krajów obszaru walutowego euro w latach 1997–2003. Znalezienie si´ w tym elitarnym klubie wspólnego pieniàdza europejskiego niesie ze sobà szereg korzyÊci
gospodarczych. Lecz my, jako Polska, nowo wst´pujàcy kraj – przysz∏y dopiero
uczestnik systemu – z pewnoÊcià b´dziemy zarówno z tego kryterium, jak i z innych (niestanowiàcych przedmiotu rozwa˝aƒ niniejszej publikacji – przyp. Autora) skrupulatnie rozliczani.
Trzeba zatem równie˝ pami´taç, ˝e okreÊlony wp∏yw na wielkoÊç zad∏u˝enia oraz deficytu bud˝etowego wywiera kszta∏towanie si´ kosztu obs∏ugi zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa, który wykazuje du˝à rozpi´toÊç w stosunku do d∏ugu
krajowego i zagranicznego. Problem ten zas∏uguje zatem na bli˝szà analiz´.

4. Obs∏uga d∏ugu zagranicznego
JeÊli za podstaw´ przyjàç kryterium miejsca emisji (êród∏a powstania) zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa, to jego podzia∏ na d∏ug krajowy i zagraniczny ilustrujà dane tabeli 3.
Dane tej tabeli wskazujà na bardzo wysoki udzia∏ d∏ugu zagranicznego
w ogólnym zad∏u˝eniu Skarbu Paƒstwa, aczkolwiek jego wysokoÊç koƒcu 2003
roku (127,1 mld z∏) niewiele odbiega od stanu na koniec 1999 roku (129,7 mld z∏).
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JeÊli jednak zauwa˝yç, ˝e w 2001 roku wielkoÊç absolutna d∏ugu zagranicznego
uleg∏a radykalnemu zmniejszeniu do 98,9 mld z∏ z kwoty 120,8 mld z∏, to widoczny
jest istotny zwrot w doborze êróde∏ finansowania deficytu bud˝etowego. Ponownie
bowiem zdecydowano si´ na zaciàganie znacznych po˝yczek na zagranicznych
rynkach, niezale˝nie od ich emisji na rynku krajowym. U podstaw takiej polityki tkwi∏o z pewnoÊcià szereg przyczyn, a w szczególnoÊci dà˝enie do unikni´cia
zaburzeƒ na krajowym rynku finansowym, jakie móg∏by wywo∏aç zwi´kszony
drastycznie popyt na po˝yczki w celu sfinansowania wysokiego wzrostu deficytu
bud˝etowego przy malejàcych wp∏ywach z prywatyzacji. JednoczeÊnie uzasadniona by∏a polityka refinansowania (ang. roll–over) po˝yczkami zagranicznymi d∏ugu z poprzednich okresów. Mo˝na jednak przypuszczaç, ˝e istotne znaczenie mia∏o równie˝ dà˝enie do ograniczenia wzrostu kosztów obs∏ugi d∏ugu, znacznie
wy˝szych relatywnie w przypadku d∏ugu krajowego ani˝eli zagranicznego (tabela 4), co jednak – nale˝y sobie uÊwiadamiaç – wià˝e ze sobà ogromne ryzyko wynikajàce z cenotwórczej roli kursu walutowego w odniesieniu do kszta∏towania
si´ poziomu kosztu kapita∏u po˝yczkowego pochodzàcego z zagranicy w walutach
obcych lub nawet tylko denominowanego w tych walutach.
Tabela 3. Zad∏u˝enie Skarbu Paƒstwa w latach 1999–2003
TreÊç

1999

2000

2001

2002

2003

d∏ug ogó∏em w mld z∏

264,4

266,8

283,9

327,9

378,9

w tym – krajowy

134,7

146,0

185,0

219,3

251,2

129,7

120,8

98,9

108,6

127,7

– d∏ug ogó∏em

113,7

100,9

106,4

115,5

115,6

– d∏ug krajowy

111,1

108,4

126,7

118,5

114,5

– krajowy

50,9

54,7

65,2

66,9

66,3

– zagraniczny

49,1

45,3

34,8

33,1

33,7

– zagraniczny
Zmiany w stosunku do
poprzedniego roku w %

Struktura d∏ugu w %

èród∏o: roczniki statystyczne GUS za lata 2000–2003 i dane Ministerstwa Finansów.

Koszt obs∏ugi d∏ugu zagranicznego jest zatem, jak pokazujà dane tabeli 4,
relatywnie bioràc, trzykrotnie ni˝szy ani˝eli krajowego. Podstawowà przyczynà
tego jest restrykcyjna polityka pieni´˝na realizowana konsekwentnie od szeregu
lat w Polsce, prowadzàca do utrzymywania znacznie wy˝szej – ani˝eli w rozwini´tych krajach – realnej stopy procentowej z ujemnymi skutkami tego dla rozwoju gospodarczego. Ten wy˝szy koszt obs∏ugi zad∏u˝enia krajowego wp∏ywa∏ rów-
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nie˝ istotnie na pogorszenie deficytu bud˝etowego, a w rezultacie tak˝e wywiera∏ wp∏yw na zwi´kszenie d∏ugu zaciàganego na finansowanie deficytu bud˝etowego. Niestety, Rada Polityki Pieni´˝nej nadal forsuje restrykcyjnà polityk´ stóp
procentowych, wàtpliwà w warunkach, w których przyczyny inflacyjnego wzrostu cen, jaki zarysowa∏ si´ w 2004 roku majà swoje êród∏o w zewn´trznych uwarunkowaniach i to kosztowych, a nie popytowych. Istnieje zatem uzasadniona wàtpliwoÊç, ˝e zaostrzanie polityki krajowych stóp procentowych nie b´dzie skuteczne
w sytuacji, w której popyt krajowy – zarówno konsumpcyjny, zaopatrzeniowy, jak
i inwestycyjny – nie wykazuje nadal bynajmniej niepokojàcego wzrostu, a tak˝e
niski przyrost p∏ac nie zapowiada nacisku na wzrost cen.
Tabela 4. Koszt obs∏ugi d∏ugu publicznego w latach 1995–2003
TreÊç

1999

2000

2001

2002

2003

– ogó∏em

251,0

265,6

275,4

305,9

353,5

– krajowe

128,0

140,4

165,5

202,2

235,3

– zagraniczne

123,0

125,2

109,9

103,7

118,1

– ogó∏em

18,8

18,0

10,9

24,0

24,1

– krajowe

14,9

13,7

17,1

20,3

20,4

3,9

4,3

3,8

3,7

3,7

– ogó∏em

7,13

6,77

7,59

7,84

6,82

– krajowe

11,01

9,75

10,33

10,04

8,67

3,09

3,43

3,46

3,57

3,13

1. Ârednioroczne zad∏u˝enie
w mld z∏

2. Koszt obs∏ugi zad∏u˝enia

– zagraniczne
3. Koszt obs∏ugi w % d∏ugu (3:2)

– zagraniczne

èród∏o: opracowano na podstawie roczników statystycznych GUS oraz danych Ministerstwa Finansów.
Ârednioroczny stan zad∏u˝enia przeci´tnà jego wielkoÊç na poczàtek i na koniec danego roku.

Na niski koszt obs∏ugi d∏ugu zagranicznego wp∏ywajà nie tylko ni˝sze stopy procentowe w rozwini´tych krajach, w których Skarb Paƒstwa emituje po˝yczkowe walory. Istotne znaczenie ma w tej dziedzinie równie˝ polityka pieni´˝na prowadzàca do wzrostu realnej wartoÊci z∏otego w stosunku do obcych walut,
w których nominowany jest polski d∏ug. Wówczas bowiem mniej dotkliwy staje
si´ ci´˝ar odsetek wyra˝anych w walucie krajowej, ze wzgl´du na dodatnie ró˝nice kursowe.
Tolerowanie wzrostu realnej wartoÊci z∏otego wp∏ywa wprawdzie na zmniejszenie ci´˝aru obs∏ugi zagranicznego d∏ugu. Nie mo˝na jednak pomijaç wielce
szkodliwego wp∏ywu takiej polityki na pogarszanie op∏acalnoÊci eksportu oraz na
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wzrost konkurencyjnoÊci na rynku krajowym importowanych artyku∏ów, substytucyjnych w stosunku do wytwarzanych w kraju. Wynikajàce z tego ujemne skutki tylko w niewielkim stopniu mogà byç skompensowane obni˝kà kosztów obs∏ugi d∏ugu zagranicznego.
Skala zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa wobec inwestorów zagranicznych jest
wy˝sza od wielkoÊci d∏ugu emitowanego w innych krajach. Je˝eli bowiem za podstaw´ przyjàç kryterium rezydenta, to niezale˝nie od d∏ugu emitowanego za granicà w obcych walutach w posiadaniu inwestorów z innych krajów znajduje si´
znaczna cz´Êç d∏ugu emitowana w kraju w z∏otych. Jedynie w koƒcu 2003 roku
zobowiàzania Skarbu Paƒstwa wobec nierezydentów wynios∏y ponad 37 mld z∏,
tj. ponad 10 mld dol. Spekulacyjny kapita∏ zagraniczny wyraênie zatem upatrzy∏
sobie êród∏o znacznie wi´kszych zysków z lokat w obligacjach skarbowych emitowanych w polskiej walucie, ani˝eli z lokat w krajach macierzystych. Nic dziwnego, ˝e w rezultacie popyt w kraju na obligacje rzàdowe, podsycany powa˝nie
przez inwestorów zagranicznych, przekracza znacznie kwoty tych walorów oferowane przez Ministerstwo Finansów na okresowych przetargach (np. w po∏owie
listopada 2004 roku popyt na obligacje skarbowe przekracza∏ trzykrotnie poda˝
dzi´ki zagranicznym inwestorom).

5. Podsumowanie
Przedstawione oceny uzasadniajà sformu∏owanie kilku podstawowych wniosków.
Po pierwsze – bezdyskusyjna jest koniecznoÊç zdecydowanego ograniczenia
wielkoÊci zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa, które stanowi∏o w koƒcu 2003 roku a˝
93% paƒstwowego d∏ugu publicznego, jeÊli jego wysokoÊç ma utrzymaç si´ w granicach nie przekraczajàcych 60% PKB. Dalsze ˝ycie na kredyt ze wzgl´du na powa˝ny koszt obs∏ugi d∏ugu skarbowego, poch∏aniajàcy oko∏o 18% dochodów bud˝etowych, przesta∏o si´ op∏acaç. Dlatego niezb´dne jest zdecydowane zmniejszenia
deficytu bud˝etu paƒstwa do wielkoÊci poni˝ej 3% PKB.
Po drugie – realizacj´ tych postulatów u∏atwia znacznie poprawa koniunktury gospodarczej, w rezultacie czego utrwala si´ ostatnio wysoki poziom wzrostu PKB, si´gajàcy oko∏o 6%. Dzi´ki temu bowiem wzros∏a wydatnie rentownoÊç
przedsi´biorstw, a w rezultacie tego zwi´kszy∏y si´ dochody bud˝etu z tytu∏u podatków. Wspieranie wysokiego wzrostu PKB, m.in. dzi´ki rozsàdnej polityce pieni´˝nej, ma istotny wp∏yw na umacnianie równowagi bud˝etowej.
Po trzecie – niezb´dna jest tak˝e realizacja przedsi´wzi´ç oszcz´dnoÊciowych w zakresie wydatków bud˝etowych. Dotyczy to nie tylko racjonalizacji niektórych systemów Êwiadczeƒ socjalnych. Nie mo˝na pomijaç koniecznoÊci istot-
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nego obni˝enia kosztów nadmiernie wybuja∏ej w ciàgu kilkunastu ostatnich lat
administracji paƒstwowej.
Po czwarte – uzasadniona jest polityka finansowania zad∏u˝enia bud˝etu
paƒstwa pozyskiwaniem po˝yczek zarówno na rynku krajowym, jak i na zagranicznym. To ostatnie êród∏o powinno byç wykorzystywane przede wszystkim na
refinansowanie zad∏u˝enia zagranicznego. Natomiast trzeba mieç na uwadze, ˝e
zaciàganie wi´kszych po˝yczek zagranicznych, w celu finansowania wydatków
wewn´trznych, stanowi jednà z przyczyn umacniania realnej wartoÊci z∏otego
w stosunku do walut zagranicznych.
Po piàte – finansowanie d∏ugu skarbowego po˝yczkami zagranicznymi daje wprawdzie szans´ obni˝enia kosztów obs∏ugi tego d∏ugu, ale ∏àczy si´ z okreÊlonym ryzykiem kursowym. W przypadku bowiem powa˝niejszej deprecjacji z∏otego w stosunku do obcych walut mo˝e nastàpiç wzrost obs∏ugi d∏ugu przekraczajàcy
znacznie koszt d∏ugu krajowego. Jednak rozsàdna dywersyfikacja walut, w jakich
nominowany jest d∏ug zagraniczny, umo˝liwia wydatne zmniejszenie ryzyka.
Po szóste – decyzje w sprawie kreowania polityki pieni´˝nej, przede wszystkim dotyczàce wywierania wp∏ywu na rynkowà stop´ procentowà, powinny uwzgl´dniaç m.in. ich wp∏yw na koszt obs∏ugi krajowego d∏ugu skarbowego, gdy˝ jest to
jeden z czynników powodujàcych wysoki deficyt bud˝etu. JednoczeÊnie nie mo˝na przy podejmowaniu takich decyzji pomijaç ich wp∏ywu na kszta∏towanie si´
kursów walutowych, a m.in. na stwarzanie bardzo sprzyjajàcych warunków do
dop∏ywu na nasz rynek wewn´trzny nadmiernego zagranicznego kapita∏u spekulacyjnego (ang. hot money). Kapita∏ ten jeszcze szybciej ni˝ nap∏ywa potrafi gwa∏townie odp∏ywaç ze wszelkimi tego negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki danego kraju, jak: szybki i g∏´boki spadek kursu waluty krajowej, pog∏´bienie
si´ deficytu bilansu obrotów bie˝àcych, bilansu p∏atniczego, brak dewiz na finansowanie importu, skurczenie si´ rezerwy dewizowej zarówno banku centralnego
czy te˝ pozycji dewizowej banków komercyjnych, a w konsekwencji dla sfery produkcyjnej przedsi´biorstw – znaczne podwy˝szenie obs∏ugi ich zad∏u˝enia, kredytów i po˝yczek, zdenominowanych w walutach obcych. Jak wiadomo, dotyczy
to znacznej cz´Êci ich obecnego stanu d∏ugu. Taki sam negatywny wp∏yw mia∏oby to w odniesieniu do kosztu kredytów hipotecznych finansujàcych zakupy mieszkaƒ i domów nabywanych przez Polaków, chocia˝ w kraju, to te˝ w znacznej cz´Êci zdenominowanych w walutach obcych.
Konkludujàc, nale˝y stwierdziç wyraênie, ˝e dalszy kierunek polityki finansowej paƒstwa, który by nie ogranicza∏ rosnàcego ci´˝aru obs∏ugi d∏ugu Skarbu
Paƒstwa jest niemo˝liwy do utrzymywania, a wr´cz przeciwnie – tendencja ta
musi ulec zasadniczej zmianie w kierunku ograniczenia wzrostu, a nast´pnie
zmniejszenia ci´˝aru obs∏ugi d∏ugu poprzez zmniejszenie samego rozmiaru d∏ugu.

Agnieszka Rzepka – Wy˝sza Szko∏a Humanistyczno-Przyrodnicza
w Sandomierzu
Artur Borcuch – Akademia Âwi´tokrzyska w Kielcach

Wp∏yw procesu globalizacji na Polsk´ w Êwietle
inwestycji zagranicznych w sektorze bankowym
1. Wprowadzenie
Post´pujàcy proces globalizacji we wspó∏czesnym Êwiecie jest nieuchronny. PodkreÊla si´, ˝e inwestycje korporacji mi´dzynarodowych w ró˝nych krajach Êwiata stanowià g∏ówny determinant tego zjawiska. Pojawiajà si´ w zwiàzku z tym
pytania: kiedy rozpoczà∏ si´ proces globalizacji, jakie znaczenie majà inwestycje
zagraniczne dokonane w sektorze bankowym w Polsce.
Poszukujàc odpowiedzi na powy˝sze pytania, analiz´ rozpoczynamy od zdefiniowania poj´cia globalizacja. OkreÊlenie to najprawdopodobniej pojawi∏o si´
po raz pierwszy w s∏owniku Webstera z 1961 roku1, natomiast powszechnie jest
interpretowane jako kategoria zjawisk, które dotyczà ca∏ego globu, ca∏ej kuli
ziemskiej2. Warto wspomnieç, ˝e w bliskim zwiàzku z globalizacjà pozostaje widoczna niemal na ca∏ym Êwiecie tendencja do liberalizacji ˝ycia gospodarczego,
której determinantem jest w∏asnoÊç prywatna.
W kontekÊcie liberalizacji interesujàcy jest poglàd laureata Nagrody Nobla,
by∏ego doradcy prezydenta USA, g∏ównego ekonomisty Banku Âwiatowego, prof.
Josepha Stiglitza, który napisa∏ w 2002 roku, ˝e liberalna teoria niewidzialnej
r´ki i samoregulacja sà mitem3. Naszym zdaniem takà interpretacj´ mo˝na uzupe∏niç o opini´ A. ¸opatki, który stwierdzi∏, ˝e w paƒstwach, gdzie ustrój spo∏eczno-gospodarczy jest oparty na w∏asnoÊci prywatnej, w∏adza z tytu∏u tej w∏asnoÊci
bywa niejednokrotnie silniejsza od w∏adzy politycznej, co jest szczególnie dostrzegalne w przypadku korporacji ponadnarodowych4. W kontekÊcie globalizacji warto
1

2

3

4

Zob. M. PietraÊ, Globalizacja jako proces zmiany spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej, w: Oblicza procesów
globalizacji, M. PietraÊ, red., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej, Lublin 2002, s. 36.
Zob. A. Rzepka, Globalizacja – istota i podstawowe jej przejawy, Rozprawy Wydzia∏u Prawa i Ekonomii, Wydawnictwo WSH-P, Sandomierz 2002, s. 4.
Zob. G. Ga∏ek, Próba okreÊlenia zmian w uwarunkowaniach zewn´trznych polskiej polityki gospodarczej u progu XXI wieku, „Ekonomia’’, Nr 10, Wydawnictwo Wydzia∏u Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 55.
A. ¸opatka, Prawo do uczestniczenia w rzàdzeniu swym krajem i równego dost´pu do s∏u˝by publicznej, w: Konstytucja i w∏adza we wspó∏czesnym Êwiecie. Doktryna-prawo-polityka, M. Kruk,
J. Trzciƒski, J. Wawrzyniak, red., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 198.
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równie˝ zaznaczyç, ˝e Êwiat, a przynajmniej jego rozwini´ta cz´Êç, dzia∏a w systemie naczyƒ po∏àczonych. W zwiàzku z tym kryzysy w jednym zakàtku natychmiast
odbijajà si´ echem wsz´dzie indziej. Bez wielkich mi´dzynarodowych instytucji,
regulujàcych ten system, Êwiat by∏by wstrzàsany kolejnymi gie∏dowymi i gospodarczymi katastrofami, a zamiast rozwoju dotyka∏aby nas recesja5.
Uwzgl´dniajàc obszar teorii gier wskazuje si´, ˝e globalizacja wydaje si´
byç grà o sumie niezerowej. Oznacza to, ˝e jest bardzo nierównomierny podzia∏
zysków i kosztów z nià zwiàzanych mi´dzy poszczególnych graczy. OczywiÊcie
najwi´cej zyskujà paƒstwa wysoko rozwini´te, natomiast wiele negatywnych
skutków, takich jak choçby zanieczyszczenie Êrodowiska naturalnego, ujawnia si´
ze szczególnà mocà w krajach rozwijajàcych si´. Jednak w dobie globalizacji,
dzi´ki nowym mo˝liwoÊciom w sferze transportu i ∏àcznoÊci, problemy te po
pewnym czasie dajà znaç o sobie równie˝ w krajach zamo˝nych6.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e podstawowà cechà procesu globalizacji jest nie tyle
wszechobecna mobilnoÊç, co mo˝liwoÊç pozostawania w miejscu przy równoczesnym doÊwiadczaniu przemieszczania i bliskoÊci, przekraczajàcych przestrzenne
bariery. Mo˝e to byç tak˝e doÊwiadczenie nowych barier i obcoÊci mimo pozorów
swobodnej mobilnoÊci przestrzennej7. Wskazuje si´, ˝e proces globalizacji nap´dzajà dwa czynniki:
1) spadek kosztów transportu, komunikacji oraz transakcji w sektorze prywatnym, spowodowany rozprzestrzenianiem si´ i obni˝aniem cen przewozów lotniczych oraz konteneryzacji;
2) zniesienie barier politycznych w handlu zagranicznym oraz inwestycjach
w cz´Êci sektora paƒstwowego, spowodowane staraniami o liberalizacj´
handlu, ale te˝ stanowiàce konsekwencj´ internalizacji rynków finansowych i wzrostu znaczenia mi´dzynarodowych instytucji finansowych oraz
otwarcia by∏ych gospodarek planowych i przejÊcia do gospodarki rynkowej8.
Dokonujàc analizy poj´ciowej globalizacji, warto zwróciç uwag´ na poj´cia
bliskoznaczne, tzn. globalizm i globalnoÊç. Przyjmuje si´, ˝e: globalizm to stan
w stosunkach mi´dzynarodowych a globalnoÊç to cecha powiàzaƒ i interakcji w sto5

6
7

8

Zob. A. M. ¸abedzka, J. Fiodorow, Mi´dzynarodowe instytucje finansowe i organizacje gospodarcze.
Leksykon integracji gospodarczej, Biblioteczka przedsi´biorcy, Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002, s. 22.
Zob. G. Ga∏ek, op. cit., s. 55–56.
Zob. M. Kempny, Spo∏eczeƒstwo glokalne, w: Globalizacja i do dalej?, S. Amsterdamski, red., Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004, s. 184.
Zob. D. M. Nuti, Zarzàdzanie globalizacjà niepe∏nà, w: Globalizacja, marginalizacja, rozwój, G. W. Ko∏odko red., Wydawnictwo Wy˝szej Szko∏y Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania im. Leona Koêmiƒskiego, Warszawa 2003, s. 108.
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sunkach mi´dzynarodowych9. Mo˝na si´ równie˝ spotkaç z poglàdem, ˝e globalizm
to polityka budowania „mc Êwiata”, realizowana w efekcie dokonania „cesarskiego ci´cia” na globalizacji przez najbogatszych, który w ten sposób zmierzali ugruntowaç swojà pozycj´ oraz „odcinaç kupony” korzyÊci z posiadanej przewagi10.
Przechodzàc do kwestii poczàtków procesu globalizacji, uwa˝amy, ˝e warto
przedstawiç klasyfikacj´ G. Ko∏odki, który podzieli∏ jà na trzy ekspansywne fazy:
1) globalizacja okresu wielkich odkryç geograficznych (XVI i pierwsza po∏owa XVII wieku);
2) globalizacja okresu wielkich odkryç naukowo-technicznych (druga po∏owa
XVIII i XIX wieku);
3) globalizacja okresu wielkich odkryç wirtualnych (ostatnie çwierçwiecze)11.
W zwiàzku z tym wykazujemy, ˝e proces globalizacji trwa co najmniej od
okresu odkryç geograficznych i nie jest niczym nowym.
Odnoszàc si´ do wp∏ywu procesu globalizacji na Uni´ Europejskà, warto
wskazaç na jej rol´ w zakresie mi´dzynarodowej integracji gospodarczej, która
jest interpretowana jako regionalna globalizacja procesów gospodarowania12.
W zwiàzku z tym pojawiajà si´ g∏osy twierdzàce, ˝e z jednej strony Unia Europejska jest przejawem globalizacji, natomiast z drugiej formà reakcji na „amerykanizacj´”, która jest jednà z postaci globalizacji13. Dla przyk∏adu we Francji globalizacja jest uto˝samiana z rozpowszechnianiem amerykaƒskich wp∏ywów, przez
co jest „z∏a”. Wyra˝eniu temu przeciwstawia si´ – mondializacj´, która jest „dobrà globalizacjà”14.
Wyznaczajàc wp∏yw procesu globalizacji na Polsk´ pragniemy zwróciç uwag´ na jeden z aspektów tego procesu – rol´ inwestycji zagranicznych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem sektora bankowego. Wskazuje si´, ˝e proces globalizacji
9

10

11

12

13

14

Zob. E. Hali˝ak, Ideowe podstawy globalnego ∏adu liberalnego w gospodarce Êwiatowej – rola i znaczenie Washington Consensus, w: Globalizacja a stosunki mi´dzynarodowe, E. Hali˝ak, R. Kuêniar,
J. Symonides, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2004, s. 15.
Zob. Z. Gazda, Polacy i Polska na prze∏omie wieków i tysiàcleci, w: Kreowanie konkurencyjnoÊci
regionu, Z. Olesiƒski, A. Predygier red., Miscellanea Oeconomicae, Rok 8, No 1, 1/2004, Studia
i Materia∏y, Wydzia∏ Zarzàdzania i Administracji, Akademia Âwi´tokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2004, s. 45.
Zob. G. W. Ko∏odko, Globalizacja a odrabianie zaleg∏oÊci rozwojowych, w: Globalizacja, marginalizacja..., op. cit., s. 28.
Zob. E. M. Pluciƒski, KonkurencyjnoÊç polskiej gospodarki w warunkach globalizacji – wyzwania
dla Polski, w: Globalizacja a stosunki..., op. cit., s. 56.
Zob. M. Âleboda, Dylemat pierwszy: globalizacja, w: Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy, M. Bogunia-Borowska, M. Âleboda, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS,
Kraków 2003, s. 33.
Zob. S. Flejterski, Globalizacja i glokalizacja we wspó∏czesnym sektorze bankowo-finansowym – beneficjenci i poszkodowani, w: BankowoÊç wobec procesów globalizacji, L. Paw∏owicz, R. Wierzba
red., Wydawca: Gdaƒska Akademia Bankowa przy Instytucie Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà,
Wydano w CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2003, s. 69.
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nie móg∏ pominàç sektora bankowego, który jest „krwioobiegiem” we wszystkich
gospodarkach, w wyniku czego musia∏y si´ one po∏àczyç w jeden obieg, który jest
zdolny zaspokoiç kapita∏owe potrzeby powstajàcego ogólnoÊwiatowego obszaru
gospodarczego15. W zwiàzku z tym w wyniku globalizacji wykszta∏cajà si´ 3 typy poÊredników:
1) du˝e instytucje finansowe o zasi´gu mi´dzynarodowym;
2) instytucje wyspecjalizowane;
3) instytucje lokalne i regionalne Êwiadczàce us∏ugi z zakresu bankowoÊci
uniwersalnej lub wyspecjalizowanej16.
Warto odnotowaç, ˝e w gospodarce rynkowej banki – a poprzez nie prawo
bankowe – zajmujà istotne miejsce. Prawo to normuje funkcjonowanie du˝ego
fragmentu rynku finansowego, odnoszàc si´ zarówno do tworzenia, organizacji
i dzia∏ania banków17 oraz nadzoru nad ich dzia∏alnoÊcià (publiczne prawo bankowe), jak i do regulacji stosunków prawnych banków z klientami (prywatne prawo bankowe)18.
Kierujàc si´ powy˝szymi przes∏ankami podkreÊla si´, ˝e rynki finansowe
krajów uprzemys∏owionych zosta∏y doÊç szybko po∏àczone i zintegrowane, a kapita∏y zacz´∏y swobodnie krà˝yç. W Êlad za tym nastàpi∏a liberalizacja mi´dzynarodowych transakcji kapita∏owych w krajach wschodzàcych oraz w krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej, które po 1989 roku rozpocz´∏y transformacj´ systemowà
swoich gospodarek. Otwarcie gospodarek na transakcje kapita∏owe wyzwoli∏o strumieƒ bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych19. W tym kontekÊcie Polska rozpocz´∏a proces rozwoju sektora finansowego od lat 90. w ramach unikalnej przejÊciowej gospodarki. Po konsultacjach ze Âwiatowym Bankiem zdecydowano si´
na plan restrukturyzacyjny z g∏ównym nastawieniem na prywatyzacj´ i restrukturyzacj´20.

15

16
17

18

19

20

Zob. J. KoleÊnik, Nowa Bazylejska Umowa Kapita∏owa wyrazem globalizacji bankowoÊci, w: BankowoÊç wobec..., op. cit., s. 221.
Zob. Z. Zawadzka, Globalizacja a sektor bankowy w Polsce, w: BankowoÊç wobec..., op. cit., s. 424.
Praktyka wysoko rozwini´tych krajów wskazuje, ˝e fuzje i przej´cia sà obecnie podstawowym sposobem rozwoju banków. Zob. M. Buszko, Fuzje i przej´cia w sektorach bankowych krajów rozwijajàcych si´ – tendencje i perspektywy rozwoju, w: Ewolucja systemów bankowych w Europie Ârodkowej i Wschodniej, H. ˚ukowska, red., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej, Lublin
2003, s. 4.
Zob. C. Kosikowski, Publiczne prawo bankowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
1999, s. 13.
Zob. T. T. Karczmarek, Wp∏yw polityki kursowej na mi´dzynarodowe przep∏ywy kapita∏owe w latach 90. XX wieku, „Bank i kredyt”, wrzesieƒ 2003, s. 19.
Zob. J. P. Bonin, B. Leven, Can Banks Promote Enterprise Restructuring?: Evidence From a Polisg Bank’s Experience, „Working Paper”, No 294, William Davidson Institute at the University of
Michigan Business School, March 2000, s. 5.
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Zdecydowano wówczas, ˝e Polska nie mo˝e integrowaç si´ z Unià Europejskà na podstawie anglosaskiego modelu systemu finansowego. Wola polityczna
przesàdzi∏a o koniecznoÊci imitowania w Polsce modelu niemieckiego bankowoÊci21.
Ten wybór podkreÊlajà równie˝ zapisy zawarte w Konstytucji z 1997 roku, które sprawiajà, ˝e Polska bli˝ej jest nadreƒskiego modelu kapitalizmu ni˝ modelu
anglosaskiego. Wynika to z faktu, ˝e atrakcyjnoÊç modelu europejskiego wià˝e
si´ z du˝ym zakresem redystrybucji oraz rozbudowanym systemem zabezpieczeƒ
spo∏ecznych. Niemniej nie jest jeszcze przesàdzone, czy wersja ta wytrzyma w d∏u˝szym okresie konkurencj´ ze strony liberalnego kapitalizmu anglosaskiego22.

2. Wp∏yw kapita∏u zagranicznego na gospodark´ w Polsce
W kontekÊcie inwestycji zagranicznych w Polsce uwa˝amy, ˝e interesujàcy jest
poglàd W. J. Jaworskiego, twierdzàcego, ˝e w interesie polskiej gospodarki jest
pewne opóênienie wp∏ywu globalizacji na polski system finansowy w celu maksymalnego wzmocnienia tego systemu, tak aby mo˝na by∏o osiàgnàç pewne korzyÊci
z procesu globalizacji23. Uszczegó∏awiajàc ten kierunek, pragniemy zaprezentowaç
opini´ E. M. Pluciƒskiego, który uwa˝a, ˝e Polska nie mo˝e promowaç si´ wy∏àcznie jako kraj o taniej sile roboczej, czyli opieraç swojej konkurencyjnoÊci na rynku
Êwiatowym na bazie wcià˝ jeszcze posiadanych przewag komparatywnych w towarach surowcowo- i pracoch∏onnych. Niew∏aÊciwym by∏oby uzale˝nianie przysz∏oÊci
kraju od produkcji niskoprzetworzonych dóbr24. Dlatego warto podkreÊliç, ˝e najwa˝niejszym kierunkiem dla Polski powinien byç rozwój techniczny25 i wiedza i w tych
obszarach upatrywalibyÊmy wzmocnienia polskiego systemu finansowego26.
Uszczegó∏awiajàc powy˝szà kwesti´ do przynale˝noÊci narodowej banków
wskazujemy, ˝e w ksià˝ce pt. Niemiecki system bankowy. Wnioski dla Polski,

21

22
23
24

25

26

Zob. J. K. Solarz, Uwarunkowania wspó∏czesnej bankowoÊci, w: BankowoÊç na Êwiecie i w Polsce.
Stan obecny i tendencje rozwojowe, L. Or´ziak, B. Pietrzak red., Wydawca: Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS, Warszawa 2000/2001, s. 32.
Zob. G. Ga∏ek, op. cit., s. 62.
W. J. Jaworski, Problemy polskiego sektora bankowego, w: Ewolucja systemów..., op. cit., s. 11.
E. M. Pluciƒski, Dostosowanie polskiej gospodarki do rynku Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 11.
Przykazem nadzwyczajnego rozwoju technicznego w postaci sektora przedsi´biorstw IT w gospodarce sà niewàtpliwie Tajwan i Korea Po∏udniowa. Zob. T. Trinh, T. Gerlitz, Asian Tigers after
the IT boom. At the crossroads: towards oblivion or success?, Deutsche Bank Research, Digital economy and structural change, No. 40, September 30, 2003, s. 13.
W ogólnym zarysie, oprócz rozwoju technicznego i wiedzy, na rozwój gospodarczy wp∏ywajà m.in.
wzrost kapita∏u ludzkiego, wzrost godzin pracy, przyrost kapita∏u, wzrost korzyÊci skali. Zob.
J. Vickers, Monetary Union and Economy Growth, National Bank of Belgium, Working Papers –
Research Series, NBB „Working Paper”, No. 10, May 2000, s. 3.
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S. Flejterski i I. Romaszewska prezentujà interesujàcy poglàd J. J. Servan-Schreibera, który dylematem o charakterze historycznym nazwa∏ nast´pujàcà alternatyw´: albo kraj s∏abiej rozwini´ty godzi si´ na swobodny dost´p inwestycji bezpoÊrednich z krajów wysoko rozwini´tych i skazuje si´ w ten sposób na rol´ satelity,
a w∏asny przemys∏ nara˝a na lekcewa˝enie, albo stosuje Êrodki restrykcyjne i ogranicza lub eliminuje dop∏yw kapita∏u obcego, przy czym skutek jest taki sam jak
w pierwszym przypadku27. Mo˝emy w zwiàzku z tym wyraziç przekonanie, ˝e
obecnoÊç kapita∏u obcego w polskiej gospodarce by∏a nieuchronna i wskazana
z punktu widzenia rozwoju paƒstwa, natomiast odr´bnà kwestià sà rozmiary tego kapita∏u. W zakresie przynale˝noÊci narodowej banków autorzy przytaczajà
natomiast poglàd, ˝e wspó∏czeÊnie – g∏ównie w zwiàzku z procesami globalizacji
i pieniàdzem elektronicznym – kwestia ta nie ma wi´kszego znaczenia, a w zwiàzku z tym równie˝ problem skali udzia∏u kapita∏u zagranicznego w sektorze bankowym jest drugorz´dny. Traktujà ten spór za uproszczony, poniewa˝ twierdzà,
˝e pomijanie kwestii „do kogo nale˝à banki?” by∏oby uprawnione w sytuacji,
gdyby istnia∏ przybli˝ony parytet mi´dzy udzia∏em kapita∏u zagranicznego w polskim sektorze bankowym i udzia∏em kapita∏u polskiego w zagranicznych sektorach bankowych28.
W powy˝szym kontekÊcie mo˝na si´ spotkaç z jeszcze innym poglàdem: ˝e
o ile paƒstwo narodowe odpowiada za regulacj´ systemu bankowego, to kwestia
w∏asnoÊci sama w sobie jest bez znaczenia, jeÊli w∏aÊciciel jest bez zarzutu i sam
funkcjonuje wed∏ug prawa bankowego stosujàcego wysokie standardy regulacji
i nadzoru29. W zwiàzku z tym w sytuacji obecnego poziomu zaanga˝owania kapita∏owego w polskim systemie bankowym, nale˝y oczekiwaç, ˝e dalsza konsolidacja b´dzie zdeterminowana przede wszystkim fuzjami dokonywanymi poza
naszym krajem, w których uczestniczà zagraniczni akcjonariusze polskich banków30.
Warto równie˝ odnotowaç, ˝e kapita∏ zagraniczny mo˝e przyczyniç si´ do
wzrostu produkcji i podniesienia ogólnej efektywnoÊci wy∏aniajàcych si´ gospodarek rynkowych, w których jest inwestowany, je˝eli b´dà zachodziç cztery procesy:

27

28
29

30

Zob. S. Flejterski, I. Romiszewska, Niemiecki system bankowy. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo
TWIGGER, Warszawa 2004, s. 244.
Tam˝e, s. 198.
Zob. D. Hexter, Polski system bankowy-model bankowoÊci w okresie transformacji, w: Rozwój i restrukturyzacja sektora bankowego w Polsce – doÊwiadczenia jedenastu lat, Zeszyt BRE Bank-CASE
Nr 52, Wydawnictwo CASE – Centrum Analiz Spo∏eczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa i BRE
Bank S.A., Warszawa 2001, s. 28.
Zob. H. Pieronkiewicz, Globalizacja Êwiatowej gospodarki v.s. system bankowy w Polsce, w: Transformacja–Integracja–Globalizacja, S. Miklaszewski red., Instytut Studiów Strategicznych, Kraków
2003, s. 145.
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1) w wyniku penetracji kapita∏u zagranicznego i dop∏ywu bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych znikajà przestarza∏e firmy, a w to miejsce powstajà z nadwy˝kà nowe, które oferujà bardziej konkurencyjne miejsca pracy
i lepsze produkty;
2) zmiany struktury rynku i cen sprzyjajà rozwojowi konkurencji i korzyÊciom skali;
3) bezpoÊrednie inwestycje zagraniczne sà wspó∏czeÊnie podstawowym êród∏em nowych technologii;
4) dop∏yw inwestycji bezpoÊrednich wià˝e si´ z nieustannà naukà poprzez
podnoszenie kwalifikacji miejscowych kadr w zakresie zarzàdzania i marketingu.
Jednak jak wy˝ej podkreÊlono, kapita∏ zagraniczny rozumiany coraz cz´Êciej
jako pochodzàcy z innych cz´Êci globalnej gospodarki, mo˝e tylko wesprzeç kapita∏ rodzimy w finansowaniu rozwoju, natomiast nie mo˝na budowaç strategii
doganiania paƒstw bogatszych liczàc na to, ˝e ich kapita∏ sfinansuje ten proces31.

3. BankowoÊç elektroniczna
Majàc na uwadze powy˝sze wskazówki i opinie, pragniemy zwróciç uwag´ na pozytywne aspekty, które pojawi∏y si´ wraz z nap∏ywem kapita∏u obcego do polskiego sektora bankowego. Niewàtpliwie jednym z nich jest obszar bankowoÊci elektronicznej. PodkreÊla si´, ˝e idea bankowoÊci elektronicznej wywodzi si´ z koncepcji
bankowoÊci bezpoÊredniej i polega na dostarczeniu informacji lub us∏ugi do klienta, bez potrzeby fatygowania go do jakiegokolwiek punktu bankowego. BankowoÊç elektroniczna wyst´puje pod wieloma nazwami. Oprócz direct banking stosuje si´ równie˝ okreÊlenia: e-banking, Internet banking, on-line banking. Odmianà
bankowoÊci elektronicznej jest te˝ tzw. home banking – mo˝liwoÊç obs∏ugi rachunków indywidualnych za pomocà specjalnej przystawki komputerowej lub interaktywnej TV. Pojawienie si´ i upowszechnienie Internetu spowodowa∏o jednak, ˝e ta forma dost´pu straci∏a popularnoÊç, zanim zdà˝y∏a si´ w pe∏ni rozwinàç32.
Ogólnie bankowoÊç elektronicznà mo˝na zdefiniowaç jako u˝ywanie kana∏ów dostarczajàcych produktów i us∏ug, w zakresie finansów elektronicznych.
Najwa˝niejszymi kana∏ami dostarczajàcymi sà Internet, radiowa sieç komunika-

31

32

Zob. G. Ko∏odko, Globalizacja–zacofanie–rozwój, w: Globalizacja, gospodarka, praca, kultura. W 70.
rocznic´ urodzin Prof. zw. dr. hab. Leszka Gilejko, J. Gardawski, J. Polakowska-Kujawa, red.,
Szko∏a G∏ówna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003, s. 80–81.
Zob. J. Pietrzak, Wp∏yw modelu dystrybucji na konkurencyjnoÊç banku, „Bank i Kredyt”, marzec
2002, s. 38.
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cyjna, ATM oraz bankowoÊç telefoniczna33. Bardziej usystematyzowanà definicj´
zaprezentowa∏ J. K. Solarz, który stwierdzi∏, ˝e przez bankowoÊç elektronicznà
rozumie si´: 1) automatycznà obs∏ug´ klienta-bankomaty; 2) karty p∏atnicze, w tym
z mikroprocesorem; 3) home banking, samoobs∏ug´ z wykorzystaniem komputera
i modemu; 4) operacje bankowe dokonywane przez telefon; 5) operacje bankowe
dokonywane przez Internet; 6) zlecenia sta∏e dokonywane automatycznie na rachunku klienta na wniosek dostawcy energii elektrycznej, operatora telefonicznego itp.34.
Ciekawà interpretacj´ bankowoÊci elektronicznej prezentuje równie˝ Rada
BankowoÊci Elektronicznej przy Zwiàzku Banków Polskich, wg której stanowi
ona form´ us∏ug oferowanych przez niektóre banki i polega na tym, ˝e umo˝liwia si´ klientowi dost´p do rachunku bankowego za poÊrednictwem komputera
(ewentualnie innego urzàdzenia elektronicznego, np. POS, telefonu) i ∏àcza telekomunikacyjnego, np. linii telefonicznej35.
BankowoÊç elektroniczna obejmuje zatem wszystkie mo˝liwoÊci zdalnej obs∏ugi konta poprzez kana∏y elektroniczne, tj. telefon, modem, niektóre rodzaje
bankomatów czy telegazet´. Wszystkie one umo˝liwiajà wykonanie niektórych
operacji bankowych bez koniecznoÊci udawania si´ do oddzia∏u banku. Jednà
z form bankowoÊci elektronicznej jest bankowoÊç internetowa, która stanowi pakiet us∏ug dost´pnych na stronach WWW. Ta forma w∏aÊnie jest obecnie w fazie
najwi´kszego rozwoju i zdobywa coraz wi´kszà popularnoÊç. Banki intensywnie
inwestujà w rozbudow´ us∏ug elektronicznych, uwa˝ajàc ˝e jest to najlepszy sposób dotarcia do klientów zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych36.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e wa˝nym aspektem w bankowoÊci elektronicznej jest
podpis elektroniczny. Idea dzia∏ania tego podpisu polega na tym, ˝e nale˝y pobraç swój certyfikat elektroniczny. U˝ywajàc go, mo˝na podpisywaç i szyfrowaç
wiadomoÊci e-mail. W czasie operacji jest generowany klucz prywatny, który zostaje zapisany na komputerze oraz klucz publiczny, przes∏any do wystawcy certyfikatu. Certyfikaty ró˝nià si´ w zale˝noÊci od ich klasy – im wy˝sza klasa certyfikatu, tym zawiera on wi´cej informacji o w∏aÊcicielu. W certyfikacie mo˝e si´
znaleêç: imi´ i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, kraj zamieszkania, jednostka organizacyjna, np. oddzia∏ firmy, miasto lub województwo37.
33
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Zob. A. Schaechter, Issues in Electronic Banking: An Overview, International Monetary Fund, Policy Discussion Paper, PDP/02/6, March 2002, s. 3.
J. K. Solarz, Wyzwania stojàce przed polskim systemem bankowym u progu XXI wieku, w: BankowoÊç na Êwiecie..., op. cit., s. 267.
Zob. T. Koêliƒski, BankowoÊç internetowa, Wydawca: CeDeWu, Warszawa 2004, s. 7.
Zob. K. Jarosz, Rozwój bankowoÊci internetowej w Polsce i jej znaczenie dla ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw, w: Banki a rozwój ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w Polsce, J. Sikorski, red.,
Wydawnictwo HERMES, Warszawa 2002, s. 112–113.
Zob. A. Benecewicz-Miazga, e-Business w Internecie i multimediach, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003, s. 13.
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W kontekÊcie bankowoÊci elektronicznej istotne jest równie˝ stwierdzenie,
˝e zastosowanie nowych technologii wewnàtrz banku i w kontaktach z klientami nie spowodowa∏o jak do tej pory, znacznych redukcji zatrudnienia i idàcego
w Êlad za tym spadku kosztów p∏acowych. Wydaje si´, ˝e sà dwie przyczyny takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, trwa∏oÊç przyzwyczajeƒ klientów uniemo˝liwia
istotnà redukcj´ liczby fizycznych oddzia∏ów. Ponadto jednakowa zwykle, pod wp∏ywem nacisków politycznych i ze strony zwiàzków zawodowych, taryfikacja us∏ug
Êwiadczonych tradycyjnie przez pracowników i nowymi kana∏ami nie sprzyja szybkiej zmianie zwyczajów finansowych klienteli. Po drugie, banki obawiajà si´ dokonywanej w du˝ym tempie substytucji pracy ˝ywej w oddzia∏ach ze wzgl´dów
bezpieczeƒstwa, a tak˝e z uwagi na zawrotne tempo starzenia si´ sprz´tu komputerowego i oprogramowania oraz wynikajàcà stàd koniecznoÊç ponoszenia cz´sto powtarzajàcych si´ nak∏adów inwestycyjnych38.
Doszukujàc si´ koniunkcji pomi´dzy procesem globalizacji a bankowoÊcià
elektronicznà, chcielibyÊmy wskazaç na obszar pieniàdza elektronicznego. Elektroniczny pieniàdz bywa definiowany jako produkt magazynujàcy wartoÊç, w którym zapis Êrodków pieni´˝nych, czyli wartoÊci dost´pnej dla klienta, jest przechowywany na urzàdzeniu elektronicznym pozostajàcym w posiadaniu klienta.
Elektronicznie zapisane Êrodki sà kupowane przez klienta i redukowane, kiedy
klient u˝ywa urzàdzenia do dokonywania zakupów. Elektroniczny pieniàdz jest
potencjalnie jednà z najwi´kszych innowacji w internetowych finansach. Daje on
u˝ytkownikom mo˝liwoÊç swobodnego i bezpiecznego p∏acenia za dowolne dobra
dost´pne w sieci, jak równie˝ w niektórych wersjach poza nià. Idealny pieniàdz
elektroniczny posiada∏by takie same cechy, jak pieniàdz papierowy: by∏by niemo˝liwym do Êledzenia, anonimowym instrumentem p∏atniczym na okaziciela,
pozwalajàcym na ∏atwà zap∏at´ dowolnej osobie w ka˝dych warunkach, bez uczestnictwa instytucji poÊredniczàcych. Z za∏o˝enia zap∏ata elektronicznà gotówkà pociàga∏aby za sobà znikome koszty dla nabywcy i sprzedawcy, mo˝liwe wi´c by∏oby dokonywanie tzw. mikrotransakcji39.
Pieniàdz elektroniczny mo˝e wyst´powaç pod dwoma postaciami: produktu, który bazuje na kartach procesorowych (tzw. karty przedp∏acone) oraz produktu wykorzystujàcego oprogramowanie, za pomocà którego posiadacz mo˝e dokonywaç p∏atnoÊci w Internecie (tzw. pieniàdz sieciowy)40. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
w odniesieniu do pieniàdza elektronicznego w Polsce, bank lub instytucja pienià38

39
40

Zob. K. Jackowicz, Nowe kana∏y dystrybucji produktów bankowych a wybrane problemy zarzàdzania bankiem, „Bank i Kredyt”, styczeƒ–luty 2000, s. 79.
Zob. K. Jarosz, op. cit., s. 114.
Zob. R. Janowicz, R. Klepacz, Pieniàdz elektroniczny na Êwiecie. Istota i zastosowanie elektronicznej portmonetki, Biblioteka Mened˝era i Bankowca, Warszawa 2002, s. 23.
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dza elektronicznego musi nawiàzaç wspó∏prac´ z akceptantami tego produktu
(elektronicznych portmonetek) – tj. z firmami handlowymi i us∏ugowymi. Wymagane jest wówczas jasne okreÊlenie praw i obowiàzków uczestników systemu, konieczne jest zapewnienie procedury, wykrywajàcej fa∏szerstwa i inne dzia∏ania
przest´pcze. Wydawcy sà zobowiàzani do wykupu pieniàdza elektronicznego.
Niezb´dne jest równie˝ zapewnienie sta∏ej ∏àcznoÊci mi´dzy bankiem a akceptantami pieniàdza elektronicznego. PodkreÊla si´, ˝e w Polsce te kwestie regulujà:
ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz
o zmianie innych ustaw41 oraz ustawa z dnia 12 wrzeÊnia 2002 roku o elektronicznych instrumentach p∏atniczych42.
Na zakoƒczenie warto dodaç, ˝e elektroniczny pieniàdz mo˝e oznaczaç w konsekwencji problemy w kontrolowaniu gospodarki przez centralne urz´dy. Granice otaczajàce narodowe rynki i paƒstwa b´dà coraz bardziej „przepuszczalne”,
coraz mniej wa˝ne. W tym kontekÊcie S. Flejterski oraz P. T. Wahl prezentujà
poglàd Stephena J. Kobrina, który zadaje fundamentalne pytanie: czy wraz z poczàtkiem XXI wieku nadal b´dzie mo˝na traktowaç suwerennoÊç terytorialnà jako podstaw´ kierowania politykà i gospodarkà.
W warunkach wszechogarniajàcej globalizacji oraz rewolucji techniczno-technologicznej granice w Êwiatowym systemie finansowym b´dà zapewne nadal istnieç, ale b´dà raczej wyznaczone przez strefy si∏y ekonomicznej ni˝ geopolityczne ugrupowania i regiony. Istotnym problemem jest w interesujàcym nas kontekÊcie
kontrola mi´dzynarodowych transferów pieniàdza, panowanie nad pieniàdzem
w gospodarce poszczególnego kraju, wreszcie odpowiedê na pytanie o status w∏asnoÊciowy poszczególnego banku: proporcja mi´dzy udzia∏em kapita∏u rodzimego
oraz zagranicznego bàdê te˝ mi´dzynarodowego43.

4. Podsumowanie
W prezentowanym artykule chcieliÊmy wykazaç, ˝e proces globalizacji trwa nieprzerwanie – co najmniej od okresu odkryç geograficznych. Wyznaczajàc wp∏yw
tego procesu na Uni´ Europejskà wskazujemy, ˝e jest on coraz istotniejszy. Przyk∏adem takiego stanowiska jest obecnoÊç kapita∏u obcego m.in. w sektorze bankowym w Polsce. Wskazujemy równie˝, ˝e obecnoÊç kapita∏u obcego w naszej gospodarce by∏ nieuchronny i wskazany z punktu widzenia rozwoju paƒstwa,
natomiast odr´bnà kwestià sà rozmiary tego kapita∏u. W artykule zwracamy tak41
42
43

Dz.U. Nr 91, poz. 870.
Dz.U. Nr 169, poz. 1385.
Zob. S. Flejterski, P. T. Wahl, Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003, s. 143.
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˝e uwag´ na pozytywny aspekt procesu globalizacji w sektorze bankowym – bankowoÊç elektronicznà oraz pieniàdz elektroniczny. Zastanawiajàc si´ nad kierunkami rozwoju gospodarczego naszego kraju w tym procesie wykazaliÊmy, ˝e obecnie fundamentalnymi czynnikami tego rozwoju powinny byç rozwój techniczny
i wiedza.
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Faktoring w Polsce – perspektywy rozwoju
1. Wprowadzenie
Jednà z metod finansowania nale˝noÊci powsta∏ych wskutek udzielanych przez
przedsi´biorstwa kredytów handlowych jest faktoring. Umo˝liwia on wyeliminowanie luki finansowej, jaka pojawia si´ wskutek sprzeda˝y produktów i towarów
odbiorcy z odroczonym terminem zap∏aty. Mo˝e byç zatem istotnà – obok kredytu bankowego lub uzyskanego od dostawców kredytu handlowego – metodà krótkoterminowego finansowania bie˝àcej dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa.
Faktoring jest us∏ugà znacznie rozwini´tà w krajach zachodnich, o czym
Êwiadczà wysokie obroty funkcjonujàcych tam firm faktoringowych. Na przyk∏ad
we W∏oszech i Wielkiej Brytanii przekroczy∏y one w 2003 roku 10% PKB, podczas
gdy w Polsce wskaênik ten wyniós∏ niespe∏na 1,5%1. JednoczeÊnie polskie firmy
faktoringowe wygenerowa∏y w 2003 roku jedynie 0,3% udzia∏u w Êwiatowych obrotach faktoringu, które ukszta∏towa∏y si´ na poziomie blisko 800 mld euro.
W celu poznania przyczyn niskiego rozwoju faktoringu w naszym kraju
przeprowadzono badanie ankietowe poÊwi´cone ocenie stopnia znajomoÊci i skali wykorzystania tej formy finansowania wierzytelnoÊci przez przedsi´biorstwa
oraz wyselekcjonowaniu czynników stymulujàcych i hamujàcych rozprzestrzenianie tej us∏ugi.
Kwestionariusz ankietowy skierowano w listopadzie 2003 roku do 200 przedsi´biorstw produkcyjnych, handlowych i us∏ugowych, dzia∏ajàcych na terenie ca∏ego kraju, wytypowanych metodà losowà. Otrzymano 86 odpowiedzi, w tym 18
od firm korzystajàcych z faktoringu (20,9% przedsi´biorstw, które odes∏a∏y wype∏nionà ankiet´). Przychody ze sprzeda˝y tych przedsi´biorstw wynios∏y w 2002
roku 13,8 mld z∏otych, co stanowi∏o 1,2% przychodów ze sprzeda˝y wszystkich
przedsi´biorstw w kraju2. SpoÊród 86 respondentów 43% stanowi∏y przedsi´bior-

1

2

Obliczenia w∏asne na podstawie Factoring Turnover, Factors Chain International; sprawozdania
Konferencji Instytucji Faktoringowych; Miesi´czne, kwartalne i pó∏roczne informacje gospodarcze,
GUS Departament Rachunków Narodowych i Finansów, www.stat.gov.pl; Gross domestic product,
www.europa.eu.int/comm/eurostat.
Wskaênik zosta∏ policzony wed∏ug informacji zawartych w: „Roczne mierniki gospodarcze”, GUS,
www.stat.gov.pl.
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stwa du˝e, 24,4% Êrednie, a 27,9% ma∏e, zaÊ 4,7% firm nie mo˝na by∏o zaklasyfikowaç do ˝adnej z tych grup z powodu braku danych. Dominowa∏y przy tym
przedsi´biorstwa nale˝àce do sekcji przetwórstwa przemys∏owego, co niewàtpliwie wynika ze struktury przedsi´biorstw dzia∏ajàcych w Polsce3.
Dane pochodzàce od przedsi´biorstw skonfrontowano z informacjami uzyskanymi na podstawie ankiet zebranych od 17 instytucji oferujàcych us∏ug´ faktoringu (w tym 8 firm faktoringowych i 9 banków).
Wyniki badania pokaza∏y, ˝e z faktoringu korzystajà g∏ównie przedsi´biorstwa du˝e (a˝ 12 spoÊród 18 korzystajàcych), posiadajàce zazwyczaj ugruntowanà pozycj´ na rynku. Przedsi´biorstwa te majà przewa˝nie sta∏y kràg odbiorców,
dlatego te˝ sà atrakcyjnym i bezpiecznym partnerem dla instytucji oferujàcych
faktoring.

2. Przyczyny wykorzystywania faktoringu
Wyniki ankiet wskazujà, ˝e do posi∏kowania si´ faktoringiem, jako jednym ze
êróde∏ finansowania zewn´trznego, sk∏oni∏o przedsi´biorstwa wiele przyczyn. A˝
83,3% faktorantów stwierdzi∏o, ˝e zach´ci∏ je do tego krótki okres pozyskania
Êrodków pieni´˝nych za odstàpienie wierzytelnoÊci faktorowi. JednoczeÊnie ponad 1/3 tych przedsi´biorstw stosuje faktoring wobec trudnoÊci uzyskania bankowego kredytu obrotowego. W tej grupie znajdowa∏y si´ zapewne przedsi´biorstwa, którym trudno by∏o udowodniç w banku zdolnoÊç kredytowà. Taka sama
iloÊç ankietowanych przedsi´biorstw zwróci∏a uwag´, ˝e procedura za∏atwiania
formalnoÊci przy kredycie bankowym jest bardziej z∏o˝ona ni˝ przy rozpatrywaniu wniosku o Êwiadczenie us∏ug faktoringowych.
Analiza ankiet dowiod∏a jednak, ˝e blisko 78% faktorantów korzysta∏o tak˝e z kredytów bankowych, natomiast wÊród przedsi´biorstw nie stosujàcych faktoringu wskaênik ten by∏ ni˝szy i wyniós∏ blisko 56% (tabela 1). Mo˝e to sugerowaç, ˝e przedsi´biorstwa korzystajàce z faktoringu uzyskujà lepszà p∏ynnoÊç
finansowà, a w rezultacie sà pozytywniej oceniane przez banki w zakresie zdolnoÊci kredytowej, co umo˝liwia im pozyskanie kredytu bankowego. Faktoring nie
wyklucza zatem mo˝liwoÊci jednoczesnego posi∏kowania si´ innymi êród∏ami finansowania bie˝àcej dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa.
S∏usznie zwraca na to uwag´ J. Grzywacz, twierdzàc, ˝e odpowiednie dobranie proporcji mi´dzy faktoringiem i kredytem bankowym mo˝e stymulujàco
wp∏ywaç na rozwój przedsi´biorstw4. Z regu∏y bowiem przedmiotem faktoringu
3
4

Por. GUS: Podmioty gospodarcze wed∏ug rodzajów dzia∏alnoÊci w 2000, 2001 i 2002 roku.
J. Grzywacz, Faktoring, Difin, Warszawa 2001, s. 60.
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nie mogà byç wszystkie wierzytelnoÊci, wobec wszystkich d∏u˝ników, gdy˝ instytucje faktoringowe uzale˝niajà nabycie faktur m.in. od odpowiedniej oceny ich
wiarygodnoÊci. Jednak ponad 22% przedsi´biorstw stosujàcych faktoring nie finansuje w ogóle bie˝àcej dzia∏alnoÊci kredytem bankowym. Traktujà one zatem
faktoring jako substytut kredytu bankowego.
Tabela 1. Wykorzystanie faktoringu i kredytu bankowego
TreÊç
Przedsi´biorstwa korzystajàce
z kredytu bankowego
Przedsi´biorstwa nie korzystajàce
z kredytu bankowego

Przedsi´biorstwa
Przedsi´biorstwa nie
korzystajàce z faktoringu korzystajàce z faktoringu
77,8%

55,9%

22,2%

44,1%

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ ankietowych.

Jak ju˝ wspomniano, kredyt bankowy postrzegany jest w opinii przedsi´biorstw jako instrument trudniej dost´pny ni˝ faktoring, o bardziej skomplikowanej procedurze pozyskania, co wynika z restrykcyjnych wymogów dotyczàcych
nie tylko zdolnoÊci kredytowej, ale równie˝ odpowiednich gwarancji sp∏aty. W praktyce jednak przedsi´biorstwa nie posiadajàce zdolnoÊci kredytowej sà cz´sto êle
postrzegane równie˝ przez faktorów. Nierzadko instytucje faktoringowe z góry
wykluczajà wspó∏prac´ z bran˝ami, w których dominujà przedsi´biorstwa o s∏abej kondycji finansowej, na przyk∏ad z górniczà czy hutniczà. Jednak cz´sto przedsi´biorstwa takie dysponujà wierzytelnoÊciami wobec bardzo solidnych d∏u˝ników, które mog∏yby byç przedmiotem zainteresowania faktorów bez wi´kszego
ryzyka, gdy˝ w∏aÊnie ocena kondycji d∏u˝nika powinna mieç dla faktorów priorytetowe znaczenie.
Wyniki ankiet wskazujà, ˝e faktoranci dostrzegajà wiele zalet faktoringu,
powodujàcych zainteresowaniem si´ ich tà us∏ugà (tabela 2).
Za podstawowà zalet´ niemal wszystkie ankietowane przedsi´biorstwa stosujàce faktoring uzna∏y popraw´ p∏ynnoÊci finansowej (94,4% wskazaƒ). JednoczeÊnie dla 16 spoÊród 18 ankietowanych faktorantów jest to najwa˝niejsza korzyÊç5. Umacnianie dzi´ki faktoringowi zdolnoÊci do terminowej obs∏ugi bie˝àcych
zobowiàzaƒ i poprawa wyp∏acalnoÊci przedsi´biorstwa sprawiajà, ˝e zyskuje ono
jednoczeÊnie wi´kszà si∏´ przetargowà przy negocjowaniu bardziej korzystnych
warunków umów z w∏asnymi dostawcami. Mo˝liwoÊç zaÊ regulowania p∏atnoÊci
gotówkà pozwala im na uzyskiwanie korzystniejszych cen ni˝ w ramach trans-

5

Przedsi´biorstwa poproszone zosta∏y dodatkowo o wskazanie jednej najwa˝niejszej zalety.
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akcji realizowanych w kredycie handlowym. Zalet´ t´ dostrzeg∏a prawie 1/4
przedsi´biorstw stosujàcych faktoring.
Tabela 2. Zalety wykorzystania faktoringu
TreÊç
Poprawa p∏ynnoÊci finansowej firmy
Zwi´kszenie konkurencyjnoÊci poprzez wyd∏u˝anie terminów
zap∏aty odbiorcom
poprawa wskaêników finansowych
Przeniesienie ryzyka wyp∏acalnoÊci d∏u˝nika na instytucj´
faktoringowà
Wzrost sprzeda˝y i zwi´kszenie udzia∏u w rynku
Zwi´kszenie si∏y przetargowej wobec dostawców przy
zwi´kszonej mo˝liwoÊci zakupów gotówkowych
Wykorzystanie us∏ug dodatkowych, Êwiadczonych przez
instytucj´ faktoringowà
Inne

Liczba
odpowiedzi
17

%
94,4%

8

44,4%

7

38,9%

6

33,3%

5

27,8%

4

22,2%

1

5,6%

1

5,6%

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ ankietowych.

Blisko po∏owa ankietowanych faktorantów stwierdzi∏a, ˝e skorzystanie z faktoringu pozwoli∏o na zwi´kszenie ich konkurencyjnoÊci, dzi´ki oferowaniu odbiorcom sprzeda˝y na kredyt i wyd∏u˝aniu okresu jego sp∏aty. Przedsi´biorstwa
przywiàzujà zatem du˝à uwag´ do konkurowania o pozycj´ na rynku nie tylko
cenà i jakoÊcià, ale te˝ odraczaniem terminów p∏atnoÊci, gdy˝ pozwala to na pozyskanie szerszego kr´gu nabywców. Potwierdza to analiza dotyczàca terminów
p∏atnoÊci oferowanych odbiorcom przy sprzeda˝y produktów, towarów i us∏ug.
W analizowanych przedsi´biorstwach najcz´Êciej kszta∏towa∏y si´ one na poziomie 30 do 60 dni, ale niektóre przedsi´biorstwa oferowa∏y 90- lub nawet 180-dniowe terminy p∏atnoÊci. Udzielanie odbiorcom kredytów handlowych nie tylko umacnia wi´zi z dotychczasowymi klientami, ale równie˝ pozwala na pozyskanie
tych, którzy nie posiadajà gotówki na bie˝àce finansowanie zakupów. Dlatego blisko 30% faktorantów stwierdzi∏o, ˝e mo˝liwoÊç odraczania p∏atnoÊci odbiorcom
znacznie powy˝ej powszechnie stosowanych terminów powoduje wzrost sprzeda˝y kredytowej, który pozwala przedsi´biorstwu na umocnienie jego pozycji na
rynku.
JednoczeÊnie niemal 40% faktorantów zadeklarowa∏o, ˝e poprawi∏y si´ ich
wskaêniki finansowe. Dzi´ki wczeÊniejszemu zainkasowaniu wierzytelnoÊci przedsi´biorstwo mo˝e bowiem odpowiednio obni˝yç swoje zobowiàzania, a wi´c nast´puje wówczas tzw. efekt faktoringowy, tj. korzystniej kszta∏tujà si´ oceniane
na podstawie bilansu przedsi´biorstwa wskaêniki p∏ynnoÊci finansowej i zdolno-
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Êci do obs∏ugi zad∏u˝enia. W rezultacie poprawie ulega zdolnoÊç kredytowa faktoranta, który staje si´ bardziej wiarygodnym partnerem dla banku przy ubieganiu si´ o kredyt.
Oko∏o 1/3 badanych faktorantów wskaza∏o jako zalet´ mo˝liwoÊç zminimalizowania ryzyka wyp∏acalnoÊci d∏u˝nika poprzez przeniesienie go na instytucj´
faktoringowà. Jednak to zagadnienie nie jest jednoznacznie pozytywnie oceniane, gdy˝ zarazem blisko po∏owa faktorantów skar˝y∏a si´ na niech´ç faktorów do
przejmowania tego ryzyka (por. tabela 4).
W literaturze przedmiotu cz´sto sugerowanà i jednà z najwa˝niejszych zalet faktoringu jest mo˝liwoÊç Êwiadczenia przez faktora na rzecz faktoranta dodatkowych us∏ug i ewentualna obni˝ka kosztów funkcjonowania firmy z tego tytu∏u. Wymienia si´ szeroki zakres takich dodatkowych us∏ug, które pozwalajà na
unikanie wysokich kosztów, na przyk∏ad badaƒ rynkowych, opracowywania strategii rozwoju przedsi´biorstwa, prowadzenia ksi´gowoÊci, a nawet marketingu,
dzi´ki zlecaniu tych us∏ug faktorowi. Jednak korzystanie z takich us∏ug nie znajduje potwierdzenia w praktyce (por. tabela 3).
Tabela 3. Wykorzystanie us∏ug dodatkowych towarzyszàcych faktoringowi
Rodzaj us∏ugi
Badanie zdolnoÊci p∏atniczej odbiorców w celu oceny
ich wiarygodnoÊci i weryfikacji
Monitoring i inkaso wierzytelnoÊci
Administrowanie wierzytelnoÊciami (ich ksi´gowanie
i rozliczanie)
Windykacja i egzekucja nale˝noÊci przeterminowanych
Brak us∏ug
Brak odpowiedzi
Doradztwo gospodarcze
Inne

Liczba
odpowiedzi

%

7

38,9%

5

27,8%

4

22,2%

4
3
3
1
0

22,2%
16,7%
16,7%
5,6%
0%

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie badaƒ ankietowych.

Charakterystyczne jest, ˝e w obliczu istniejàcego w Polsce znacznego niedosytu informacji o wierzytelnoÊciach faktoranci cenià sobie najbardziej badanie zdolnoÊci p∏atniczej odbiorców przeprowadzane przez instytucje faktoringowe (38,9%
wskazaƒ). Ze zrozumia∏ych wzgl´dów jest to bowiem jeden z podstawowych warunków podj´cia przez faktora decyzji o Êwiadczenie faktoringu. W przeciwnym
wypadku faktor narazi∏by si´ na straty, refinansujàc przedsi´biorstwu sprzeda˝
na kredyt niewyp∏acalnym odbiorcom. Z drugiej strony ocena wiarygodnoÊci
klienta dokonywana przez faktora pomaga faktorantom w znacznym stopniu ograniczyç sprzeda˝ niepewnym lub ca∏kowicie niewyp∏acalnym kontrahentom.
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Us∏ugi dodatkowe wykonywane przez faktora sprowadzajà si´ zazwyczaj
do monitoringu i inkasa kupionych wierzytelnoÊci, ale jedynie niespe∏na 28%
faktorantów zleca t´ us∏ug´ faktorom. Ponadto tylko w oko∏o 1/4 przypadków
faktorzy administrujà skupionymi od faktorantów wierzytelnoÊciami w zakresie
ich ksi´gowania i rozliczania. Tak ma∏a liczba wskazaƒ, potwierdzajàcych wykorzystanie tej us∏ugi, wynikaç mo˝e z obawy faktorantów przed utratà kontroli
nad p∏atnoÊciami d∏u˝ników. Ponadto zaledwie w imieniu czterech faktorantów
faktorzy Êwiadczà us∏ugi w zakresie windykacji i egzekucji nale˝noÊci przeterminowanych. Tylko jeden respondent wykorzystuje doradztwo gospodarcze faktora.
Wymienione dodatkowe us∏ugi wykorzystywane przez przedsi´biorstwa dotyczy∏y zatem sfery zarzàdzania sprzedanymi firmie faktoringowej wierzytelnoÊciami. Jak z tego zatem wynika, w istniejàcych uwarunkowaniach ekonomicznych i na obecnym etapie rozwoju faktoringu w naszym kraju, funkcja us∏ugowa
ma dla przedsi´biorstw znaczenie marginalne w stosunku do funkcji finansowej.
Na pierwszy plan wysuwa si´ bowiem mo˝liwoÊç szybkiego uzyskania p∏ynnych
Êrodków pieni´˝nych w zamian za sprzedane nale˝noÊci. JednoczeÊnie faktoring
w polskim wydaniu sprowadza si´ g∏ównie do zwyk∏ego dyskontowania faktur,
którym nie towarzyszà niemal ˝adne dodatkowe us∏ugi. Przyczynà tego zjawiska
mo˝e byç jednak˝e stosunkowo uboga oferta takich us∏ug proponowana przez
faktorów.
Istotnà zaletà faktoringu – jak dowiod∏o badanie – jest równie˝ poprawa
dyscypliny terminowego regulowania zobowiàzaƒ przez d∏u˝ników. Prawie 89%
ankietowanych faktorantów potwierdzi∏a, ˝e stanowi to immanentnà cech´ faktoringu. Z jednej strony jest to efektem dzia∏aƒ monitoringowych faktorów, w których interesie równie˝ le˝y terminowa zap∏ata za skupione faktury, zw∏aszcza przy
faktoringu pe∏nym. Istotne znaczenie ma równie˝ aspekt psychologiczny pojawiajàcy si´ wskutek wkroczenia faktora w system rozliczeƒ ∏àczàcy dostawc´
z odbiorcà. Nie mo˝na jednak zapominaç, ˝e faktor ju˝ przy nabywaniu faktur
prowadzi badanie wyp∏acalnoÊci d∏u˝ników, co zapobiega refinansowaniu wàtpliwych wierzytelnoÊci.

3. Bariery hamujàce rozwój faktoringu
Przeprowadzone badanie potwierdzi∏o, ˝e s∏abe rozpowszechnienie faktoringu spowodowane zosta∏o wyst´powaniem specyficznych barier, le˝àcych zarówno po stronie instytucji faktoringowych, jak równie˝ przedsi´biorstw. Wynika z niego, ˝e
zarówno faktoranci, jak i przedsi´biorstwa nie korzystajàce z faktoringu, najwi´cej zastrze˝eƒ zg∏aszali pod adresem instytucji Êwiadczàcych te us∏ugi (tabela 4).
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Tabela 4. Bariery wskazane przez przedsi´biorstwa le˝àce po stronie firm faktoringowych
TreÊç
Zbyt wysokie koszty
w porównaniu z alternatywnymi
formami finansowania
Niech´ç firm faktoringowych do
przejmowania ryzyka
wyp∏acalnoÊci d∏u˝ników
Zbyt du˝a biurokracja zwiàzana
z podpisaniem umowy
faktoringowej
Za niskie kwoty wystawianych
faktur
Za niskie obroty przedsi´biorstwa
Niski poziom us∏ug dodatkowych,
towarzyszàcych faktoringowi
S∏abe merytoryczne przygotowanie
pracowników firm faktoringowych,
obs∏ugujàcych potencjalnych
klientów

Przedsi´biorstwa nie
korzystajàce z faktoringu
liczba
%
odpowiedzi

Przedsi´biorstwa
korzystajàce z faktoringu
liczba
%
odpowiedzi

40

58,8%

9

50,0%

39

57,4%

8

44,4%

33

48,5%

3

16,7%

14

20,6%

0

0%

8

11,8%

0

0%

5

7,4%

1

5,6%

2

2,9%

0

0%

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ ankietowych.

Najcz´Êciej podkreÊlanà przez obie grupy przedsi´biorstw niedoskona∏oÊcià
faktoringu jest jego wysoki koszt i te narzekania sà uzasadnione. Wprawdzie
faktorzy niech´tnie udost´pniajà cenniki swoich us∏ug, ale bli˝sze badania w jednej z firm faktoringowych w 2004 roku wykaza∏y, ˝e stopa dyskonta nabywanych
wierzytelnoÊci przy faktoringu niepe∏nym wynosi 13,85%, a przy pe∏nym 15,95%.
Ponadto faktorzy pobierajà od sumy przyznanego limitu prowizj´ si´gajàcà niekiedy 3%, od wartoÊci ka˝dej nabywanej faktury do 2,5%, ale za przej´cie ryzyka nawet 5%.W rezultacie koszt us∏ugi mo˝e wynieÊç znacznie powy˝ej 20% w skali roku.
JednoczeÊnie okazuje si´, ˝e wysoki koszt faktoringu bardziej dotyka przedsi´biorstwa ma∏e i Êrednie. Je˝eli bowiem niektórzy faktorzy pobierajà sta∏e kwoty op∏at za ka˝dà nabywanà faktur´ niezale˝nie od jej wartoÊci brutto czy okresu dyskonta, to szczególnie nieop∏acalne staje si´ wykorzystanie faktoringu przez
przedsi´biorstwa, które chcia∏yby sprzedaç faktury o krótkich terminach p∏atnoÊci lub o niskich jednostkowych kwotach.
Ponad 57% przedsi´biorstw nie stosujàcych faktoringu i ponad 44% faktorantów wyra˝a poglàd, ˝e istotnà przeszkodà przy wykorzystaniu tej us∏ugi jest
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niech´ç instytucji faktoringowych do przejmowania ryzyka wyp∏acalnoÊci d∏u˝nika. W rezultacie wi´kszoÊç faktorantów musi ograniczaç si´ do faktoringu niepe∏nego. Nale˝y dodaç, ˝e a˝ 50% ankietowanych instytucji faktoringowych potwierdzi∏o, ˝e przeszkoda ta hamuje rozwój faktoringu w Polsce w znacznym
stopniu.
Wed∏ug szacunków K. Jedliƒskiego, 90% umów faktoringowych podpisywanych w Polsce dotyczy faktoringu niepe∏nego, tj. bez przej´cia ryzyka wyp∏acalnoÊci d∏u˝nika6. WÊród ankietowanych z faktoringu pe∏nego korzysta niewiele
ponad 33%. Natomiast w krajach, w których ta metoda finansowania ma ugruntowanà pozycj´, dominuje faktoring pe∏ny. W 2003 roku jego udzia∏ w obrotach
ogó∏em wyniós∏ wÊród cz∏onków Factors Chain International 52%7.
Ograniczona oferta faktoringu bez regresu jest zarazem najcz´Êciej uznawana jako najwa˝niejsza niedogodnoÊç powstrzymujàca przedsi´biorstwa przed
korzystaniem z tej metody. Wynika z tego, ˝e zainteresowanie us∏ugà faktoringu
pe∏nego jest znaczne i to niezale˝nie od wielkoÊci przedsi´biorstwa. W faktoringu niepe∏nym w przypadku braku terminowej sp∏aty zobowiàzania przez d∏u˝nika faktor przewa˝nie natychmiast wycofuje z konta faktoranta udost´pnione Êrodki pieni´˝ne. Mo˝e to spowodowaç nag∏e zachwianie p∏ynnoÊci finansowej
przedsi´biorstwa i powstanie powa˝nego ryzyka finansowego. Ponadto faktorant
musi wówczas sam borykaç si´ z problemem ucià˝liwej windykacji nale˝noÊci,
pomimo wysokiego kosztu us∏ugi.
JednoczeÊnie przedsi´biorstwa uznajà procedur´ pozyskania Êrodków pieni´˝nych wprawdzie za prostszà i szybszà ni˝ przy kredycie bankowym, jednak
nierzadko postrzegajà jà równie˝ za zbyt zawi∏à (blisko 49% wskazaƒ przez podmioty nie stosujàce faktoringu i oko∏o 17% faktorantów). W wielu przypadkach
faktorant musi dostarczaç faktorowi specyficznà dokumentacj´ informujàcà o kondycji ekonomicznej d∏u˝nika i potwierdzajàcà jego wiarygodnoÊç.
Niejednokrotnie warunkiem nawiàzania wspó∏pracy z faktorem jest dostarczenie mu opinii bankowych dotyczàcych d∏u˝nika. Przedsi´biorstwa korzystajàce z faktoringu zwraca∏y w szczególnoÊci uwag´ na zw∏aszcza trudnà i d∏ugotrwa∏à procedur´ za∏atwiania formalnoÊci przy zmianach umowy faktoringowej,
na przyk∏ad z powodu zmiany struktury odbiorców lub zmiany przyznanych limitów na zakup wystawionych im faktur. Szeroka procedura biurokratyczna zwiàzana z przygotowaniem wniosków i umów faktoringowych wskazywana by∏a cz´Êciej jako bariera przez przedsi´biorstwa ma∏e i Êrednie (MSP), dla których

6
7

K. Jedliƒski, Faktoring to nie tylko ekspresowa wyp∏ata, „Puls Biznesu”, 22.03.2004 r.
Accumulative Turnover Figures for ALL FCI Members Compared to Worldwide Factoring Turnover, Factors Chain International.
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koniecznoÊç przygotowania dodatkowej dokumentacji implikuje znaczne nak∏ady
finansowe. Ucià˝liwoÊç procedury, zw∏aszcza trudnoÊci z uzyskiwaniem przez
faktorantów koniecznych dokumentów od d∏u˝ników uzasadniajàcych ich wyp∏acalnoÊç, potwierdzi∏y równie˝ w swoich deklaracjach instytucje faktoringowe.
JednoczeÊnie wi´kszoÊç faktorów ogranicza wspó∏prac´ do du˝ych przedsi´biorstw, gdy˝ umo˝liwia to osiàganie znacznych obrotów, zwykle gwarantujàcych tak˝e odpowiednio wysokie zyski. W tym celu wyznaczajà oni z góry minimalnà wartoÊç obrotów przedsi´biorstwa, si´gajàcà niekiedy nawet 20 mln z∏,
która warunkuje skup faktur. W wielu przypadkach z góry dyskwalifikuje to potencjalnych adresatów faktoringu, a zw∏aszcza ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa,
chocia˝ wiele z nich cechuje stabilna sytuacja finansowa i posiadajà one sieç sta∏ych i solidnych odbiorców, którym udzielajà kredytów handlowych. Przeszkoda
ta powstrzymuje przed korzystaniem z faktoringu blisko 12% ankietowanych
przedsi´biorstw.
Ponad 20% przedsi´biorstw nie stosujàcych faktoringu za czynnik hamujàcy rozwój tej us∏ugi uwa˝a ustalanie przez firmy faktoringowe minimalnych wartoÊci skupowanych faktur. Chocia˝ w Polsce ostatnio pojawi∏y si´ firmy faktoringowe skupujàce mniejsze wierzytelnoÊci, to w wi´kszoÊci przypadków faktorzy
preferujà nabywanie faktur opiewajàcych na znaczne kwoty, na przyk∏ad o wartoÊci co najmniej 10 tys. z∏. Uniemo˝liwia to wykorzystanie faktoringu nie tylko
przedsi´biorstwom ma∏ym i Êrednim, ale te˝ przedsi´biorstwom du˝ym, które
prowadzà rozdrobnionà sprzeda˝ na szerokà skal´.
Jedynie pi´ç przedsi´biorstw nie stosujàcych faktoringu, oraz jeden faktorant, uwa˝ajà, ˝e przeszkodà rozwoju tej metody finansowania jest niski poziom
us∏ug dodatkowych. Dostrzegajà to najcz´Êciej MSP, które nie mogà pozwoliç sobie na stworzenie odr´bnych stanowisk pracy, na przyk∏ad w celu prowadzenia
badania standingu finansowego odbiorców czy windykacji nale˝noÊci, wobec tego niewàtpliwie ch´tnie korzysta∏yby ze zleconych na zewnàtrz us∏ug dodatkowych w tej dziedzinie.
Tylko w opinii dwóch przedsi´biorstw nie korzystajàcych z faktoringu niskie kwalifikacje i s∏abe przygotowanie merytoryczne pracowników firm faktoringowych jest przeszkodà w rozwoju tej us∏ugi. Oznaczaç to mo˝e, ˝e w tej dziedzinie kadra instytucji faktoringowych jest nale˝ycie przygotowana.
Niezale˝nie od barier ograniczajàcych rozwój faktoringu, le˝àcych po stronie faktorów, ankietowane przedsi´biorstwa zg∏asza∏y inne zastrze˝enia, z którymi muszà si´ liczyç, przy refinansowaniu wierzytelnoÊci tà metodà (tabela 5).
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Tabela 5. Inne bariery wskazane przez przedsi´biorstwa
TreÊç
Obawa przed rozluênieniem
stosunków ∏àczàcych
przedsi´biorstwo z odbiorcami
Brak dostatecznej wiedzy
na temat faktoringu
Obawa przed postrze˝eniem
przedsi´biorstwa przez partnerów
gospodarczych jako niestabilnej
finansowo

Przedsi´biorstwa nie
korzystajàce z faktoringu
liczba
%
odpowiedzi

Przedsi´biorstwa
korzystajàce z faktoringu
liczba
%
odpowiedzi

15

22,1%

0

0%

9

13,2%

0

0%

8

11,8%

1

5,6%

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ ankietowych.

Znaczna cz´Êç respondentów (ponad 22% przedsi´biorstw nie korzystajàcych z faktoringu) obawia si´ reperkusji w stosunkach z kontrahentami, wynikajàcych z zastosowania faktoringu. Obawiajà si´, ˝e faktoring prowadziç mo˝e
do os∏abienia powiàzaƒ przedsi´biorstwa z klientami. Ich zdaniem istnieje ryzyko, ˝e d∏u˝nicy mogà wykorzystywaç nieporozumienia, wynikajàce z trójstronnej
komunikacji w celu opóêniania p∏atnoÊci. Dotyczy to zw∏aszcza sprzeda˝y z prawem klienta do zwrotu towarów, kiedy mo˝e pojawiç si´ du˝a iloÊç faktur korygujàcych, wynikajàcych tak˝e z zastrze˝eƒ co do jakoÊci towarów. Ponadto w warunkach ostrej konkurencji na rynku istnieje obawa, ˝e wskutek os∏abienia
komunikacji mi´dzy dostawcà i odbiorcà, klienci mogà byç przejmowani przez
konkurencj´. Dochodzi do tego aspekt obawy o utrat´ klientów, którzy niech´tnie i podejrzliwie patrzà na sprzeda˝ wierzytelnoÊci innym podmiotom.
Faktoring ma w Polsce niekorzystny wizerunek, dlatego skorzystanie z tej
formy finansowania podwa˝a nierzadko reputacj´ przedsi´biorstwa i to zarówno
w opinii odbiorców, jak i dostawców. Cz´sto wr´cz przedsi´biorstwo refinansujàce wierzytelnoÊci poprzez faktoring postrzegane jest jako stojàce na skraju bankructwa. Dlatego blisko 12% ankietowanych przedsi´biorstw, nie korzystajàcych
z faktoringu i oko∏o 6% faktorantów obawia si´ tej us∏ugi z uwagi na mo˝liwoÊç
postrzegania ich jako borykajàcych si´ z k∏opotami finansowymi. Ze wzgl´du na
mo˝liwoÊç utraty wypracowanego presti˝u cz´Êciej to przedsi´biorstwa du˝e, ni˝
ma∏e i Êrednie, obawia∏y si´ takiej opinii, co Êwiadczy o s∏abym rozumieniu istoty faktoringu.
Oprócz istnienia wielu przeszkód utrudniajàcych przedsi´biorstwom wykorzystanie faktoringu, wyst´pujà równie˝ powa˝ne niedogodnoÊci ograniczajàce
dzia∏alnoÊç faktorów. Wed∏ug ich opinii g∏ównà barierà hamujàcà rozwój fakto-
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ringu jest niski wÊród przedsi´biorstw poziom wiedzy o tej us∏udze. Wskazuje na
to blisko 94% badanych instytucji faktoringowych. Nie znajduje to jednak potwierdzenia w opinii przedsi´biorstw, spoÊród których tylko 13,2% nie korzysta z faktoringu wobec niedostatecznej wiedzy o nim. Przy tym na niski poziom wiedzy
ograniczajàcy mo˝liwoÊç wykorzystania faktoringu skar˝y∏y si´ g∏ównie przedsi´biorstwa ma∏e, co niewàtpliwie powiàzane jest z brakiem w tych przedsi´biorstwach Êrodków finansowych na specjalistyczne szkolenia zawodowe zatrudnianych pracowników oraz ni˝szym poziomem kwalifikacji kadry zarzàdzajàcej, ani˝eli
w du˝ych firmach. JednoczeÊnie przedsi´biorstwa deklarowa∏y dosyç wysoki stopieƒ znajomoÊci faktoringu skorelowany z wielkoÊcià przedsi´biorstwa. Tylko
dwa podmioty spoÊród 86 ankietowanych nie zna∏y w ogóle tej us∏ugi. Natomiast
ponad 80% przedsi´biorstw poda∏o, ˝e faktoring jest us∏ugà im znanà, w tym blisko 60% zadeklarowa∏o bardzo dobrà jego znajomoÊç.
Blisko po∏owa ankietowanych instytucji faktoringowych za istotnà przeszkod´, ograniczajàcà ich dzia∏alnoÊç, wskazuje brak w polskim prawie odr´bnych regulacji dotyczàcych faktoringu. Za powa˝nà luk´ w systemie prawnym faktorzy
uwa˝ajà na przyk∏ad nienazwany charakter umowy faktoringu, który sprawia, ˝e
w sytuacjach konfliktowych strony umowy mogà ró˝nie interpretowaç swoje prawa i obowiàzki. JednoczeÊnie pomimo próby uregulowania niespójnego przez
wiele lat zagadnienia podatku VAT w zakresie faktoringu, nowe przepisy nadal
budzà wiele kontrowersyjnych interpretacji. Ponadto wed∏ug obowiàzujàcych przepisów8 firmy faktoringowe nie mogà zaliczaç do kosztów uzyskania przychodów
udokumentowanych strat powsta∏ych w wyniku niewyp∏acalnoÊci d∏u˝nika, gdy˝
nie sà one uznawane przez fiskusa jako koszty prowadzenia dzia∏alnoÊci faktoringowej. Dla dzia∏alnoÊci firm faktoringowych w Polsce nie bez znaczenia pozostaje równie˝ koniecznoÊç dostosowania si´ do zmian legislacyjnych, wynikajàcych z przebudowy polskiego prawa gospodarczego w zwiàzku z akcesjà do Unii
Europejskiej.
Rozwój faktoringu ogranicza w du˝ym stopniu mo˝liwoÊç zamieszczania
przez klientów przy odbiorze faktur klauzuli o braku zgody d∏u˝nika na cesj´
wierzytelnoÊci9. W praktyce zakaz cesji stosujà odbiorcy majàcy na rynku pozycje monopolistów i posiadajàcy zdecydowanà przewag´ przetargowà w stosunku
do swoich dostawców. NiedogodnoÊç ta dotyka równie˝ wiele przedsi´biorstw wspó∏pracujàcych z kontrahentami, stojàcymi na skraju niewyp∏acalnoÊci. Firmy faktoringowe szacujà, ˝e w Polsce stosowanie zakazu cesji wierzytelnoÊci jest dosyç

8

9

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 1993 r.,
Nr 106, poz. 482 ze zm.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.
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powszechne, zw∏aszcza przez du˝e sieci hipermarketów10, a w∏aÊciwe uregulowanie tego zjawiska mo˝e spowodowaç wzrost liczby faktorantów nawet do kilkudziesi´ciu tysi´cy przedsi´biorstw11.
Zasadniczà przeszkodà rozwoju faktoringu jest niski nadal poziom bezpieczeƒstwa obrotu w Polsce. Przejawia si´ on opiesza∏oÊcià i niesprawnoÊcià systemu wymiaru sprawiedliwoÊci w zakresie ich egzekucji, a niedoskona∏oÊç zapisów
kodeksu cywilnego sprawia, ˝e pozycja d∏u˝nika jest lepsza ni˝ wierzyciela. Ponadto niedostateczny rozwój rynku informacji o wierzytelnoÊciach w znacznym
stopniu utrudnia proces w∏aÊciwego szacowania ryzyka wyp∏acalnoÊci odbiorców.
Sprzyja to powstawaniu patologicznych sytuacji w dzia∏alnoÊci nieuczciwych przedsi´biorstw, które próbujà wy∏udzaç pieniàdze poprzez przedstawianie faktorom
do wykupu fikcyjnych faktur wystawionych w zmowie z rzekomymi odbiorcami.
Istnieje przy tym dysproporcja w zakresie mo˝liwoÊci pozyskiwania informacji
o d∏u˝nikach w zale˝noÊci od powiàzaƒ firmy faktoringowej z sektorem bankowym. Na przyk∏ad do systemu informacji o d∏u˝nikach bankowych gromadzonych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. majà dost´p te firmy, które dzia∏ajà
w ramach struktur bankowych. U∏atwia im to w znacznym stopniu penetracj´
rynku i stawianie prawid∏owej diagnozy dotyczàcej ryzyka. Z tego êród∏a informacji nie mogà natomiast korzystaç pozabankowe firmy faktoringowe.
Instytucje faktoringowe, które stosunkowo nied∏ugo jeszcze funkcjonujà na
rynku polskim, borykajà si´ jednoczeÊnie z problemem s∏abej technologii w zakresie systemów komputerowych dostosowanych do ewidencji operacji faktoringowych i s∏u˝àcych efektywnemu zarzàdzaniu skupowanymi wierzytelnoÊciami.
Banki majàce specjalistycznie przeszkolony personel w zakresie Êwiadczenia
us∏ug finansowych, skar˝y∏y si´ na brak wyspecjalizowanych w dziedzinie faktoringu oddzielnych komórek oraz na rozbudowane procedury powodujàce przed∏u˝anie w czasie procesów decyzyjnych. Instytucje faktoringowe – nawet te zwiàzane z bankami – podkreÊla∏y równie˝, ˝e na polskim rynku brakuje jeszcze
wyspecjalizowanych fachowców w dziedzinie faktoringu.
Niebagatelne znaczenie dla instytucji faktoringowych ma mo˝liwoÊç dysponowania odpowiednimi zasobami finansowymi. Na uprzywilejowanej pozycji sà
firmy faktoringowe oko∏obankowe, mogàce liczyç na wsparcie finansowe banków,
w których strukturach dzia∏ajà. Z problemem braku dostatecznych Êrodków na
skup wierzytelnoÊci borykajà si´ zw∏aszcza firmy faktoringowe pozabankowe, podejmujàce próby uzupe∏niania kapita∏ów, wykorzystujàc dost´pne im êród∏a finansowania. Banki stosujà wobec tych firm kryteria uzale˝niajàce udzielenie
10
11

D. Kaczyƒska, Przyda∏yby si´ zmiany kilku ustaw, „Puls Biznesu”, 22.03.2004 r.
G. Brycki, Rynek z perspektywami, „Rzeczpospolita”, 27.01.2004 r.

Faktoring w Polsce – perspektywy rozwoju

43

kredytu bankowego od dysponowania odpowiednimi kapita∏ami w∏asnymi. Ostatnio jedna z du˝ych firm faktoringowych przygotowuje si´ do znacznej emisji akcji z zamiarem wejÊcia na Warszawskà Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych liczàc, i˝
to êród∏o kapita∏ów stworzy podstaw´, umo˝liwiajàcà wykorzystanie finansowania obcego w szerszym stopniu, a w rezultacie rozszerzenie dzia∏alnoÊci12.

4. Podsumowanie
Pomimo znacznego zacofania faktoringu w naszym kraju w porównaniu do paƒstw
zachodnich, rozwój tej us∏ugi jest zauwa˝alny. W ciàgu ostatnich trzech lat obroty najwi´kszych firm faktoringowych wzrasta∏y Êredniorocznie o oko∏o 23%13,
natomiast znaczne przyspieszenie zaobserwowano w 2004 roku, gdy˝ w pierwszym
pó∏roczu uleg∏y one podwojeniu w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Ten du˝y wzrost faktoringu mo˝na uzasadniaç znacznà poprawà koniunktury gospodarczej w bie˝àcym roku. Wraz z nià rosnà obroty przedsi´biorstw
z tytu∏u sprzeda˝y, a w rezultacie zwi´ksza si´ zapotrzebowanie na Êrodki niezb´dne do finansowania bie˝àcej dzia∏alnoÊci. Nie zawsze majàc dost´p do kredytów bankowych, przedsi´biorstwa poszukujà alternatywnych rozwiàzaƒ.
Rozwój faktoringu jest jednak˝e hamowany istnieniem wielu ograniczeƒ,
a istotny hamulec w zakresie rozwoju faktoringu le˝y po stronie instytucji faktoringowych. Wyniki ankiet Êwiadczà, ˝e za podstawowà przeszkod´ korzystania
z faktoringu przedsi´biorstwa uznajà one jego wysoki koszt oraz niech´ç faktorów do Êwiadczenia faktoringu pe∏nego. Koszt faktoringu, przekraczajàcy koszt
kredytu bankowego, wp∏ywa bowiem powa˝nie na op∏acalnoÊç sprzeda˝y na kredyt handlowy. JednoczeÊnie dopiero faktoring pe∏ny uwalnia faktoranta od k∏opotliwej i kosztownej windykacji nieuregulowanych przez d∏u˝ników w terminie
wierzytelnoÊci. Badanie wykaza∏o, ˝e trudnoÊci te sà w Polsce w szczególnoÊci
ucià˝liwe dla MSP, co powoduje, i˝ us∏uga ta jest dla nich trudniej dost´pna. Natomiast na przyk∏ad w Stanach Zjednoczonych, z faktoringu korzystajà g∏ównie
ma∏e przedsi´biorstwa, w których niedostateczny potencja∏ kapita∏owy parali˝uje mo˝liwoÊci prawid∏owego i efektywnego rozwoju14.

12
13
14

P.U., Eurofaktor na gie∏dzie. Parkiet, 10–11.11.2004 r.
Obliczenia w∏asne na podstawie danych Konferencji Instytucji Faktoringowych.
S. L. Mian, C. W. Smith Jnr, Accounts Receivable Management Policy: Theory and Evidence, „Journal of Finance”, 1992, Number 1, s. 169–200; J. K. Smith, C. Schnucker, An Empirical Examination of Organizational Structure, „The Economics of the Factoring Decisions, Journal of Corporate Finance”, 1994, Part 1, s. 119–138; B. Summers, N. Wilson, Trade Credit Management and
the Decision to Use Factoring: An Empirical Study, 1997; por.: B. Summers, W. Nicholas, Why do
firms use factoring?, „Credit Management”, Feb. 1998, UK, s. 28.
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Obserwuje si´ jednak, ˝e szereg instytucji faktoringowych wykazuje wi´kszà aktywnoÊç w dziedzinie zjednywania klientów. Mo˝na zatem przypuszczaç,
˝e w miar´ rosnàcej konkurencji miedzy faktorami ulegaç b´dzie stopniowemu
zaw´˝eniu koszt faktoringu w stosunku do kosztu kredytu bankowego. JednoczeÊnie zwi´kszona konkurencja powinna wp∏ywaç na rozszerzenie oferty faktoringu pe∏nego.
Faktoring ma zatem szans´ rozwoju w Polsce nawet pomimo istnienia wielu ograniczeƒ. Rezultaty badaƒ ankietowych Êwiadczà, ˝e a˝ 94,4% przedsi´biorstw
stosujàcych faktoring zamierza nadal go wykorzystywaç, natomiast 23,5% nie
korzystajàcych z tej us∏ugi przedsi´biorstw zadeklarowa∏o, ˝e zamierza w∏àczyç
jà w finansowanie swojej dzia∏alnoÊci. Jednak pokonanie wielu przeszkód ograniczajàcych rozwój faktoringu umo˝liwi∏oby jeszcze bardziej dynamicznà ekspansj´ tej us∏ugi w ˝yciu gospodarczym. Realistycznie rzecz ujmujàc, niektóre bariery, takie jak luki w prawie czy êle funkcjonujàcy system sàdownictwa, nie sà
∏atwe i szybkie do przezwyci´˝enia i nie le˝à w gestii instytucji faktoringowych
ani ich klientów. Mo˝liwa jest natomiast szersza popularyzacja faktoringu wÊród
przedsi´biorstw i równoczesna edukacja w zakresie poprawy rozumienia istoty
faktoringu. Pozwoli∏oby to na zmian´ nie zawsze pochlebnej opinii o faktoringu,
zw∏aszcza wÊród d∏u˝ników. Warto wspomnieç, i˝ podobny wizerunek faktoringu
funkcjonowa∏ przez wiele lat równie˝ wÊród przedsi´biorstw w Wielkiej Brytanii,
gdzie obecnie jest cenionym êród∏em finansowania krótkoterminowego. Faktoring traktowany by∏ tam jako instrument, którego nale˝y unikaç15, a przedsi´biorstwa go wykorzystujàce postrzegane jako niewyp∏acalne16.
Przyspieszony rozwój faktoringu w Polsce niewàtpliwie wp∏ynà∏by na istotne poszerzenie mo˝liwoÊci refinansowania kredytu handlowego udzielanego odbiorcom, a to z kolei mog∏oby zwi´kszyç sprzeda˝ i zyski przedsi´biorstw. Szersze wykorzystanie faktoringu prze∏o˝y∏oby si´ bez wàtpienia na polepszenie
p∏ynnoÊci finansowej przedsi´biorstw, zmniejszajàc istniejàce zatory p∏atnicze
i ograniczajàc powstawanie nowych.
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Szko∏a G∏ówna Handlowa

Geneza problemów z wycenà efektów inwestycji firm
w systemy informatyczne
1. Wprowadzenie
Szybki rozwój technologii IT i mo˝liwoÊci wykorzystania ich w biznesie, sk∏aniajà firmy do przeznaczania znacznych Êrodków na wdra˝anie i rozwój wewn´trznych systemów informatycznych (SI)1. Trafne oszacowanie efektów finansowych
tych dzia∏aƒ jest wa˝ne dla ka˝dego mened˝era podejmujàcego decyzje inwestycyjne w tym zakresie.
Zastosowanie finansowych metod wyceny inwestycji do finansowej oceny
SI okaza∏o si´ niewystarczajàce. Problem stanowi wycena tzw. niematerialnych
efektów wdro˝enia systemów informatycznych, takich jak: udogodnienia w procesie podejmowania decyzji, usprawnienia komunikacji wewn´trznej oraz mo˝liwoÊç szybszego rozwoju produktów. JednoczeÊnie efekty te sà istotnymi lub podstawowymi powodami inwestycji w systemy informatyczne firmy2.
Zaproponowane poni˝ej rozbicie finansowych efektów wprowadzenia systemów informatycznych na trzy elementy sk∏adowe mo˝e okazaç si´ pomocne
w wyjaÊnieniu mechanizmu ich wp∏ywu na przychody i koszty firmy. To z kolei
stanowi podstaw´ przeprowadzenia prawid∏owej wyceny inwestycji w SI oraz
w∏aÊciwej interpretacji jej wyników.

2. Za∏o˝enia do modelu dekompozycji finansowych efektów
wprowadzenia systemów informatycznych do firmy
Model klasyfikacji efektów finansowych inwestycji w systemy informatyczne zosta∏ oparty na nast´pujàcych za∏o˝eniach:
1

2

Wydatki na IT wynios∏y w 2002 roku:
– w Polsce 4 093 mln euro (por.: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, www.piit.org.pl, wrzesieƒ 2004),
– na Êwiecie 850 mld USD (por.: badania IDC w Sz. Augustyniak, Wydatki na IT. B´dzie wzrost,
„CXO. Magazyn kadry zarzàdzajàcej”, www.XCO.pl, 20.08.2003).
Por.:
– C. Waltner, „A Hard Look At Soft Benefits”, www.informationweek.com,
– „Measuring Returns on IT Investments: Some Tools and Technique” Knowledge&Wharton
www.knowledge.wharton.upenn.edu, kwiecieƒ 2003; op. cit., „Measuring Returns...”.
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• za∏o˝enie 1 – przychody i koszty firmy sà efektem oddzia∏ywania:
– czynników wewn´trznych przedsi´biorstwa,
– otoczenia konkurencyjnego, czyli relacji z klientami, dostawcami i z konkurentami,
– makrootoczenia, czyli uwarunkowaƒ demograficznych, prawnych, mi´dzynarodowych, technologicznych, strategicznych, politycznych i ekonomicznych3;
• za∏o˝enie 2 – firma rozwa˝ajàca wdro˝enie systemów informatycznych
jest w okreÊlonej sytuacji zewn´trznej i wewn´trznej: w STANIE t0. Osiàga PRZYCHODY t0 i KOSZTY t0. Po wdro˝eniu systemów informatycznych w firmie nast´pujà zmiany, które sà wprowadzane po to, aby firma
osiàga∏a wy˝sze korzyÊci. Sytuacj´ t´ oznacza si´ jako STAN t1, w którym
sà osiàgane PRZYCHODY t1 i KOSZTY t1 (zob.: rysunek 1);
• za∏o˝enie 3 – wszelkie zmiany w dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa wynikajà z wprowadzenia systemu informatycznego;
• za∏o˝enie 4 – makrootoczenie pozostaje niezmienione (makrootoczenie
t0 = makrootoczenie t1);
• za∏o˝enie 5 – zmiany w relacjach z otoczeniem konkurencyjnym oraz
w czynnikach wewn´trznych przedsi´biorstwa sà spowodowane wy∏àcznie wprowadzeniem systemów informatycznych w firmie.
Rysunek 1. Determinanty zmian przychodów i kosztów firmy
STAN t0
Czynniki wewn´trzne t0
Otoczenie konkurencyjne t0
Makrootoczenie t0

Przychody t0
Koszty t0

STAN t1
Czynniki wewn´trzne t1
Otoczenie konkurencyjne t1
Makrootoczenie t1

Przychody t1
Koszty t1

èród∏o: opracowanie w∏asne.
3

G. Gieryszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsi´biorstwa, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 1997, s. 33.
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Wp∏yw wprowadzenia w firmie systemów informatycznych b´dzie przedstawiony dwuetapowo:
• etap 1 – analiza wp∏ywu wprowadzenia w firmie systemów informatycznych na jej zyski dzi´ki obni˝eniu ponoszonych przez nie kosztów i podwy˝szeniu uzyskiwanych przychodów przy za∏o˝eniu braku wp∏ywu tych
zmian na otoczenie konkurencyjne firmy;
• etap 2 – analiza wp∏ywu wprowadzenia w firmie systemów informatycznych na jej zyski z uwzgl´dnieniem zmian w relacjach z otoczeniem konkurencyjnym.

3. Wp∏yw wprowadzenia w firmie SI na poziom jej zysków przy
za∏o˝eniu braku wp∏ywu tych zmian na jej otoczenie
konkurencyjne
Przyj´cie ogólnego za∏o˝enia, ˝e relacje firmy z otoczeniem konkurencyjnym pozostanà niezmienione oznacza w szczególnoÊci przyj´cie nast´pujàcych za∏o˝eƒ
szczegó∏owych:
1) firma oferuje swoje produkty tej samej grupie klientów; funkcja popytu
na produkty firmy pozostaje niezmieniona,
2) oferta firmy pozostaje niezmieniona – takie same produkty oferowane sà
w ten sam sposób, tymi samymi kana∏ami dystrybucji, po niezmienionej
cenie,
3) firma zachowuje swojà pozycj´ w stosunku do konkurentów; struktura
konkurencji na rynku, na którym dzia∏a przedsi´biorstwo pozostaje niezmieniona.
Firma w Stanach t0 i t1 firma osiàga zysk odpowiednio: Z0 i Z1 okreÊlony
równaniem zysku:
Z0 = P * Q0 - C0,

(1)

Z1 = P * Q1 - C1.

(2)

Wp∏yw wdro˝enia SI na ostateczny wynik finansowy firmy mo˝na przedstawiç jako:
ΔZ = Z1 - Z0 = P _Q1 - Q0i - _C1 - C0i = ΔRa - ΔC,

gdzie:
Z0, Z1 – zysk odpowiednio w Stanach t0 i t1,

(3)
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Q0, Q1 – iloÊç sprzedanych produktów firmy odpowiednio w Stanach t0 i t1,
C0, C1 – koszty ponoszone przez firm´ odpowiednio w Stanach t0 i t1,
P – cena produktów firmy,
Ra – przychody ze sprzeda˝y.
Zgodnie z powy˝szym równaniem, zmiana zysku firmy spowodowana wdro˝eniem systemów informatycznych mo˝e wynikaç z kombinacji nast´pujàcych efektów:
1) zmiany kosztów przy utrzymaniu sprzeda˝y na sta∏ym poziomie,
2) zmiany sprzeda˝y przy niezmienionych kosztach.

3.1. Wp∏yw wdro˝enia w firmie SI na ponoszone przez nià koszty
Wdro˝enie systemu informatycznego, podobnie jak ka˝da inwestycja, niesie automatyczne zmiany w kosztach i przychodach z tytu∏u amortyzacji oraz zmian
w poziomie kapita∏u pracujàcego. Dodatkowo, firma mo˝e ponosiç koszty finansowe zwiàzane ze êród∏ami finansowania inwestycji.
Dzia∏anie systemów informatycznych wymaga równie˝ od firmy ponoszenia kosztów bie˝àcych jego utrzymania. Przyk∏ady tych kosztów to4:
• majàtkowe koszty bie˝àce – koszt dzia∏ania sprz´tu (zu˝ycie pràdu),
koszt konserwacji oraz napraw sprz´tu i oprogramowania, koszt ulepszeƒ
(upgrade) sprz´tu serwerowego oraz aplikacji zarówno przygotowanych na
zamówienie firmy, jak i standardowych;
• pozosta∏e koszty bie˝àce – koszty osobowe redakcji i zarzàdzania SI,
koszty osobowe nadzoru technicznego, koszt dost´pu do internetu, utrzymanie aplikacji przygotowanych na zamówienie, bie˝àce modyfikacje projektu, bie˝àca promocja systemu wÊród pracowników, bie˝àce szkolenie.
Powy˝sze koszty oznaczajà wzrost kosztów ca∏kowitych ponoszonych przez
firm´ w Stanie t1 w stosunku do Stanu t0. Z drugiej strony systemy informatyczne umo˝liwiajà obni˝enie wielu kategorii kosztów ponoszonych przez firm´. Mogà to byç:
• oszcz´dnoÊci bezpoÊrednie – na kosztach druku, dystrybucji dokumentów i usuwaniu odpadów, na kosztach przejazdów, znaczkach pocztowych, faksach, telefonach, na kosztach organizacji szkoleƒ i spotkaƒ;
• oszcz´dnoÊci na kosztach osobowych – ograniczenie zatrudnienia dzi´ki wzrostowi produktywnoÊci pracowników.
Mechanizmy wzrostu produktywnoÊci po wprowadzeniu systemów informatycznych mogà byç ró˝norakie. Wdro˝enie SI mo˝e, na przyk∏ad, spowodowaç
oszcz´dnoÊci na czasie uzyskania dost´pu do informacji oraz na czasie przetwarzania danych (dane wprowadzane sà przez poszczególnych pracowników bezpo4

Fastrack Consulting Ltd., www.fastrak-consulting.co.uk, wrzesieƒ 2004.
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Êrednio do aplikacji pozwalajàcej na zbiorcze przetwarzanie danych). Inny rodzaj
gospodarnoÊci wià˝e si´ z ograniczeniem powielania prac przez ró˝nych pracowników. Oszcz´dnoÊci te umo˝liwiajà ograniczenie zatrudnienia, a przez to obni˝enie kosztów osobowych.
Poza wymienionymi oszcz´dnoÊciami firma ma mo˝e ograniczaç straty
z tytu∏u rotacji pracowników. Systemy informatyczne wykorzystane do budowania bazy wiedzy powodujà, ˝e cz´Êç doÊwiadczenia i umiej´tnoÊci odchodzàcego
pracownika „pozostaje” w firmie. Nie bez znaczenia dla produktywnoÊci jest te˝
podniesienie dzi´ki wdro˝eniu SI komfortu pracy, a przez to wzrost zadowolenia
pracowników.

3.2. Wp∏yw wprowadzenia SI do firmy na uzyskiwane przez nià
przychody
Wymienione w poprzednim podpunkcie efekty z postaci oszcz´dnoÊci i wzrostu produktywnoÊci pracowników mogà zostaç wykorzystane do obni˝enia kosztów ponoszonych przez firm´ lub do zwi´kszenia produkcji przy niezmienionych kosztach.
Zwi´kszenie produkcji spowoduje wzrost przychodów, jeÊli uzyskane w ten
sposób dodatkowe produkty zostanà sprzedane. Za∏o˝enie braku zmian wp∏ywajàcych na otoczenie oznacza w szczególnoÊci, ˝e równie˝ ˝aden z parametrów
oferty nie zostanie zmieniony. Zgodnie z teorià ekonomii firma mo˝e sprzedaç
dodatkowe produkty po niezmienionej cenie, zwi´kszajàc w ten sposób swoje
przychody wprost proporcjonalnie do zwi´kszonej produkcji jedynie na rynku doskonale konkurencyjnym5. Na pozosta∏ych typach rynków – konkurencji monopolistycznej, oligopolu i monopolu – sprzeda˝ dodatkowych produktów w niezmienionej formie (ten sam produkt, te same kana∏y dystrybucji, intensywnoÊç i formy
promocji), wymaga obni˝enia ceny6. Zwi´kszenie przychodów na skutek wdro˝enia systemów informatycznych w firmie przy za∏o˝eniu braku wp∏ywu tych zmian
na jego otoczenie konkurencyjne jest zatem przypadkiem szczególnym.

4. Wp∏yw wprowadzenia SI do firmy na poziom jej zysków przy
zniesieniu za∏o˝enia o niezmiennoÊci relacji z otoczeniem
konkurencyjnym
Zniesienie za∏o˝enia o niezmiennoÊci relacji firmy z otoczeniem konkurencyjnym
powoduje znaczne skomplikowanie wyceny efektów finansowych inwestycji w systemy informatyczne.
5
6

Hal R. Varian, Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 390.
Ibidem, odpowiednio s.: 452, 492 i 428.
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Ostateczny efekt finansowy inwestycji b´dzie stanowi∏a zmiana wartoÊci
zysku obliczona zgodnie ze wzorem:
ΔZ = Z1 - Z0 = _ P1 * Q1 - C1i - _ P0 * Q0 - C0i = ΔR - ΔC,

(4)

gdzie: oznaczenia zgodne z opisem do równaƒ (1) – (3).
Warto zauwa˝yç, ró˝nic´ mi´dzy sposobem obliczania sk∏adnika ΔRa w równaniu (3) oraz ΔR w równaniu (4):
ΔRa = P * _Q1 - Q0i

(5)

ΔR = P1 * Qq - P0 * Q0

(6)

W równaniu (6) dopuszcza si´ zmian´ ceny, jak równie˝ innych elementów
oferty firmy. Dlatego w celu oszacowania zmian w zysku firmy w wyniku inwestycji, nale˝y odpowiedzieç na nast´pujàce pytania:
1) Jak otoczenie (w szczególnoÊci klienci i konkurenci) zareaguje na zwi´kszenie poda˝y produktów firmy?
2) Jak wdro˝enie systemów informatycznych wp∏ynie na ofert´ firmy?
3) Czy konkurenci i jak konkurenci zareagujà zmiany w elementach oferty
firmy?
Odpowiedzi mogà byç udzielone w oparci o koncepcje ∏aƒcucha wartoÊci
i systemu wartoÊci Michaela Portera.

4.1. Wp∏yw wdro˝enia SI na ∏aƒcuch wartoÊci firmy i system wartoÊci
Zgodnie z koncepcjà ∏aƒcucha wartoÊci7 w ramach dzia∏alnoÊci firmy mo˝na wyodr´bniç dziewi´ç kategorii „czynnoÊci zwiàzanych z wartoÊcià” (value activities).
Mo˝na je podzieliç na czynnoÊci podstawowe, zwiàzane z fizycznym wytworzeniem wyrobu, jego marketingiem i dostarczeniem do nabywców oraz obs∏ugà
i serwisem posprzeda˝owym. CzynnoÊci podstawowe obejmujà: logistyk´, produkcj´, logistyk´ w sferze dystrybucji, marketing i sprzeda˝ oraz czynnoÊci obs∏ugi.
Natomiast wspomagajàce zapewniajà nak∏ady i infrastruktur´ umo˝liwiajàcà wykonywanie czynnoÊci podstawowych. Nale˝y do nich: infrastruktura firmy, gospodarka zasobami ludzkimi, rozwój techniki i zaopatrzenie. ¸aƒcuch wartoÊci
firmy jest systemem wzajemnie zale˝nych, powiàzanych ze sobà czynnoÊci8. Jest
7

8

M. E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press,
Nowy Jork 1985, s. 36–48.
M. E. Porter, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 93–94.
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on osadzony w tzw. systemie wartoÊci, obejmujàcym ∏aƒcuchy wartoÊci: dostawców, firmy, kana∏ów dystrybucji i nabywców.
Rysunek 2. ¸aƒcuch wartoÊci firmy

Funkcje
pomocnicze

Infrastruktura firmy*
Zarzàdzanie zasobami ludzkimi
Mar˝a zysku

Rozwijanie technologii
Zaopatrzenie
Logistyka
na wejÊciu

Produkcja

Logistyka
na wyjÊciu

Marketing
i sprzeda˝

Us∏ugi

Funkcje podstawowe

* Infrastruktura firmy obejmuje: ogólne zarzàdzanie, obs∏uga prawna, ksi´gowoÊç
èród∏o: M. Porter, Competitive Advantage, Free Press, New York, 1985.

Zgodnie z teorià M. Portera firmy dostarczajà „wartoÊç dla klienta” (customer value), definiowanà jako ca∏oÊç u˝ytecznoÊci oferowanej nabywcy i uzyskanej przez niego dzi´ki dokonaniu zakupu produktu lub us∏ug9. U˝ytecznoÊç ta
jest sumà korzyÊci – faktycznych i postrzeganych – zwiàzanych z cechami zakupionego produktu, dogodnoÊcià miejsca i formy zakupu, jakoÊcià obs∏ugi – uzyskanymi po okreÊlonej cenie. WartoÊç dla klienta wzrasta na skutek rozwoju produktu, udogodnieƒ w dystrybucji oraz obni˝ki ceny. Równie˝ promocja wp∏ywa
na zwi´kszenie wartoÊci dla klienta przez redukcj´ czasu potrzebnego na zdobycie informacji o produkcie i jego walorach oraz przez podniesienie subiektywnej
wartoÊci produktu dla klienta.
Je˝eli wartoÊç dla klienta, a przez to cena, którà jest sk∏onny zap∏aciç za
produkt pozostaje wy˝sza od kosztów jej wytworzenia, firma jest rentowna i uzyskuje mar˝´ zysku. Mar˝a zysku staje si´ tym wi´ksza, im wy˝sza jest ró˝nica
mi´dzy wartoÊcià dla klienta a kosztami.
Wdro˝enie systemów informatycznych mo˝e mieç wp∏yw zarówno elementy ∏aƒcucha wartoÊci, jak i na ich powiàzania. Dzieje si´ tak, poniewa˝ ka˝dy
komponent ∏aƒcucha wartoÊci tworzy, ale i wykorzystuje informacje.
Wed∏ug Portera technika informacyjna przenika ∏aƒcuch wartoÊci w ka˝dym jego ogniwie, przekszta∏cajàc sposób wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z war9

T. Sztucki, Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
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toÊcià i istot´ powiàzaƒ mi´dzy nimi. (...) Zmienia te˝ sposób, w jaki wyroby zaspokajajà potrzeby nabywców10.
Tabela 1 zawiera przyk∏ady wp∏ywu systemów informatycznych na ka˝de
z ogniw ∏aƒcucha wartoÊci.
Tabela 1. Przyk∏ady wp∏ywu systemów informatycznych na ogniwa ∏aƒcucha
wartoÊci firmy
Ogniwa ∏aƒcucha
Przyk∏adowy wp∏yw systemów informatycznych
wartoÊci firmy
11
Logistyka na wejÊciu
– zmiana systemu kontroli zapasów;
– automatyzacja zarzàdzania powierzchnià magazynowà;
Produkcja (operacje)
– zastosowanie informatycznych systemów wspomagania
produkcji;
– system informatyczny mo˝e byç systemem produkcyjnym
w firmach opartych na przetwarzaniu informacji
(np. instytucje finansowe, medialne);
Logistyka w sferze
– usprawnienie zarzàdzania transportem produktów;
dystrybucji12
Marketing i sprzeda˝
– dost´p sprzedawców do aktualnych informacji
marketingowych (komunikacja elektroniczna);
– dost´p do agregatów danych pozwalajàcych na ocen´
sprzeda˝y produktu w wybranych przekrojach,
– usprawnienie dzia∏aƒ marketingowych dzi´ki systemom
zarzàdzania relacjami z klientami (CRM);
– dost´p dzia∏u marketingu do bie˝àcych informacji
dotyczàcych sprzeda˝y;
– wykorzystanie elektronicznych kana∏ów dystrybucji;
CzynnoÊci obs∏ugi13
– szybki dost´p do danych na temat klienta i jego zakupów;
Infrastruktura firmy14 – dost´p zarzàdu do aktualnych danych dotyczàcych wybranych
dziedzin firmy;
– usprawnienie pracy z dokumentami przez zastosowanie
systemów ewidencji dokumentów (ewidencja, archiwizowanie,
przeszukiwanie i uzyskiwanie kopii);
– usprawnienie pracy w dzia∏ach stanowiàcych infrastruktur´
firmy dzi´ki u˝yciu programów do pracy grupowej;
Gospodarka zasobami – Usprawnienie zarzàdzania pracownikami przez:
ludzkimi
– publikacj´ wytycznych i instrukcji dla pracowników,
– informowanie o wolnych stanowiskach pracy w firmie,
– dost´p do baz danych z kandydatami do pracy w firmie,
– informowanie o szkoleniach, zbieranie informacji
o zapotrzebowaniu na szkolenia, szkolenia w intranecie,

10
11
12
13
14

Op. cit., M. E. Porter, Porter..., s. 97.
Odbiór dóbr od dostawców, ich magazynowanie, a nast´pnie dystrybucja wewnàtrz organizacji.
Dostarczanie gotowych produktów firmy do klientów przez kana∏y dystrybucji.
Obs∏uga i us∏ugi posprzeda˝owe, takie jak instalacja, szkolenia, serwis, obs∏uga reklamacji.
Zarzàd, obs∏uga prawna, ksi´gowoÊç.
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Tabela 1. (cd.)
Ogniwa ∏aƒcucha
wartoÊci firmy

Rozwój techniki
Zaopatrzenie15

Przyk∏adowy wp∏yw systemów informatycznych
– u˝ycie aplikacji typu workflow (dystrybucja formularzy,
mo˝liwoÊç wype∏niania ich on line, automatyzacja pracy nad
danymi sp∏ywajàcymi w formularzach od pracowników);
– mo˝liwoÊç rozwoju techniki przez dost´p do bazy wiedzy
firmy oraz u˝ycie programów do pracy grupowej;
– mo˝liwoÊç usprawnienia zakupów przez automatyzacj´
zbierania informacji o potrzebach ró˝nych jej dzia∏ów;
– obni˝enie kosztów zakupów dzi´ki wykorzystaniu
elektronicznych kana∏ów dystrybucji dostawców;
– obni˝enie kosztów zakupów dzi´ki aplikacjom typu
reverse auction.

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Efekty wdro˝enia systemów informatycznych sà zatem bardzo ró˝norodne. Bioràc jednak pod uwag´ koncepcje ∏aƒcucha wartoÊci i systemu wartoÊci mo˝na zauwa˝yç, i˝ wprowadzenie systemów informatycznych mo˝e spowodowaç kombinacj´ nast´pujàcych skutków:
• zmian´ mar˝y osiàganej przez przedsi´biorstwo przez zmian´
poziomu kosztów,
• zmian´ wartoÊci dostarczanej przez firm´ klientom16.
Efekty te zostanà omówione w nast´pnych podpunktach.

4.2. Wp∏yw wdro˝enia systemów informatycznych na zwi´kszenie
mar˝y osiàganej przez przedsi´biorstwo
Wdro˝enie systemów informatycznych mo˝e spowodowaç zmiany w ∏aƒcuchu wartoÊci firmy i w systemie wartoÊci, które powodujà zmniejszenie jego kosztów
dzia∏ania. Przyk∏adem takiej zmiany jest mo˝liwoÊç usprawnienia zakupów przez
automatyzacj´ zbierania informacji o potrzebach ró˝nych jej dzia∏ów. BezpoÊrednim skutkiem tej zmiany jest zwi´kszenie mar˝y przedsi´biorstwa. Jest to niewidoczne dla klientów – otrzymujà oni w Stanie t1 dok∏adnie ten sam produkt,
po tej samej cenie, za pomocà tych samych kana∏ów dystrybucji, promowany
w taki sam sposób, jak w Stanie t0.

15
16

Nabywanie przez firm´ produktów, materia∏ów i surowców.
H. Sroka, w: Systemy informatyczne w organizacjach wirtualnych, praca zbiorowa pod redakcjà
M. Paƒkowskiej, Wydawnictwo Uczelnianie Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach, Katowice 2002, s. 247.
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4.3. Wp∏yw wdro˝enia SI w firmie na oferowanà przez nià wartoÊç
dla klientów
Zmiana wartoÊci dostarczanej przez firm´ klientom oznacza wprowadzenie zmian,
które zmieniajà z ich punktu widzenia ca∏kowità wartoÊç z zakupu produktów
danej firmy. Przedsi´biorstwa oddzia∏ujà na rynek i na nabywców za pomocà
kompleksowego uk∏adu kontrolowanych przez przedsi´biorstwo czynników materialnych i niematerialnych. Uk∏ad ten zosta∏ opisany koncepcjà marketingu-mix
firmy, którego elementami sà: produkt, cena, dystrybucja i promocja17.
Zmiany w marketingu-mix wià˝à si´ ze zmianà wartoÊci oferowanej przez
firm´ klientom. Wzbogacenie produktu, lepsza obs∏uga klienta, ni˝sza cena,
wi´ksza dost´pnoÊç i intensywniejsza promocja oznaczajà, ˝e klient korzystajàc
z oferty danej firmy, uzyskuje wy˝szà wartoÊç.
Zmiany w marketingu-mix firmy oddzia∏ujà równie˝ na sytuacj´ konkurentów: przez zaoferowanie klientowi wy˝szej wartoÊci przez jednà firm´ (w jakiejkolwiek formie) powoduje si´ os∏abienie popytu na produkty innych firm na
tym samym rynku. Dlatego zmiany w marketingu-mix mogà spotkaç si´ z reakcjà konkurentów.
Do zmian wynikajàcych bezpoÊrednio z wdro˝enia systemów informatycznych nale˝à:
1) w zakresie produktu:
• mo˝liwoÊç szybszego rozwoju produktów i us∏ug18,
• mo˝liwoÊç wprowadzenia zmian w cechach produktu19,
• podniesienie jakoÊci obs∏ugi klienta20,
• mo˝liwoÊç oferowania szerszej i bardziej zró˝nicowanej gamy produktów;
2) w zakresie cen:
• mo˝liwoÊç obni˝enia cen produktów dzi´ki oszcz´dnoÊciom uzyskanych
w wyniku wdro˝enia systemów informatycznych,
• mo˝liwoÊç elastycznej modyfikacji cen dzi´ki wykorzystaniu informacji
z systemów ewidencyjnych firmy21 – cena mo˝e byç ró˝nicowana ze wzgl´du na cechy klienta, cykl ˝ycia produktu, geograficznie lub ze wzgl´du
na inne parametry;

17
18

19

20
21

Zgodnie z definicjà marketingu-mix: op. cit., T. Sztucki..., s. 170.
Toby Ward, Intranet ROI: Appraising The Value Of Intranet Investment, A Prescient White Paper, Prescient Digital Media 2002, s. 8–9.
Przyk∏adem sà zmiany, jakie wystàpi∏y na skutek wdro˝enia systemów informatycznych w produktach bankowych.
„Return On Investment From Internal Web System” i 2 bs, www.i2bs.com, luty 2003.
A. J. Grandys, Marketing i technologia informacyjna. O zwiàzkach strategii marketingowych i strategii IT, Katedra Ekonomii i Marketingu Politechniki ¸ódzkiej, ¸ódê 2000, s. 153.
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3) w zakresie dystrybucji:
• mo˝liwoÊç rozwoju elektronicznych kana∏ów dystrybucji,
• monitorowanie efektywnoÊci poszczególnych kana∏ów dystrybucji,
• mo˝liwoÊç elastycznego zarzàdzania zapasami;
4) w zakresie promocji:
• mo˝liwoÊç zbierania, przetwarzania i szybkiego udost´pniania informacji,
• mo˝liwoÊç ró˝nicowania przekazu dla poszczególnych segmentów klientów,
• rozwój mo˝liwoÊci realizowania programów lojalnoÊciowych.

5. Podzia∏ wp∏ywu inwestycji firm w systemy informatyczne
na ich wyniki finansowe – podsumowanie i wnioski
Reasumujàc przedstawionà powy˝ej analiz´, zmiana zysku firmy, która zrealizowa∏a inwestycj´ w systemy informatyczne mo˝e wyp∏ywaç z trzech êróde∏:
ΔZ = ΔRa + ΔR - ΔC,

(9)

gdzie:
ΔC – zmiana (obni˝enie) ponoszonych kosztów,
ΔRa – zmiana (zwi´kszenie) przychodów ze sprzeda˝y produktów firmy wy∏àcznie na skutek zwi´kszenia wielkoÊci produkcji, bez zmian w ˝adnym z elementów marketingu-mix,
ΔR – zmiana (zwi´kszenie) przychodów ze sprzeda˝y produktów na skutek zmian
w wartoÊci dla klientów (wprowadzane sà zmiany w marketingu-mix firmy).
Elementy ΔRa i ΔR mogà wystàpiç w zale˝noÊci od rynku, na jakim dzia∏a firma: ΔRa – w warunkach doskona∏ej konkurencji (przypadek szczególny), ΔR –
na pozosta∏ych formach rynku.
Podzia∏ finansowych efektów wdro˝enia systemów informatycznych na opisane powy˝ej kategorie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia istoty problemów z ich wycenà oraz dla w∏aÊciwej interpretacji wyników takiej wyceny.
ΔC – zmiana poziomu kosztów ponoszonych przez firm´ jest mo˝liwa do
oszacowania przy u˝yciu standardowych metod analizy. Prawid∏owo przeprowadzona wycena nie jest obarczona ryzykiem pope∏nienia istotnego b∏´du.
ΔRa – oszacowanie szczególnego przypadku zwi´kszonych przychodów bez
wprowadzania zmian w wartoÊci oferowanej klientom (w tym w cenie) wymaga
u˝ycia wzoru P*ΔQ. W warunkach modelowych wyceny jest wyeliminowany.
ΔR – wycena efektów finansowych inwestycji w SI, zwiàzanych ze zmianà
w wartoÊci dla klienta (co jest równoznaczne ze zmianami w marketingu-mix fir-
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my) wymaga oszacowania reakcji wielkoÊci sprzeda˝y na te zmiany. Mo˝liwe do
zastosowania metodologie jej przeprowadzenia stwarzajà mo˝liwoÊç pope∏nienia
istotnych b∏´dów w wycenie elementu ΔR.
Problemy z wycenà elementu ΔR mo˝na przeÊledziç na przyk∏adzie mo˝liwego efektu wdro˝enia SI, jakim jest poprawa jakoÊci obs∏ugi klienta. Wycena
efektów finansowych tego dzia∏ania wymaga oszacowania wra˝liwoÊci klientów
na wprowadzonà zmian´. Co wi´cej, zmiana odczuwalna przez klientów mo˝e pociàgnàç za sobà reakcj´ konkurencji, a to stanowi kolejny czynnik wp∏ywajàcy na
zachowania klientów badanej firmy. Reakcja konkurencji musi byç zatem równie˝ uwzgl´dniona w przeprowadzanej wycenie.
Reakcje wielkoÊci sprzeda˝y firmy na zmiany ró˝nego rodzaju czynników
opisuje iloÊciowo funkcja reakcji sprzeda˝y danej firmy22. Metody szacowania funkcji reakcji sprzeda˝y to:
1) metoda statystyczna – polega na zbieraniu danych dotyczàcych wielkoÊci
sprzeda˝y i poziomów zmiennych marketingowych w latach ubieg∏ych,
a nast´pnie oszacowaniu funkcji reakcji sprzeda˝y przy u˝yciu narz´dzi
marketingowych,
2) metoda eksperymentalna – polega na stosowaniu zmieniajàcych si´ poziomów elementów marketingu na dobranych wycinkach – próbach z rynku
i obserwowaniu wielkoÊci sprzeda˝y,
3) metoda szacunku – eksperci wyra˝ajà poglàd na temat oczekiwanej reakcji sprzeda˝y na zmiany w marketingu-mix23.
Ze wzgl´du na oczywiste ograniczenia ka˝dej z wymienionych metod, zw∏aszcza w przypadku w inwestycje w obszarze nowych technologii, wyniki wyceny
elementu ΔR (zmiany przychodów ze sprzeda˝y produktów na skutek zmian w wartoÊci dla klientów) nale˝y uznaç za niepewne.
Z przedstawionego modelu wynikajà nast´pujàce praktyczne wnioski:
• prawid∏owa ocena rentownoÊci inwestycji w systemy informatyczne, których
g∏ównym celem dzia∏ania jest ograniczenie kosztów lub zwi´kszenie produktywnoÊci firmy nie jest obarczona ryzykiem pope∏nienia istotnego b∏´du;
• ocena rentownoÊci inwestycji w systemy informatyczne, których g∏ównym efektem jest wprowadzenie zmian w wartoÊci dla klienta oferowanej przez firm´ (co wià˝e si´ ze zmianami w marketingu-mix) ze wzgl´du na istot´ mechanizmów rynkowych jest obarczona ryzykiem pope∏nienia
znaczàcego b∏´du;

22

23

Ph. Kotler, Marketing. Analiza, Planowanie, Wdra˝anie i Kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa
1994, s. 103.
Ibidem, s. 104–105.
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• ró˝nice w metodologiach wyceny poszczególnych rodzajów efektów wdro˝enia systemów informatycznych nale˝y uwzgl´dniç przy podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych w tym zakresie.

6. Streszczenie
Artyku∏ zawiera model podzia∏u efektów finansowych inwestycji firm w systemy
informatyczne na trzy elementy sk∏adowe: zmian´ poziomu kosztów ponoszonych
przez przedsi´biorstwo, zmian´ przychodów wynikajàcà wy∏àcznie ze zwi´kszonej
produktywnoÊci oraz zmian´ przychodów z tytu∏u dostarczania klientom innej –
w stosunku do stanu przed inwestycjà – wartoÊci. Prawid∏owa wycena wymienionych elementów wymaga zastosowania do ka˝dego z nich odmiennej metodologii.
Najwi´ksze problemy i potencjalne b∏´dy w wycenie, dotyczà zmiany przychodów z tytu∏u wprowadzenia zmian w oferowanej klientom wartoÊci. Ich istotà jest zagadnienie prawid∏owej oceny reakcji otoczenia konkurencyjnego na zaistnia∏à zmian´. Ten kluczowy problem nie dotyczy wyceny pozosta∏ych dwóch
elementów efektów finansowych. Wynikajà stàd istotne ró˝nice w mo˝liwej do
uzyskania precyzji i wiarygodnoÊci wyceny ka˝dego z wymienionych rodzajów efektów inwestycji firmy w systemy informatyczne.
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Teoretyczne aspekty testowania hipotezy efektywnoÊci
rynku walutowego
1. Wprowadzenie
Mechanizmy rzàdzàce kszta∏towaniem p∏ynnych kursów walutowych od wielu lat
sà przedmiotem wielu opracowaƒ teoretycznych i badaƒ empirycznych majàcych
na celu ich identyfikacj´ i wyjaÊnienie. Zrozumienie dynamiki p∏ynnych kursów
walutowych jest zagadnieniem niezwykle istotnym, zarówno z teoretycznego, jak
i praktycznego punktu widzenia1. Wi´kszoÊç teoretycznych modeli i badaƒ empirycznych koncentruje si´ na analizie czynników makroekonomicznych (fundamentalnych), jako „si∏” determinujàcych zachowanie kursów walutowych2. Jednak˝e
opracowane modele makroekonomiczne nie identyfikujà, a tym samym nie wyjaÊniajà istotnych zale˝noÊci rzàdzàcych rynkami walutowymi – z wyjàtkiem teorii parytetu si∏y nabywczej (Purchasing Power Parity), która wydaje si´ prawdziwa w d∏ugim horyzoncie czasowym oraz teorii ubezpieczonego parytetu stóp
procentowych (Covered Interest Rate Parity), popartej wynikami wielu badaƒ empirycznych. Modele makroekonomiczne nie sprawdzajà si´ jednak w praktycznych zadaniach prognozowania wp∏ywu nowych informacji (np. dotyczàcych zmian
wielkoÊci czynników makroekonomicznych) na zmiany kursów walutowych3.
W rezultacie, pojawi∏a si´ teoria, i˝ na zmiany kursów majà decydujàcy
wp∏yw czynniki inne ni˝ obserwowalne zmienne makroekonomiczne4. Pojawi∏y
si´ prace proponujàce analiz´ mikroekonomicznych podstaw rynków walutowych,
jednak prace te nie przyczyni∏y si´ w znaczàcy sposób do poprawy jakoÊci modeli makroekonomicznych5. Cz´Êç badaƒ skoncentrowana zosta∏a z kolei na analizie makroekonomicznych „anomalii” na rynku walutowym. Du˝o uwagi poÊwi´-

1

2

3

4
5

Rynek walutowy jest najbardziej aktywnym rynkiem finansowym Êwiata. Dzienny obrót w po∏owie
lat 90. by∏ porównywalny z sumà rezerw walutowych wszystkich paƒstw Êwiata!
Przeglàd makroekonomicznych modeli kursów walutowych mo˝na znaleêç m.in. w pracach Taylora (1995) czy Flooda i Taylora (1996).
W swojej pracy z 1983 roku Meese i Rogoff stwierdzili, i˝ makroekonomiczne modele tamtych lat
dawa∏y gorsze wyniki prognoz kursów walutowych ni˝ trywialny model b∏àdzenia losowego.
Do takiej konkluzji doszli Dornbusch i Frankel (1988).
G∏ównie dlatego, i˝ badania mikroekonomicznej struktury rynku walutowego nie zosta∏y zintegrowane z „makroekonomicznym” nurtem badaƒ.
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cone zosta∏o kwestii kursów forward jako nieobcià˝onych prognoz przysz∏ych
kursów spot. Teoria ta zosta∏a wielokrotnie empirycznie przetestowana i odrzucona.
W wyniku coraz wi´kszej liczby badaƒ empirycznych dowodzàcych nieadekwatnoÊci teoretycznych modeli kursów walutowych opartych na czynnikach
fundamentalnych do wyjaÊnienia zjawisk na rynkach rzeczywistych, pojawi∏y si´
opracowania poddajàce krytycznej ocenie za∏o˝enia (ich niespe∏nienie w rzeczywistoÊci), na których opiera si´ wi´kszoÊç modeli makroekonomicznych – przede
wszystkim za∏o˝enie o efektywnoÊci informacyjnej rynku walutowego6.

2. Hipoteza efektywnego rynku
Podstawowym za∏o˝eniem le˝àcym u podstaw makroekonomicznych modeli kursów walutowych – a ogólniej cen aktywów finansowych – jest hipoteza efektywnego rynku (Efficient Market Hypothesis). Gdy termin „rynek efektywny” zosta∏
wprowadzony do literatury ekonomicznej, pierwotnie zdefiniowany zosta∏ jako
rynek, który „bardzo szybko dostosowuje si´ do nowych informacji” (Fama,
1970). Szybko okaza∏o si´ jednak, ˝e szybkie dostosowanie do nowych informacji jest wyró˝nikiem istotnym rynku efektywnego, ale nie jedynym. Zmodyfikowana definicja efektywnoÊci rynku okreÊla go jako rynek „w pe∏ni odzwierciedlajàcy wszystkie dost´pne informacje”. Stàd wynika, i˝ rynek przetwarza informacje
racjonalnie, w sensie takim, ˝e ˝adna istotna informacja nie jest pomini´ta oraz
nie wyst´pujà b∏´dy systematyczne. Przyjmuje si´ przy tym istotne za∏o˝enia
o racjonalnych oczekiwaniach i neutralnoÊci wobec ryzyka uczestników rynku.
RacjonalnoÊç oczekiwaƒ uczestników rynku – kluczowa dla efektywnoÊci rynku
– jest jednak równie˝ jedynie hipotezà7.
Powy˝ej przedstawiona definicja jest silnà wersjà hipotezy efektywnego
rynku, która mog∏aby byç prawdziwa jedyne w sytuacji, gdy koszt pozyskania
wszystkich dost´pnych informacji by∏by równy zero. Gdyby bowiem uzyskanie
pewnej informacji wymaga∏o poniesienia okreÊlonych (niezerowych) kosztów, informacja ta musia∏oby wiàzaç si´ z odniesieniem finansowej korzyÊci – by∏aby to
konieczna zach´ta do poniesienia kosztu uzyskania tej informacji. Jednak˝e taka finansowa zach´ta nie mog∏aby istnieç, gdyby informacja ta by∏a ju˝ odzwierciedlona przez rynek (zgodnie z silnà wersjà hipotezy wszystkie historyczne i obecne informacje sà odzwierciedlone w cenach aktywów finansowych, w szczególnoÊci
6

7

Z uwagi na ogromny wolumen obrotu (por. przypis 1) mo˝na by∏oby oczekiwaç, i˝ rynek walutowy
jest wysoce efektywny.
Wspomniana wczeÊniej kwestia kursów forward, które – jak si´ okazuje – nie sà nieobcià˝onà prognozà przysz∏ych kursów spot, stoi w sprzecznoÊci z hipotezà racjonalnych oczekiwaƒ (uczestnicy
rynku podejmujà decyzje inwestycyjne wbrew swoim przewidywaniom).
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w kursach walutowych). W konsekwencji, wyst´powanie w praktyce kosztów pozyskania informacji powoduje, i˝ nie istniejà rynki kapita∏owe silnie efektywne
(silna efektywnoÊç jest mo˝liwa jedynie w teorii). Po raz pierwszy dowiedli tego
faktu Grossman i Stiglitz (1980). S∏absza, ale ekonomicznie bardziej realna, wersja hipotezy zak∏ada, i˝ ceny rynkowe odzwierciedlajà tylko te informacje, dla
których kraƒcowa korzyÊç z wykorzystania tych informacji (rozumiana jako oczekiwany zysk) przewy˝sza kraƒcowy koszt pozyskania ich (Jensen, 1978).
Wed∏ug hipotezy efektywnoÊci rynku walutowego, jedynym czynnikiem
majàcym wp∏yw na zmiany kursów walutowych sà nowe informacje docierajàce
do uczestników rynku, które zostajà natychmiastowo i racjonalnie odzwierciedlone w kursach. W zale˝noÊci od tego, czy informacjami tymi sà informacje historyczne, publicznie dost´pne informacje czy te˝ wszelkie dost´pne informacje (w tym
poufne), wyró˝nia si´ odpowiednio trzy formy hipotezy efektywnoÊci rynku: s∏abà, pó∏-silnà i silnà. W tym uj´ciu rynek jest efektywny, je˝eli na podstawie informacji danego rodzaju nie mo˝na systematycznie osiàgaç ponadprzeci´tnych stóp
zwrotu. Za „przeci´tne” stopy zwrotu przyjmuje si´ stopy wynikajàce z uznanego za benchmark modelu kszta∏towania si´ kursów walutowych.
W 1991 roku, w jednej ze swoich kolejnych prac, Fama zrewidowa∏ definicje trzech wyró˝nionych przez siebie kategorii efektywnoÊci rynku. S∏aba forma
efektywnoÊci zosta∏a rozszerzona do poj´cia „przewidywalnoÊci” stóp zwrotu
uwzgl´dniajàc równie˝ prognozowanie przysz∏ych zmian kursów nie tylko na
podstawie historycznych notowaƒ danego kursu, ale równie˝ z wykorzystaniem
innych danych historycznych. Pó∏-silna forma efektywnoÊci zosta∏a okreÊlona jako „studium przypadku”, czyli badanie reakcji kursów na nowe informacje publiczne. Z kolei trzecia forma efektywnoÊci – silna – przedefiniowana zosta∏a jako „test informacji prywatnych”. Zmiany te zosta∏y zainspirowane przez coraz
liczniejsze wyniki badaƒ empirycznych wskazujàce na mo˝liwoÊç prognozowania
kursów walutowych, odrzucajàc tym samym hipotez´ efektywnoÊci8.
Badania te budzà jednak wiele kontrowersji, m.in. z powodu problemu
„z∏ego modelu” (bad model problem, Fama, 1991)9. Hipoteza efektywnoÊci rynku nie jest empirycznie weryfikowalna bez przyj´cia za∏o˝enia odnoÊnie postaci
modelu opisujàcego kszta∏towanie si´ kursów walutowych. Oznacza to, i˝ empiryczne testy hipotezy efektywnego rynku sà z koniecznoÊci ∏àczonymi testami
8

9

Przytoczonà ewolucj´ poglàdów najlepiej ilustrujà dwie opinie autorstwa samego Famy: pierwsza,
b´dàca zakoƒczeniem jego publikacji z 1965 roku (It seems safe to say that this paper has presented strong and voluminous evidence in favor of the random walk hypothesis) oraz druga, stanowiàca rozpocz´cie jego publikacji z 1991 roku (There is much evidence that stock returns are predictable).
Problem ten okreÊla si´ równie˝ problemem „hipotezy ∏àczonej” (joint hypothesis problem).
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efektywnoÊci rynku oraz konkretnego modelu kursów. Jest to istotne z punktu
widzenia statystycznej weryfikacji hipotezy, poniewa˝ ka˝dy empiryczny rezultat
Êwiadczàcy przeciwko hipotezie efektywnoÊci mo˝e byç interpretowany jako wynik z∏ej specyfikacji modelu.

3. Hipoteza b∏àdzenia losowego
Traktujàc efektywnoÊç rynku jako poj´cie wzgl´dne, a nie absolutne mo˝na przyjàç, i˝ rynek jest tym bardziej efektywny, im mniej przewidywalny jest proces
opisujàcy dynamik´ zmian kursów walutowych. Doskonale efektywny rynek walutowy charakteryzuje si´ zatem, przy opisanych w poprzednim paragrafie za∏o˝eniach, ca∏kowicie losowym procesem kszta∏towania si´ kursów walutowych. Wówczas „najlepszà” prognozà przysz∏ych kursów sà kursy obecne (warunkowa wartoÊç
oczekiwana kursu x w chwili t + 1, pod warunkiem zbioru informacyjnego Ω
w chwili t, równa si´ kursowi x w chwili t):
Et ^ xt + 1 Xth = xt .

Proces stochastyczny dynamiki kursów xt jest procesem b∏àdzenia losowego (Samuelson, 1965). W∏aÊciwie proces ten jest martynga∏em. B∏àdzenie losowe
formalnie wymaga, aby przyrosty procesu by∏y niezale˝nymi zmiennymi losowymi o identycznym rozk∏adzie. To za∏o˝enie nie jest jednak spe∏nione w rzeczywistym Êwiecie, poniewa˝ pojawianie si´ nowych informacji nie jest ca∏kowicie losowe (mimo, i˝ wydaje si´ to sprzeczne z samà ideà „nowej” informacji). Mianowicie,
cz´sto moment pojawienia si´ nowej informacji jest ÊciÊle okreÊlony i znany
wczeÊniej lub te˝ mo˝na go okreÊliç z du˝ym przybli˝eniem. Jedynie „zawartoÊç”
informacyjna jest nieprzewidywalna. W konsekwencji, prawdopodobieƒstwo zmiany ceny jest wi´ksze w pobli˝u oczekiwanego momentu og∏oszenia nowej informacji, jednak˝e kierunek i wielkoÊç zmiany nie mo˝e byç przewidziana.
Wariancje i wy˝sze momenty rozk∏adu zmian cen mogà byç ze sobà skorelowane, o ile pierwsze momenty (warunkowe wartoÊci oczekiwane) sà niezale˝ne. Mo˝emy zatem zapisaç proces kszta∏towania si´ zmian kursów walutowych
jako:
xt = xt - 1 + ft,

gdzie: cov (et, et–k) = 0, dla k = 1, …, t.
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Ewentualna korelacji wariancji czy wy˝szych momentów procesu zmian kursów nie narusza za∏o˝eƒ procesu martynga∏owego (pod warunkiem niezale˝noÊci
warunkowych wartoÊci oczekiwanych). W praktyce wiedza o wyst´powaniu ewentualnej zale˝noÊci przejawiajàcej si´ w wyst´powania du˝ych zmian kursów bezpoÊrednio po innych du˝ych zmianach (bàdê ma∏ych zmian po ma∏ych zmianach)
nie umo˝liwia osiàgania systematycznie ponadprzeci´tnych stóp zwrotu, o ile
kierunki tych zmian sà nie przewidywalne. Nieuzasadnione zatem wydaje si´
odrzucenie hipotezy rynku efektywnego jedynie na podstawie skorelowania wariancji10.
Powszechnie – pomimo powy˝szych uwag – proces kszta∏towania cen okreÊla si´ mianem b∏àdzenia losowego (przy prawdziwoÊci hipotezy efektywnego
rynku). Nale˝y jednak pami´taç – podczas testowania hipotezy efektywnego rynku – o formalnych ró˝nicach mi´dzy martynga∏em a b∏àdzeniem losowym, w szczególnoÊci o wspomnianej powy˝ej kwestii ewentualnych skorelowania wariancji
zmian kursów (mo˝e okazaç si´, i˝ zastosowany test jest zbyt mocny i odrzuca
hipotez´ nawet gdy w rzeczywistoÊci nie ma ku temu podstaw).
Jak ju˝ wspomniano, efektywny rynek walutowy reaguje zmianami kursów
jedynie na pojawiajàce si´ nowe informacje. Uczestnicy rynku, zgodnie z za∏o˝eniami hipotezy efektywnoÊci, budujà swoje oczekiwania odnoÊnie nowych informacji racjonalnie i odzwierciedlajà te oczekiwania w kursach. Je˝eli rzeczywista
„treÊç” informacji dok∏adnie odpowiada oczekiwaniom, to nie powinna mieç miejsca zmiana kursu. Takà informacj´ mo˝na jednak w dalszym ciàgu traktowaç jako nowà informacj´, poniewa˝ ostatecznie rozstrzyga wczeÊniejsze niepewnoÊci
jej dotyczàce. Silna wersja hipotezy zak∏ada, i˝ w kursach odzwierciedlone sà
równie˝ informacje poufne (prywatne). Postulat ten opiera si´ na za∏o˝eniu, i˝
nawet je˝eli informacja poufna zostanie ujawniona jedynie jednemu uczestnikowi rynku, to na podstawie jego decyzji inwestycyjnych wynikajàcych z tej informacji mo˝na wnioskowaç o treÊci tej informacji.
Podsumowujàc, je˝eli kursy walutowe kszta∏tujà si´ zgodnie z procesem
b∏àdzenia losowego, to rynek jest efektywny, a uczestnicy rynku efektywnego formu∏ujà swoje oczekiwania w sposób racjonalny (hipoteza racjonalnych oczekiwaƒ).
Tak sformu∏owana hipoteza b∏àdzenia losowego opiera si´ na tych samych za∏o˝eniach co hipoteza efektywnego rynku. Jednak˝e hipoteza b∏àdzenia losowego
mo˝e byç generalnie stosunkowo ∏atwo przetestowana: na podstawie historycznych wartoÊci kursów (czy te˝ innych danych historycznych) nie mo˝na przewidzieç kursów przysz∏ych, jednoczeÊnie wp∏yw nowych informacji na ich kszta∏towanie powinien byç trwa∏y, a nie chwilowy. Testy hipotezy b∏àdzenia losowego
10

Zagadnienie to zostanie omówione w kolejnych paragrafach.
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pozwalajà zweryfikowaç hipotez´ efektywnoÊci rynku oraz hipotez´ racjonalnych
oczekiwaƒ (przy za∏o˝eniu oboj´tnoÊci uczestników rynku wobec ryzyka11).
Wiele empirycznych badaƒ odrzucajàc hipotez´ efektywnoÊci rynku opiera
si´ na sformu∏owaniu modeli inwestycyjnych generujàcych systematycznie ponadprzeci´tne stopy zwrotu. Takie modele posuwajà si´ krok dalej ni˝ testy hipotezy b∏àdzenia losowego – pokazujà jak wykorzystaç nieefektywnoÊç rynku. Próby sformu∏owania takich modeli wynikajà z przekonania, ˝e nawet je˝eli kursy
walutowe nie kszta∏tujà si´ zgodnie z procesem b∏àdzenia losowego, osiàgni´cie
ponadprzeci´tnych zysków mo˝e byç niemo˝liwe. Tym samym rynek nale˝y uznaç
za efektywny. Je˝eli jednak ponadprzeci´tny zysk jest mo˝liwy do uzyskania –
przy wykorzystaniu pewnej regu∏y inwestowania – rynek musi byç nieefektywny. Nie oznacza to, ˝e testy b∏àdzenia losowego sà bezu˝yteczne. Modele inwestowania mogà stanowiç dowód istnienia nieefektywnoÊci rynku, jednak nie wyjaÊniajà przyczyn tej˝e nieefektywnoÊci, ani te˝ nie identyfikujà procesu
kszta∏tujàcego kursy. Ponadto modele te mogà byç obcià˝one wykorzystaniem technik data mining (ex post, mo˝liwe jest wybranie spoÊród pewnego zbioru rozwa˝anych modeli takiego, który jest najbardziej korzystny z punktu widzenia kryterium oceny, czyli zazwyczaj stopy zwrotu; jednak˝e w momencie obserwacji
danych istnienie owego modelu równie dobrze mog∏o byç nieznane).
Kluczowà ró˝nicà pomi´dzy badaniem efektywnoÊci rynku poprzez modele inwestycyjne, bàdê te˝ poprzez testy hipotezy b∏àdzenia losowego, jest to, i˝
pierwszy sposób jest testem hipotezy alternatywnej, natomiast drugi sposób jest
testem hipotezy zerowej. Oznacza to, i˝ testy hipotezy alternatywnej wymagajà
wykorzystania technik data mining, jako ˝e nie istniejà a priori ˝adne przes∏anki pozwalajàce oceniç s∏usznoÊç wybranego modelu. Tym samym teoretycznie
nieskoƒczony zbiór modeli musi zostaç przetestowany w celu zidentyfikowania
istotnej alternatywy. W przeciwieƒstwie, hipoteza zerowa okreÊla jeden dok∏adnie zdefiniowany model – model b∏àdzenia losowego – który nale˝y przetestowaç.

4. Testy hipotezy b∏àdzenia losowego
Zgodnie z tym co zosta∏o stwierdzone powy˝ej, przes∏ankà do odrzucenia hipotezy efektywnego rynku jest korelacja warunkowych wartoÊci oczekiwanych stochastycznego procesu zmian kursów walutowych. Testy hipotezy zerowej o identycznoÊci i niezale˝noÊci rozk∏adów przyrostów procesu, pomimo zbyt du˝ej mocy
(a tym samym silnej sk∏onnoÊci do pope∏niania b∏´dów pierwszego rodzaju), sà
11

Bez tego za∏o˝enia b∏àdzenie losowe nie jest wystarczajàcym (ani nawet koniecznym) warunkiem
racjonalnoÊci oczekiwaƒ (Kanzler, 1998).

66

Robert Zima

cz´sto wykorzystywane do testowania hipotezy efektywnoÊci. Bardziej odpowiednie wydajà si´ jednak testy hipotezy zerowej o niezale˝noÊci przyrostów procesu
(i ich skoƒczonej wariancji).

4.1. Test ilorazu wariancji
Najcz´Êciej stosowanym testem efektywnoÊci rynku jest test ilorazu wariancji12.
Test ten opiera si´ na jednej z implikacji hipotezy b∏àdzenia losowego, mianowicie na fakcie, i˝ wariancja zmian (przyrostów procesu) kursów walutowych roÊnie liniowo w kolejnych, równych odcinkach czasu13. Hipotezà zerowà jest niezale˝noÊç przyrostów procesu (przy czym ich wariancja musi byç skoƒczona).
Przyjmujemy, ˝e model opisujàcy dynamik´ zmian kursów ma postaç okreÊlonà
równaniem:
xt = xt - 1 + ft,

gdzie: cov (et, et–k) = 0, dla k = 1, …, t.
Niech pt oznacza logarytmy naturalne kursów oraz rt niech oznacza zmiany tych logarytmów. Wówczas:
pt / ln xt,
rt / Δpt = pt - pt - 1 .

Zgodnie z hipotezà zerowà przyrosty sà niezale˝ne, a zatem ich wariancje
sà addytywne, czyli przyk∏adowo wariancja dwuokresowych zmian kursów powinna równaç si´ dwukrotnoÊci wariancji zmian jednookresowych. Zgodnie z tym
iloraz wariancji zmian dwuokresowych oraz dwukrotnoÊci zmian jednookresowych
mo˝emy zapisaç w postaci:
IW]2g =

12

13

Var]r2 + r1g
2Var]r1g

Jakkolwiek sama jego nazwa mo˝e wydawaç si´ sprzeczna z tym, co zosta∏o powiedziane w poprzednich paragrafach – mianowicie, i˝ korelacje wariancji nie sà wystarczajàcà podstawà odrzucenia hipotezy efektywnoÊci.
Wariancja k-tej ró˝nicy ceny jest równa k razy pierwsza ró˝nica ceny (k okreÊla kolejne odcinki
czasowe na jakie podzielono badany przedzia∏ czasu).
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lub ogólnie:
IW]k g =

Var]rk + f + r1g
.
kVar]r1g

WartoÊç IW (k) powinna wynosiç 1. W praktyce jednak jest ona zazwyczaj
ró˝na od jednoÊci. Wówczas nale˝y sprawdziç czy odchylenie to jest statystycznie istotne. Do tego potrzebna jest jednak znajomoÊç rozk∏adu statystyki testowej. Rozk∏ad tej statystyki zale˝y od rodzaju przyj´tej hipotezy zerowej. Przyjmijmy, i˝ hipoteza zerowa w dalszym ciàgu oznacza niezale˝noÊç i skoƒczonoÊç
wariancji zmian kursów14.
Kompletna analiza testu ilorazu wariancji przeprowadzona zosta∏a przez
MacKinlay’a i Lo (1988, 1989)15. Iloraz wariancji jednookresowych i k-okresowych
(przy czym analizowane okresy czasowe nie muszà byç roz∏àczne) zmian kursów,
w postaci zgodnej z za∏o˝eniem o warunkowej heteroskedastycznoÊci16, mo˝na
przedstawiç nast´pujàco (przy za∏o˝eniu, ˝e dysponujemy nk + 1 obserwacjami):
nk

IW ^kh =

1
ti
_ pi- pi - k- kn
nk - 1 i !
=k
nk

1
!_ p - p - nt i
k ^nk - k + 1h ^1 - 1/nh i - 1 i i - 1

,

gdzie: Êrednia zmiana kursu w badanej próbie danych wynosi:
t = 1
n
nk

nk

!^ pi - pi - 1h = nk1 ^ pnk - p0h .

i=1

Statystyka ilorazu wariancji ma wówczas postaç:
W]k g =

14

15

16

IW]k g - 1
,
it ]k g

Liczne badania empiryczne dowodzà, ˝e wariancja zmian logarytmów kursów jest zmienna w czasie.
MacKinley i Lo okreÊlili rozk∏ad statystyki testowej zarówno dla za∏o˝enia o niezale˝noÊci i identycznym rozk∏adzie zmian kursów, jak i dla s∏abszego za∏o˝enia o braku korelacji i skoƒczonej wariancji zmian kursów.
HeteroskedastycznoÊç oznacza zmiennoÊç wariancji w czasie.
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gdzie: wspó∏czynnik w mianowniku ma postaç:
nk

it ]kg = 4

2

! b1 - ki l

k-1

!^ p j - p j - 1 - nt h2 ^ p j - i - p j - i - 1 - nt h2
j=i+1
nk

2

t h2 o
e !^ p j - p j - 1 - n

i=1

.

j=1

Statystyka ta ma asymptotycznie rozk∏ad standardowy normalny:
lim W]k g + N]01
, g.

n"3

MacKinley i Lo dowiedli, ˝e mimo asymptotycznoÊci rozk∏adu, ma on na
tyle dobre w∏asnoÊci, i˝ mo˝na go stosowaç do weryfikacji hipotezy zerowej w skoƒczonych próbach danych.
PrawdziwoÊç hipotezy zerowej oznacza, i˝ iloraz wariancji nie powinien
statystycznie istotnie ró˝niç si´ od jeden dla dowolnego k. Jednak im wi´ksze k,
przy wykorzystaniu roz∏àcznych odcinków czasowych, tym mniejsza licznoÊç próbki, co mo˝e powodowaç znaczne rozbie˝noÊci wyników dla ró˝nych k. Wykorzystanie nak∏adajàcych si´ przedzia∏ów czasowych (przedzia∏ów b´dàcych wielokrotnoÊcià odcinka pierwotnego, przesuni´tych wzgl´dem siebie o jeden odcinek
pierwotny) ma zatem swoje praktyczne uzasadnienie.
Pojawia si´ jednak problem – zauwa˝ony po raz pierwszy przez Richardsona i Smitha (1991) – polegajàcy na tym, i˝ ilorazy wariancji wyznaczone dla
ró˝nych k z wykorzystaniem nieroz∏àcznych odcinków czasowych sà od siebie wzajemnie zale˝ne. Generalnie przyjmuje si´, ˝e wystarczajàcà podstawà odrzucenia
hipotezy zerowej (czyli hipotezy o b∏àdzeniu losowym zmian kursów) jest iloraz
wariancji znaczàco ró˝ny od jeden przynajmniej dla jednego k. Zatem, aby nie
odrzuciç hipotezy zerowej ilorazy wariancji dla wszystkich k muszà byç nieistotnie ró˝ne od jeden.
W przypadku analizowania nieroz∏àcznych odcinków czasowych wyst´puje
tendencja dodatniej korelacji ilorazów wariancji, tzn. odrzucenie hipotezy zerowej dla pewnego k jest bardziej prawdopodobne, gdy odrzucone zosta∏y hipotezy
dla innych k i odwrotnie. Dlatego te˝ wykorzystywanie ∏àcznie wielu indywidualnych ilorazów wariancji dla nieroz∏àcznych przedzia∏ów czasowych mo˝e zwi´kszyç prawdopodobieƒstwo odrzucenia hipotezy zerowej, gdy w rzeczywistoÊci jest
prawdziwa (zwi´kszyç moc testu)17. Stàd mo˝na wyciàgnàç wniosek, i˝ wniosko17

Intuicyjnie poprawne wydaje si´ oczekiwaç, i˝ przy du˝ej próbce danych niektóre wartoÊci statystyki testowej mogà byç istotne, mimo i˝ zmiany kursów sà w rzeczywistoÊci losowe.
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wanie na podstawie ∏àcznej oceny indywidualnie wyznaczonych statystyk mo˝e
prowadziç do zbyt cz´stego odrzucania hipotezy b∏àdzenia losowego. Istnieje jednak wiele empirycznych dowodów tezy wprost przeciwnej.
Wspomniani Richardson i Smith zaproponowali wykorzystanie statystyki
c2 do oceny ∏àcznej istotnoÊci indywidualnych statystyk ilorazu wariancji. Okazuje si´ jednak, ˝e tak okreÊlony test ma ma∏à moc, mimo i˝ pojedyncze testy
cechuje wysoka moc.
Powy˝szy problem nie zosta∏ jak dotàd jednoznacznie rozwiàzany. Ciekawe
podejÊcie alternatywne mo˝na znaleêç w pracy Kanzlera (1998) – ∏àcznà istotnoÊç indywidualnych testów ilorazu wariancji wyznacza on jako median´ poziomów istotnoÊci pojedynczych testów.
W sytuacji, gdy powy˝szej opisana statystyka odrzuca hipotez´ zerowà, to
do interpretacji otrzymanych wyników mo˝e pos∏u˝yç nast´pujàca równoÊç (wprowadzona przez MacKinley’a i Lo):
k-1
Var]rk + f + r1g
i
= 1 + 2 / b1 - k l $ t]k g,
kVar]r1g
i=1

gdzie: r(k) jest wspó∏czynnikiem autokorelacji rz´du k szeregu czasowego logarytmicznych zmian kursów walutowych.
Je˝eli otrzymane wyniki badaƒ empirycznych ilorazu wariancji sà wi´ksze
od jeden, to Êwiadczy to o przewadze wyst´powania dodatnich wspó∏czynników
autokorelacji w analizowanym szeregu czasowym i odwrotnie – iloraz wariancji
mniejszy od jeden wskazuje na przewag´ ujemnych wspó∏czynników autokorelacji. Wyst´powanie istotnie ró˝nych od zera wspó∏czynników autokorelacji wskazuje na mo˝liwoÊç przewidywania przysz∏ych zmian cen na podstawie jedynie danych historycznych. Stoi to w sprzecznoÊci z s∏abà formà hipotezy efektywnoÊci
rynku. Do rozstrzygni´cia pozostaje wówczas kwestia, czy nieefektywnoÊç ta jest
ekonomicznie op∏acalna (zgodnie z postulatem Grossmana i Stiglitza).
Innym sposobem analizy wyników testu ilorazu wariancji jest odwo∏anie
si´ do modeli przestrzelonego kursu walutowego18. Takie podejÊcie proponujà m.in.
w swoim niedawnym, artykule Grotowski i Wyroba (2004). Dochodzenie do równowagi, po zaistnieniu zjawiska powodujàcego przestrzelenie kursu, powoduje
wyst´powanie czasowych autokorelacji.

18

Opis modelu przestrzelonego kursu walutowego, z wyjaÊnieniem przyczyn przeszacowania bàdê niedoszacowania kursu oraz analizà etapów dochodzenia do równowagi, mo˝na znaleêç np. w ksià˝ce
Joriona i Khoury’ego (1996).
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4.1. Testy pierwiastków jednostkowych
Idea powy˝ej przedstawionego testu ilorazu wariancji opiera∏a si´ na testowaniu
implikacji b∏àdzenia losowego. Innà mo˝liwoÊcià jest bezpoÊrednie testowanie
modelu b∏àdzenia losowego. Niech hipoteza zerowa stwierdza, i˝ dynamika kursów
walutowych opisana jest modelem b∏àdzenia losowego, zgodnie z równaniem:
xt = xt - 1 + ft,

gdzie: et sà niezale˝nymi zmiennymi losowymi o rozk∏adzie normalnym z zerowà wartoÊcià oczekiwanà i sta∏à wariancjà.
PrawdziwoÊç hipotezy zerowej mo˝na zweryfikowaç poprzez sprawdzenie
czy wspó∏czynnik przy zmiennej niezale˝nej w powy˝szym równaniu rzeczywiÊcie wynosi 1 (sprawdzenie istotnoÊci pierwiastka jednostkowego) – hipoteza alternatywna ma bowiem postaç:
xt = a $ xt - 1 + ft / a < 1.

Podstawà do odrzucenia hipotezy zerowej jest sytuacja, w której statystyka testowa (standardowa t-statystyka dla wspó∏czynników regresji) ma rozk∏ad
t–Studenta.
W przypadku uwzgl´dnienia wyrazu wolnego (dryfu) badany model przyjmuje postaç:
xt = n + a $ xt - 1 + ft .

Hipoteza zerowa zak∏ada wówczas dodatkowo m = 0; statystyka testowa
(t–statystyka dla wspó∏czynnika a) ma natomiast rozk∏ad Dickeya-Fullera.
ObecnoÊç pierwiastków jednostkowych nie sà warunkiem wystarczajàcym
procesu b∏àdzenia losowego, a jedynie warunkiem koniecznym. Dodatkowo, zmiany kursów muszà byç niezale˝ne (nie mo˝na okreÊliç przysz∏ych zmian na podstawie zmian historycznych). Mo˝na to zweryfikowaç za pomocà standardowych
testów regresji, zazwyczaj za pomocà testu Durbina-Watsona, który sprawdza korelacje pomi´dzy kolejnymi czynnikami et. Brak autokorelacji jest istotny, jednak
zmiany kursów nie muszà mieç rozk∏adu normalnego. W szczególnoÊci heteroskedastycznoÊç nie ma wp∏ywu na asymptotyczny rozk∏ad wi´kszoÊci statystyk
pierwiastków jednostkowych19.
19

Wp∏yw mo˝e mieç np. w przypadku ma∏ej licznoÊci analizowanej próby.
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Innà metodà identyfikacji podstaw odrzucenia hipotezy zerowej jest uwzgl´dnienie w regresji opóênionych w czasie zmian kursów i analiza ich istotnoÊci.
Analizowany model przyjmuje postaç:
xt = n + a $ xt - 1 + b1Δxt - 1 + b2 Δxt - 2 + f + b k Δxt - k = ft .

Testem weryfikujàcym hipotez´ zerowà, rozszerzonà w porównaniu z poprzednià o nieistotnoÊç opóênionych zmian kursów, jest rozszerzony test Dickeya-Fullera (Augmented Dickey-Fuller, ADF). Problemem, jaki pojawia si´ przy
takim okreÊleniu modelu, jest wartoÊç parametru k (czyli iloÊç uwzgl´dnionych
historycznych zmian kursów). Zazwyczaj test ADF przeprowadza si´ dla ró˝nych
wartoÊci k, a nast´pnie porównuje si´ otrzymane wyniki. Statystyka testowa powinna teoretycznie mieç asymptotyczny rozk∏ad Dickeya-Fullera (podobnie jak
poprzedni model). Jednak twierdzenie to jest nie do koƒca prawdziwe z powodu
brak przes∏anek a priori wyboru optymalnego k. W zwiàzku z tym nieuniknione jest okreÊlenie empirycznie wartoÊci k na podstawie badanej próbki, co powoduje pewne perturbacje zwiàzane z rozk∏adem statystyki testowej20.
Z testami pierwiastków jednostkowy zwiàzany jest kolejny istotny problem, mianowicie: s∏aba moc tych testów. W zwiàzku z tym wiarygodnoÊç ich wyników jest niska. W celu jej zwi´kszenia wykorzystuje si´ zazwyczaj analiz´ potwierdzajàcà (confirmatory analysis). Opis jej procedury mo˝na znaleêç np.
w pracach Maddala i Kima (1998) oraz Grotowskiego i Wyroby (2004).

5. Podsumowanie
Celem niniejszego artyku∏u by∏o zwrócenie uwagi potencjalnych badaczy efektywnoÊci rynku walutowego na istotne niuanse zwiàzane z testowaniem hipotezy efektywnoÊci. Analiza dwóch przyk∏adowych testów reprezentujàcych odmienne podejÊcia do testowania hipotezy b∏àdzenia losowego poprzedzona zosta∏a
krótkim opisem wcià˝ ewoluujàcej teorii efektywnoÊci rynku, który mia∏ na cele
uwypuklenie fundamentalnych za∏o˝eƒ le˝àcych u podstaw tej˝e teorii, których
prawdopodobne niespe∏nienie w rzeczywistoÊci mo˝e rzutowaç na interpretacj´
wyników formalnych testów statystycznych. Zaprezentowane zosta∏y szczegó∏owo problemy zwiàzane z odpowiednim przeprowadzeniem i interpretacjà wyników bodaj najcz´Êciej stosowanego testu hipotezy b∏àdzenia losowego, jakim jest
test ilorazów wariancji. Naszkicowane zosta∏y równie˝ problematyczne kwestie

20

Dalszà dyskusj´ znaleêç mo˝na mi´dzy innymi w pracach Halla (1994) czy Kanzlera (1998).
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zwiàzane z reprezentujàcym inny nurt testowania hipotezy b∏àdzenia losowego
testem pierwiastków jednostkowych Dickeya-Fullera.
Motywacjà do poruszenia owych kwestii by∏y niespójne (a niekiedy sprzeczne) wyniki licznych badaƒ empirycznych przeprowadzanych na przestrzeni ostatnich lat oraz zwiàzane z tym niejednoznaczne ich interpretacje.
W zamierzeniu autora artyku∏ ten ma stanowiç punkt wyjÊcia do empirycznej analizy danych pochodzàcych z rzeczywistych rynków walutowych, przy
uwzgl´dnieniu zasygnalizowanych w artykule istotnych – teoretycznych i praktycznych – aspektów testowania hipotezy efektywnoÊci, i wyciàgni´cia z otrzymanych wyników jak najbardziej wiarygodnych wniosków o efektywnoÊci rynków
walutowych, a w szczególnoÊci polskiego rynku walutowego.
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Szko∏a G∏ówna Handlowa

Rola zabezpieczeƒ finansowych roszczeƒ klientów
w stosunku do organizatorów turystyki
i poÊredników turystycznych
1. Wprowadzenie
Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o us∏ugach turystycznych1, wymaga od przedsi´biorcy, wykonujàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz poÊredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów
o Êwiadczenie us∏ug turystycznych, zawarcia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów. Zgodnie z art. 5 ust. 1
wymienionej ustawy te zabezpieczenia finansowe majà na celu pokrycie kosztów
powrotu klientów do kraju w sytuacji, gdy organizator turystyki lub poÊrednik
turystyczny wbrew obowiàzkowi nie zapewnia tego powrotu, jak równie˝ pokrycie zwrotu wp∏at wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiàzaƒ
umownych.
Obowiàzek posiadania odpowiedniej gwarancji lub umowy ubezpieczenia dotyczy ca∏ego okresu wykonywania dzia∏alnoÊci i dokumenty potwierdzajàce zawarcie kolejnych tego typu umów wskazani przedsi´biorcy majà obowiàzek sk∏adaç w oryginale w∏aÊciwemu wojewodzie przed up∏ywem terminu obowiàzywania
umowy poprzedniej. Minimalnà wysokoÊç sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej okreÊla obecnie rozporzàdzenie Ministra Finansów z 14 lutego 2005
roku w sprawie minimalnej wysokoÊci sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià wykonywanà przez organizatorów
turystyki i poÊredników turystycznych2. Natomiast szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, które organizatorzy turystyki i poÊrednicy turystyczni sà
zobowiàzani zawrzeç, jeÊli nie zawarli umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, okreÊla rozporzàdzenie Ministra Finansów z 17 lutego 2005 roku w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià wykonywanà
przez organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych3.

1
2
3

Jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.
Dz.U. Nr 32, poz. 279.
Dz.U. Nr 32, poz. 281.
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Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o us∏ugach turystycznych treÊç analizowanych
gwarancji lub umowy ubezpieczenia powinna obejmowaç upowa˝nienie dla wojewody lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wyp∏aty zaliczki
na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju. Na podstawie ust. 5 powo∏anego
artyku∏u wojewoda jest uprawniony do wyst´powania na rzecz klientów w sprawach
wyp∏aty Êrodków z tytu∏u umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo
umowy ubezpieczenia, na zasadach okreÊlonych w treÊci tych umów. Przy tym z sumy okreÊlonej w takiej umowie pokrywa si´ w pierwszej kolejnoÊci koszty sprowadzenia klientów do kraju, co ustala ust. 6 analizowanego artyku∏u. Je˝eli pozosta∏a suma gwarancji jest niewystarczajàca na zwrot wszystkich wp∏at wniesionych
przez klientów, to wyp∏aty obni˝a si´ proporcjonalnie do wysokoÊci pozosta∏ej sumy.
Celowe jest zbadanie form i zakresu wymienionych zabezpieczeƒ finansowych roszczeƒ klientów korzystajàcych z us∏ug turystycznych, polegajàcych na
organizowaniu imprez turystycznych lub wykonywaniu na zlecenie klienta czynnoÊci faktycznych i prawnych zwiàzanych z zawieraniem umów o Êwiadczenie
us∏ug turystycznych. Wymaga to dokonania analizy obowiàzujàcych przepisów
prawnych oraz oceny wykorzystania w praktyce przez organizatorów turystyki
i poÊredników turystycznych poszczególnych rodzajów zabezpieczeƒ finansowych.
Nale˝y przy tym zwróciç uwag´ na fakt, czy interesy klientów korzystajàcych ze
wskazanych us∏ug turystycznych sà nale˝ycie chronione przez przewidziane ustawà o us∏ugach turystycznych formy i zakres zabezpieczeƒ finansowych roszczeƒ
klientów w stosunku do organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych.
Trzeba równie˝ uwzgl´dniç dodatkowo wp∏yw, jaki dokonana likwidacja zezwoleƒ na dzia∏alnoÊç organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych wywar∏a na analizowane zabezpieczenia finansowe roszczeƒ klientów. Wskazane zezwolenia zosta∏y zastàpione nowà form´ reglamentacji dzia∏alnoÊci gospodarczej, jakà
jest tzw. dzia∏alnoÊç regulowana. Zmiany te nastàpi∏y w wyniku uchwalenia ustawy
z 2 lipca 2004 roku o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej4 oraz przepisów wprowadzajàcych t´ ustaw´5. W∏aÊnie ustawa zawierajàca przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej zmieni∏a ustaw´ o us∏ugach turystycznych, wprowadzajàc do niej form´ reglamentacji w postaci dzia∏alnoÊci regulowanej.

2. Formy i zakres zabezpieczeƒ finansowych
W paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej sà stosowane bardzo ró˝ne formy
zabezpieczeƒ finansowych roszczeƒ klientów korzystajàcych z us∏ug turystycz4
5

Dz.U. Nr 173, poz. 1807.
Dz.U. Nr 173, poz. 1808.
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nych. Dyrektywa Rady z 30 czerwca 1990 roku o podró˝ach turystycznych za cen´ zrycza∏towanà (90/314/EWG)6, przewiduje w art. 7, ˝e organizator lub sprzedawca powinien zapewniç wystarczajàcy dowód zabezpieczenia finansowego na
pokrycie kosztów sprowadzenia do kraju konsumenta, w przypadku niewyp∏acalnoÊci lub upad∏oÊci. Przy tym zgodnie z art. 8 paƒstwa cz∏onkowskie mogà przyjàç dla ochrony konsumenta postanowienia bardziej rygorystyczne ni˝ w dyrektywie. Dyrektywa wi´c nie narzuca tutaj jakiegoÊ rozwiàzania i mo˝liwe sà rozmaite
uj´cia ustawowe tego warunku zapewnienia wiarygodnoÊci finansowej przedsi´biorcy Êwiadczàcego us∏ugi turystyczne. Stosowane sà w szczególnoÊci takie instrumenty finansowe, jak: ubezpieczenie, zablokowany rachunek bankowy w odpowiedniej wysokoÊci, lokata odpowiedniej kwoty w funduszu gwarancyjnym czy
wykorzystanie instytucji funduszu powierniczego itp.7 W takich paƒstwach, jak:
Francja, Wielka Brytania, Szwecja i Dania, zastosowano rozwiàzanie w postaci
obowiàzku cz∏onkostwa organizatora turystyki w specjalnym Funduszu Gwarancyjnym Turystyki, do którego przedsi´biorca Êwiadczàcy us∏ugi turystyczne musi wnieÊç okreÊlonà kwot´ depozytu8.
Powo∏ana wy˝ej ustawa o us∏ugach turystycznych umo˝liwia przedsi´biorcy b´dàcemu organizatorem turystyki lub poÊrednikiem dokonanie wyboru formy zabezpieczenia finansowego spoÊród trzech ich rodzajów: umowy gwarancji
bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na
rzecz klientów. Poza wy˝ej wspomnianymi uprawnieniami wojewody ustawa ta
nie okreÊla bli˝ej charakteru ani zakresu poszczególnych tych form zabezpieczeƒ
finansowych. Wymagajà wi´c one analizy z punktu widzenia innych obowiàzujàcych przepisów prawnych.
Umowa gwarancji bankowej i umowa gwarancji ubezpieczeniowej sà zazwyczaj zaliczane do tzw. gwarancji koncesyjnych, wymaganych w zwiàzku z wydaniem zezwolenia czy koncesji na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej danego typu. W literaturze przedmiotu wskazuje si´, ˝e majà one na celu zabezpieczenie
okreÊlonego interesu organu zezwalajàcego lub koncesyjnego bàdê podmiotów reprezentowanych przez ten organ9. W wypadku omawianych w niniejszej pracy
zabezpieczeƒ finansowych chodzi niewàtpliwie o interesy klientów organizatorów
turystyki i poÊredników turystycznych.
6
7

8

9

Dz.U. WE Nr L 158/59 z 23.6.1990.
Zob. E. ¸´towska, Europejskie prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2004, s. 338; A. Bia∏y, M. Przybylski, Bankructwa ka˝à myÊleç (Nowe zabezpieczenia dla biur podró˝y), „Rzeczpospolita” z 17–18 lipca 2004 r.
Zob. bli˝ej J. Wrona w pracy zbiorowej pod red. C. Banasiƒskiego, Standardy wspólnotowe w polskim
prawie ochrony konsumenta, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004, s. 85.
Tak J. Kukie∏ka, D. Poniewierka, Ubezpieczenia finansowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2003, s. 101 i 163–168.
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Umowa gwarancji bankowej i umowa gwarancji ubezpieczeniowej nie sà jednolicie kwalifikowane w literaturze prawniczej i ekonomicznej. Przewa˝a stanowisko, ˝e sà to umowy nienazwane, zawierane na zasadzie swobody umów10. Wynika to z faktu, ˝e regulacje ustawowe tych umów sà jedynie fragmentaryczne.
Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe11 w art. 81 definiuje gwarancj´ bankowà jako jednostronne zobowiàzanie banku-gwaranta, ˝e po spe∏nieniu
przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) konkretnych warunków zap∏aty, które mogà byç stwierdzone okreÊlonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent za∏àczy do sporzàdzonego we wskazanej formie ˝àdania zap∏aty, bank ten wykona Êwiadczenie pieni´˝ne na rzecz beneficjenta gwarancji –
bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem innego banku. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e prawo
bankowe w ogóle nie u˝ywa okreÊlenia umowa gwarancji bankowej i nie normuje wyraênie jej treÊci ani sposobu zawarcia12.
Jeszcze bardziej fragmentaryczne jest uregulowanie umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Ustawa z 22 maja 2003 roku o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej13 w art.
3 ust. 3 zalicza do czynnoÊci ubezpieczeniowych m.in. zawieranie umów gwarancji ubezpieczeniowych. W kilku dalszych przepisach tej ustawy równie˝ zosta∏o
u˝yte poj´cie umowy gwarancji ubezpieczeniowej bez bli˝szego okreÊlenia jej treÊci i sposobu zawarcia. Za∏àcznik zaÊ do tej ustawy zaliczy∏ gwarancj´ ubezpieczeniowà do dzia∏u II ubezpieczeƒ, obejmujàcego inne ubezpieczenia osobowe ni˝
na ˝ycie oraz ubezpieczenia majàtkowe14.
Jedyne wyznaczenie zakresu zabezpieczeƒ finansowych, jakimi sà umowa
gwarancji bankowej i umowa gwarancji ubezpieczeniowej, znajduje si´ w powo∏anym wy˝ej rozporzàdzeniu Ministra Finansów z 14 lutego 2005 roku. OkreÊlajàc minimalnà wysokoÊç sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dla
dzia∏alnoÊci organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych, wskazane roz10

11
12
13
14

Zob. bli˝ej tam˝e, s. 86; J. Gospodarek, Prawo turystyczne w zarysie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2003, s. 139–140; A. Koch, Umowa gwarancji bankowej, w pracy zbiorowej pod red. J. Panowicz-Lipskiej, System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowiàzaƒ – cz´Êç
szczegó∏owa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 482; K. Liberadzki, M. Liberadzki, Konstrukcja prawna gwarancji bankowej w obrocie krajowym, Studia i Prace Kolegium Zarzàdzania
i Finansów, z. 49, wyd. SGH, Warszawa 2004, s. 39 i nast. Odmiennie G. Tracz, Umowa gwarancji ze szczególnym uwzgl´dnieniem gwarancji bankowej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków
1998, s. 122–123; Z. Radwaƒski, J. Panowicz-Lipska, Zobowiàzania – cz´Êç szczegó∏owa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 224.
Jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.
PodkreÊla to A. Koch, op. cit., s. 486.
Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.
Ciekawostk´ stanowi, ˝e na gruncie poprzednio obowiàzujàcej ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 roku kwestionowano dopuszczalnoÊç samoistnej gwarancji ubezpieczeniowej.
Zob. w tej kwestii J. Kufel, Ubezpieczenia gospodarcze w orzecznictwie sàdowym, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznaƒ 2002, s. 23–25.

78

Jerzy Gospodarek

porzàdzenie odwo∏a∏o si´ do 6% rocznych przychodów z tytu∏u prowadzonej dzia∏alnoÊci. Rozwiàzanie to wywo∏uje wàtpliwoÊci w Êwietle orzeczenia Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci (ETS) w sprawie Rechberger, w którym Trybuna∏
ten podkreÊli∏, ˝e ˝aden przepis dyrektywy 90/314/EWG nie upowa˝nia do twierdzenia, ˝e obowiàzek gwarancji wynikajàcy z art. 7 tej dyrektywy pozwala na ograniczenie sumy gwarancji i nale˝y uznaç to za niedopuszczalne15. Trzeba te˝
przytoczyç orzeczenie ETS w sprawie Dillenkofer, w którym zosta∏o podkreÊlone, ˝e gwarancja na wypadek niewyp∏acalnoÊci musi pokrywaç wszystkie koszty
poniesione przez konsumenta16.
Z kolei umowa ubezpieczenia na rzecz klientów jako forma zabezpieczenia
finansowego roszczeƒ klientów w stosunku do organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych jest unormowana w tytule XXVII k.c.17 W uj´ciu ustawy
o us∏ugach turystycznych jest to umowa na rzecz osoby trzeciej, uregulowana
w art. 808 k.c. Istotà ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej jest fakt, ˝e przedmiotem ubezpieczenia jest interes ubezpieczajàcego, a nie osoby trzeciej, która
jest tylko podmiotem ubezpieczonego interesu, czyli uprawnionym18. Ponadto podkreÊlenia wymaga, ˝e zmieniony z dniem 1 stycznia 2004 roku art. 10 ustawy
o us∏ugach turystycznych w swym ust. 2 w obecnym brzmieniu nada∏ omawianemu ubezpieczeniu charakter ubezpieczenia obowiàzkowego. Przepis ten na∏o˝y∏
obowiàzek zawarcia umowy ubezpieczenia, która tym samym podlega ustaleniom
ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych19. Zgodnie z art. 11 tej ostatniej ustawy obowiàzkowymi ubezpieczeniami
jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna podmiotów obj´tych ubezpieczeniem za
szkody wyrzàdzone m.in. przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci okreÊlonej w ustawie
wprowadzajàcej taki obowiàzek.
Ustawa o us∏ugach turystycznych jest takà w∏aÊnie ustawà. Wydane na jej
podstawie, powo∏ane wy˝ej rozporzàdzenie Ministra Finansów z 17 lutego 2005
roku przewiduje w § 4, ˝e analizowany obowiàzek ubezpieczenia powstaje najpóêniej w dniu z∏o˝enia wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych, b´dàcego rejestrem dzia∏alnoÊci regulowanej. Jest to wy-
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Omówienie powo∏anego orzeczenia ETS zob. J. Wrona, op. cit., s. 87.
W kwestii tego orzeczenia ETS zob. E. ¸´towska, op. cit., s. 339.
Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm. Szczegó∏owe omówienie umowy ubezpieczenia zob. M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, w pracy zbiorowej pod red. J. Panowicz-Lipskiej, System Prawa Prywatnego, t. 8, op. cit., s. 661–772.
PodkreÊla to E. Kowalewski, Umowa ubezpieczenia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Toruƒ 2002, s. 61.
Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.
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móg zarówno dla ubezpieczajàcego, jak i dla zak∏adu ubezpieczeƒ, który nie mo˝e odmówiç zawarcia takiej umowy, jeÊli mieÊci si´ ona w zakresie jego dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej20.
Zawarta wówczas umowa ubezpieczenia obowiàzkowego obejmuje swym
zakresem – zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 omawianego aktu wykonawczego – pokrycie
kosztów sprowadzenia klientów do kraju oraz pokrycie zwrotu wp∏at wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiàzaƒ umownych. Przy tym dotyczy to wszystkich szkód zwiàzanych z umowami o Êwiadczenie us∏ug turystycznych zawartych w okresie ubezpieczenia, choçby ich wykonanie jeszcze nie nastàpi∏o
i to bez mo˝liwoÊci umownego ograniczenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aty
odszkodowaƒ. W przeciwieƒstwie do gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, które obejmujà ca∏à dzia∏alnoÊç danego organizatora turystyki lub poÊrednika turystycznego, umowa ubezpieczenia obowiàzkowego okreÊla minimalnà sum´ gwarancyjnà na rzecz jednego klienta. Jest to rozwiàzanie korzystniejsze dla
organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych, co podkreÊla si´ w literaturze przedmiotu21.

3. Analiza wykorzystywanych form zabezpieczeƒ finansowych
Potwierdzeniem powy˝szego spostrze˝enia sà dane statystyczne dotyczàce rodzajów zabezpieczeƒ finansowych posiadanych przez organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych, co uprzednio ujawnia∏ Centralny Rejestr Zezwoleƒ (CRZ)
prowadzony na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o us∏ugach turystycznych, a obecnie zawiera Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych, prowadzona na tej samej, choç zmienionej podstawie przez Ministra
Gospodarki i Pracy jako ministra w∏aÊciwego do spraw turystyki. Od poczàtku
zdecydowanie dominujà w tym zakresie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów.
Wed∏ug danych z koƒca kwietnia 2001 roku, na ogólnà liczb´ 3368 zezwoleƒ na dzia∏alnoÊç organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych a˝ 2780
by∏o zwiàzanych z umowà ubezpieczenia na rzecz klientów, co stanowi∏o 82,54%
wszystkich zabezpieczeƒ finansowych. Gwarancji bankowych by∏o wówczas udzielonych 77 (2,29%), a gwarancji ubezpieczeniowych 510 (15,14%)22. W po∏owie 2002
roku, na 3602 podmioty turystyczne wpisane do CRZ a˝ 3327 organizatorów tu-
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Zob. K. Przewalska, M. Orlicki, Nowe prawo ubezpieczeƒ gospodarczych, Oficyna Wydawnicza
Branta, Bydgoszcz–Warszawa–Poznaƒ 2004, s. 245–246.
Zob. J. Kukie∏ka, D. Poniewierka, op. cit., s. 168; M. Przybylski, Biznes coraz bardziej ryzykowny,
„Rzeczpospolita” z 23 czerwca 2004 r.
Dane CRZ z dnia 27 kwietnia 2001 r.
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rystyki i poÊredników turystycznych zawar∏o umow´ ubezpieczenia na rzecz klientów, co stanowi∏o 92,37% wszystkich zabezpieczeƒ finansowych. Przy tym liczba
gwarancji bankowych spad∏a do 33 (0,92%), a liczba gwarancji ubezpieczeniowych wynosi∏a tylko 242 (6,72%)23.
Na poczàtku 2003 roku, na ogólnà liczb´ 3640 podmiotów turystycznych
wpisanych do CRZ a˝ 3372 posiada∏y zawarte umowy ubezpieczenia na rzecz klientów (92,64%). Przy tym liczba gwarancji bankowych spad∏a do 26 (0,71%), a liczba gwarancji ubezpieczeniowych utrzyma∏a si´ na tym samym poziomie, czyli
242 (6,65%)24. Ju˝ jednak pod koniec tego roku liczba organizatorów turystyki
i poÊredników turystycznych wpisanych do CRZ zacz´∏a spadaç. Na koniec paêdziernika 2003 roku ju˝ tylko 3505 takie podmioty turystyczne by∏y uj´te w tym
rejestrze, przy czym 3240 (92,44%) z nich zawar∏o umowy ubezpieczenia na
rzecz klientów, gwarancj´ bankowà mia∏o 30 (0,86%), a gwarancj´ ubezpieczeniowà 235 (6,70%)25.
Od poczàtku 2004 roku nastàpi∏ szybki spadek liczby organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych. W pierwszym pó∏roczu a˝ 504 takie biura podró˝y zosta∏y zlikwidowane, g∏ównie z powodu wygaÊni´cia lub cofni´cia zezwolenia albo upad∏oÊci26. Wed∏ug stanu z po∏owy listopada 2004 roku do Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych by∏o wpisanych ju˝ tylko 2870 podmiotów turystycznych, przy czym 2487 (86,66%) z nich
zawar∏o umow´ ubezpieczenia na rzecz klientów. W ciàgu roku nastàpi∏ wi´c ok.
6-procentowy spadek liczby umów ubezpieczenia na rzecz klientów. Wzros∏a zaÊ
w tym czasie dosyç wyraênie, bo do 135 (4,70%) liczba gwarancji bankowych,
a zosta∏a stosunkowo nieznacznie zwi´kszona do 248 liczba gwarancji ubezpieczeniowych, co oznacza∏o procentowy wzrost do 8,64%27.
W sumie trzeba stwierdziç utrzymanie si´ dominujàcego znaczenia umowy
ubezpieczenia na rzecz klientów jako formy zabezpieczenia finansowego roszczeƒ
klientów w stosunku do organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych.
Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe majà w tym zakresie jedynie uzupe∏niajàce znaczenie, ale liczba ich w ostatnim okresie stopniowo wzrasta.
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Dane CRZ z dnia 12 lipca 2002 r.
Dane CRZ z dnia 6 lutego 2003 r.
Dane CRZ z dnia 31 paêdziernika 2003 r.
Zob. raport „Rynek biur podró˝y 2004”, opracowany przez M. Byszewskà-Dawidek i K. ¸opaciƒskiego, wyd. Eurosystem, Warszawa, czerwiec 2004, s. 8.
Dane Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych z dnia 16 listopada 2004 r.
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4. Znaczenie likwidacji zezwoleƒ na dzia∏alnoÊç organizatorów
turystyki i poÊredników turystycznych
Rola zabezpieczeƒ finansowych roszczeƒ klientów w stosunku do organizatorów
turystyki i poÊredników turystycznych uleg∏a swoistemu zwi´kszeniu w zwiàzku
z likwidacjà zezwoleƒ jako formy reglamentacji tego rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej. Zmieniona w 2004 roku ustawa o us∏ugach turystycznych w art. 4 uzna∏a dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz
poÊredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o Êwiadczenie us∏ug turystycznych za dzia∏alnoÊç regulowanà w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej28. W konsekwencji, obecnie tego rodzaju dzia∏alnoÊç wymaga jedynie uzyskania wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej, jakim jest rejestr
organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych, prowadzony przez w∏aÊciwego miejscowo wojewod´, po z∏o˝eniu przez przedsi´biorc´ oÊwiadczenia o spe∏nieniu warunków wymaganych przez ustaw´ o us∏ugach turystycznych29. Jednym z tych warunków jest posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia finansowego
i w∏aÊnie orygina∏ umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub umowy
ubezpieczenia na rzecz klientów musi byç do∏àczony do wniosku do wpis wraz
z takim oÊwiadczeniem sk∏adanym na piÊmie do organu prowadzàcego wskazany rejestr.
Rejestr taki spe∏nia cztery funkcje, podobne w istocie do funkcji Krajowego Rejestru Sàdowego30. Jest to przede wszystkim funkcja ewidencyjna, gdy˝
omawiany rejestr obejmuje w zasadzie wszystkich przedsi´biorców b´dàcych organizatorami turystyki i poÊrednikami turystycznymi w danym województwie.
Drugà jest funkcja dowodowa, realizowana poprzez prowadzone akta rejestrowe dla danego przedsi´biorcy, obejmujàce dokumenty stanowiàce podstaw´ wpisu do rejestru oraz decyzje dotyczàce zmian wpisu i jego wykreÊlenia. Trzecià
jest funkcja kontrolna, wynikajàca z obowiàzku wojewody poddania kontroli,
czy przedsi´biorca rzeczywiÊcie spe∏ni∏ ustawowe warunki wykonywania dzia∏alnoÊci organizatora turystyki lub poÊrednika turystycznego. Wreszcie funkcja informacyjna wynika z zasady jawnoÊci tego rejestru, gwarantujàcej ka˝demu
prawo dost´pu do zawartych w nim danych31.
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Zob. bli˝ej E. Grzegorzewska-Mischka, Przedsi´biorca po nowemu, Scientific Publishing Group,
Gdaƒsk 2004, s. 31 i nast.
Zob. bli˝ej J. Gospodarek, Swoboda gospodarcza, „WiadomoÊci Turystyczne” Nr 70 z 16–31 sierpnia 2004 r., s. 23.
Por. E. Marsza∏kowska-KrzeÊ, Wpisy w rejestrze przedsi´biorców dotyczàce spó∏ek handlowych,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 8–10.
Zob. J. Gospodarek, Swoboda..., s. 23.
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Znowelizowana ustawa o us∏ugach turystycznych przewiduje funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych. Jest ona prowadzona przez ministra w∏aÊciwego do spraw turystyki na zasadach okreÊlonych przez rozporzàdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 30 wrzeÊnia
2004 roku w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych32. Wpisy do tej ewidencji sà dokonywane z urz´du na podstawie kopii dokumentów przesy∏anych przez wojewodów, a zw∏aszcza kopii zaÊwiadczenia o wpisie do omówionego rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej oraz kopii
umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na
rzecz klientów.
Ewidencja ta nie stanowi prostej kontynuacji dotychczas funkcjonujàcego
centralnego rejestru zezwoleƒ na dzia∏alnoÊç organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych, gdy˝ cz´Êciowo inne sà ich cele i funkcje. Powo∏ane rozporzàdzenie okreÊlajàce organizacj´ i szczegó∏owy sposób prowadzenia wskazanej
ewidencji oraz tryb udzielania informacji o danych obj´tych wpisem, przewidzia∏o jednak, ˝e dotychczasowe wpisy do ksiàg rejestrowych CRZ zachowujà wa˝noÊç i stajà si´ wpisami do ksiàg ewidencyjnych Centralnej Ewidencji. Warto
wi´c podkreÊliç, ˝e obecnie w dziale drugim tej ewidencji sà zamieszczane informacje o formie zabezpieczenia finansowego oraz o podmiocie udzielajàcym tego
zabezpieczenia, a w dziale trzecim – o wysokoÊci sumy zabezpieczenia finansowego (w z∏otych lub w euro – w zale˝noÊci od waluty oznaczonego zabezpieczenia) oraz o dacie up∏ywu wa˝noÊci danego zabezpieczenia.
Ustawa o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej w art. 70 nak∏ada na organ
prowadzàcy rejestr dzia∏alnoÊci regulowanej obowiàzek skontrolowania, czy przedsi´biorca rzeczywiÊcie spe∏ni∏ ustawowe warunki wykonywania danej dzia∏alnoÊci, przewidujàc przy tym do dzia∏aƒ kontrolnych stosowanie odpowiednio przepisów dotyczàcych kontroli dzia∏alnoÊci koncesjonowanej. Dalej zmierza art. 9
ust. 1 ustawy o us∏ugach turystycznych, upowa˝niajàcy nie tylko wojewod´, ale
i ministra w∏aÊciwego do spraw turystyki, do kontroli w zakresie m.in. zgodnoÊci ze stanem faktycznym danych zawartych w oÊwiadczeniu przedsi´biorcy oraz
w zakresie przestrzegania warunków wykonywania dzia∏alnoÊci organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych, okreÊlonych przez t´ ustaw´. Jest to tzw.
kontrola nast´pcza, obejmujàca tak˝e istnienie odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, jego zakres i wa˝noÊç. Tym samym wi´c rola analizowanych zabezpieczeƒ finansowych jest teraz wi´ksza ni˝ poprzednio, gdy by∏y one traktowane jako jeden z warunków udzielenia zezwolenia.
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Dz.U. Nr 226, poz. 2290.
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5. Funkcje zabezpieczeƒ finansowych
Analizowane zabezpieczenia finansowe spe∏niajà szereg funkcji. Za najwa˝niejszà
nale˝y uznaç funkcj´ ochronnà. Dzi´ki bowiem istnieniu tych zabezpieczeƒ jest
zagwarantowane pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju w sytuacji, gdy organizator turystyki lub poÊrednik turystyczny wbrew obowiàzkowi nie zapewnia
tego powrotu. Omawiane zabezpieczenia majà te˝ zapewniaç pokrycie zwrotu
wp∏at wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiàzaƒ umownych
przez organizatora turystyki lub poÊrednika turystycznego. Niestety cz´sto okazuje si´, ˝e suma gwarancji lub ustalona przez umow´ ubezpieczenia na rzecz
klientów suma gwarancyjna jest niewystarczajàca na zwrot wszystkich wp∏at wniesionych przez klientów. Wówczas funkcja ochronna tych zabezpieczeƒ nie jest realizowana33. Wymaga to podj´cia niezb´dnych dzia∏aƒ dla ochrony praw klientów. Wynika to m.in. z przyj´tej strategii polityki konsumenckiej paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej na lata 2002–200634.
ÂciÊle powiàzana z powy˝szà jest funkcja informacyjna analizowanych
zabezpieczeƒ finansowych. Jest ona realizowana dzi´ki zarówno jawnoÊci rejestru organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych, jak i jawnoÊci Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych. Umo˝liwia to dost´p wszystkim zainteresowanym, w tym potencjalnym klientom, do
danych o formie i zakresie zabezpieczenia finansowego posiadanego przez przedsi´biorców wpisanych do wskazanego rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej i Centralnej Ewidencji. Niestety w praktyce jest to ograniczona jawnoÊç, skoro mo˝na ˝àdaç udzielenia informacji tego rodzaju tylko przez z∏o˝enie zapytania w odniesieniu
do konkretnych przedsi´biorców35.
Z kolei funkcja ewidencyjna omawianych zabezpieczeƒ finansowych wyra˝a si´ w zapisach ewidencjonujàcych rodzaje zawartych umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz umów ubezpieczenia na rzecz klientów, wysokoÊci
wynikajàcych z tych umów sum gwarancji i sum gwarancyjnych oraz dokonanych wyp∏at w celu pokrycia roszczeƒ klientów. Dzi´ki danym statystycznym dotyczàcym tych zabezpieczeƒ finansowych, dost´pnym w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i PoÊredników, a poprzednio ujawnianym tak˝e zbiorczo
w ramach CRZ, wskazana funkcja dostarcza wraz z funkcjà informacyjnà tych
zabezpieczeƒ znaczàcych danych zbiorczych na temat zakresu wykorzystywania
33

34

35

Zob. np. J. Blewàska, M. Ga∏àzka, Biuro podró˝y niebezpiecznych, „Gazeta Wyborcza” z 27 wrzeÊnia
2004 r., s. 27.
J. Maliszewska-Nienartowicz, Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym,
wyd. Dom Organizatora, Toruƒ 2004, s. 229 i nast.
Por. J. Gospodarek, Prawo turystyczne..., s. 76.
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w praktyce poszczególnych rodzajów umów gwarancji i umów ubezpieczenia na
rzecz klientów.
Wreszcie funkcja kontrolna analizowanych zabezpieczeƒ finansowych jest
realizowana dzi´ki temu, ˝e na podstawie sk∏adanych przez przedsi´biorców orygina∏ów umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz umów ubezpieczenia na rzecz klientów, kopii tych dokumentów w∏àczanych do akt ewidencyjnych,
jak te˝ dokonywanych na tych podstawach wpisów do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej i wskazanej Centralnej Ewidencji, w∏aÊciwy wojewoda oraz minister w∏aÊciwy do spraw turystyki mogà dokonywaç wspomnianych wy˝ej czynnoÊci kontrolnych. Ich rezultatem mo˝e byç wydana na podstawie art. 71 ustawy o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej decyzja wojewody o zakazie wykonywania przez przedsi´biorc´ oznaczonej dzia∏alnoÊci, wykreÊlenie z urz´du danego przedsi´biorcy z rejestru organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych oraz zwiàzany z tym
zakaz ponownego wpisu do tego rejestru w okresie 3 lat od wydania decyzji
o wykreÊleniu.

6. Podsumowanie
Dokonane analizy wykazujà, ˝e utrzymuje si´ dominujàca rola umów ubezpieczenia na rzecz klientów jako formy zabezpieczenia finansowego roszczeƒ klientów
w stosunku do organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych. Nie jest to
sytuacja korzystna dla klientów korzystajàcych z us∏ug turystycznych. Stosowane
zabezpieczenia finansowe coraz cz´Êciej nie gwarantujà klientom zaspokojenia
w pe∏ni ich roszczeƒ. Zas∏uguje to na tym wi´kszà uwag´, ˝e w zwiàzku z likwidacjà zezwoleƒ na dzia∏alnoÊç organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych wzros∏o znaczenie umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a zw∏aszcza umów ubezpieczenia na rzecz klientów, które obecnie nie podlegajà ˝adnej
kontroli wst´pnej przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz poÊredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o Êwiadczenie us∏ug turystycznych. Wymaga to podj´cia dzia∏aƒ
zmierzajàcych do kolejnej nowelizacji ustawy o us∏ugach turystycznych, aby zapewnia∏a ona lepszy system zabezpieczeƒ finansowych roszczeƒ klientów, nie powodujàcy przy tym zwi´kszonej liczby bankructw wÊród przedsi´biorców. Takie
dzia∏ania zosta∏y ju˝ podj´te w Departamencie Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy36.

36

Zob. A. Bia∏y, M. Przybylski, op. cit.
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Doktrynalne êród∏a europejskiej myÊli ekonomicznej
1. Ateny i Jerozolima
Poczàtki rozwoju nauki ekonomii przypadajà w myÊli europejskiej na po∏ow´ XVIII
wieku, ale ich genezy mo˝na si´ doszukiwaç ju˝ jakieÊ 200 lat wczeÊniej. Wynika to niewàtpliwie ze szczególnej roli, jakà w historii cywilizacji odegra∏ okres
póênego Êredniowiecza w Europie Zachodniej.
Dokona∏ si´ tam wówczas prze∏om spo∏eczno-gospodarczy, który nieodwracalnie wprowadzi∏ Êwiat na ca∏kiem nowe tory. Rozpoczà∏ si´ okres dynamicznego i ciàg∏ego rozwoju gospodarczego oraz towarzyszàcych mu szybkich przemian
ogólno cywilizacyjnych.
Ówczesne szybkie przemiany polityczne i spo∏eczne usun´∏y instytucjonalne
przeszkody stojàce na drodze rozwoju handlu i przemys∏u. Po pewnym czasie pojawi∏a si´ te˝ spo∏eczna ÊwiadomoÊç kierunkowego ruchu oraz zmian w sferze ekonomicznej i spo∏ecznej. Powsta∏ wi´c kulturowy i naukowy problem wyjaÊnienia przyczyn, a tak˝e wskazania kierunku przemian gospodarczych, które – po raz pierwszy
w dziejach – dokonywa∏y si´ ju˝ naocznie, w ramach ˝ycia jednego pokolenia.
W historii rozwoju gospodarczego Europy Zachodniej okres póênego Êredniowiecza – w terminologii W. W. Rostowa zdefiniowany jako okres kszta∏towania si´ wst´pnych warunków do startu spo∏eczeƒstw na drodze rozwoju ekonomicznego1 – oddziela od poprzedniego wielkiego skoku rozwojowego w historii
ludzkoÊci olbrzymia przerwa kilkudziesi´ciu wieków. Wspó∏czesne cywilizacje
majà bowiem swà genez´ w czasach rewolucji neolitycznej, kiedy to nastàpi∏o pojawienie si´ znacznie wydajniejszych narz´dzi i systemów organizacji pracy przy
uprawie ziemi, zasadnicze zwi´kszenie liczby ludnoÊci oraz rozprzestrzenienie
si´ form ˝ycia osiad∏ego, w tym i pierwszych miast. Równolegle z rozwojem techniczno-organizacyjnym w sferze produkcyjnej dokonywa∏y si´ zasadnicze przemiany w strukturach ekonomiczno-instytucjonalnych i kulturowych2.
1
2

W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge 1960.
W wielu podstawowych dziedzinach rozwoju cywilizacji i spo∏ecznoÊci europejskiej przes∏anki dla
ich post´pu znalaz∏y swoje bàdê zarzewie, bàdê silniejszy impuls, w∏aÊnie w neolicie. Dotyczy to zarówno materialnej, jak duchowej strony ˝ycia. Wzgl´dnie, inaczej mówiàc, ich struktur spo∏eczno-gospodarczych oraz ideologicznych. W. Hensel, S. Tabaczyƒski, Rewolucja neolityczna i jej znaczenie dla rozwoju kultury europejskiej, Ossolineum, Wroc∏aw 1978, s. 148.
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Kilkadziesiàt wieków poprzedzajàcych to kszta∏towanie si´ wst´pnych warunków do startu procesu wzrostu ekonomicznego nie by∏o okresem istotnego
wzrostu teoretycznej wiedzy o ewolucji gospodarujàcych spo∏eczeƒstw ludzkich.
Pomimo przemian w strukturach kulturowych i spo∏eczno-politycznych, z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i techniczno-organizacyjnego okres ten by∏
zasadniczo okresem stagnacji. Refleksja myÊlowa spo∏eczeƒstw tradycyjnych, dotyczàca sfery gospodarczej, uwarunkowana charakterem ówczesnego ˝ycia ekonomicznego, obraca∏a si´ te˝ jedynie wokó∏ powierzchownych zmian instytucjonalnych3.
Póêne Êredniowiecze stanowi∏o etap w rozwoju myÊli europejskiej, który prowadzi∏ bezpoÊrednio do narodzin nowoczesnej nauki w tym kr´gu kulturowym.
Przy czym narodziny te nie mia∏y bezpoÊredniego zwiàzku i po∏àczeƒ z wzorcami kulturowymi i systemami wartoÊci najwczeÊniejszych wysoko rozwini´tych
cywilizacji staro˝ytnych Indii, Egiptu i Babilonu. Cywilizacja i nauka europejska
posiada swe êród∏a raczej w cywilizacji Greków wieku klasycznego i Hebrajczyków czasów biblijnych4. To drugie êród∏o, judeo-chrzeÊcijaƒskie, z punktu widzenia genezy nowoczesnej nauki historycy zwykle oceniajà, niekoniecznie ca∏kiem
s∏usznie, jako znacznie mniej wa˝ne. Cz´sto spotyka si´ nawet poglàd, ˝e nauka
powsta∏a na drodze rozwijania tradycji klasycznej, a wbrew tradycji biblijnej. Poglàd ten wynika jednak z uogólnienia i rozciàgania wstecz negatywnych ocen dotyczàcych roli KoÊcio∏a i jego scholastycznych interpretatorów Biblii w okresie
póêniejszym. Niedocenianie êróde∏ judeo-chrzeÊcijaƒskich wynika te˝ z odmiennego charakteru oddzia∏ywania tradycji biblijnej. Istnieje bowiem zasadnicza ró˝nica mi´dzy spuÊciznà kulturalnà greckà i biblijnà. Grecy posiadali rozwini´ty
naukowy obraz Êwiata i stworzyli podstaw niektórych dyscyplin naukowych, jak
astronomia i optyka. Biblia natomiast nie buduje ˝adnego obrazu Êwiata i nie zawiera ˝adnych danych naukowych, które mog∏yby s∏u˝yç za podstaw´ dalszego
rozwoju (...) Skoro jednak g∏ównà spuÊciznà Greków nie sà ich konkretne teorie,
lecz ogólna postawa, którà nam przekazali (postawa racjonalnego badania przy-

3

4

Co prawda od rewolucji neolitycznej ma miejsce zasadnicze przyspieszenie rozwoju cywilizacji (jak
oblicza∏ M. Cipolla w latach 60. XX wieku, dzieli∏o nas wtedy od tej rewolucji w Europie zaledwie
150 pokoleƒ), to jednak zmiany w ramach nast´pujàcego po niej tzw. barbarzyƒskiego okresu dziejów nast´pujà, choç nie w skali setek tysi´cy, to jednak nadal tysi´cy lat. Dopiero od rewolucji przemys∏owej i agrarnej istotne stajà si´ przedzia∏y kilkudziesi´cioletnie.
Z urodzenia nasza filozofia jest grecka; jej intencje i dà˝enia do powszechnoÊci sà umiejscowione
Filozofia nie przemawia znikàd, lecz z g∏´bi greckiej pami´ci; stamtàd pochodzi pytanie (...), co to
jest byt? (...) a ÊciÊlej, w∏aÊnie spotkanie êróde∏ ˝ydowskich z greckimi poczàtkami jest w p∏aszczyênie naszej kultury fundamentalnym i fundujàcym przeci´ciem. (...) Reszta jest nast´pstwem tego podwójnego uprzywilejowania Aten i Jerozolimy. P. Ricoeur, Symbolika z∏a, Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa 1986, s. 22–23.
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rody za pomocà logiki, matematyki i obserwacji), mo˝na zapytaç, czy tego samego nie da si´ powiedzieç o wp∏ywie Biblii5.
We wspomnianych wy˝ej êród∏ach cywilizacyjnych upatruje si´ te˝ zazwyczaj najwczeÊniejszych poczàtków rozumowania ekonomicznego. Zarówno myÊl
ekonomiczna staro˝ytnych Hebrajczyków – wyra˝ona w moralnych nakazach Biblii, jak i Greków – przekazana w dyskusjach filozofów, nie obejmuje zestawu zagadnieƒ zwiàzanych z problematykà ca∏oÊciowej kwestii rozwoju spo∏ecznego, przemian instytucji ekonomicznych i wzrostu. Tym niemniej poglàdy Hebrajczyków
i Greków le˝à u podstaw nowo˝ytnych europejskich teorii charakteru i êróde∏
rozwoju gospodarczego. Poglàdy te by∏y rozbudowane wokó∏ kwestii stanu natury i teorii wieku z∏otego, a wi´c kwestii, które d∏ugo jeszcze zajmowa∏y centralne miejsce w rozwa˝aniach myÊlicieli bardziej wspó∏czesnych.
Przewa˝ajàcy sposób myÊlenia odzwierciedla∏y jednak dominujàce wówczas
zdecydowanie koncepcje ewolucyjnej degeneracji cywilizacyjnej i konstatacje schy∏kowego charakteru istniejàcych instytucji spo∏ecznych i ekonomicznych6. Niepodzielnie panowa∏ nurt myÊlenia zwany dzisiaj „prymitywizmem”. Oba systemy
myÊlowe, Hebrajczyków i Greków, podejmowa∏y pragmatycznà problematyk´ gospodarowania i dobrobytu, przy czym jego idea w Biblii jest bardziej uniwersalistyczna. MyÊl grecka ogranicza∏a si´ do ram spo∏ecznoÊci – miast (polis).
Na gruncie praktycznych wskazaƒ politycznych i prawnych stosunek zarówno greckich filozofów, jak i myÊlicieli ery wczesno-chrzeÊcijaƒskiej do rozwoju ekonomicznego, wzrostu dobrobytu materialnego oraz wszelkich zmian insty5

6

R. Hooykaas, Religia i powstanie nowoczesnej nauki, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1975,
s. 8.
Skàdinàd, wyjàtkowo Platon w Prawach, (w przeciwieƒstwie do wszystkich swych wczeÊniejszych
prac, gdzie sta∏ jednoznacznie na gruncie teorii post´pujàcej degeneracji), stara∏ si´ ∏àczyç t´ tradycyjnà wiar´ w pradawny „z∏oty wiek” obfitoÊci i dobrobytu i nast´pujàcà po nim degeneracjà
z doktrynà pewnego stopniowego ekonomicznego i kulturowego post´pu nast´pujàcego w ramach
i od wyjÊciowego poziomu stanu upadku. Por. Platon, Prawa, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1997.
Innego od powszechnie przyj´tego uj´cia mo˝na si´ te˝ dopatrywaç u Tukidydesa, który w pierwszej ksi´dze „Wojny peloponeskiej” przedstawia umacnianie si´ cywilizacji i paƒstwowoÊci greckiej
od czasów prehistorycznych i wskazuje, ˝e nastàpi∏o to dzi´ki rozwojowi ekonomicznemu i pokojowi. Z trudem i dopiero po d∏u˝szym czasie dosz∏a Hellada do spokoju i ustalonego trybu ˝ycia i nie
prze˝ywajàc ju˝ w´drówek ludnoÊciowych zacz´∏a wysy∏aç kolonistów (...). A kiedy tak krzep∏a Hellada i wi´cej jeszcze ni˝ poprzednio zdobywa∏a zasobów pieni´˝nych, wraz ze zwi´kszeniem si´ dochodów zacz´∏y pojawiaç si´ tyranie. Tukidydes, Wojna peloponeska, t. I, Ossolineum, DeAgostini,
Wroc∏aw 2004, s. 14. Natomiast jego wielki poprzednik, wedle s∏ów Cycerona „ojciec historii”, Herodot wierzy∏, ˝e boska opatrznoÊç tak kieruje losami narodów i jednostek, aby „ko∏owrót spraw
ludzkich” kr´ci∏ si´ w ko∏o w wiecznej równowadze. Zarówno jednostki, jak i paƒstwa sà pogn´biane zaraz potem jak nad miar´ si´ wywy˝szà. Zemsta boga dotkn´∏a Krezusa, prawdopodobnie dlatego,
˝e uwa˝a∏ siebie za najszcz´Êliwszego ze wszystkich ludzi. Herodot, Dzieje, Czytelnik, Warszawa
1959, s. 35. Podobne do Tukidydesa, choç jedynie filozoficzno-poetyckie, uj´cie znaleêç mo˝na jeszcze u Ajschylosa i Eurypidesa, którzy przedstawiali sekwencj´ podniesienia si´ ludzkoÊci do cywilizowanego ˝ycia ze stanu prymitywnego, barbarzyƒskiego za sprawà interwencji i pomocy Prometeusza.
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tucjonalnych przedstawia∏ si´ jednoznacznie jako zasadniczo negatywny. W szczególnoÊci wzgl´dem rozwoju ekonomicznego ci pierwsi zajmowali stanowisko wr´cz
wrogie, drudzy zaÊ raczej oboj´tne7.
Obok koncepcji rozwoju jako post´pujàcego upadku8, przyj´tej póêniej przez
doktryn´ Êredniowiecznego KoÊcio∏a, zosta∏y te˝ bogato rozbudowane myÊlowo
wizje rozwoju przedstawianego jako zamkni´ty proces cykliczny o powtarzajàcych si´ kolejno fazach. Takà koncepcj´ cyklicznego rozwoju zarysowa∏ – choç nie
do koƒca klarownie – Arystoteles, który opisywa∏ jak nieskoƒczonà iloÊç razy ludzie rozwijali i doskonalili instytucje spo∏eczne i ekonomiczne, a póêniej ulega∏y
one ca∏kowitemu upadkowi9. W tym uj´ciu problematyka ewolucji ekonomicznej,
jako procesu kierunkowego post´pu w ogóle nie wyst´powa∏a.
Wielu historyków myÊli europejskiej uwa˝a, ˝e w myÊli grecko-rzymskiej
wyst´puje ca∏kowity brak idei post´pu, w tym w szczególnoÊci post´pu ekonomicznego. Spekulatywna myÊl grecka nigdy nie wpad∏a na ide´ post´pu, stwierdza
np. J. B. Bury. Po pierwsze, by∏o to wynikiem ich ograniczonego doÊwiadczenia
historycznego, które nie sugerowa∏o takiego syntetyzujàcego poj´cia. Po drugie,
wynika∏o to z ich aksjomatów myÊlowych, ich podejrzliwego stosunku do jakiejkolwiek zmiany, ich teorii Moiry, degeneracji i cyklicznoÊci rozwoju, które prowadzi∏y do obrazu Êwiata zaprzeczajàcego idei post´powego rozwoju (...). Mo˝na powiedzieç, ˝e w mentalnoÊci staro˝ytnych Greków istnia∏a pewna inklinacja, która
czyni∏a ich niezdolnymi do przyj´cia takiej idei nawet jeÊli by∏aby zaproponowana10.
Z kolei R. G. Collingwood podkreÊla, ˝e dla historyków greckich ich dzie∏a nie mia∏y znaczenia uniwersalistycznego, by∏y zamkni´tymi ograniczonymi znaczeniowo unikalnymi tworami, bez wzajemnych powiàzaƒ i mo˝liwoÊci integro7

8

9

10

Por. L. Robbins, The Theory of Economic Development in the History of Economic Thought, Macmillan, New York 1968, s. 150–158; K. R. Popper, Spo∏eczeƒstwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, rozdz. 10. Obok koncepcji rozwoju jako post´pujàcego
upadku. Por. Biblia, Proroctwo Izajaszowe, rozdz. XXIV, 1–23; Proroctwo Ezechielowe, rozdz. VII;
Proroctwo Danielowe, rozdz. VII, 16–27.
Por. Biblia, Proroctwo Izajaszowe, rozdz. XXIV, 1–23; Proroctwo Ezechielowe, rozdz. VII; Proroctwo Danielowe, rozdz. VII, 16–27. A ziemia splugawiona jest od obywatelów swoich, i˝ przestàpili
zakon: odmienili prawo, z∏amali przymierze wieczne. Dlatego przekl´ctwo po˝re ziemi´, a b´dà grzeszyç obywatele jej: i przeto b´dà szaleç sprawujàcy jà, a ma∏o ludzi zostanie (...) Zosta∏o w mieÊcie
spustoszenie, a upadek zawali bramy. Biblia w t∏um. ks. D. Jakóba Wujka, Proroctwo Izajaszowe,
rozdz. XXIV, 5, 6, 12, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1960, s. 652–653.
Koniec przychodzi, przychodzi koniec, ocknà∏ si´ przeciw tobie, oto przychodzi (...) Przyszed∏ czas,
przybli˝y∏ si´ dzieƒ. Kto kupuje, niech si´ nie raduje, a kto przedaje, niech nie ˝a∏uje; bo gniew na
wszystek lud jego. Proroctwo Ezechielowe, rozdz. VII, 6, 12. I tak rzek∏: Bestya czwarta, królestwo
czwarte b´dzie na ziemi, które b´dzie wi´ksze, ni˝ wszystkie królestwa, i po˝re wszystkà ziemi´ i podepce i zetrze jà. Proroctwo Danielowe, rozdz. VII, 23.
Np. w: Arystoteles, Polityka, Paƒstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964, IV 10; Metafizyka, Paƒstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, XI 8.
J. B. Bury, The Idea of Progress, Dover Publications, New York 1960, s. 17 i 19.
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wania ich na gruncie ca∏oÊciowej historii11. Mogli oni pisaç histori´ wojny perskiej lub peloponeskiej, ale ka˝da taka historia by∏a kompletna sama w sobie, zawiera∏a poczàtek, Êrodek i koniec, jak grecka tragedia. Ale dla historyków greckich niemo˝liwa by∏a taka rzecz jak historia Grecji12.
Linearna koncepcja dziejów powsta∏a w judaizmie. Jednak zanik∏a ona w kulturze ˝ydowskiej wraz z os∏abieniem si´ idei mesjanistycznej i w ramach judaizmu stopniowo upowszechni∏a si´ cykliczna wizja historii. Koncepcja linearna
zosta∏a przej´ta przez chrzeÊcijaƒstwo i sformalizowana w postaci millenaryzmu.
W odró˝nieniu od judaizmu, w którym nadejÊcie Mesjasza odsy∏a si´ w nieokreÊlonà przysz∏oÊç, chrzeÊcijaƒstwo, dla którego ju˝ ono raz nastàpi∏o (nie powodujàc koƒca historii), wprowadzi∏o wizj´ paruzji, czyli ponownego, tym razem ju˝
ostatecznego jego przyjÊcia.
Hebrajska interpretacja rozwoju, jako procesu uwsteczniania si´ ludzkoÊci
po zatraceniu pierwotnej niewinnoÊci, po∏àczona z greckim uj´ciem ewolucji ekonomicznej, jako upadku po okresie wieku z∏otego, znalaz∏a swoje odbicie we
wczesno-Êredniowiecznej doktrynie KoÊcio∏a o szcz´Êciu cz∏owieka w przed grzechem pierworodnym i upadku po jego dokonaniu si´.

2. Wczesne chrzeÊcijaƒstwo
Synteza greckiej i hebrajskiej koncepcji historii i rozwoju zosta∏a dokonana w sposób najbardziej spektakularny w dziele Êw. Augustyna: O Paƒstwie Bo˝ym13.
Augustyn nie formu∏uje jeszcze ˝adnej sformalizowanej teorii rozwoju, ale
po raz pierwszy porusza w swoim dziele wszystkie podstawowe problemy na nià
si´ sk∏adajàce, takie jak: sens rozwoju, jego cel, problem kumulacji, post´pu, ge11
12

13

R. G. Collingwood, The Idea of History, Oxford University Press, London 1973, s. 27.
Tak przedstawione uogólnienie charakteru koncepcji trwania i rozwoju w myÊli greckiej jest przedmiotem ciàg∏ej dyskusji i sporów. Najostrzej zaatakowa∏ je R. A. Nisbet, (np. w: R. A. Nisbet, Social Change and History, Oxford University Press, New York 1969), uwa˝ajàc je za uproszczone
i pochopne. Uczestnicy trwajàcej debaty na ten temat i autorzy ca∏kowicie sprzecznych opinii przytaczajà te same przyk∏ady i cytaty i nietrudno dostrzec, ˝e ró˝nice ocen wynikajà najcz´Êciej z zasadniczo odmiennego rozumienia poj´cia „post´p” i „rozwój” (zwraca na to uwag´ i sam Nisbet,
okreÊlajàc jako zaÊciankowe i ciasne rozumienie post´pu jako jednokierunkowego procesu rozwojowego, por. ibidem, s. 47). Nisbet interpretuje poj´cie post´pu, a tak˝e zmiany i rozwoju tak szeroko, ˝e w istocie ka˝de myÊlenie musi w sobie zawieraç tak elementarne kategorie. Takie podejÊcie
wynika logicznie z za∏o˝eƒ metodologicznych jego koncepcji historii myÊli (por. ibidem, rozdz. II,
s. 59 i nast.).
Âw. Augustyn, O Paƒstwie Bo˝ym. Przeciw poganom ksiàg XXII, Instytut Wydawniczy PAX,
DeAgostini, Altaya, Warszawa 2003. Z dzie∏em tym wià˝e si´ czasami narodziny europejskiej teorii rozwoju i filozofii dziejów. Por. np. R. A. Nisbet, Social Change and History, Oxford University Press, New York 1969, s. 62 i nast.; Z. Kuderowicz, Filozofia dziejów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 9–14; W. Kornatowski, Wst´p, w: Âw. Agustyn 2003.

94

Adam Glapiƒski

nezy rozwoju, epok (stadiów) rozwoju, przyczyn sprawczych i mechanizmu rozwoju. Odrzuca ca∏kowicie teori´ cyklicznoÊci historii. Stwierdza niepowtarzalnoÊç
ludzkich dziejów, które zmierzajà w okreÊlonym kierunku i majà okreÊlony cel
koƒcowy14.
Obok koncepcji linearnoÊci i celu (sensu) rozwoju myÊl wczesno-chrzeÊcijaƒska przynios∏a innà niezb´dnà przes∏ank´ jakiejkolwiek wizji rozwojowej – poj´cie uniwersalnoÊci ludzkiego losu, ide´ ludzkoÊci jako jednostkowego, zasadniczego podmiotu historii. Augustyniaƒskie rozumienie historii i rozwoju spo∏ecznego,
gospodarczego i kulturowego stanowi∏o dla myÊli europejskiej paradygmat przez
ponad tysiàc lat, w zasadzie a˝ po XVII wiek. Paradygmat ten zawiera∏ ide´ linearnoÊci rozwojowej – prowadzàcej jednak do ostatecznego upadku, ide´ stopniowych przemian kulturowych i ekonomicznych – ale o charakterze post´pujàcej degeneracji. Idea zbli˝ajàcego si´ koƒca Êwiata i post´pujàcego upadku by∏a
powszechnà podstawà myÊlenia nie tylko w „ciemnych wiekach” Êredniowiecza
(VII do XI), ale i w czasach póêniejszych, od XII wieku poprzez renesans, gdy
zachodzàce przecie˝ w Êrodowisku spo∏ecznym zmian przybra∏y ju˝ znacznie na
szybkoÊci15. Rozwój spo∏eczno-gospodarczy nie by∏ widziany jako post´p, lecz jako skutek s∏aboÊci cz∏owieka wynikajàcej z grzechu pierworodnego.
Bardzo wa˝nà cechà ówczesnego rozumienia historii i postrzegania rozwoju by∏ absolutny prowidencjalizm, przekonanie, ˝e sens i kierunek przemian wy14

15

Przystàpi´, o ile potrafi´, do omówienia poczàtku, dalszego rozwoju i koƒca, nale˝àcego si´ obydwu
paƒstwowoÊciom, to znaczy paƒstwu ziemskiemu i paƒstwu niebieskiemu (...). Nie ulega wi´c wàtpliwoÊci, ˝e Êwiat zosta∏ stworzony nie w czasie, ale razem z czasem. Bo to, co si´ dzieje w czasie,
dzieje si´ i po jakimÊ czasie, i przed jakimÊ czasem; po czasie, który ju˝ przeminà∏, i przed czasem,
który ma dopiero nadejÊç. Âw. Augustyn, O Paƒstwie Bo˝ym. Przeciw poganom ksiàg XXII, Instytut Wydawniczy PAX, DeAgostini, Altaya, Warszawa 2003, t. II, s. 6, 16.
OczywiÊcie zawsze pojawia∏y si´ wybitne jednostki wy∏amujàce si´ z panujàcych powszechnie stereotypów. Takimi byli w owych czasach m.in. Francis Bacon, Erazm z Rotterdamu, Niccolo Machiavelli, Michel Montaigne, Jean Bodin. Bacon stwierdza, ˝e co prawda ˝aden cz∏owiek rozmyÊlaniem nie mo˝e dodaç do swego wzrostu jednego ∏okcia (jak powiada Pismo). Ale w wielkich wymiarach
królestw i republik jest w mocy ksià˝àt czy te˝ rzàdów przydaç paƒstwu wielkoÊci i mocy. F. Bacon,
Eseje, Paƒstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959, s. 139. Prawdziwy zaÊ i w∏aÊciwy cel
nauk – to nic innego, jak wyposa˝enie ˝ycia ludzkiego w nowe wynalazki i Êrodki. Olbrzymia wszak˝e wi´kszoÊç ludzi nic z tego nie rozumie, lecz pracuje dla zarobku i wedle rutyny. F. Bacon, Novum Organum, Paƒstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1955, s.105. Machiavelli z jednej strony podziela za autorytetami staro˝ytnymi fatalistycznà teori´ cyklicznoÊci dziejów, ale z drugiej
rozwija optymistycznà, renesansowà doktryn´, ˝e rozwój wiedzy pozwala osiàgaç zamierzone cele,
choç w ramach zakreÊlonych przez fortun´. Ksià˝´ powinien w sobie samym tylko i w swoim w∏asnym m´stwie szukaç obrony przeciwko z∏emu losowi. Wielu ludzi wierzy∏o i wierzy dotàd, jakoby
sprawy Êwiata rzàdzone by∏y bàdê przez OpatrznoÊç Bo˝à, bàdê przez los w takim sposobie, i˝ rozum ludzki nie mo˝e si´ ich zrzàdzeniom opieraç i niema ˝adnej przeciwko nim rady. (...) Wszelako wolna wola w nas nie wygas∏a, godzi si´, zdaniem moim, uznaç, ˝e los nie rzàdzi Êwiatem tak
dalece, aby wolna wola nie mia∏a swego udzia∏u w tym wszystkim, co si´ dzieje. (...) Tak (...) bywa
z losem: wywiera on swà si∏´ tam, gdzie nie spotyka ˝adnej tamy”. M. Machiavelli, Ksià˝´, Zak∏ad
Narodowy Imienia Ossoliƒskich, Wroc∏aw 1969, s. 107–108.
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nikajà z dzia∏ania si∏y zewn´trznej, jakà stanowi interwencja boskiej opatrznoÊci16. Wynika∏a z tego logicznie ca∏kowita niemo˝noÊç prób zrozumienia rozwoju
na podstawie obserwacji realnego spo∏eczeƒstwa i faktów w historii. Przyczyny
i kierunek przemian wynika∏y z woli Boga, a wi´c dociekanie ich charakteru mog∏o mieç miejsce jedynie w ramach teologii17. Jednak˝e w miar´ komplikowania
si´ organizacji spo∏ecznej i wi´zi ekonomicznych, odchodzenie od nauk normatywnych Ojców KoÊcio∏a stawa∏o si´ coraz cz´stsze.

3. Akwinata
Ojcowie KoÊcio∏a i w szczególnoÊci Êw. Tomasz podj´li tak˝e, kontynuujàc nie tylko w tym zakresie koncepcje Arystotelesa, ekonomicznà i etycznà analiz´ kwestii systemów ustrojowych gospodarki i instytucji w∏asnoÊci, której konkluzje dominowa∏y w Êredniowiecznej myÊli europejskiej.
Nawet i dla zrozumienia obecnych przemian katolickiej nauki spo∏ecznej
w tym zakresie niezb´dna jest nadal orientacja w charakterze przemian interpretacji myÊli Akwinaty. Jako dat´ prze∏omowà mo˝na tu umownie przyjàç rok
opublikowania encykliki Leona XIII „Aeterni patris” (1879). Odnowa myÊli katolickiej w duchu nauki tomaszowej, zapoczàtkowana przez t´ encyklik´, obejmowa∏a i sfer´ ogólnej doktryny spo∏eczno-ekonomicznej, której w ca∏oÊci ju˝ poÊwi´cona by∏a „Rerum novarum”. W pewnym sensie teoria w∏asnoÊci Akwinaty
stanowi od tego czasu a˝ do dnia dzisiejszego zasadniczà teoretyczno-metodologicznà podstaw´ doktryny ustrojowej w katolickiej myÊli ekonomicznej. Dalsza
wspó∏czesna ewolucja tej doktryny polega w∏aÊciwie jedynie na przesuwaniu akcentów w interpretacji poszczególnych elementów teorii tomistycznej, co oczywiÊcie nie znaczy, ˝e te przesuni´cia nie majà niekiedy powa˝nego znaczenia.
Âw. Tomasz dowodzi∏, ˝e w∏asnoÊç ma byç prywatna w posiadaniu, ale wspólna w u˝ytkowaniu. Wed∏ug niego u˝ytkowanie dóbr ma pierwszeƒstwo przed ich
posiadaniem, bo to pierwsze ma charakter prawa naturalnego bezpoÊredniego,
a drugie jedynie z niego wynika, ma charakter ius gentium.
Ostatecznie wi´c sama natura ludzka nie okreÊla jednoznacznie i bezpoÊrednio w∏aÊciwego ustroju w∏asnoÊci. Uj´cie zagadnienia w∏asnoÊci w ramach
16

17

Za herezj´ uznawano poglàdy tych, którzy chcà, by OpatrznoÊç przebywa∏a tylko w krainach niebieskich, a nie schodzi∏a do ziemskich i nie obejmowa∏a wszystkich stworzeƒ. Rozumie si´, ˝e w ten
sposób cieƒ Piotra móg∏by uczyniç to, czego by wype∏niç nie mog∏a moc Zbawiciela. Drugi list wielkanocny Teofila, biskupa aleksandryjskiego, do wszystkich biskupów egipskich, w: Âw. Hieronim
Listy, PAX, Warszawa 1953, t. II, s. 317.
Niepodzielne panowanie charyzmatycznej interpretacji procesu rozwoju przemija – poza myÊlà katolickà – wraz z XVII wiekiem.
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nauki tomistycznej prowadzi do legalizacji w∏asnoÊci prywatnej jako powszechnej, nieuchronnej, logicznej i rozumnej konsekwencji, przy czym jednak granice
tej legalnoÊci, wyznaczone przez bonum commune sà historycznie i spo∏ecznie
zmienne. Tomaszowa nauka o w∏asnoÊci bywa∏a nazywana „negatywnym komunizmem,” bo nie wypowiada∏a si´ przeciw uspo∏ecznieniu, a nie dowodzi∏a te˝,
w przeciwieƒstwie do „komunizmu pozytywnego”, jego koniecznoÊci.
Ks. J. Piwowarczyk tak odtwarza drog´ wnioskowania Leona XIII interpretujàcego Akwinat´ w „Rerum novarum”: Prawo natury Êcis∏e wzi´te nie stawia
[...] okreÊlonego ˝àdania co do formy posiadania. Zostawia t´ spraw´ rozumowi
ludzkiemu, który w drodze wnioskowania, „prostego rozbioru” poj´ç (obvium examen), dochodzi do konkluzji. Pos∏uguje si´ mianowicie sylogizmem, w którym przes∏ankà wi´kszà jest prawo natury ÊciÊle wzi´te – ka˝dy cz∏owiek potrzebuje dóbr
materialnych do zaspokojenia swoich potrzeb – a w którym przes∏ank´ mniejszà
stanowi rozumowy przeglàd ludzkich potrzeb (natura rozumna, cz∏owiek – „opatrznoÊç,” wytwór pracy, obowiàzek utrzymania rodziny) niemo˝liwych do zaspokojenia bez posiadania dóbr materialnych na w∏asnoÊç; logicznym wnioskiem z tego
sylogizmu b´dzie: – a wi´c w∏asnoÊç prywatna jest postulatem prawa natury''18.
Âw. Tomasz przedstawi∏ (cz´Êciowo za Arystotelesem) trzy logiczne argumenty spo∏eczno-ekonomiczne przemawiajàce za instytucjà w∏asnoÊci prywatnej.
Wskaza∏ on po pierwsze na fakt wy˝szej efektywnoÊci ekonomicznej dóbr b´dàcych w u˝ytkowaniu prywatnym ni˝ w zarzàdzie publicznym. Po drugie stwierdzi∏, ˝e w∏asnoÊç prywatna wprowadza wy˝szy porzàdek organizacyjny i dokonuje przejrzystego podzia∏u kompetencji w spo∏eczeƒstwie (bardziej sprzyja ∏adowi
gospodarczemu). Po trzecie wreszcie udowadnia∏, ˝e jedynie w∏asnoÊç prywatna
zapewnia pokój spo∏eczny oparty na umowie i prawie w przeciwieƒstwie do ustroju zbudowanego na zasadzie w∏asnoÊci publicznej, opartego jedynie na sile i wstrzàsanego ciàg∏ymi buntami zniewolonych. C. Strzeszewski tak nazywa, w sposób
mo˝liwie najbardziej lapidarny, te trzy argumenty:
• wi´ksza produkcyjnoÊç dóbr wytwórczych,
• uporzàdkowanie ˝ycia gospodarczego,
• spokój u˝ytkowania19.
Niektórzy neotomiÊci dopuszczajà teoretycznie mo˝liwoÊç zgodnoÊci komunizmu z prawem naturalnym, a mianowicie w przypadku zmiany natury ludzkiej
i zanikni´cia pi´tna egoizmu wyciÊni´tego przez grzech pierworodny. Jednak˝e
zasadniczo rzecz bioràc, niezmiennoÊç tej natury jest tu aksjomatem podstawowym.

18

19

Ks. J. Piwowarczyk, Katolicka etyka spo∏eczna, t. II, cz. III, ˚ycie gospodarcze, „Veritas”, London
1963, s. 48.
C. Strzeszewski, Katolicka nauka spo∏eczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 206.
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Interpretujàc recepcj´ nauki Akwinaty przez katolickà myÊl ekonomicznà
trzeba pami´taç, ˝e ca∏oÊç koncepcji w∏asnoÊci, rozwini´tej przez Êw. Tomasza
(a tak˝e nawet jej niektóre szczegó∏y), odpowiada∏a strukturom ekonomiczno-spo∏ecznym istniejàcym w Êredniowieczu. W szczególnoÊci koncepcja hierarchicznej struktury w∏asnoÊci i jej ró˝nych atrybutów odzwierciedla∏a realne formy posiadania w feudalizmie europejskim, gdzie w∏asnoÊç mia∏a raczej charakter
powiernictwa o okreÊlonych uprawnieniach.
To samo dotyczy te˝ tomaszowej wizji roli paƒstwa w sferze gospodarczej.
Niemniej koncepcje te pasowa∏y Êwietnie póêniej i do sytuacji w drugiej po∏owie
XIX wieku, dostarczajàc argumentów dla aktualnych wtedy sporów teoretycznych.
Po pierwsze pozwala∏y oprzeç prawo w∏asnoÊci na „naturalnej i wieczystej” podstawie, odrzucajàc argumenty reformatorów kapitalizmu, socjalistów i innych ewolucjonistów o jego historycznym charakterze, a po drugie umo˝liwia∏y, dzi´ki wyeksponowaniu roli paƒstwa jako reprezentanta bonum commune, akceptacj´
rosnàcego ju˝ wtedy stopniowo zaanga˝owania paƒstwa w sfer´ gospodarczà.

4. Spór o stan naturalny
W wiekach X do XV dokonywa∏ si´ powolny, ale sta∏y proces przemian techniczno-organizacyjnych, zapoczàtkowanych w du˝ej mierze w okresie jeszcze przed
utrwaleniem si´ feudalnych stosunków produkcji oraz stosunkowo szybki rozwój
stosunków rynkowych. W tych warunkach – poprzez dywersyfikacj´ interpretacji powszechnie przyj´tych dogmatów, ogólne rozszerzenie si´ sfery dowolnoÊci
i dyskusji oraz spadek autorytetu KoÊcio∏a – kszta∏towa∏a si´ nowa ÊwiadomoÊç
spo∏eczna refleksja teoretyczna.
Ju˝ i w póênej doktrynie KoÊcio∏a pojawia∏ si´ czasami poglàd na stan natury jako na okres niedostatku i anarchii. Stan ten mia∏ dopiero nast´pnie ulec
poprawie dzi´ki rozwojowi chrzeÊcijaƒstwa. Jednak dogmat o rych∏ym koƒcu Êwiata i dniu sàdu by∏ tu nadal trwa∏à zaporà dla myÊli o mo˝liwoÊci post´pu, zarówno w sensie spo∏ecznym, ekonomicznym, jak i technicznym.
Z czasem obok uniwersalistycznej myÊli religijnej zacz´∏a si´ pojawiaç myÊl
Êwiecka, ju˝ zró˝nicowana przynale˝noÊcià paƒstwowà. Dokonywa∏a si´ wielka
przemiana w sferze kulturowo-motywacyjnej, która wyrazi∏a si´ najdobitniej w pràdach myÊlowych Renesansu i Reformacji. Za∏ama∏a si´ ostatecznie uniwersalistyczna i unifikujàca rola papiestwa (do wygnania awinioƒskiego) i cesarstwa. W coraz
wi´kszym stopniu uwag´ spo∏eczeƒstwa przyciàga∏y kwestie ekonomiczne. Rozwój
handlu i nowe formy produkcji wymaga∏y nowego porzàdku prawnego i oplata∏y
ludzi siecià istotnych i widocznych ju˝ wyraênie zale˝noÊci i sprzecznych interesów.
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Procesy kszta∏towania si´ od XVII wieku paƒstw narodowych, wzajemne
oddzia∏ywanie na siebie poszczególnych struktur politycznych i gospodarczych,
ciàg∏e wojny, którym towarzyszy∏ przep∏yw nowych form organizacyjnych, nak∏adanie si´ na siebie ró˝nych kultur i krzy˝owanie wewn´trznych antagonizmów,
uniemo˝liwia∏y trwa∏à petryfikacj´ struktur ekonomicznych oraz powodowa∏y rozpad kr´pujàcych ÊwiadomoÊç spo∏ecznà systemów normatywnych.
Powstanie paƒstw narodowych i rozwój gospodarczy wymaga∏y te˝ nowych
uzasadnieƒ dla istnienia ochrony w∏asnoÊci w postaci Êwieckiego aparatu przemocy.
Istnienie systemu politycznej organizacji spo∏eczeƒstwa i potrzeb´ Êwieckiego absolutyzmu zacz´to uzasadniaç popularyzujàc i upowszechniajàc poglàd,
˝e poprzedni stan naturalny by∏ stanem n´dzy i anarchii, przezwyci´˝onym nast´pnie na drodze umowy spo∏ecznej i powstania paƒstwa. Temu w∏aÊnie spo∏eczeƒstwa mia∏y zawdzi´czaç polepszenie swego bytu, tak˝e materialnego20.
Ustrój monarchii absolutnej eliminowa∏ polityczne znaczenie w∏asnoÊci
feudalnej, wzmacnia∏ wp∏ywy polityczne bur˝uazji i poprzez realizacj´ polityki
merkantylistycznej pobudza∏ rozwój ekonomiczny oraz stwarza∏ realne podstawy
dla ekonomicznej roli aparatu administracyjnego paƒstwa. Wraz z tym coraz powszechniejsze stawa∏o si´ przekonanie o dokonujàcym si´ post´pie w ˝yciu gospodarczym i mo˝liwoÊciach wzrostu dobrobytu. JednoczeÊnie nast´powa∏ spadek
autorytetu dawnych, antycznych teoretyków i filozofów.

20

Ostatecznie ta przyciàgajàca wielkà uwag´ w myÊli europejskiej XVII i XVIII wieku kwestia znalaz∏a dwa najs∏awniejsze, przeciwstawne sobie uj´cia. Jedno, przedstawione przez Thomasa Hobbesa, gdzie stan natury by∏ nieszcz´snà wojnà wszystkich ze wszystkimi, a „cz∏owiek cz∏owiekowi stawa∏ si´ wilkiem” i gdzie dopiero prawo i si∏a zorganizowanego paƒstwa przynios∏y ∏ad i porzàdek.
èród∏em licznych i trwa∏ych spo∏ecznoÊci nie jest i nie by∏a wzajemna ludzi ˝yczliwoÊç, lecz (...) obawa wzajemna. (...) Wola szkodzenia w∏aÊciwa jest wszystkim ludziom w stanie natury. (...) Stan naturalny ludzi, nim zawiàzali spo∏ecznoÊç, by∏ wojnà; i to nie po prostu wojnà, lecz wojnà wszystkich
przeciw wszystkim. T. Hobbes, Elementy filozofii, t. II, Paƒstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956, s. 208, 209, 214. Drugie popularne i powszechnie przyjmowane uj´cie, zosta∏o przedstawione przez Jeana Jacques’a Rousseau (Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierównoÊci mi´dzy ludêmi), gdzie stan natury by∏ utraconym rajem ludzkoÊci, zdegenerowanym i zniszczonym
przez wprowadzenie szkodliwych instytucji cywilizacji, takich jak prawo, paƒstwo czy w∏asnoÊç prywatna. Ma∏o natomiast znany i popularny by∏ (bardzo wspó∏czeÊnie dziÊ brzmiàcy), punkt widzenia prezentowany przez Johanna Heinricha Pestalozziego, który zajmowa∏ stanowisko ewolucjonistyczne i uwa˝a∏, ˝e stan natury jako taki uleg∏ degeneracji, a nowo˝ytny stan spo∏eczny jest nie
zaprzeczeniem, a kontynuacjà „zwierz´cego zepsucia” i nowym instytucjonalnym wyrazem tej degeneracji. To w∏aÊnie „zwierz´ce zepsucie” cz∏owieka wyrazi∏o si´ w „jarzmie tworzàcego si´ ˝ycia
spo∏ecznego”. To zepsucie objawia si´ w nieprzestrzeganiu ob∏udnie sformalizowanego prawa, na
nieuczciwoÊci, ob∏udzie w wyrzeczeniu si´ prawa ociekajàcej krwià wolnoÊci zdziczenia natury, ale
w gruncie rzeczy na pozostaniu – w mieszczaƒskim spo∏eczeƒstwie – brutalnym, ˝àdnym krwi, drapie˝nym zwierz´ciem, jakim jest cz∏owiek w lesie, w zwierz´cym zepsuciu swego zdziczenia naturalnego. J. H. Pestalozzi, Moje badania nad udzia∏em natury w rozwoju rodzaju ludzkiego, Ossolineum, Wroc∏aw 1984 s. 44, 60.
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W XVII i XVIII wieku powszechnoÊci przekonania o nieograniczonych mo˝liwoÊciach rozumu towarzyszy∏a pog∏´biajàca si´ dyferencjacja punktów widzenia. Racjonalistycznej atmosferze epoki odpowiada∏y teorie traktujàce rozwój w kategoriach przemian umys∏owoÊci ludzkiej i wzrostu wiedzy prowadzàcych do
dobrobytu.
Istotnym bodêcem do rozpatrywania historii spo∏eczeƒstw jako procesu post´pujàcych ku lepszemu zmian by∏a ch´ç humanistycznej reformy porzàdku spo∏ecznego na lepszy i bardziej sprawiedliwy. BezpoÊrednich dowodów ewolucji kulturowej dostarczy∏a eksploracja terenów zamorskich i obserwacja ludów na innym
etapie rozwoju. Powoli zacz´to te˝ dostrzegaç ró˝nice w materialnym bycie ró˝nych spo∏eczeƒstw. Poj´cie post´pu w kategoriach ekonomicznych zaczyna∏o si´
jednak dopiero krystalizowaç. By∏o to zwiàzane z powstaniem i szybkim rozwojem nauk przyrodniczych i, co istotniejsze, z powstaniem mechanizmów ekonomiczno-instytucjonalnych, umo˝liwiajàcych wykorzystanie osiàgni´ç tych nauk
w ˝yciu gospodarczym oraz inicjujàcych kierunki poszukiwaƒ wynalazczych.
Stopniowo optymistyczna wiara w post´p i przekonanie o nieograniczonych mo˝liwoÊciach zastosowaƒ wiedzy ludzkiej zaczyna∏y si´ upowszechniaç, prowadzàc
zarówno do idealistycznie utopijnych, jak i trzeêwo pragmatycznych projektów
reform spo∏ecznych i organizacji paƒstwa21.
Filozofia wewn´trznej polityki merkantylistycznej opiera∏a si´ ju˝ na za∏o˝eniu celowoÊci interwencji paƒstwa w przekszta∏cenia spo∏eczne i instytucjonalne. Pot´ga gospodarcza i militarna narodu oraz sprawnoÊç systemu spo∏ecznego
mia∏y zale˝eç jedynie od energii i wiedzy silnej w∏adzy centralnej22. W tym kon21

22

W drugiej po∏owie XVII wieku Benedykt de Spinoza pisa∏: (...) Ludzie z koniecznoÊci podlegajà
wzruszeniom, a rozum wprawdzie wiele zdo∏a osiàgnàç w powÊciàganiu i miarkowaniu wzruszeƒ,
ale droga, którà rozum wskazuje, jest bardzo trudna. Kto myÊli wobec tego, ˝e mo˝e doprowadziç
mas´ lub tych, którzy gubià si´ w sprawach publicznych, do tego, aby ˝yli wed∏ug wskazówek rozumu, ten majaczy o z∏otym wieku poetów albo o jakiejÊ bajce. (...) Paƒstwo, którego dobrobyt zale˝y
od dobrej wiary wszystkich i którego sprawy tylko wtedy mogà byç dobrze za∏atwiane, je˝eli ci, którzy si´ tym zajmujà, post´pujà z dobrà wiarà, nie b´dzie mia∏o trwa∏oÊci. Aby si´ mog∏o utrzymaç,
muszà raczej jego sprawy publiczne byç tak uporzàdkowane, aby zarzàdzajàcy nimi, zarówno czy kierowaç si´ b´dà rozumem, czy wzruszeniami, nie mogli wcale byç wystawieni na to, aby dzia∏aç ze
z∏ej wiary, czyli niecnie. Dla bezpieczeƒstwa paƒstwa jest to ca∏kiem bez znaczenia, jakimi pobudkami kierujà si´ ludzie przy nale˝ytym zarzàdzaniu sprawami, byleby to zarzàdzanie by∏o nale˝yte.
Albowiem wolnoÊç, czyli si∏a ducha, jest cnotà prywatnà, cnotà zaÊ paƒstwa jest bezpieczeƒstwo.
B. De Spinoza, Traktat polityczny, De Agostini, Altaya, Warszawa 2002, s. 26, 27. Tà w∏aÊnie drogà myÊlenia poszli póêniej Monteskiusz i Rousseau.
Dyskutowana wcià˝ jest kwestia, czy naczelnym celem polityki merkantylistycznej by∏ dobrobyt –
rozumiany bardzo wàsko jako dobrobyt warstwy rzàdzàcej – czy pot´ga gospodarcza i militarna
paƒstwa. Por. L. Robbins, The Theory of Economic Development in the History of Economic Thought, Macmillan, New York 1968, s. 159. Tak czy inaczej, bezpoÊrednim jej celem by∏a akumulacja i wzrost. Wa˝ny natomiast by∏ jednak sam fakt upowszechniania si´ przekonania, ˝e skuteczne dzia∏anie w celu zmiany stanu rzeczy w ca∏ej gospodarce jest mo˝liwe i po˝àdane.
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tekÊcie nie istnia∏oby wi´c jakieÊ jedno, ogólne prawo wzrostu czy spadku dobrobytu oraz pot´gi i sprawnoÊci paƒstw i spo∏eczeƒstw. W pewnych granicach, wyznaczonych przez warunki naturalne, kierunek zmiany ekonomicznej, losy kraju zale˝a∏yby jedynie od rodzaju Êwiadomie prowadzonej polityki gospodarczej.
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S∏awomir Zajàczkowski
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Zmiany w strukturze wydatków polskich gospodarstw
domowych w latach 1998–2002
1. Wprowadzenie
W latach 1998–2002 nastàpi∏y istotne zmiany struktury wydatków polskich gospodarstw domowych. W niniejszym artykule dokonano próby oceny zró˝nicowania wydatków gospodarstw w wybranym okresie oraz odkrycia przyczyn tych
zjawisk. Istotne miejsce zajmuje analiza zmian wydatków w badanym okresie
w zale˝noÊci od zamo˝noÊci gospodarstw.
Jako struktur´ wydatków gospodarstwa domowego przyj´to udzia∏y wydatków na poszczególne grupy wydatków w wydatkach ogó∏em gospodarstw. Tak rozumiana struktura wydatków gospodarstw nale˝y do tzw. mierników struktury
konsumpcji1.
èród∏em danych do analiz by∏y wyniki zrealizowanych przez GUS, badaƒ bud˝etów polskich gospodarstw domowych z lat 1998–2002. Wybór poczàtku okresu spowodowany by∏ istotnymi zmianami w metodologii badaƒ od 1998 roku2.

2. Metodologia badaƒ
W badaniach bud˝etów gospodarstw domowych GUS3 wyodr´bnia si´ 12 g∏ównych grup wydatków na towary i us∏ugi konsumpcyjne, wydatki na kieszonkowe
oraz inne wydatki (dary przekazane z gospodarstwa domowego, pozosta∏e wydatki gdzie indziej nie sklasyfikowane, podatki i op∏aty nie bie˝àce oraz dary przekazane z gospodarstwa rolnego lub dzia∏ki). Suma tych wydatków jest oznaczana jako wydatki ogó∏em gospodarstwa domowego4. Rozwa˝ania b´dà dotyczyç
dochodu rozporzàdzalnego w postaci ekwiwalentnej.
Aby cz´Êciowo zniwelowaç niedoskona∏oÊç próby losowej gospodarstw domowych wynikajàcà z wysokiego wskaênika odmów podj´cia badania, zastosowano (podobnie jak w corocznych opracowaniach GUS Bud˝ety Gospodarstw Domo1
2
3
4

Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 205.
Metodyka i organizacja badaƒ bud˝etów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 1999, s. 16.
Ibidem, s. 85.
Ibidem, s. 85.
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wych), wagi GUS5 w celu zbli˝enia rozk∏adów próby do rozk∏adów rzeczywistych.
Oprócz tego, przy obliczeniu Êrednich, w rozk∏adach wydatków i dochodów stosowano wa˝enie liczbà osób w gospodarstwie.
Podobnie, aby móc porównywaç Êrednie wydatki i dochody grup gospodarstw,
w których wyst´pujà gospodarstwa o ró˝nej liczebnoÊci, pos∏ugiwano si´ wydatkami i dochodami ekwiwalentnymi na 1 osob´ w gospodarstwie. Wykorzystano
tzw. skal´ ekwiwalentnoÊci OECD6, gdzie pierwsza doros∏a osoba ma wag´ 1, nast´pne doros∏e osoby 0,7, a dzieci poni˝ej 14 roku ˝ycia – 0,57.
Udzia∏y poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogó∏em sà
definiowane, w niniejszym artykule, jako Êrednie wydatki ekwiwalentne
na 1 osob´ w gospodarstwie na danà grup´ wydatków podzielone przez
Êrednie wydatki ekwiwalentne ogó∏em na 1 osob´ w gospodarstwie.
Do obliczeƒ u˝yto statystycznego pakietu komputerowego STATISTICA
PL 6.1 firmy Statsoft.

3. Zró˝nicowanie poziomu dochodów i wydatków ogó∏em
gospodarstw domowych w latach 1998–2002
W tabeli 1 zamieszczone sà parametry opisujàce rozk∏ady dochodów i wydatków
ekwiwalentnych ogó∏em na 1 osob´ w gospodarstwie domowym w latach 1998–2002. Zamieszczono tak˝e niektóre wskaêniki makroekonomiczne majàce istotny, choç poÊredni wp∏yw na poziom i struktur´ wydatków gospodarstw domowych w badanym okresie.
Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, ˝e w latach 1998–2002 dosz∏o do bardzo niewielkiego (o 0,1%) realnego wzrostu dochodów ekwiwalentnych na 1 osob´ w gospodarstwie domowym, natomiast spad∏ (o 2,1%) poziom
Êrednich wydatków. Oznacza to ograniczanie przez gospodarstwa realnych wydatków (oszcz´dnoÊci w wydatkach), mimo niewielkiego wzrostu realnych dochodów. By∏o to prawdopodobnie efektem niekorzystnych zmian o charakterze makroekonomicznym – znacznego zwolnienia tempa wzrostu gospodarczego, silnego
wzrostu bezrobocia, a tak˝e wzrostu realnych stóp procentowych, co ograniczy∏o wydatki finansowane kredytem.
5
6
7

Metodyka i organizacja..., op. cit., GUS, Warszawa 1999, s. 21–22.
OECD (1982), The List of Social Indicators, Paris.
W zwiàzku z pos∏ugiwaniem si´ wydatkami ekwiwalentnymi na 1 osob´, otrzymane Êrednie udzia∏y wydatków ekwiwalentnych na 1 osob´ w wydatkach ogó∏em gospodarstwie domowych wykazujà
niewielkie ró˝nice w stosunku do Êrednich udzia∏ów wydatków na 1 osob´ w wydatkach ogó∏em,
zamieszczonych w publikacjach GUS, Bud˝ety Gospodarstw Domowych i w Rocznikach Statystycznych.
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Tabela 1. Podstawowe statystyki opisowe zró˝nicowania dochodów i wydatków* polskich gospodarstw domowych w latach 1998–2002 w zestawieniu z niektórymi wskaênikami makroekonomicznymi
Wyszczególnienie
Âredni dochód
Ârednie wydatki
Ârednie dochody w cenach
z 1998 roku
Ârednie wydatki w cenach
z 1998 roku
Dochód: odchylenie standardowe
Wydatki: odchylenie standardowe
Dochody: wspó∏czynnik zmiennoÊci
(w %)
Wydatki: wspó∏czynnik zmiennoÊci
(w%)
Dochody: wspó∏czynnik skoÊnoÊci
Wydatki: wspó∏czynnik skoÊnoÊci
Dochód: odchylenie çwiartkowe
Wydatki: odchylenie çwiartkowe
Dochód: mediana
Wydatki: mediana
Dochód: pozycyjny wspó∏czynnik
zmiennoÊci (w %)
Wydatki: pozycyjny wspó∏czynnik
zmiennoÊci (w %)
Wzrost produktu krajowego brutto
w % w stosunku do poprzedniego
roku
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(na koniec roku)
Wskaênik wzrostu cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych (inflacja)
Poziom g∏ównej (referencyjnej)
stopy procentowej NBP na koniec
roku
*

Dynamika
2002 2002/1998
(w%)
674,43 726,84 791,18 833,62 856,71
127,0
646,94 684,99 755,11 786,93 803,80
124,2
1998

1999

2000

2001

674,43 677,55 670,12 669,31 675,02

100,1

646,94 638,54 639,57 631,82 633,33

97,9

483,56 683,77 715,91 603,94 781,35
488,00 489,00 571,68 570,02 613,77
71,7

94,1

90,5

72,4

91,2

75,4

71,4

75,7

72,4

76,4

5,93
6,38
196,32
191,81
589,93
537,34

18,19
4,92
213,86
206,90
635,06
569,96

28,34
6,13
236,20
229,03
681,40
624,16

6,35
5,43
253,44
241,65
719,27
655,36

33,32
6,11
267,92
250,83
728,08
657,01

33,3

33,7

34,7

35,2

36,8

35,7

36,3

36,7

36,9

38,1

4,8

4,1

4,0

1,0

1,3

10,4

13,1

15,1

17,5

18,0

11,8%

7,3%

10,1%

5,5%

1,9%

15,5%

16,5%

19,0%

11,5% 6,75%

Wszystkie dane dotyczà dochodów i wydatków ekwiwalentnych na 1 osob´ w gospodarstwie domowym.

èród∏o: obliczenia w∏asne przy u˝yciu STATISTICA PL 6.1, na podstawie wyników badaƒ bud˝etów
gospodarstw domowych, przeprowadzonych przez GUS w latach 1998–2002 oraz danych ze strony internetowej GUS www.stat.gov.pl i NBP www.nbp.gov.pl.

W latach 1998–2002 pog∏´bi∏o si´ zró˝nicowanie sytuacji gospodarstw domowych, w odniesieniu do Êredniego poziomu wydatków i dochodów, na co wska-

Zmiany w strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych...

105

zuje wzrost wspó∏czynników zmiennoÊci, pozycyjnych wspó∏czynników zmiennoÊci oraz wzrost ró˝nicy mi´dzy medianà a Êrednià. Âwiadczy o tym równie˝ – jak
wskazujà dane z tabeli 3 w dalszej cz´Êci pracy – spadek stosunku Êredniego dochodu ekwiwalentnego na osob´ w gospodarstwie domowym do Êredniego dochodu ekwiwalentnego na osob´ w ca∏ej próbce, w ni˝szych grupach kwintylowych
(wyodr´bnionych wed∏ug Êredniego dochodu ekwiwalentnego na osob´) i wzrost
analogicznego wskaênika w najwy˝szej grupie kwintylowej (czyli wzgl´dne pogorszenie si´ sytuacji najbiedniejszych gospodarstw oraz polepszenie si´ sytuacji
gospodarstw najbogatszych).

4. Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw
w latach 1998–2002
Tabela 2 zawiera dane z lat 1998 i 2002, odnoszàce si´ do g∏ównych grup wydatków, a tak˝e szczegó∏owy podzia∏ wydatków ˝ywnoÊciowych i wybrane dane
dla innych grup wydatków, obrazujàce najbardziej charakterystyczne zmiany
w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1998–2002 (ze wzgl´du na ograniczenia odnoÊnie obj´toÊci artyku∏u nie podano szczegó∏owych wielkoÊci z lat 1999–2001, ograniczajàc si´ omówienia najbardziej charakterystycznych wielkoÊci z tych lat w tekÊcie artyku∏u).
Poniewa˝ wzrost cen danej grupy towarów i us∏ug ma istotny wp∏yw na
poziom wydatków gospodarstw na t´ grup´ towarów i us∏ug (i na udzia∏ grupy
w wydatkach ogó∏em), w ostatniej kolumnie zamieszczono dane ilustrujàce wzrost
cen poszczególnych rodzajów towarów i us∏ug w latach 1998–2002 (konkretnie
wzrost cen w 2002 roku w stosunku do 1998 roku). Porównanie wzrostu cen
danej grupy towarów i us∏ug, w stosunku do Êredniego wzrostu cen wszystkich
towarów i us∏ug, pozwala na ocen´ wp∏ywu wzrostu cen w danej grupie towarów
i us∏ug na zmian´ udzia∏u danej grupy wydatków w wydatkach ogó∏em. Dla
porównania – Êredni wzrost cen towarów i us∏ug w latach 1998–2002 wyniós∏
27,0%8.

8

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej GUS
www.stat.gov.pl.
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Tabela 2. Ârednie udzia∏y wydatków* (w %) na niektóre grup wydatków w wydatkach ogó∏em gospodarstw w latach 1998 i 2002 oraz wzrost cen wybranych
grup towarów i us∏ug w latach 1998–2002
Rodzaj wydatków
˚ywnoÊç i napoje bezalkoholowe,
w tym:
˚ywnoÊç, w tym:
– pieczywo i artyku∏y zbo˝owe
– mi´so i w´dliny
– ryby
– mleko i artyku∏y mleczne, jaja
– t∏uszcze
– owoce
– warzywa
– cukier, miód, d˝emy i artyku∏y
cukiernicze
– sól, przyprawy inne artyku∏y
˝ywnoÊciowe
Napoje bezalkoholowe
Napoje alkoholowe, wyroby
tytoniowe, u˝ywki
Odzie˝ i obuwie
U˝ytkowanie mieszkania
i noÊniki energii, w tym:
– op∏aty za u˝ytkowanie mieszkania
lub domu (czynsze)
– materia∏y do konserwacji
mieszkania lub domu
– zimna woda i kanalizacja
– energia elektryczna
– w´giel i inne artyku∏y opa∏owe
– ciep∏a woda i c.o.
Wyposa˝enie mieszkania
i prowadzenie gospodarstwa
domowego
Zdrowie, w tym:
– leki
– us∏ugi medyczne
Transport, w tym:
– samochody nowe
– samochody u˝ywane
– paliwa
¸àcznoÊç, w tym:
– us∏ugi telekomunikacyjne
Rekreacja i kultura, w tym:
– us∏ugi w zakresie rekreacji i kultury

1998 2002

Zmiana (spadek
Wzrost cen
lub wzrost)
w latach
udzia∏u w %
1998–2002 w %**

34,0 29,8

–12

16,4

31,8 27,8
5,2
4,9
10,3
8,6
0,9
0,8
4,9
4,3
2,1
1,5
1,9
1,6
3,6
3,3

–13
–5
–16
–10
–11
–26
–15
–10

–
27,1
11,2
26,4
15,0
9,4
20,2
13,6

2,0

1,8

–11

21,9

1,0

0,9

–4

25,1

2,2

2,1

–6

10,7

3,2

3,0

–6

27,0

6,8

5,3

–22

14,4

17,4 19,6

13

42,1

2,8

3,7

21

–

2,1

2,8

32

–

1,1
3,0
2,1
3,4

1,7
3,6
1,9
2,9

40
22
–13
–14

–
–
–
–

5,4

5,0

–7

19,7

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

4,4
2,9
1,2
8,6
0,9
0,9
3,5
4,5
4,3
6,5
1,8

6
36
–30
3
–40
–31
51
103
109
3
33

42,9
48,1
28,5
37,0
–
–
57,0
7,6
–
31,6
–
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Tabela 2. (cd.)
Rodzaj wydatków
– turystyka zorganizowana
Edukacja, w tym:
– szkolnictwo policealne i wy˝sze
Restauracje i hotele
Pozosta∏e wydatki na towary
i us∏ugi bez kieszonkowego,
w tym:
– ubezpieczenia
Kieszonkowe
Pozosta∏e wydatki

1998 2002

Zmiana (spadek
Wzrost cen
lub wzrost)
w latach
udzia∏u w %
1998–2002 w %**
–24
–
59
43,2
93
–
33,3
26,6

1,4
1,0
0,4
1,2

1,1
1,7
0,8
1,6

5,8

5,0

–15

32,9

2,0
0,4
3,7

1,2
1,0
3,9

–41
119
6

–
–
–

* Ârednie dotyczà udzia∏u wydatków ekwiwalentnych na 1 osob´ w gospodarstwie domowym – zobacz
objaÊnienia na stronie 103 (pogrubionà czcionkà).
** Obliczenia w∏asne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl.

èród∏o: obliczenia w∏asne przy u˝yciu STATISTICA PL 6.1, na podstawie wyników badaƒ bud˝etów
gospodarstw domowych, przeprowadzonych przez GUS w latach 1998–2002.

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, ˝e najwi´ksze zmiany w strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych w latach 1998–2002 to:
1) spadek z 34,0% do 29,8%, czyli o 4,2% Êredniego udzia∏u wydatków na
˝ywnoÊç i napoje bezalkoholowe w wydatkach ogó∏em – spadki tego Êredniego udzia∏u mia∏y miejsce w ka˝dym roku z okresu 1998–2002. By∏o to
spowodowane przede wszystkim wzgl´dnym spadkiem cen tej grupy towarów o ponad 8% w latach 1998–2002. Pod poj´ciem wzgl´dnego spadku (lub wzrostu) wzrostu cen w danej grupie towarów i us∏ug rozumiemy
wzrost cen w tej grupie towarów i us∏ug w stosunku do wzrostu cen
wszystkich towarów i us∏ug konsumpcyjnych (potocznie – inflacji). Wzgl´dny wzrost cen np. w ˝ywnoÊci oznacza, o ile % ˝ywnoÊç potania∏a lub wzros∏a w stosunku do inflacji (wskaênik ten mo˝na te˝ okreÊliç jako realny
wzrost cen danej grupy wydatków).
Spadek udzia∏u wydatków objà∏ praktycznie wszystkie g∏ówne grupy towarów ˝ywnoÊciowych. Szczególnie silny by∏ on w przypadku wydatków
na mi´so i w´dliny, t∏uszcze oraz owoce. DoÊç wyraênie spad∏ tak˝e Êredni udzia∏ wydatków na mleko, przetwory mleczne i jaja oraz warzywa.
W mniejszym stopniu spadek dotknà∏ Êredniego udzia∏u wydatków na
grupy towarów ˝ywnoÊciowych, których ceny wzros∏y silniej ni˝ ceny innych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych. By∏y to: pieczywo i produkty zbo˝owe,
ryby, sól i przyprawy oraz cukier i wyroby cukiernicze. W niewielkim
stopniu spad∏ tak˝e udzia∏ wydatków na napoje bezalkoholowe;
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2) wzrost z 2,2% do 4,5% Êredniego udzia∏u wydatków na ∏àcznoÊç – który
nastàpi∏ mimo silnego (15%) wzgl´dnego spadku cen w ∏àcznoÊci. Najwi´ksze wzrosty mia∏y miejsce w latach 1998–2001 (z 2,2% do 4,3%).
Prawie w ca∏oÊci wzrost ten by∏ spowodowany zwi´kszeniem wydatków
na us∏ugi telekomunikacyjne. Zwiàzany by∏ z bardzo silnym wzrostem
w latach 1998–2002 liczby abonentów telefonii komórkowej (z 4,0 mln do
13,9 mln), a tak˝e – w mniejszym stopniu – z rosnàcà liczbà abonentów
telefonii stacjonarnej (z 8,8 do 10,9 mln)9. Tak znaczne zwi´kszenie grupy abonentów spowoduje prawdopodobnie trwa∏y wzrost udzia∏u wydatków na ∏àcznoÊç w wydatkach ogó∏em gospodarstw domowych;
3) wzrost z 17,4% do 19,6% Êredniego udzia∏u wydatków na u˝ytkowanie
mieszkania i noÊniki energii – by∏ on spowodowany g∏ównie znacznym
(o 12%) wzgl´dnym wzrostem cen w tej grupie wydatków. Szczególnie silny wzrost mia∏ miejsce w latach 2000–2002 (z 17,9% do 19,6%).
W najwi´kszym stopniu wzrós∏ udzia∏ wydatków na op∏aty za u˝ytkowanie mieszkania (czynsze) oraz materia∏y do konserwacji mieszkania lub
domu. Niewielki spadek udzia∏u wydatków w wydatkach ogó∏em dotyczy∏
g∏ównie wydatków na w´giel i inne materia∏y opa∏owe oraz wydatków na
ciep∏à wod´ i centralne ogrzewanie;
4) spadek z 6,8% do 5,3% Êredniego udzia∏u wydatków na odzie˝ i obuwie
– spadek ten by∏ spowodowany g∏ównie znacznym (o 10%) obni˝eniem
cen w tej grupie wydatków. Wp∏yw mog∏a te˝ mieç rezygnacja z cz´Êci
wydatków na odzie˝ i obuwie, w ramach ograniczania realnych wydatków gospodarstw. Szczególnie silnie spad∏ Êredni udzia∏ wydatków na odzie˝
dzieci´cà (o 34%).
Inne, najistotniejsze zmiany w strukturze wydatków w latach 1998–2002 to:
1) w grupie wydatków na zdrowie – wzrost Êredniego udzia∏u wydatków na
leki, przy jednoczesnym spadku wydatków na us∏ugi lekarskie. Spowodowane to by∏o g∏ównie silnym (o 17%) wzgl´dnym wzrostem cen leków.
Z kolei, spadek Êredniego udzia∏u wydatków na p∏atne us∏ugi lekarskie
spowodowany by∏ ograniczeniem korzystania z tych us∏ugi w ramach
oszcz´dnoÊci, jako us∏ug ponadstandardowych;
2) w grupie wydatków na transport – spadek Êredniego udzia∏u wydatków
na zakup samochodów, przy jednoczesnym zwi´kszeniu udzia∏u wydatków na paliwa, wskutek silnego – 24% wzgl´dnego wzrostu cen paliw
w latach 1998–2002;

9

èród∏o: dane zawarte na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl.
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3) w grupie wydatków na pozosta∏e towary i us∏ugi – spadek Êredniego
udzia∏u wydatków na ubezpieczenia. Spadek ten spowodowany by∏, jak
si´ wydaje oszcz´dnoÊciami w realnych wydatkach gospodarstw domowych.
Sà to bowiem us∏ugi nie majàce charakteru us∏ug pierwszej potrzeby. Korzystanie z nich mo˝na ograniczyç w razie pogorszenia si´ sytuacji finansowej gospodarstwa;
4) wzrost Êredniego udzia∏u wydatków na edukacj´ – szczególnie silny wzrost
dotyczy∏ Êredniego udzia∏u wydatków na szkolnictwo wy˝sze i policealne.
Spowodowane to by∏o niezwykle wysokim zwi´kszeniem si´ liczby studentów (z 1274,0 tys. do 1800,5 tys.) w latach 1998–2002 (dok∏adniej: w latach akademickich od 1998/1999 do 2002/2003)10. Wzrost ten by∏ w cz´Êci spowodowany wst´powaniem na studia najliczniejszych roczników wy˝u
demograficznego z koƒca lat 70. i poczàtku lat 80. Skala wzrostu liczby
studentów wskazuje jednak, ˝e przyczynà mog∏a byç tak˝e zwi´kszona
sk∏onnoÊç m∏odzie˝y do wst´powania na studia – m.in. ze wzgl´du na wysokie bezrobocie. Ukoƒczenie studiów jest bowiem postrzegane jako zwi´kszenie szans na rynku pracy, z powodu silnej ujemnej korelacji pomi´dzy
poziomem bezrobocia a poziomem wykszta∏cenia. Studia mogà byç te˝ swoistà „ucieczkà” przed bezrobociem w okresie silnego pogorszenia sytuacji
na rynku pracy, kiedy alternatywà mo˝e byç bezrobocie. Zwi´kszenie szans
na rynku pracy jest tak˝e przyczynà, dla której osoby ju˝ aktywne zawodowe podejmujà zaoczne i wieczorowe studia wy˝sze.
Podsumowujàc t´ cz´Êç rozwa˝aƒ, nale˝y stwierdziç, ˝e na zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1998–2002 wp∏yw wywar∏y m.in.
nast´pujàce czynniki:
1) zmiany w strukturze cen poszczególnych grup towarów i us∏ug w okresie 1998–2002, w szczególnoÊci:
• znaczny wzgl´dny spadek cen ˝ywnoÊci, odzie˝y i obuwia; spowodowa∏o to spadek Êredniego udzia∏u wydatków na te grupy wydatków w wydatkach ogó∏em,
• wysoki wzgl´dny wzrost cen u˝ytkowania mieszkania i noÊników energii, co by∏o g∏ównà przyczynà zwi´kszania si´ Êredniego udzia∏u wydatków na te grupy wydatków w wydatkach ogó∏em gospodarstw,
• wysoki wzgl´dny wzrost cen w transporcie, spowodowany g∏ównie bardzo silnym zwi´kszaniem si´ cen paliw, co spowodowa∏o znaczny wzrost
Êredniego udzia∏u wydatków na paliwa wydatkach ogó∏em gospodarstw,

10

èród∏o: dane zawarte na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl.
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• bardzo wysoki wzgl´dny wzrost cen leków, który spowodowa∏ znaczny
wzrost Êredniego udzia∏u wydatków na leki w wydatkach ogó∏em gospodarstw.
Podobna sytuacja (du˝e zmiany w strukturze wydatków wskutek zmian
w strukturze cen podstawowych grup towarów i us∏ug) mia∏a miejsce
w pierwszej po∏owie lat 90.11;
2) zmiany technologiczne i upowszechnienie nowych produktów i us∏ug.
Najsilniej uwidoczni∏o si´ to w przypadku wydatków na ∏àcznoÊç, których
Êredni udzia∏ w ogólnej sumie wydatków wzrós∏ z 2,2% do 4,5%, mimo
znacznego (o 19%) wzgl´dnego spadku cen towarów i us∏ug z grupy ∏àcznoÊç. Przyczynà by∏o g∏ównie upowszechnienie telefonii komórkowej;
3) znaczny spadek tempa wzrostu gospodarczego w latach 1998–2002 i znaczny wzrost stopy bezrobocia, co by∏o przyczynà pogorszenia si´ sytuacji
cz´Êci gospodarstw domowych. Zmniejszenie wydatków dotyczy∏o prawdopodobnie nie tylko gospodarstw dotkni´tych bezpoÊrednio bezrobociem
(z racji spadku dochodów), ale tak˝e gospodarstw obawiajàcych si´ zagro˝enia bezrobociem w przysz∏oÊci, w zwiàzku ze wzrostem niepewnoÊci co
do przysz∏ych dochodów12. Pogorszenie koniunktury gospodarczej i wysokie bezrobocie powoduje cz´sto tak˝e zmniejszenie ogólnych wskaêników
optymizmu konsumentów i spadek sk∏onnoÊci do zakupów.
Wydaje si´, ˝e ograniczanie wydatków w najwi´kszym stopniu dotyka∏o
towarów i us∏ug ponadstandardowych, luksusowych lub nie majàcych
charakteru towarów i us∏ug pierwszej potrzeby, np. wydatków na p∏atne
us∏ugi lekarskie, zakup samochodów, ubezpieczenia i turystyk´ grupowà.
Jak wynika z wyników badaƒ bud˝etów gospodarstw domowych GUS,
oszcz´dnoÊci dotyczy∏y tak˝e wydatków na wyposa˝enie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego oraz odzie˝ i obuwie. Âredni udzia∏
wydatków na te grupy wydatków znaczàco spad∏ w latach 1998–2002.
W nast´pnej tabeli zawarte sà dane obrazujàce struktur´ wydatków i zmiany w tej strukturze w latach 1998–2002 w poszczególnych rodzajach gospodarstw
domowych w zale˝noÊci od zamo˝noÊci („uj´tej” w postaç grup kwintylowych
wzgl´dem dochodów). Ze wzgl´du na ograniczenia zwiàzane z obj´toÊcià artyku∏u nie zamieszczono analogicznych tabel dotyczàcych struktur wydatków w zale˝noÊci od wieku g∏owy gospodarstwa oraz wielkoÊci miejsca zamieszkania, ograniczajàc si´ do podania najwa˝niejszych wniosków w podsumowaniu. Podobnie

11
12

J. Sikorska, Konsumpcja – warunki, zró˝nicowania, strategie, Wydawnictwo IFIS PAN, 1998, s. 67.
Por. Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 113.
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jak w poprzedniej tabeli, oprócz danych dotyczàcych g∏ównych grup wydatków,
w poni˝szej tabeli zawarty jest tak˝e szczegó∏owy podzia∏ wydatków ˝ywnoÊciowych i wybrane dane dla innych grup wydatków, obrazujàce najbardziej charakterystyczne zmiany w strukturze wydatków w latach 1998–2002, w powiàzaniu
z przynale˝noÊcià do danej grupy kwintylowej.
Poniewa˝ du˝y wp∏yw na struktur´ wydatków gospodarstwa domowego ma
poziom dochodów, w pierwszym wierszu tabeli zamieszczono dane, obrazujàce
Êredni poziom dochodów ekwiwalentnych na 1 osob´ w gospodarstwie w danej
grupie gospodarstw w stosunku do Êredniego poziomu dochodów w ca∏ej próbce
gospodarstw (danà t´ mo˝na okreÊliç jako wzgl´dnà zamo˝noÊç danej grupy gospodarstw w stosunku do Êredniej).

Tabela 3. Âredni udzia∏ wydatków* na poszczególne grupy wydatków w wydatkach ogó∏em (w %) w poszczególnych grupach kwintylowych wzgl´dem
dochodu ekwiwalentnego na 1 osob´ w gospodarstwie domowym w latach
1998 i 2002**
Wyszczególnienie
Rok
Âredni dochód ekwiwalentny na
1 os./Êredni dochód ekwiwal. na
1 os. w ca∏ej próbce (w %)
˚ywnoÊç i napoje
bezalkoholowe, w tym:
– ˝ywnoÊç, w tym:
– pieczywo i artyku∏y zbo˝owe
– mi´so i w´dliny
– mleko i artyku∏y mleczne, jaja
– t∏uszcze
– owoce
– warzywa
– cukier, miód, d˝emy i artyku∏y
cukiernicze
– sól, przyprawy inne artyku∏y
˝ywnoÊciowe
– napoje bezalkoholowe
Napoje alkoholowe, wyroby
tytoniowe, w tym:
– napoje alkoholowe
– wyroby tytoniowe
Odzie˝ i obuwie
U˝ytkowanie mieszkania
i noÊniki energii, w tym:
– op∏aty za u˝ytkowanie mieszkania
lub domu – czynsze

Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002
38,3 36,2 67,4 64,3 87,7

85,3

113 112,9 193,5 201,3

47,6

44 41,2 37,9 37,5

33,3

33,1

29 25,2 21,6

45,4 41,8
39 35,8 35,2
8,6 8,5 6,8 6,7 5,8
14,3 12,7 12,6 11,1 11,5
7,1 6,7
6 5,6 5,4
3,3 2,5 2,7
2 2,4
1,9 1,8 1,9 1,8
2
5,1 5,1 4,4 4,2
4

31,2
5,6
9,8
4,9
1,8
1,7
3,6

30,9
4,8
10,1
4,7
1,9
2
3,5

26,9 23,1 19,7
4,6 3,4 3,2
8,5 7,4
6
4,2 3,5
3
1,5 1,3
1
1,6 1,8 1,5
3,1 2,7 2,3

2,7

2,5

2,4

2,2

2,2

2

2

1,7

1,5

1,4

1,3

1,3

1,2

1,2

1,1

1

1

0,9

0,7

0,7

2,2

2,1

2,2

2,1

2,2

2,1

2,2

2,1

2,1

2

4

4

3,4

3,5

3,3

3,1

3,1

2,9

2,9

2,6

0,8
3,2
5,7

0,8
3,2
4,3

0,9
2,6
6,1

0,9
2,6
4,8

1
2,2
6,5

0,9
2,1
5,2

1,2
1,9
6,9

1,1
1,7
5,2

1,4
1,4
7,6

1,4
1,3
6

15,4 17,6 18,1 20,1 18,8

20,9

18,7

3,8

3

2,3

2,8

2,7

3,7

3

21,4 16,1 18,3
4,1

2,7

3,7
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Tabela 3. (cd.)
Wyszczególnienie
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Rok
1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002
– konserwacja mieszkania lub domu 2,2 2,3 2,8 2,9 2,6
3,1
2,9
3,9 3,3 4,1
– noÊniki energii, w tym:
9,5 10,5 11,1 11,2 11,6 11,8 11,3 11,3 8,7 8,7
– energia elektryczna
3,8 4,9 3,5 4,4 3,3
4,1
3
3,6 2,3 2,8
– w´giel i inne artyku∏y opa∏owe
2,1
2 2,6
2 2,7
2,6
2,6
2,3 1,4 1,1
– ciep∏a woda i c.o.
1,9 1,6 3,1 2,7 3,7
3,1
3,9
3,3 3,4 2,9
Wyposa˝enie mieszkania
i prowadzenie gospodarstwa
4,4 3,8 4,8 4,1 4,9
4,7
5,3
4,9 6,2 5,9
domowego, w tym:
– meble i artyku∏y do urzàdzenia
1,1 0,9 1,3 0,9 1,4
1,2
1,5
1,3 1,8 1,8
i wystroju mieszkania
Zdrowie, w tym:
3,4 3,2
4 3,9 4,4
4,6
4,4
4,9 4,1 4,5
– leki
1,8 2,2 2,2 2,7 2,4
3,2
2,4
3,3 1,9 2,7
– us∏ugi medyczne
1,4 0,9 1,6
1 1,7
1,1
1,7
1,2 1,7 1,3
Transport, w tym:
5,9 7,3 6,6
7 6,7
7,3
7,5
7,9 11,5 10,7
– samochody nowe
0 0,4 0,7 0,3 0,5
0,2
0,9
0,4 3,4 1,9
– samochody u˝ywane
1,1 1,2 1,2 0,4
1
0,8
1,1
0,9 1,6
1
– eksploatacja Êrodków transportu
2,4 3,3 2,4 3,6 2,9
4,1
3,3
4,4 4,5 5,9
¸àcznoÊç, w tym:
1,4 3,5 1,7 4,2 2,1
4,4
2,4
4,6 2,6 4,8
– us∏ugi telekomunikacyjne
1,3 3,5 1,6 4,1
2
4,3
2,3
4,5 2,5 4,6
Rekreacja i kultura, w tym:
4,2 4,2 4,9 5,1 5,4
5,8
6,3
6,2 8,1 8,2
– sprz´t audiowizualny,
0,9 0,9 1,3 1,3 1,5
1,8
1,9
1,8 2,7 2,8
fotograficzny i inny
– us∏ugi w zakresie rekreacji
1 1,3 1,2 1,5 1,3
1,7
1,4
1,8 1,5 2,1
i kultury
– turystyka zorganizowana
0,6 0,3 0,8 0,6 1,1
0,7
1,4
1,1 2,2 1,7
Edukacja, w tym:
0,8 0,9 0,9 1,3 0,9
1,4
1,1
1,8 1,3 2,1
– szkolnictwo policealne i wy˝sze
0,2 0,3 0,3 0,6 0,4
0,6
0,5
0,9 0,6 1,1
– szkolnictwo nie zdefiniowane
0,1 0,1 0,1
0 0,1
0,1
0,2
0,2 0,3 0,3
poziomem nauczania (np. kursy)
Restauracje i hotele
0,8 1,2 0,8 1,1 0,9
1,1
1
1,3 1,8 2,3
Pozosta∏e wydatki na towaty
i us∏ugi bez kieszonkowego,
4,5 3,8 4,8 4,1 5,5
4,5
6
4,8 6,8
6
w tym:
– bi˝uteria, zegarki i inne dobra
0,6 0,6 0,6 0,6 0,8
0,8
1,1
0,9 1,3
1
osobiste
– ubezpieczenia
1,4 0,7 1,6 0,9 1,9
1
2
1,1 2,3 1,5
Kieszonkowe
0,3 0,5 0,4 0,9 0,4
1
0,5
1,2 0,5
1
Pozosta∏e wydatki, w tym:
1,8 1,5 2,1 2,1 2,8
2,8
3,6
4 5,5 5,9
– dary przekazane z gosp.
1,4
1 1,7 1,6 2,3
2,2
3,1
3,3 4,8 5,1
domowego
* Ârednie dotyczà udzia∏u wydatków ekwiwalentnych na 1 osob´ w gospodarstwie domowym – zobacz
objaÊnienia na stronie 103 (pogrubionà czcionkà).
èród∏o: obliczenia w∏asne przy u˝yciu STATISTICA PL 6.1, na podstawie wyników badaƒ bud˝etów
gospodarstw domowych, przeprowadzonych przez GUS w latach 1998–2002.
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Zgodnie z prawem Engla, wraz ze wzrostem dochodów (w kolejnych grupach kwintylowych) mala∏ w w latach 1998–2002 Êredni udzia∏ wydatków na
˝ywnoÊç w wydatkach ogó∏em. Najwi´ksze spadki (ponaddwukrotne w najwy˝szej grupie kwintylowej w stosunku do najni˝szej) dotyczy∏y udzia∏u wydatków na podstawowe rodzaje artyku∏ów ˝ywnoÊciowych, takie jak:
• pieczywo i artyku∏y zbo˝owe,
• mi´so i w´dliny,
• mleko i artyku∏y mleczne, jaja,
• t∏uszcze,
• warzywa.
DoÊç silnie w miar´ wzrostu dochodów mala∏y tak˝e Êrednie udzia∏y wydatków na takie artyku∏y ˝ywnoÊciowe, jak: cukier i artyku∏y cukiernicze oraz
sól, przyprawy i in. Natomiast najwolniej w miar´ wzrostu dochodów, je˝eli chodzi o artyku∏y ˝ywnoÊciowe, spada∏ w badanym okresie Êredni udzia∏ wydatków na
ryby oraz na owoce. Ró˝nice w Êrednim udziale wydatków na napoje bezalkoholowe w poszczególnych grupach kwintylowych by∏y niewielkie.
Innymi, poza ˝ywnoÊcià, grupami wydatków, których Êredni udzia∏ w wydatkach ogó∏em wykazywa∏ w latach 1998–2002 wyraênà tendencj´ spadkowà wraz
ze wzrostem dochodów sà:
1) wydatki na energi´ elektrycznà – wydaje si´ bowiem, ˝e sà to w du˝ej
cz´Êci wydatki sztywne – rosnà w niewielkim stopniu wraz ze wzrostem
dochodu;
2) wydatki na wyroby alkoholowe, tytoniowe i inne u˝ywki, z tym, ˝e wyst´pujà tu dwie przeciwstawne tendencje:
• udzia∏ wydatków na wyroby alkoholowe roÊnie wraz ze wzrostem dochodów,
• udzia∏ wydatków na wyroby tytoniowe wykazuje silnà tendencj´ spadkowà wraz ze wzrostem dochodów.
Âredni udzia∏ wydatków na nast´pujàce grupy wydatków wykazywa∏ natomiast w latach 1998–2002 wyraênà tendencj´ wzrostowà wraz ze wzrostem dochodów. Zaliczyç do nich mo˝na:
1) odzie˝,
2) wyposa˝enie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – szczególnie meble i artyku∏y do urzàdzenia i wystroju wn´trz oraz sprz´t agd.,
3) transport, przy czym tendencja wzrostowa jest szczególnie wyraêna w przypadku wydatków na zakup nowych samochodów oraz eksploatacj´ Êrodków transportu (m.in. paliwa),
4) us∏ugi telekomunikacyjne,
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5) rekreacj´ i kultur´ – szczególnie wyraêna tendencja wzrostowa wyst´puje w przypadku wydatków na sprz´t audiowizualny, fotograficzny i inny,
us∏ugi w zakresie kultury i rekreacji oraz turystyk´ zorganizowanà,
6) edukacj´ – szczególnie je˝eli chodzi o wydatki na szkolnictwo policealne
i wy˝sze oraz szkolnictwo niezdefiniowane poziomem nauczania (np. kursy zawodowe),
7) restauracje i hotele (w wydatkach z tej grupy najwi´kszà cz´Êç stanowià
wydatki na gastronomi´),
8) pozosta∏e wydatki na towary i us∏ugi – szczególnie na bi˝uteri´, zegarki
i inne dobra osobiste, ubezpieczenia oraz inne us∏ugi,
9) pozosta∏e wydatki – g∏ównie dary, m.in. dla m∏odzie˝y uczàcej si´ i mieszkajàcej poza domem oraz dla dzieci pochodzàcych z tych gospodarstw,
które za∏o˝y∏y ju˝ swoje odr´bne gospodarstwa domowe.
W odniesieniu do struktury wydatków, doÊç silne zró˝nicowanie wykazywa∏y w badanych latach: najwy˝sza i najni˝sza grupa kwintylowa (wzgl´dem dochodów).
W przypadku najwy˝szej grupy kwinylowej w latach 1998–2002 charakterystyczny by∏:
1) bardzo niski Êredni udzia∏ wydatków na ˝ywnoÊç;
2) bardzo wysoki, w stosunku do ni˝szych grup kwintylowych, Êredni udzia∏
wydatków na:
• transport – szczególnie zakup nowych samochodów oraz eksploatacja
Êrodków transportu,
• rekreacj´ i kultur´ – szczególnie na sprz´t audiowizualny, fotograficzny
i inny oraz na turystyk´ zorganizowanà,
• edukacj´,
• restauracje i hotele,
• dary przekazane z gospodarstwa domowego,
przy czym Êredni udzia∏ wydatków na eksploatacj´ Êrodków transportu,
edukacj´ oraz restauracje i hotele wzrós∏ w latach 1998–2002 bardziej
ni˝ w pozosta∏ych grupach kwintylowych; silnie spad∏ natomiast udzia∏
wydatków na samochody (przejaw oszcz´dnoÊci w wydatkach najbogatszych gospodarstw).
W przypadku najni˝szej grupy kwintylowej w latach 1998–2002 wyró˝niç
mo˝na nast´pujàce tendencje:
1) bardzo wysoki Êredni udzia∏ wydatków na ˝ywnoÊç, szczególnie na podstawowe rodzaje artyku∏ów ˝ywnoÊciowych: pieczywo i artyku∏y zbo˝owe,
mi´so i w´dliny, mleko i artyku∏y mleczne, jaja, t∏uszcze oraz warzywa.
Wyjàtkowo wysokie sà zw∏aszcza wydatki na pieczywo i artyku∏y zbo˝owe oraz mi´so i w´dliny;
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2) wysoki udzia∏ wydatków na wyroby tytoniowe;
3) bardzo niski Êredni udzia∏ wydatków na:
• u˝ytkowanie mieszkania i noÊniki energii – wynika to m.in. z tego, ˝e
znaczna cz´Êç cz∏onków gospodarstw z pierwszej grupy kwintylowej mieszka na wsi (60,3% – wobec 39,7% w ca∏ej próbce w 2002 roku13), gdzie
jak wspominam w podsumowaniu, Êredni udzia∏ wydatków na tà grup´
wydatków jest najni˝szy. Szczególnie niski jest Êredni udzia∏ wydatków
na: czynsze, konserwacj´ mieszkania lub domu oraz ciep∏à wod´ i c.o.,
• zdrowie – szczególnie na leki,
• edukacj´ – szczególnie na szkolnictwo policealne i wy˝sze,
• us∏ugi telekomunikacyjne (przyczyny m.in. niska iloÊç abonentów na
wsi – porównaj dane w dalszej cz´Êci artyku∏u),
• rekreacj´ i kultur´ – szczególnie na sprz´t audiowizualny, fotograficzny
i inny oraz na turystyk´ zorganizowanà,
• ubezpieczenia,
• kieszonkowe,
• dary przekazane z gospodarstw domowych.
Bardzo niski udzia∏ wydatków na edukacj´, us∏ugi telekomunikacyjne, rekreacj´ i kultur´ oraz ubezpieczenia by∏ zrozumia∏y, w zwiàzku z bardzo niskim
poziomem dochodów – nie sà to bowiem wydatki, które zaspokaja∏yby podstawowe – egzystencjalne potrzeby. Szczególnie niskà dynamik´ wzrostu w latach
1998–2002, w stosunku do innych grup gospodarstw mia∏y wydatki na zdrowie,
szkolnictwo policealne i wy˝sze, dary, kieszonkowe oraz ubezpieczenia. By∏o to
wi´c êród∏o oszcz´dnoÊci tych gospodarstw, w sytuacji spadku realnych dochodów
w latach 1998–2002.
Je˝eli chodzi o struktur´ wydatków gospodarstw ze Êrodkowych grup kwintylowych w latach 1998–2002, to zwraca uwag´ wysoki udzia∏ wydatków na u˝ytkowanie mieszkania i noÊniki energii, szczególnie na czynsze i noÊniki energii.

5. Podsumowanie
W latach 1998–2002 wystàpi∏ spadek realnych wydatków gospodarstw domowych, mimo minimalnego wzrostu dochodów. Przyczyni∏y si´ do tego zmiany
w otoczeniu makroekonomicznym, takie jak: silny spadek tempa wzrostu gospodarczego, powa˝ny wzrost bezrobocia oraz wzrost realnych stóp procentowych,
które spowodowa∏y m.in. ograniczenie wydatków gospodarstw na skutek zwi´k13

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie wyników badaƒ bud˝etów gospodarstw domowych, przeprowadzonych przez GUS w 2002.

116

S∏awomir Zajàczkowski

szenia niepewnoÊci co do przysz∏ych dochodów oraz spadek wydatków finansowanych kredytem (np. samochody i inne towary o du˝ej wartoÊci).
Na zmiany struktury wydatków gospodarstw domowych w latach 1998–2002
wp∏yn´∏y m.in. nast´pujàce czynniki:
1) zmiany w strukturze cen poszczególnych grup towarów i us∏ug, co by∏o
jednà z przyczyn du˝ego spadku Êredniego udzia∏u wydatków na ˝ywnoÊç, odzie˝ i obuwie, a tak˝e znacznego wzrostu Êredniego udzia∏u wydatków na u˝ytkowanie mieszkania i noÊniki energii, paliwa oraz leki
w wydatkach ogó∏em gospodarstw;
2) upowszechnienie niektórych produktów i technologii – np. telefonii komórkowej i stacjonarnej, co spowodowa∏o ponad dwukrotny wzrost Êredniego udzia∏u wydatków na us∏ugi telekomunikacyjne;
3) wspomniane wy˝ej pogorszenie si´ sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym, co wp∏yn´∏o m.in. na spadek Êredniego udzia∏u na towary i us∏ugi
ponadstandardowe i luksusowe, takie jak: samochody, p∏atne us∏ugi lekarskie, ubezpieczenia, turystyka zorganizowana. Oszcz´dnoÊci dotkn´∏y
te˝ wydatków na wyposa˝enie mieszkaƒ i noÊniki energii oraz na odzie˝
i obuwie.
Oszcz´dnoÊci na te grupy wydatków mia∏y miejsce w prawie wszystkich
analizowanych grupach gospodarstw, niezale˝nie od stopnia zamo˝noÊci
(równie˝ gospodarstwa z najwy˝szej grupy kwintylowej), miejsca zamieszkania czy wieku g∏owy gospodarstwa.
W miar´ wzrostu dochodu gospodarstwa szybko spada∏ Êredni udzia∏ wydatków na ˝ywnoÊç (szczególnie na podstawowe artyku∏y ˝ywnoÊciowe) oraz wyroby
tytoniowe. Rós∏ natomiast Êredni udzia∏ wydatków na wi´kszoÊç pozosta∏ych
grup wydatków – szczególnie na: rekreacj´ i kultur´ (m.in. turystyk´ zorganizowanà), transport (w tym: nowe samochody), edukacj´, restauracje i hotele oraz pozosta∏e wydatki (np. bi˝uteri´, zegarki i inne dobra osobiste, ubezpieczenia). Te
cele wydatków sà zatem êród∏em oszcz´dnoÊci dla gospodarstw o niskich dochodach.
Dla gospodarstw ze Êrodkowych grup kwintylowych wzgl´dem dochodów,
gospodarstw zamieszka∏ych w miastach o Êredniej wielkoÊci i gospodarstw osób
starszych charakterystyczny jest wysoki udzia∏ sztywnych wydatków na u˝ytkowanie mieszkania i noÊniki energii. Przyczyny omówiono w rozdziale 4.
Poniewa˝ osoby w m∏odym wieku cz´Êciej kszta∏cà si´ udzia∏y wydatków
na edukacj´ sà najwy˝sze w gospodarstwach osób z najni˝szym wiekiem g∏owy
gospodarstwa najni˝sze – w gospodarstwach osób najstarszych, kiedy sk∏onnoÊç
do korzystania z us∏ug edukacyjnych znacznie spada.
Z powodu cz´stszego podejmowania aktywnoÊci zawodowej i kszta∏cenia
si´ Êrednie udzia∏y wydatków na transport tak˝e sà najwy˝sze w gospodarstwach
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osób z najni˝szym wiekiem g∏owy gospodarstwa, a najni˝sze – w gospodarstwach
osób najstarszych. Natomiast odmienne wzorce i preferencje konsumpcyjne osób
starszych i m∏odych sà prawdopodobnà przyczynà spadku, wraz ze wzrostem
wieku g∏owy gospodarstwa domowego, Êredniego udzia∏u wydatków na rekreacj´
i kultur´, restauracje i hotele oraz odzie˝ i obuwie. Z podobnego powodu oraz
z faktu, ˝e gospodarstwa osób starszych sà ju˝ wyposa˝one w meble i inne artyku∏y do urzàdzenia i wystroju mieszkania, Êredni udzia∏ wydatków na tà grup´
wydatków równie˝ maleje wraz ze wzrostem wieku g∏owy gospodarstwa. Dla gospodarstw osób z najni˝szym wiekiem g∏owy charakterystyczny jest te˝ wysoki
udzia∏ wydatków na higien´ osobistà.
Z powodu spadku Êredniej liczebnoÊci gospodarstw osób starszych (co wynika z tworzenia przez dzieci pochodzàce z tych gospodarstw dzieci w∏asnych gospodarstw domowych lub pozostawania ich poza gospodarstwem z powodu nauki) od wieku g∏owy gospodarstwa – 50 lat – charakterystyczny jest silny wzrost
wydatków na u˝ytkowanie mieszkania i noÊniki energii. Rosnà tak˝e wydatki na
dary, poniewa˝ coraz wi´ksza liczba dzieci pochodzàcych z tych gospodarstw zak∏ada swoje gospodarstwa domowe lub pozostaje poza gospodarstwem z powodu
podejmowania edukacji, a rodzice wspomagajà ich finansowo i w inny sposób.
Wzrost wydatków na leki jest oczywistà konsekwencjà pogarszania si´ stanu
zdrowia wraz ze wzrostem wieku.
Wp∏yw na ró˝nic´ w strukturze wydatków gospodarstw z najwi´kszych,
Êrednich i ma∏ych miast oraz gospodarstw wiejskich mia∏y:
1) du˝e ró˝nice w poziomie Êrednich dochodów pomi´dzy gospodarstw tam
zamieszka∏ych (silny spadek Êrednich dochodów wraz ze spadkiem wielkoÊci miejsca zamieszkania). W wyniku tego wraz ze spadkiem wielkoÊci
miejsca zamieszkania zmniejsza si´ Êredni udzia∏ wydatków na ˝ywnoÊç
w wydatkach ogó∏em (szczególnie na podstawowe rodzaje artyku∏ów ˝ywnoÊciowych). Natomiast silny wzrost Êredniego udzia∏u w wydatkach ogó∏em
w miar´ wzrostu wielkoÊci miejsca zamieszkania wyst´puje w przypadku
wydatków na rekreacj´ i kultur´ (szczególnie turystyk´ zorganizowanà),
restauracje i hotele oraz us∏ugi telekomunikacyjne;
2) odmienne wzorce i preferencje konsumpcyjne – co by∏o jednà z przyczyn
wysokiego udzia∏u wydatków na nowe samochody, rekreacj´ i kultur´
oraz restauracje i hotele w gospodarstwach zamieszka∏ych w najwi´kszych miastach oraz niskiego udzia∏u wydatków na rekreacj´ i kultur´,
restauracje i hotele, higien´ osobistà i edukacj´ w gospodarstwach wiejskich;
3) mniejsza dost´pnoÊç us∏ug telekomunikacyjnych na wsi (mniejszy Êredni
udzia∏ wydatków na ∏àcznoÊç);
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4) wspomniany wczeÊniej „sztywny” charakter op∏at mieszkaniowych w budynkach wielomieszkaniowych w po∏àczeniu z ni˝szym Êrednim dochodem (w stosunku do gospodarstw z najwi´kszych miast) Êrednich miastach
spowodowa∏ wysoki Êredni udzia∏ wydatków na u˝ytkowanie mieszkania
i noÊniki energii gospodarstw pochodzàcych ze miast Êredniej wielkoÊci.
Natomiast Êredni udzia∏ tych wydatków by∏ bardzo niskie w gospodarstwach wiejskich (16,3% w 2002 roku wobec Êredniej 19,6% w ca∏ej próbce), co wynika∏o prawdopodobnie z faktu, ˝e wydatki na t´ grup´ w przewa˝ajàcej cz´Êci wykonywane sà bezpoÊrednio przez te gospodarstwa (bez
poÊrednictwa spó∏dzielni czy wspólnot mieszkaniowych), w sposób bardziej
oszcz´dny lub w mniejszym zakresie, ew. ni˝szym standardzie w stosunku do us∏ug Êwiadczonych przez wy˝ej wymienione instytucje.
KoniecznoÊç dojazdów oraz zmiany miejsca zamieszkania w celu podj´cia
nauki lub pracy by∏y prawdopodobnie g∏ównymi przyczynami wy˝szego Êredniego udzia∏u wydatków na transport w gospodarstwach wiejskich.
W gospodarstwach wiejskich i zamieszka∏ych w ma∏ych miastach znacznie
wysoki jest tak˝e Êredni udzia∏ wydatków na dary – prawdopodobnie z powodu
cz´stszego finansowego wspierania dzieci pochodzàcych z tych gospodarstw, które
przebywajà poza gospodarstwem w celu kszta∏cenia si´ lub wykonywania pracy.

¸ukasz Patryk Woêny
Szko∏a G∏ówna Handlowa

B∏´dy koordynacji przy wyborze poziomu oszcz´dnoÊci
w modelu nak∏adajàcych si´ pokoleƒ*
1. Wprowadzenie
Celem opracowania jest identyfikacja warunków wystarczajàcych i koniecznych
do wystàpienia b∏´dów koordynacji1 przy wyborze poziomu oszcz´dnoÊci w modelu nak∏adajàcych si´ pokoleƒ, a tak˝e próba oceny wp∏ywu mo˝liwoÊci wystàpienia omawianych b∏´dów na poziom wzrostu gospodarczego. Skonstruowano
zatem model z nak∏adajàcymi si´ pokoleniami (Diamond 1965), uwzgl´dniajàc
m.in. sektor oszcz´dnoÊciowy z rosnàcymi (spo∏ecznie) korzyÊciami skali. Model
ten opisuje mechanizm wyboru wysokoÊci oszcz´dnoÊci i wià˝àce si´ z tym zagadnienie akumulacji kapita∏u.
Wiadomo, ˝e dzisiejszy poziom oszcz´dnoÊci determinuje przysz∏y poziom
kapita∏u a przez to wp∏ywa na dynamik´ wzrostu gospodarczego. I tak, gdy podmioty b´dà przeznaczaç ma∏à cz´Êç swoich dochodów na oszcz´dnoÊci, mo˝e
wp∏ynàç to niekorzystnie na wzrost gospodarczy. W przeciwnym razie mo˝e byç
to wp∏yw pozytywny. Jednak˝e, decyzje poszczególnych agentów mogà wynikaç –
i cz´sto wynikajà – z obserwacji zachowania innych. Stàd, gdy podmioty b´dà
przeznaczaç na oszcz´dnoÊci zbyt ma∏o lub zbyt du˝o ze swoich dochodów, tylko
dlatego, ˝e tak post´pujà inni, mo˝e to doprowadziç do nieefektywnego poziomu
akumulacji kapita∏u. Zak∏adajàc dodatkowo, i˝ ka˝dy z agentów wierzy, ˝e jego
dzia∏ania nie majà wp∏ywu na ogólny poziom oszcz´dnoÊci w kraju, otrzymujemy sytuacj´, w której gospodarka mo˝e utknàç w nieefektywnej równowadze dlatego, i˝ jednostki oczekujà takiej sytuacji.
W opracowaniu zbadano warunki konieczne i wystarczajàce, aby powy˝ej
opisany mechanizm móg∏ zadzia∏aç. Wskazano tak˝e, i˝ omawiana sytuacja nieefektywnego poziomu oszcz´dnoÊci mo˝e ulec pog∏´bieniu poprzez dzia∏anie mechanizmu mno˝nikowego. Dzisiejsze zachowanie jednostek mo˝e mieç bowiem d∏ugofalowe skutki. Takim czynnikiem multiplikujàcym dzia∏anie podmiotów b´dzie
przyk∏adowo niepe∏ne wykorzystanie Êrodków produkcyjnych oraz korzyÊci ska*

1

Artyku∏ jest oparty na pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. M. Garbicza w Katedrze Teorii Systemu Rynkowego w Szkole G∏ównej Handlowej.
Poj´cia b∏àd i defekt koordynacji (patrz dalej) b´dà u˝ywane zamiennie.
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li. W konsekwencji mo˝e to wp∏ywaç znaczàco na poziom i Êcie˝k´ rozwoju gospodarczego.
Do analizy modelu u˝yto teorii gier kooperacyjnych i modelu Cooper’a-Johna (przedstawionego m.in. w: Cooper, 1999).
Niniejsza praca jest zorganizowana w nast´pujàcy sposób. Rozdzia∏ 2. zawiera wprowadzenie do problematyki b∏´dów koordynacji i implikacje wynikajàce z uwzgl´dniania tego zjawiska w modelowaniu ekonomicznym. W 3. prezentujemy teori´ gier kooperacyjnych jako narz´dzie umo˝liwiajàce analizowanie
modeli defektów koordynacji, natomiast 4. zawiera przeglàd literatury uwzgl´dniajàcej mo˝liwoÊç powstawania b∏´dów koordynacji przy wyborze poziomu oszcz´dnoÊci w modelu nak∏adajàcych si´ pokoleƒ.
W rozdziale 5. przedstawiono omawiany model, natomiast w 6. – jego rozwiàzanie, zaÊ w 7. – analiz´ dynamiki gospodarki, wykazujàc warunki konieczne
i wystarczajàce do wystàpienia wielopunktowych stanów równowagi gospodarczej. Dalej w 8. rozpatrzono sposoby unikni´cia b∏´dów koordynacji w analizowanym modelu. Rozdzia∏ 9. zawiera wnioski p∏ynàce z przeprowadzonej analizy, a 10.
dowody twierdzeƒ wykorzystanych w pracy.

2. B∏´dy koordynacji a wielopunktowe stany równowagi
gospodarczej
Inspiracjà do zaj´cia si´ problemem wielopunktowej równowagi gospodarczej
oraz b∏´dami koordynacji by∏a krytyka tradycyjnego podejÊcia do analizowania
zjawisk makroekonomicznych za pomocà schematu optymalizacyjnego (przedstawiona w: Garbicz, 2003). Garbicz zauwa˝a, i˝ zazwyczaj standardowy schemat
optymalizacyjny wyklucza uwzgl´dnienie kooperacji zachowaƒ podmiotów na poziomie mikroekonomicznym. A w konsekwencji, takie podejÊcie implicite wprowadza za∏o˝enie o braku korzyÊci skali na poziomie mikro.
Krytykowane podejÊcie, choç upraszczajàce analiz´, mo˝e pomijaç jednak
kilka aspektów, m.in. mo˝liwoÊç powstawania b∏´dów koordynacji w decyzjach
podmiotów. Poj´cie b∏´du koordynacji wià˝e si´ z wyst´powaniem ni˝ jednego
stanu równowagi gospodarczej a oznacza wybranie przez podmioty stanu suboptymalnego w rozumieniu Pareto. Dziaç si´ tak mo˝e m.in. na skutek braku zaufania pomi´dzy podmiotami czy te˝ wystàpienia samospe∏niajàcych si´ pesymistycznych przepowiedni.
Jak pokazali m.in. Cooper i John (por. Cooper, 1999) warunkiem koniecznym do wystàpienia wielopunktowych stanów równowagi gospodarczej jest komplementarnoÊç decyzji podmiotów w danej gospodarce. Z komplementarnoÊcià
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decyzji mamy do czynienia, gdy kraƒcowy zysk danego podmiotu z wybrania
wy˝szego poziomu nak∏adów roÊnie wraz ze wzrostem nak∏adów pozosta∏ych
podmiotów. A wi´c, gdy najlepszà odpowiedzià na zwi´kszenie nak∏adów przez
pozosta∏ych graczy b´dzie tak˝e wzrost w∏asnych nak∏adów.
Zauwa˝my, i˝ komplementarnoÊç decyzyjna podmiotów przejawia dwie cechy. Z jednej strony oferuje mo˝liwoÊci wspó∏pracy, a przez to osiàgni´cia wy˝szych ni˝ pojedynczo efektów. Z drugiej zaÊ przyczynia si´ do powstawania b∏´dów koordynacji, a wi´c osiàgania stanów suboptymalnych.
Szerzej ujmujàc problem defektu koordynacji, zmienia sposób podejÊcia do
analizowania zjawisk gospodarczych poprzez uwzgl´dnienie kooperacji podmiotów na poziomie mikroekonomicznym (por.: Garbicz; Woêny 2004). Postaramy
si´ wykazaç, i˝ problem komplementarnoÊci decyzyjnej i powstawania b∏´dów koordynacji nie jest tylko teoretycznà koncepcjà, lecz mo˝e mieç istotne znaczenie
dla praktyki gospodarczej.

3. Teoria gier jako narz´dzie opisu defektów koordynacji
Badanie zjawiska wyst´powania wielopunktowych stanów równowagi gospodarczej oraz zwiàzanego z nim defektu koordynacji wymaga u˝ycia narz´dzia pozwalajàcego uwzgl´dniç wspó∏zale˝noÊci pomi´dzy decyzjami czy te˝ zbiorami decyzyjnymi poszczególnych podmiotów. Takim narz´dziem mo˝e byç teoria gier,
która nie tylko pozwala uwzgl´dniaç wspó∏zale˝noÊç strategii (zbiorów decyzyjnych) poszczególnych graczy (podmiotów), ale tak˝e oferuje aparat umo˝liwiajàcy analiz´ istnienia wielopunktowych równowag2 i ich stabilnoÊci.
W szczególnoÊci analiz´ zjawiska kooperacji podmiotów w gospodarce umo˝liwia zastosowanie teorii gier kooperacyjnych3. Podstawà tej klasy gier jest fakt,
˝e wspó∏dzia∏anie i koordynacja decyzji graczy okazujà si´ dla nich op∏acalne. Mimo to do wspó∏dzia∏ania mo˝e nie dojÊç, choçby ze wzgl´du na brak zaufania pomi´dzy graczami. W takim przypadku – je˝eli danà gr´ cechowaç b´dzie wyst´powanie wi´cej ni˝ jednej równowagi Nasha i b´dà one uporzàdkowane w sensie
Pareto – analizowana gospodarka (gra) mo˝e utknàç w nieefektywnej równowadze. Wynik gry kooperacyjnej (równowaga) zale˝eç bowiem mo˝e od zaufania
i oczekiwaƒ graczy co do decyzji pozosta∏ych graczy. W szczególnoÊci istnieje
mo˝liwoÊç powstawania b∏´dów koordynacji tylko jako wyniku samospe∏niajàcych si´, pesymistycznych oczekiwaƒ.
2
3

Por. definicja równowagi Nasha i jej udoskonalenia, w: Osbourne i Rubinstein, 1994.
Formalna definicja gier kooperacyjnych i ich charakterystyka zosta∏a przedstawiona w: Osbourne
i Rubinstein, 1994.
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Uwzgl´dnianie potencjalnego wspó∏dzia∏ania graczy w grach kooperacyjnych
umo˝liwia unikni´cie (zasygnalizowanej w: Garbicz, 2003) mo˝liwoÊci pope∏nienia b∏´du metodologicznego wobec agregacji decyzji homogenicznych podmiotów
przy wyst´powaniu korzyÊci skali na poziomie mikro. Przy pomocy teorii gier kooperacyjnych mo˝emy bowiem uwzgl´dniç wspó∏dzia∏anie podmiotów, mimo za∏o˝enia o ich homogenicznoÊci (takich samych zbiorów dost´pnych strategii). A wyst´powanie wielopunktowych równowag Nasha w grach kooperacyjnych nie b´dzie
wynikaç z heterogenicznoÊci agentów, a raczej struktury gry, która premiuje kooperacj´. Dzi´ki temu, analizujàc wyniki gier kooperacyjnych, mo˝emy si´ skoncentrowaç na równowagach symetrycznych.
W tradycyjnych modelach makroekonomicznych (z zakresu teorii wzrostu
lub realnego cyklu koniunkturalnego – Romer 2000) problem koordynacji zachowaƒ jednostek w ogóle nie wyst´puje. W cz´Êci z nich wynika to z za∏o˝eƒ (np.
o neoklasycznej funkcji produkcji i braku korzyÊci skali na poziomie mikro), które implikujà wyst´powanie tylko jednej równowagi. W cz´Êci problem koordynacji jest jednak pomijany. Np. w modelu nak∏adajàcych si´ pokoleƒ (por. Diamond,
1965) problem braku koordynacji nie jest uwzgl´dniony, mimo ˝e nie ma podstaw, by sàdziç, i˝ do kooperacji w ogóle dojdzie (Galor i Ryder, 1989).
U˝yty w opracowaniu schemat rozwiàzywania gier kooperacyjnych opiera
si´ na modelu Cooper’a-Johna (przedstawionym m.in. w: Cooper, 1999). Zamieszczone w tym opracowaniu definicje i twierdzenia zostanà u˝yte do analizy modelu w rozdziale 10.

4. Przeglàd modeli ekonomicznych z zastosowaniem gier
kooperacyjnych
W szeregu angloj´zycznych publikacji, wykorzystujàcych metodologi´ gier kooperacyjnych i b∏´dów koordynacji4, warto wskazaç omówienie problematyki wyboru optymalnego poziomu oszcz´dnoÊci – w pracach m.in. Weila (1989) oraz Bryanta (1987).
Weil przeprowadza mikroekonomicznà analiz´ problemu optymalizacji u˝ytecznoÊci jednostek poprzez mi´dzyokresowà substytucj´ konsumpcji. Jednak˝e
autor nie kontynuuje analizy na poziomie makroekonomicznym5, dzi´ki czemu
mo˝na by poszerzyç gam´ wniosków p∏ynàcych z analizy ani nie odwo∏uje si´ do
teorii gier. Podczas gdy, jak poka˝emy, takie odwo∏anie nie tylko u∏atwia analiz´,

4
5

Porównaj np. przeglàd literatury w: Romer, 2000 lub Woêny, 2004.
Czyli badania Êcie˝ki(ek) akumulacji kapita∏u i ich wp∏ywu na poziom wzrostu gospodarczego.
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ale tak˝e przedstawia wnioski z niej p∏ynàce w nowej perspektywie (wspó∏zale˝noÊci mi´dzy podmiotami jako gra kooperacyjna).
Bryant (1987) zajmuje si´ podobnà analizà, jednak˝e ka˝da z jednostek
w przedstawionym przez niego modelu optymalizuje u˝ytecznoÊç poprzez mi´dzyokresowà alokacj´ konsumpcji, kapita∏u i gotówki. Wnioski p∏ynàce z jego pracy
sà formu∏owane, aby odpowiedzieç na pytania odnoszàce si´ do optymalnej struktury portfela oszcz´dnoÊciowego, co pozostaje na marginesie naszej analizy.
Galor i Ryder (1989) wskazujà zale˝noÊci p∏ynàce z wyboru postaci funkcji produkcji w modelu nak∏adajàcych si´ pokoleƒ na iloÊç i stabilnoÊç rozwiàzaƒ
modelu. Przedstawione przez nich twierdzenia zostanà wykorzystane w cz´Êci
opracowania dotyczàcej dynamiki omawianej gospodarki.
Dokonujàc przeglàdu literatury, nale˝y tak˝e wspomnieç o pracy Murphy,
Shleifer i Vishny (1989). Autorzy przek∏adajà koncepcj´ Rosenstein-Rodan (1943)
w odniesieniu zjawiska okreÊlanego mianem wielkiego pchni´cia (ang. big push)
na problem koordynacji procesu uprzemys∏owienia gospodarki. Wykazujà oni, i˝
industrializacja kilku sektorów w gospodarce mo˝e byç op∏acalna nawet wtedy,
gdy w ˝adnym z sektorów pojedynczo taka industrializacja nie by∏aby efektywna. Dalej na kilku przyk∏adach wskazujà warunki, których spe∏nienie gwarantuje wystàpienie kilku Pareto – uporzàdkowanych równowag gospodarczych. Co
prawda nie u˝ywajà oni terminu: defekt koordynacji, jednak˝e w zasadzie o nim
traktujà. Wnioski p∏ynàce z ich analizy zostanà tak˝e wykorzystane w omawianym modelu.
Przedstawiony w pracy model wyboru optymalnego poziomu oszcz´dnoÊci
i wp∏yw tej decyzji na dynamik´ gospodarki analizowano za pomocà schematu
rozwiàzywania zagadnieƒ ekonomicznych na bazie gier kooperacyjnych, na podstawie pracy Coopera (1999). W niniejszym opracowaniu zastosujemy twierdzenia i poj´cia przedstawione w ich pracy do rozwiàzania problemu kooperacji zachowaƒ podmiotów w modelu nak∏adajàcych si´ pokoleƒ (por. Diamond, 1965).

5. B∏´dy koordynacji w modelu nak∏adajàcych si´ pokoleƒ
– opis modelu
Zajmiemy si´ identyfikacjà problemu koordynacji zachowaƒ podmiotów w odniesieniu do decyzji o wysokoÊci oszcz´dnoÊci w modelu nak∏adajàcych si´ pokoleƒ.
Rozpatrzmy gospodark´ sk∏adajàcà si´ z nast´pujàcych grup podmiotów:
˝yjàcych dwa okresy jednostek (gospodarstwa domowe), doskonale konkurencyjnych firm oraz sektora oszcz´dnoÊciowego. Dla potrzeb analizy za∏o˝ymy, i˝ czas
jest nieciàg∏y i mo˝na go okreÊliç poprzez zmiennà t = 0, 1, 2, …
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5.1. Gospodarstwa domowe
Za∏ó˝my, ˝e ka˝da jednostka ˝yje poprzez dwa okresy. W pierwszym okresie ˝ycia, ka˝da osoba pracuje, a zarobione w ten sposób Êrodki (wt) przeznacza
na konsumpcj´ c1,t oraz oszcz´dnoÊci st. W drugim okresie nie pracuje, a konsumpcj´ c2,t+1 finansuje tylko zaoszcz´dzonymi Êrodkami z pierwszego okresu,
powi´kszonymi przez stop´ zwrotu z oszcz´dnoÊci R. Po czym odchodzi z modelu. Ka˝da z jednostek czerpie u˝ytecznoÊç tylko z konsumpcji. Zdyskontowana
na dziÊ u˝ytecznoÊç z konsumpcji poprzez ca∏e ˝ycie wynosi wi´c:
U _c1, t , c2, t + 1i = u _c1, t i +

1 u c
,
1 + i _ 2, t + 1i

(1)

gdzie: q  0 oznacza indywidualnà stop´ dyskontowà. Im q jest wi´ksze, tym jedno1
stki bardziej preferujà dzisiejszà u˝ytecznoÊç. Dla u∏atwienia oznaczmy: b = 1 + i .

Zak∏adamy tak˝e, i˝ funkcja u˝ytecznoÊci jest dwukrotnie, ciàgle ró˝niczkowalna oraz rosnàca wraz ze wzrostem konsumpcji, podczas gdy kraƒcowa u˝ytecznoÊç jest ju˝ funkcjà malejàcà: uc(.) > 0, ucc(.) < 0.
Oszcz´dnoÊci m∏odych w okresie t tworzà kapita∏, który jest ∏àczony z pracà w celu wytworzenia produktu w okresie t + 1. IloÊç osób rodzàcych si´ i pracujàcych w okresie t wynosi Nt. Populacja roÊnie w tempie n, czyli:
Nt = N0(1 + n)t.
Rol´ ograniczenia bud˝etowego dla jednostek spe∏niajà równania:
c1,t + st = wt oraz c2,t+1 = (1 + R)st.
Nale˝y je interpretowaç w taki sposób, i˝ zarobki jako wynagrodzenie za
Êwiadczonà prac´ sà w ca∏oÊci przeznaczane na dzisiejszà konsumpcj´ lub oszcz´dnoÊci, które powi´kszone o stop´ zwrotu (R) finansujà konsumpcj´ w drugim okresie ˝ycia.
Reprezentacja problemu alokacji konsumpcji w czasie dla gospodarstw domowych sprowadza si´ wi´c do zadania optymalizacyjnego:
u _c1, t i + bu _c2, t + 1i " max ,
pw. c1, t + st = wt ,

(2)
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Dodatkowo zapiszmy zale˝noÊç: c1,t, c2,t+1  0. Ponadto przyjmiemy, i˝ st  0,
tzn. oszcz´dnoÊci nie mogà byç ujemne6.

5.2. Sektor oszcz´dnoÊciowy
Skoncentrujmy si´ teraz na funkcji R opisujàcej stop´ zwrotu z oszcz´dnoÊci.
Przyjmijmy, i˝ – inaczej ni˝ w standardowym modelu nak∏adajàcych si´ pokoleƒ
(por. Diamond, 1965) – nie jest ona jedynie bezpoÊrednià funkcjà poziomu kapita∏u, a zale˝y te˝ od zagregowanego poziomu oszcz´dnoÊci St w gospodarce:
R = R(St, ¶k(k)), R(.,.) > 0, R1(.,.) > 0, gdzie ¶ – funkcja produkcji w postaci intensywnej. Zale˝noÊç funkcji R od ¶k(k) jest opisana m.in. przez Romera (2000),
skoncentrujemy si´ wi´c tylko na czynniku St.
Za∏o˝enie R1(.,.) > 0 interpretujemy nast´pujàco: im wi´cej ∏àcznie oszcz´dza si´ w gospodarce, tym zwrot z oszcz´dnoÊci jest wi´kszy. Aby wyjaÊniç opisanà zale˝noÊç nale˝y przyjrzeç si´ bli˝ej mechanizmowi transmisji oszcz´dnoÊci
gospodarstw domowych do sektora produkcyjnego poprzez inwestycje. Zwi´kszenie oszcz´dnoÊci poprzez gospodarstwa domowe prowadzi do wzrostu depozytów
d∏ugoterminowych na rachunkach w bankach komercyjnych. Banki, poprzez
dzia∏anie mechanizmu mno˝nikowego, emitujà kredyt po˝yczany g∏ównie (co do
wolumenu) na cele inwestycyjne. Zwi´kszenie inwestycji, je˝eli oka˝à si´ one
produktywne, mo˝e wywo∏aç skutki w realnej sferze gospodarki: wzrost produkcji, zatrudnienia itp.
Za∏o˝enie o rosnàcych korzyÊciach skali z oszcz´dzania – por. równanie (5)
– jest odejÊciem od tradycyjnych za∏o˝eƒ modeli teorii wzrostu czy mikroekonomicznych uwzgl´dniajàcych oszcz´dnoÊci (zob. np. Romer, 2000). Przyjmuje si´
bowiem7, i˝ wraz ze wzrostem oszcz´dnoÊci i inwestycji kraƒcowa produktywnoÊç kapita∏u maleje. Jednak˝e wraz z rozwojem teorii kapita∏u ludzkiego i jej
wp∏ywu na wnioski p∏ynàce z analizy modeli teorii wzrostu, podejÊcie to zacz´to
krytykowaç. Romer (1990) wskazuje nawet, i˝ dzi´ki rozwojowi kapita∏u ludzkiego oraz technologii kraƒcowa produktywnoÊç inwestycji mo˝e byç w krótkim
okresie sta∏a, bez wzgl´du na poziom kapita∏u w gospodarce. Analogicznie postaramy si´ uzasadniç mo˝liwoÊç istnienia rosnàcych korzyÊci skali z oszcz´dzania,
prezentujàc trzy argumenty zwiàzane z: infrastrukturà, kapita∏em ludzkim oraz
wielkoÊcià rynków.
6

7

Warunek ten wynika z za∏o˝enia okreÊlanego mianem (ang.) no-Ponzi-game, a które dla modeli ze
skoƒczonym horyzontem czasowym mówi o tym, i˝ na koniec ˝ycia ˝adna jednostka nie mo˝e byç
zad∏u˝ona.
Dla gospodarek wysoce konkurencyjnych, które wykorzysta∏y ju˝ mo˝liwoÊci specjalizacji.
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Po pierwsze, wy˝szy poziom oszcz´dnoÊci, a w konsekwencji i inwestycji,
pozwala rozbudowaç infrastruktur´ gospodarki (np. drogi, lotniska, energetyk´,
infrastruktur´ informatycznà). Dzi´ki temu zwrot z kolejnej inwestycji – która
bazuje na zainstalowanej wczeÊniej infrastrukturze – mo˝e byç wi´ksze ni˝ zwrot
z takiej samej inwestycji, ale dokonanej przed usprawnieniem infrastruktury. Ponadto lepsza infrastruktura mo˝e tak˝e sk∏oniç nowych inwestorów do zaanga˝owania si´ w dany region, bran˝´ czy gospodark´.
Po drugie, wraz z rozwojem teorii wzrostu endogenicznego wiadomo (Romer, 1990), i˝ czynnikami stanowiàcymi o poziomie rozwoju gospodarczego – oprócz
akumulacji kapita∏u w uj´ciu rzeczowym oraz si∏y roboczej – sà tak˝e kapita∏
ludzki, spo∏eczny oraz wydatki na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà, które tak˝e
wp∏ywajà na stop´ zwrotu z oszcz´dnoÊci. Innymi s∏owy, wi´ksze oszcz´dnoÊci –
a wi´c i inwestycje w edukacj´ i technologi´ – zwi´kszajà poziom i produktywnoÊç kapita∏u ludzkiego w gospodarce. Przyk∏adowo, lepsze szkolnictwo na poziomie podstawowym oraz wy˝szym mo˝e dzia∏aç podobnie, jak lepsza infrastruktura w sferze realnej gospodarki, tj. zwi´kszaç produktywnoÊç oraz przyciàgaç
kapita∏ zagraniczny.
Po trzecie, wi´ksze oszcz´dnoÊci – a wi´c i inwestycje – mogà prowadziç
do zwi´kszenia rozmiarów i ch∏onnoÊci rynków. A co za tym idzie – mogà pojawiç si´: korzyÊci skali w sferze realnej, mo˝liwoÊç zainstalowania d∏u˝szych serii produkcyjnych i specjalizacji produkcji, obni˝enie kosztów transakcyjnych8,
koniecznoÊç utrzymywania ni˝szych zapasów9 czy w koƒcu mogà rozwinàç si´
nowe instytucje10.
Przyk∏adowo, w ma∏ym kraju, firmy sektora oszcz´dnoÊciowego mogà postrzegaç za nieracjonalne gromadzenie takiej iloÊci informacji dotyczàcych op∏acalnoÊci inwestycji lub przeprowadzanie wywiadu o stanie gospodarki, która by∏aby optymalna dla inwestorów, co w du˝ym kraju mo˝e byç ju˝ op∏acalne ze
wzgl´du na zakumulowany poziom oszcz´dnoÊci i p∏ynàce z niego wi´ksze zyski.
Na podobnych podstawach, jak wskazane w poprzednich dwóch paragrafach, istniejà w Polsce tzw. specjalne strefy ekonomiczne, zach´cajàce przedsi´biorców do inwestowania w danym regionie. Inwestycje w takich strefach uruchamiajà tak˝e tzw. efekt domina: poczàtkowa inwestycja pociàga za sobà inne
(budowlane, transportowe, rozwój infrastruktury technicznej i informacyjnej,
8
9

10

W szczególnoÊci kosztów zwiàzanych z pozyskaniem, przetworzeniem i wykorzystywaniem informacji.
Na wi´kszym rynku z lepszà informacjà mo˝e bowiem obni˝yç si´ ryzyko i niepewnoÊç co do przysz∏ej sytuacji.
Np. instytucje poÊredniczàce umo˝liwiajàce lepszà specjalizacj´ i podzia∏ pracy oraz obni˝enie kosztów transakcyjnych. Przyk∏adem mo˝e byç tu sektor rolniczy. Powstanie instytucji poÊredniczàcych
(zajmujàcych si´ skupem, magazynowaniem, sprzeda˝à p∏odów rolnych czy rozliczeniem dokonanych transakcji) zwi´ksza mo˝liwoÊç specjalizacji gospodarstw rolniczych.
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wzrost zatrudnienia w bran˝ach pokrewnych itp.). I tak du˝a inwestycja, jak budowa fabryki samochodów w kraju, poprzez korzyÊci zewn´trzne mo˝e w∏aÊnie
rozpoczàç dzia∏anie tego efektu.
Rozwój kapita∏u ludzkiego, np. przez edukacj´ paƒstwowà, prywatnà, ale
i tzw. nauk´ poprzez praktyk´ (ang. learning-by-doing) oraz rozwój technologii,
wiedzy, know how itp., przez dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà i polepszenie infrastruktury, mo˝na zegzamplifikowaç powstaniem na terenie Polski tzw. parków
technologicznych, których celem jest koordynacja nauki, techniki i nowoczesnego przemys∏u.
Na koniec nale˝y jeszcze zaznaczyç, i˝ rosnàce korzyÊci skali z oszcz´dzania potencjalnie wynikajà tak˝e z samego sektora oszcz´dnoÊciowego. Mechanizm ten mo˝na przedstawiç nast´pujàco: wi´ksze aktywa sektora oszcz´dnoÊciowego umo˝liwiajà lepsze wykorzystanie zysków poprzez korzyÊci skali systemu
bankowego, ubezpieczeniowego, inwestycyjnego; dywersyfikacj´ portfela itp. Jednak˝e nale˝y zaznaczyç, i˝ czynniki te majà raczej marginalny wp∏yw na wyst´powanie zjawiska rosnàcych korzyÊci skali z oszcz´dzania, gdy˝ sektor banków
i innych instytucji finansowych pe∏ni zazwyczaj tylko rol´ poÊrednika pomi´dzy
podmiotami gospodarczymi.
Wszystkie wymienione czynniki mogà w konsekwencji prowadziç do wyst´powania rosnàcych korzyÊci skali z oszcz´dzania.
Powróçmy teraz do analizy iloÊciowej. Z tradycyjnych modeli mikroekonomicznych wynika, ˝e na doskonale konkurencyjnym rynku czynniki produkcji:
zarówno kapita∏, jak i praca, sà nagradzane swojà kraƒcowà produktywnoÊcià.
Przy za∏o˝eniu o korzyÊciach skali z oszcz´dzania w technologii R uwzgl´dniamy wi´c dwa czynniki: S oraz ¶k(k). Poczàtkowo jednak pominiemy wp∏yw ¶k(k)
na stop´ R, aby skoncentrowaç si´ wy∏àcznie na zjawisku korzyÊci skali z oszcz´dzania.
Niech Φ(St, st)  (1 + R(St,.)) st oznacza wartoÊç oszcz´dnoÊci (st) powi´kszonà przez rozpatrywanà technologi´ oszcz´dzania przy ∏àcznych oszcz´dnoÊciach
w gospodarce St. Z punktu widzenia pojedynczego gracza11 funkcja Φ przejawia
sta∏e korzyÊci skali, czyli dla ka˝dego l > 1 mamy:
Φ _St , mst i = m `1 + R _ St ,. ij st .
11

(4)

Zak∏adamy, i˝ ka˝da z jednostek dzia∏ajàc sama, nie mo˝e wp∏ynàç znaczàco na wartoÊç zagregowanych zmiennych. Innymi s∏owy, ka˝da jednostka uwa˝a, i˝ czynnikiem determinujàcym stop´
zwrotu R jest ¶k(k), na który nie ma wp∏ywu. Ponadto indywidualnie ˝aden z graczy nie mo˝e te˝
wp∏ynàç na S.
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Natomiast z punktu widzenia ca∏ej gospodarki oszcz´dnoÊci przejawiajà cech´ rosnàcych korzyÊci skali (powiemy: spo∏eczne korzyÊci skali), czyli dla ka˝dego l > 1 mamy:
Φ _mSt , mst i > Φ _ St , mst i = m `1 + R _ St ,. ij st = mΦ.

(5)

Mo˝na to interpretowaç intuicyjnie: ka˝da z jednostek dzia∏ajàc sama nie
jest w stanie zwi´kszyç produktywnoÊci technologii oszcz´dzania, a wi´c swoje
zyski mo˝e powi´kszyç tylko poprzez wzrost oszcz´dnoÊci st. Jednak˝e jej zyski
mogà si´ te˝ zwi´kszyç poprzez wzrost produktywnoÊci ca∏ej technologii, np. w wyniku zwi´kszenia zagregowanego poziomu oszcz´dnoÊci w gospodarce.
Istnienie korzyÊci skali sektora oszcz´dnoÊciowego, ze wzgl´du na zagregowany poziom oszcz´dnoÊci S, czyni wyp∏aty jednostek wspó∏zale˝nymi od decyzji
innych, co – jak wska˝emy – mo˝e prowadziç do powstawania b∏´dów koordyacji.

5.3. Sektor firm
Sektor przedsi´biorstw sk∏ada si´ z wielu firm, które wynajmujà prac´ na doskonale konkurencyjnym rynku od gospodarstw domowych po cenie równej kraƒcowej produktywnoÊci pracy. Rozpatrzymy neoklasycznà funkcj´ produkcji w postaci intensywnej ¶(kt), spe∏niajàcà warunki Inady12, gdzie kt to poziom kapita∏u
w chwili t.
Za∏o˝ymy, i˝ rynek pracy jest doskonale konkurencyjny. Jak ju˝ wspomniano, na doskonale konkurencyjnym rynkach, kapita∏ i praca nagradzane sà swojà kraƒcowà produktywnoÊcià: r = ¶k(k), jednak˝e z za∏o˝eƒ dotyczàcych sektora oszcz´dnoÊciowego wynika, i˝ rynek kapita∏u nie jest doskonale konkurencyjny.
KonkurencyjnoÊç rynku pracy przy braku doskona∏ej konkurencji na rynku kapita∏u mo˝na utrzymaç w mocy mimo warunku braku arbitra˝u dodajàc, i˝ oba
czynniki produkcji nie sà doskona∏ymi substytutami.

5.4. Akumulacja kapita∏u
Bez zmniejszania ogólnoÊci rozwa˝aƒ mo˝emy przyjàç, ˝e deprecjacja wynosi 1,
a wi´c kapita∏u powsta∏ego w okresie t nie mo˝emy ju˝ u˝ywaç w okresie t + 1.
Równanie ruchu na kapita∏ przybiera postaç:
Kt + 1 - Kt = St _wt , Ri - Kt .

(6)

Przyjmujemy, ˝e St = Nt st. Poniewa˝ wszystkie Nt gospodarstw domowych
sà homogeniczne, ka˝de z nich wybiera taki sam poziom oszcz´dnoÊci st. Kt oznacza
12

Tzn.: ¶k(k)  0, ¶kk(k)  0, limk→0 ¶k(k) = +∞ i limk→+∞ ¶k(k) = 0.
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zagregowany poziom kapita∏u w gospodarce. Lewa strona równania (6) przedstawia inwestycje netto, a prawa oszcz´dnoÊci netto (oszcz´dnoÊci m∏odych i wydatki starszych jednostek). Proste przekszta∏cenie tego równania prowadzi do zale˝noÊci:
^1 + nh kt + 1 = st _wt , Ri,

(7)

gdzie wykorzystano fakt, i˝ Kt = kt Nt.

6. Stany równowagi konkurencyjnej
Równania (1), (2), (3), (4), (5) oraz (7) tworzà model. Przystàpimy teraz do wyznaczenia stanów równowagi konkurencyjnej. Model rozwià˝emy przy u˝yciu
teorii gier i schematu Cooper’a-John’a (zaprezentowanego m.in. w: Cooper, 1999).
Poczàtkowo wyka˝emy mo˝liwoÊç powstania wielopunktowych stanów równowagi gospodarczej i b∏´dów koordynacji na poziomie gospodarstw domowych,
natomiast dynamikà gospodarki zajmiemy si´ w nast´pnym podrozdziale.
Zapiszmy problem maksymalizacji u˝ytecznoÊci przez gospodarstwa domowe w j´zyku teorii gier. Wstawiajàc zale˝noÊci c1,t + st = wt oraz c2,t+1 = (1 + R)st
do równania (1), otrzymujemy równanie opisujàce wyp∏at´ gracza z dwóch okresów w zale˝noÊci od wybranego poziomu st:
u _wt - st i + bu `]1 + Rg st j .

Rozpatrzmy gr´ Nt graczy – bo tylko m∏odzi podejmujà decyzje w t – z wyp∏atami:
v a st , R ` St , fk _kt + 1ij, bik = u _wt - st i + bi u `]1 + Rg st j,

wybierajàcych poziom oszcz´dnoÊci st ∈ [0, wt]. Zak∏adajàc, ˝e wszyscy agenci sà
tacy sami13, wystarczy poszukiwaç symetrycznych równowag Nasha, czyli elementów zbioru:
p ^bh = & st ! 70, wt A : - uc _wt - st i + b `1 + R _ Nt st ,. ij uc a st 81 + R _ Nt st ,. iBk = 00 .

13

b = bi dla ka˝dego i oraz ˝e gracze majà te same zbiory dost´pnych strategii.

(8)
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Wiedzàc, ˝e zachodzi uc(.) > 0 oraz ucc(.) < 0, mo˝emy wyznaczyç pochodnà funkcji s po st:
v1 = -uc _wt - st i + b ]1 + Rg uc ` st ]1 + Rgj .

(9)

Aby zbadaç, czy warunek s1 = 0 wyznacza maksimum, musimy wyznaczyç
s11:
v11 = ucc _c1, t i + b ]1 + Rg ucc _c2, t + 1i +
2

-]1 + Rg Uc1c2 _c1, t , c2, t + 1i - b ]1 + Rg Uc2c1 _c1, t , c2, t + 1i .

Uc1c2

(10)

Poniewa˝ dla funkcji ciàg∏ych czàstkowe pochodne mieszane sà równe:
= U(c2 c1), mo˝na zapisaç:
v11 = ucc _c1, t i + b ]1 + Rg ucc _c2, t + 1i - ]1 + Rg ^1 + bh Uc1c2.
2

(11)

JednoczeÊnie z równania Eulera wiemy, ˝e Uc1c2 > 0, co mo˝na interpretowaç nast´pujàco: wzrost przysz∏ej konsumpcji zwi´ksza kraƒcowà u˝ytecznoÊç
z dzisiejszej konsumpcji.
Ostatecznie widaç, i˝:
v11 < 0.

(12)

Z powy˝szego wynika, ˝e warunek s1 = 0 wyznacza maksimum. Ka˝de
st ∈ x(b) jest wi´c symetrycznà równowagà Nasha rozpatrywanej gry. Naszym zadaniem b´dzie teraz sprawdzenie, jakie warunki sà potrzebne dla zaistnienia
wielopunktowych równowag, czyli wi´cej ni˝ jednego elementu zbioru x(b).
Z nierównoÊci (12) widaç, ˝e funkcja wyp∏aty ka˝dego konsumenta jest ostro
wkl´s∏a ze wzgl´du na zmiennà st, a z równania (9) mamy, ˝e kraƒcowy przychód
z wybrania wy˝szego poziomu oszcz´dnoÊci roÊnie wraz ze wzrostem b: s13 > 0.
Aby zbadaç wp∏yw decyzji pozosta∏ych graczy odnoszàcych si´ do oszcz´dnoÊci na optymalnà decyzj´ i-tego gracza14, nale˝y wyznaczyç:
2st
2v1
2St = v12 R1 _St,. i + v11 2St .

Wiedzàc, ˝e R1 (St,.) > 0, wyprowadzamy zale˝noÊç:
14

Czyli okreÊliç, czy strategie graczy sà komplementarne czy substytucyjne.
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2v1
]
g
2St = R1 _St ,. i 9buc _c2, t + 1i + bst 1 + R ucc _c2, t + 1i - Uc1c2 st C + v11 2St .
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(13)

Je˝eli s12 jest dodatnie, wtedy rozpatrywana gra przejawia cech´ komplementarnoÊci strategii15. Innymi s∏owy, zwi´kszenie oszcz´dnoÊci innych graczy
skutkuje zwi´kszeniem kraƒcowej wyp∏aty pozosta∏ego gracza, co w konsekwencji b´dzie go prowadziç do zwi´kszenia tak˝e i swojego poziomu oszcz´dnoÊci.
Natomiast, gdy s12 < 0, to gr´ cechuje substytucyjnoÊç strategii16.
Przedstawimy teraz twierdzenia odnoszàce si´ do istnienia i iloÊci stanów
równowagi:
Twierdzenie 1. O istnieniu jednej równowagi
Je˝eli

2v1
to w rozpatrywanej grze istnieje jedna symetryczna równowaga
2St < 0

Nasha.
Widzimy wi´c, ˝e warunkiem koniecznym, ale niewystarczajàcym dla zaistnienia wielopunktowej równowagi jest komplementarnoÊç strategii. A wziàwszy pod uwag´, i˝ wszyscy gracze podejmujà decyzje jednoczeÊnie, mo˝emy stwierdziç, i˝ dla zaistnienia kilku równowag w rozpatrywanej grze konieczne jest, by
oczekiwania wysokiej (niskiej) stopy zwrotu z inwestycji prowadzi∏y graczy do
wy˝zego (ni˝szego) poziomu oszcz´dzania.
Aby gr´ cechowa∏a komplementarnoÊç strategii, musi zachodziç: s12 > 0.
JednoczeÊnie z definicji komplementarnoÊci strategii wynika te˝, i˝

2st
2St > 0.

Z (13) mamy wi´c, ˝e warunek na komplementarnoÊç strategii implikuje: s12 > –s11.
To prowadzi do interpretacji: aby zaistnia∏à komplementarnoÊç strategii konieczna jest sytuacja: zwi´kszenie si´ kraƒcowej u˝ytecznoÊci z oszcz´dnoÊci na skutek korzyÊci skali musi przewy˝szaç zmniejszenie si´ kraƒcowej u˝ytecznoÊci
z oszcz´dnoÊci na skutek zwi´kszenia poziomu oszcz´dnoÊci przez danego gracza.
Podamy teraz warunek wystarczajàcy na zaistnienie wielopunktowej równowagi.

15

16

O komplementarnoÊci strategii poszczególnych graczy mówimy, gdy kraƒcowa wyp∏ata i-tego gracza z wybrania wy˝szego poziomu nak∏adów roÊnie wraz ze wzrostem nak∏adów pozosta∏ych graczy – por. np. Cooper, 1999.
O substytucyjnoÊci strategii poszczególnych graczy mówimy, gdy kraƒcowa wyp∏ata i-tego gracza
z wybrania wy˝szego poziomu nak∏adów maleje wraz ze wzrostem nak∏adów pozosta∏ych graczy –
por. np. Cooper, 1999.
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Twierdzenie 2. O iloÊci rozwiàzaƒ
Je˝eli spe∏nione sà warunki:
(i) dla ka˝dego wt > 0, limc1,t→0 uc(c1,t) = +∞,
(ii) dla ka˝dego wt > 0 i c1,t = 0, uc(c2,t+1) < +∞ oraz
(iii) uc(c2,t+1|st = 0) b(1 + R(0,.)) > uc(c1,t = wt),
wtedy istnieje parzysta liczba równowag rozpatrywanej gry lub zbiór równowag
jest zbiorem pustym17.
Warunki twierdzenia 2 sà warunkami brzegowymi, aby nasza gospodarka
nie utkn´∏a w którymÊ z „rogów” gry: 0 lub wt. Ich interpretacja jest natomiast
intuicyjna. Warunek (i): gracze muszà konsumowaç w obu okresach, wi´c zwi´kszenie konsumpcji w pierwszym okresie, gdy wszystko konsumujemy w drugim,
nieskoƒczenie zwi´ksza naszà u˝ytecznoÊç. Podobnie dla warunku (ii). Natomiast warunek (iii) nale˝y interpretowaç w taki sposób, i˝ w przypadku, gdy w gospodarce St = 0, wtedy ch´ç do przesuwania konsumpcji w czasie – tzn. zwi´kszenia oszcz´dnoÊci – jest wi´ksza od ukrytej ceny (inaczej: ceny-cienia, ang.
shadow price) przesuwania konsumpcji. W przeciwnym razie nie by∏oby motywów dla graczy do rozpocz´cia oszcz´dzania.
WykazaliÊmy, ˝e gdy gr´ cechuje komplementarnoÊç strategii oraz spe∏nione sà warunki twierdzenia 2, to iloÊç symetrycznych równowag Nasha jest parzysta18. Dalej, podobnie jak w modelu Cooper’a-John’a, zbadamy warunki, jakie
muszà byç spe∏nione dla Pareto-uporzàdkowania tych równowag. Zanim do tego
przystàpimy, wyznaczmy jeszcze s2:
2s
2s
v2 = -uc _c1, t i 2Rt + buc _c2, t + 1i <]1 + Rg 2Rt + st F =
2s
= 2Rt v1 + st buc _c2, t + 1i .

(14)

Wiedzàc, i˝ dla ka˝dego t spe∏niony jest warunek: s1 = 0, równanie (14)
pozwala nam stwierdziç:
Twierdzenie 3. O wyst´powaniu korzyÊci zewn´trznych
Je˝eli analizowanà gr´ cechuje komplementarnoÊç strategii, to s2 > 0, czyli gra posiada w∏asnoÊci korzyÊci zewn´trznych.
17

18

W szczególnoÊci zbiór równowag mo˝e byç pusty, gdy jednoczeÊnie spe∏nione sà warunki twierdzenia 2 oraz o substytucyjnoÊci strategii.
Warunek komplementarnoÊci strategii wyklucza bowiem w tym przypadku mo˝liwoÊç braku równowag.
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Twierdzenie 3 oznacza, i˝ zwi´kszenie oszcz´dnoÊci innych graczy zwi´ksza u˝ytecznoÊç pozosta∏ego gracza przy jego strategii ustalonej. Powy˝sza zale˝noÊç prowadzi bezpoÊrednio do kolejnego twierdzenia.
Twierdzenie 4. O uporzàdkowaniu równowag
Je˝eli istnieje kilka wewn´trznych symetrycznych równowag Nasha w rozpatrywanej grze, to sà one uporzàdkowane w sensie Pareto przez poziom oszcz´dnoÊci.
Twierdzenie (4) jest doÊç intuicyjne: je˝eli gr´ cechuje komplementarnoÊç
strategii i istnieje wiele równowag porzàdkowanych poziomem st, to dla wi´kszego poziomu oszcz´dnoÊci poprzez efekt dochodowy zwi´ksza si´ koszyk dost´pnych par (c1,t, c2,t+2), a wi´c ˝aden z graczy nie mo˝e na tym straciç19.
Jednak˝e mo˝emy zauwa˝yç, i˝ je˝eli podmioty b´dà wierzyç, ˝e inni b´dà
oszcz´dzaç ma∏o, wtedy gospodarka mo˝e w∏aÊnie utknàç w równowadze o niskim poziomie oszcz´dnoÊci (s1), czyli nieoptymalnej w sensie Pareto.
Rozpatrzmy teraz odejÊcie od za∏o˝enia o jednoczesnym podejmowaniu decyzji przez wszystkich graczy. Mianowicie, pozwólmy graczom opóêniç swoje decyzje, tzn. decyzje poszczególnych graczy nie b´dà podejmowane jednoczeÊnie,
a w danym przedziale czasu. Inaczej mówiàc, jeden z graczy obserwujàc innych,
oszcz´dzajàcych du˝o, mo˝e myÊleç, i˝ pozostali majà jakieÊ dodatkowe informacje na temat stopy zwrotu z oszcz´dnoÊci20, co doprowadzi tak˝e i jego do zwi´kszenia swoich oszcz´dnoÊci.

7. Dynamika gospodarki
Aby zbadaç dynamik´ kszta∏towania si´ kapita∏u w gospodarce, przyjmiemy funkcj´
1-z
u˝ytecznoÊci klasy CRRA21: u ^ch = c
. Rozwiàzujàc równanie s1 = 0, otrzymu1-z

jemy równania Eulera:
1
c2, t + 1
z
c1, t = 8b _1 + Rt + 1iB .

19
20

21

(15)

Mówimy, ˝e wi´ksza dost´pnoÊç koszyków jest nie gorsza w sensie Pareto od mniejszej.
Na zasadzie, ˝e wi´kszoÊç wie lepiej, a nawet jak nie, to i tak po stracie dany gracz nie b´dzie
w gorszej sytuacji ni˝ pozostali.
u c
Czyli o sta∏ej wzgl´dnej awersji do ryzyka, tzn. ccuc = -z. Ze wzgl´du na fakt, i˝ w rozpatrywanym
modelu nie wyst´puje ryzyko, parametr f mierzy sk∏onnoÊç podmiotów do przesuwania konsumpcji w czasie. Dla porównania b mierzy sk∏onnoÊç do przesuwania „u˝ytecznoÊci” w czasie.
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c2, t + 1
Wstawiajàc równanie (15) do ograniczenia bud˝etowego: c1, t + 1 + R
= wt ,
t+1
otrzymujemy:
1

c1, t =

b- z
1-z
z

b- z + _1 + Rt + 1i
1

(16)

wt .

Czyli poziom oszcz´dnoÊci wynosi22:
1-z
z

st =

_1 + Rt + 1i
-

b

1
z

1-z
z

+ _1 + Rt + 1i

(17)

wt .

Wstawiajàc zale˝noÊç (17) do równania (7), otrzymujemy23:
kt + 1 =

1 s R S,f k
,w .
1 + n t a ` t k _ t + 1ij t k

(18)

Na podstawie równania (18), bez konkretnej postaci funkcji produkcji, nie
mo˝emy stwierdziç, ile równowag b´dzie posiada∏a rozpatrywana gospodarka
(Galor i Ryder, 1989).
Zak∏adajàc, ˝e oszcz´dnoÊci sà niemalejàcà funkcjà stopy R oraz korzystajàc
z twierdzenia o pochodnej funkcji uwik∏anej dla równania (18), otrzymujemy24:
dkt + 1
dkt = k _kt i =

- s2 kt fkk ^kh
2S
1 + n - s1 = R2 fkk ^kh + R1 2k t G
t+1

,

(19)

gdzie: kt+1 = (kt).
Zauwa˝my, i˝ je˝eli – jak w standardowym modelu nak∏adajàcych si´ pokoleƒ
(por. Diamond, 1965) – przyjmiemy25, ˝e R = ¶k(k), wtedy prawa strona wzoru
(19) sprowadza si´ do znanej postaci (por. Diamond, 1965):

22

23

24

25

- s2 kfkk _kt i
.
1 + n - s1 fkk _kt + 1i

Skoro wszyscy gracze sà tacy sami, b´dziemy rozpatrywaç funkcj´ s(R, w), której wartoÊci okreÊlajà wielkoÊç oszcz´dnoÊci ka˝dego z graczy.
Zwróçmy uwag´ na indeksy czasowe: Rt+1, czyli jutrzejsza stopa zwrotu z oszcz´dnoÊci jest okreÊlana przez dzisiejszy poziom oszcz´dnoÊci i jutrzejszà kraƒcowà produktywnoÊç kapita∏u. Poniewa˝ jednak dzisiejsze oszcz´dnoÊci stanowià jutrzejszy kapita∏, to R zale˝y od ¶k oraz kt+1.
Zauwa˝my, i˝ warunki wystarczajàce do zastosowania twierdzenia o pochodnej funkcji uwik∏anej
sà spe∏nione.
Czyli usuniemy wp∏yw wysokoÊci ∏àcznego poziomu oszcz´dnoÊci w gospodarce na R.
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Rysunek 1. Zale˝noÊç wartoÊci kt+1 od kt

Jak widaç, w gospodarce z nak∏adajàcymi si´ pokoleniami istnieje mo˝liwoÊç wystàpienia wielopunktowej równowagi.
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Galor i Ryder, 1989.

Rozpatrzymy teraz dwa twierdzenia dotyczàce istnienia równowag w przedstawionej gospodarce. Galor i Ryder (1989) udowadniajà dwa twierdzenia w modelu nak∏adajàcych si´ pokoleƒ, które po zaadaptowaniu na potrzeby analizowanej w niniejszej pracy gospodarki przyjmujà postaç:
Twierdzenie 5. O istnieniu niezerowej równowagi
Gospodarka z nak∏adajàcymi si´ pokoleniami posiada niezerowà równowag´ (równowagi), je˝eli poczàtkowy poziom kapita∏u k0 > 0 i:
(i) s1 (R, w)  0 dla ka˝dej pary (w, R)  0,
(ii) limk " 0

- s2 kfkk ^kh

1 + n - s1 = R2 fkk ^kh + R1

2St
G
2kt + 1

> 1,

(iii) limk→∞ ¶k(k) = 0.
Twierdzenie 6. O istnieniu jednej równowagi
Gospodarka z nak∏adajàcymi si´ pokoleniami posiada jedynà, globalnie
stabilnà i niezerowà równowag´, je˝eli poczàtkowy poziom kapita∏u k0 > 0 i:
(i) limk " 0

- s2 kfkk ^kh

2S
1 + n - s1 = R2 fkk ^kh + R1 2k t G
t+1

> 1,
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(ii) limk→∞ ¶k(k) = 0,
(iii) k(k)  0 dla ka˝dego k > 0,
(iv) kk(k)  0 dla ka˝dego k > 0,
(v) s1(R, w)  0 dla ka˝dej pary (w, R)  0,
gdzie kt+1 = (kt).
Jak wynika z powy˝szych twierdzeƒ, warunki Inady nie sà wystarczajàce
dla zaistnienia niezerowej równowagi w analizowanej gospodarce. Ponadto na
mocy twierdzenia (5) mo˝na powiedzieç, i˝ istnieje ewentualnoÊç wielopunktowych
stanów równowagi gospodarczej, gdy warunek:

- s2 kfkk ^kh
2S
1 + n - s1 = R2 fkk ^kh + R1 2k t G

> 1,

t+1

b´dzie zachodziç dla kilku k. Ilustracj´ do twierdzenia (5) zawiera rysunek 1.
WykazaliÊmy ju˝, i˝ w gospodarkach opisanych modelem nak∏adajàcych si´
pokoleƒ przy spe∏nieniu danych warunków (por. twierdzenia 2 oraz 5) mogà wystàpiç wielopunktowe równowagi oraz zwiàzane z nimi defekty koordynacji. Dalej
postaramy si´ odpowiedzieç na pytanie w jaki sposób mo˝na skoordynowaç dzia∏ania podmiotów, aby wykluczyç mo˝liwoÊç powstawania wspomnianych b∏´dów.

8. Sposoby rozwiàzywania b∏´dów koordynacji
Jak wykazano, przy wyst´powaniu odpowiednio silnej komplementarnoÊci (por.
twierdzenie (2)) oraz wzmocnionych warunków Inady (por. twierdzenie (5)) mo˝e dojÊç do powstania wielopunktowych warunków stanów równowagi gospodarczej a w konsekwencji b∏´dów koordynacji. Innymi s∏owy gospodarka mo˝e znaleêç si´ w równowadze nieefektywnej w sensie Pareto. Powstaje wi´c pytanie, jak
zaradziç powstawaniu omawianego zjawiska, czyli jak rozwiàzywaç b∏´dy koordynacji.
Cooper i John (w: Cooper, 1999) proponujà dwie teoriogrowe metody: gr´
wst´pnà i opcj´ zewn´trznà. Adaptujàc te metody dla potrzeb analizowanego zjawiska, mo˝emy ju˝ wskazaç kilka sposobów na unikni´cie powstawania wspomnianych b∏´dów. Pierwszy z nich, to rozbudowa zaplecza informacyjnego, tzn.
zbieranie, przetwarzanie i udzielanie informacji na temat nie tylko aktualnego
stanu gospodarki, a w szczególnoÊci wysokoÊci oszcz´dnoÊci, stopie zwrotu itp.,
ale tak˝e o zachowaniu innych podmiotów. Rzàd, instytucje oszcz´dnoÊciowe,
systemy powiernicze mogà rozpoczàç akcj´ informacyjnà na szerokà skal´, która
zach´ca∏aby do oszcz´dzania i zwi´ksza∏a zaufanie poszczególnych podmiotów do
siebie. W ten sposób mo˝e w∏aÊnie kszta∏towaç tzw. kapita∏ spo∏eczny, czyli po-
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stawy spo∏eczne, sk∏onnoÊç do kooperacji czy zachowaƒ altruistycznych. Odr´bnym
problemem pozostaje zagadnienie wysokoÊci kosztów takich akcji. Jednak˝e ju˝
teraz mo˝na wskazaç, i˝ nawet jednorazowa akcja zmieniajàca postawy spo∏eczne jest w stanie przesunàç gospodark´ do innego poziomu równowagi i – pod warunkiem, i˝ równowaga ta jest stabilna – gospodarka mo˝e w niej ju˝ utknàç.
Innà kwestià pozostaje rola analityków. Wiadomo, ˝e ich opinie kszta∏tujà
zachowania zarówno poszczególnych podmiotów, jak i ca∏ych rynków. Jednak˝e
wp∏yw analityków na decyzje dotyczàce poziomu oszcz´dnoÊci mo˝e byç zarówno
pozytywny, jak i negatywny w spo∏ecznym sensie. Znane sà przecie˝ przypadki
paniki inwestorów na skutek mylnych lub przesadnie negatywnych ocen sytuacji
w gospodarce26.
Kolejnym ju˝ wspomnianym sposobem na unikni´cie powstawania omawianych b∏´dów koordynacji b´dzie kszta∏towanie kapita∏u ludzkiego i spo∏ecznego. Warto zauwa˝yç pewnà prawid∏owoÊç: otó˝, aby w tym modelu znaleêç si´
w punkcie wy˝szej równowagi, nie potrzeba, ˝eby wszyscy Nt agenci wybierali
wysoki poziom oszcz´dnoÊci, a tylko ich wi´ksza cz´Êç. Oznacza to, i˝ kszta∏towanie kapita∏u spo∏ecznego mo˝e mieç nierosnàce (w szczególnoÊci) malejàce koszty kraƒcowe. Innymi s∏owy, gdy ju˝ odpowiednia cz´Êç spo∏eczeƒstwa b´dzie wybieraç dzia∏ania kooperacyjne, wtedy pozosta∏a mo˝e sk∏oniç si´ do tego sama,
bez dodatkowych bodêców, tylko na skutek obserwacji zachowaƒ innych i w∏asnych racjonalnych decyzji.
Ponadto nale˝y wskazaç na tzw. barier´ poczàtkowego kapita∏u. Inaczej
mówiàc, jedna du˝a inwestycja w gospodarce mo˝e zwi´kszyç poziom oszcz´dnoÊci
na tyle, aby zmieniç stop´ zwrotu R. A w konsekwencji pozosta∏e podmioty b´dà
ju˝ wybieraç wy˝sze poziomy swoich oszcz´dnoÊci i gospodarka znajdzie si´ w równowadze wy˝szej w sensie Pareto. Takie samo znaczenie mo˝e mieç inwestycja
rzàdowa czy gwarancje rzàdowe dla udzielanych kredytów, obie zmniejszajà bowiem poziom nieufnoÊci co do przysz∏ego stanu gospodarki. I znów warto wskazaç, i˝ niejednokrotnie wystarczy, gdy b´dzie to decyzja i pomoc jednokrotna27.
Drugim teoriogrowym sposobem na rozwiàzywanie b∏´dów koordynacji jest
opcja zewn´trzna. Analogicznie jak w teorii gier, mo˝na rozpatrzyç dwa przypadki: oferowaç graczom atrakcyjnà alternatyw´ lub kazaç p∏aciç za udzia∏ w grze.
Z perspektywy analizowanego w pracy problemu – tj. spo∏ecznej optymalnoÊci poziomu oszcz´dnoÊci – mo˝na tak˝e mówiç o dwóch podejÊciach. Przypadek alternatywy ilustruje istnienie innej mo˝liwoÊci realizowania zysku ni˝ po-

26
27

Porównaj przyk∏ady zachowaƒ podczas kryzysów energetycznych prezentowane w: Krugman, 2000.
Za wyjàtkiem gwarancji kredytowych – nag∏e wycofanie si´ rzàdu z gwarantowania kredytów, mo˝e choç nie musi podwa˝yç zaufanie inwestorów.
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przez oszcz´dzanie. Potencjalnie powstaje zale˝noÊç: im wi´ksze wyp∏aty gwarantujà opcje zewn´trzne (np. za∏o˝enie w∏asnej firmy) tym wi´ksze prawdopodobieƒstwo, i˝ w przysz∏oÊci podmioty b´dà wybieraç wi´ksze poziomy oszcz´dnoÊci i nie dojdzie do powstania defektu koordynacji.
Rysunek 2. WielkoÊç wyp∏aty s w zale˝noÊci od ∏àcznego poziomu oszcz´dnoÊci S przed i po wprowadzeniu podatku od oszcz´dnoÊci

Jak widaç, po wprowadzeniu podatku od zysków od oszcz´dnoÊci pozostaje tylko jedna równowaga
Nasha.
èród∏o: opracowanie w∏asne.

Z drugiej strony przypadek op∏aty za udzia∏ w grze mo˝na zilustrowaç nast´pujàcym przyk∏adem. Rozwa˝my krzywà opisujàcà zyski z oszcz´dnoÊci z dwoma równowagami: ni˝szà A i wy˝szà B. dalej rozwa˝my wprowadzenie podatku
od zysków z oszcz´dnoÊci (por. wykres 2). Wówczas ca∏a krzywa prezentujàca dochody z tytu∏u oszcz´dnoÊci mo˝e zostaç przesuni´ta (ewentualnie przeskalowana) w kierunku poczàtku uk∏adu wspó∏rz´dnych. W efekcie mo˝e dojÊç do sytuacji, w której nowa, ni˝sza równowaga28 A¢ nie b´dzie ju˝ przedstawia∏a sensu
ekonomicznego29 i wybieranie jej nie b´dzie efektywne z punktu widzenia podmiotów. Ostatecznie pozostanie tylko ta równowaga z wy˝szym poziomem oszcz´dnoÊci B¢ i nie b´dzie mog∏o dojÊç do powstania defektu koordynacji.
Jednak˝e takie rozwiàzanie ma te˝ s∏abe strony: zauwa˝my, ˝e nowa równowaga B¢ jest co prawda pewna30 i daje wy˝sze wyp∏aty od równowagi A, ale
wcià˝ ni˝sze od pierwotnej równowagi B. Odr´bnà kwestià pozostaje konstruk28
29
30

Powsta∏a przez przesuni´cie równowagi A.
To znaczy znajdzie si´ poni˝ej osi OS lub na lewo od Os.
To znaczy: jako jedyna na pewno zostanie osiàgni´ta.
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cja takiego podatku (zauwa˝my, ˝e nie jest to prosty kwotowy lub procentowy
podatek) i pozosta∏e koszty zwiàzane z jego wprowadzeniem31.
Przyk∏ad ten przedstawia analizowane zjawiska w du˝ym uproszczeniu.
Pomija m.in. szczegó∏y transmisji oszcz´dnoÊci na stopy zwrotu i wp∏ywu podatku na te zale˝noÊci. Dodatkowo, bez odpowiednich za∏o˝eƒ poczàtkowych (por.
twierdzenie 2), nie mo˝na wykluczyç przypadku, i˝ po wprowadzeniu podatku
(tj. wyeliminowaniu równowagi A) system utknie w równowadze o zerowych
oszcz´dnoÊciach. Dlatego warto zaznaczyç, i˝ przyk∏ad ten jest prawdziwy, ale
warunkowo.

9. Wnioski
W pracy dokonano identyfikacji zagadnienia koordynacji decyzji jednostek odnoÊnie wysokoÊci oszcz´dnoÊci w gospodarce z nak∏adajàcymi si´ pokoleniami oraz
powstawania b∏´dów koordynacji na skutek istnienia wielopunktowych stanów
równowagi gospodarczej. Do analizy tych zjawisk wykorzystano teori´ gier kooperacyjnych i model Cooper’a-John’a. Dodajmy, i˝ schemat ten pozwala rozwiàzywaç szerszy szereg zagadnieƒ ekonomicznych, choç nie wszystkich, uwzgl´dniajàcych kooperacj´ pomi´dzy podmiotami (Cooper, 1999).
Szczegó∏owemu zbadaniu poddany zosta∏ problem wyboru optymalnego poziomu oszcz´dnoÊci w gospodarce z nak∏adajàcymi si´ pokoleniami. Jak wykazano, przy spe∏nieniu konkretnych32 za∏o˝eƒ mo˝e dojÊç do powstania kilku Pareto-uporzàdkowanych symetrycznych równowag Nasha (por. twierdzenia (2) i (4)).
W takiej sytuacji mo˝liwe jest powstanie b∏´dów koordynacji i gospodarka mo˝e
utknàç w nieefektywnej równowadze tylko dlatego, i˝ podmioty wierzà, i˝ do takiej sytuacji dojdzie. Dodatkowo nieefektywna sytuacja gospodarcza mo˝e si´ pog∏´biaç na skutek dzia∏ania mechanizmu mno˝nikowego (por. twierdzenie (3)).
Jak pokazano, istniejà jednak mo˝liwoÊci rozwiàzywania zaistnia∏ych b∏´dów koordynacji lub te˝ niedopuszczania do ich powstawania.
Ponadto zauwa˝my, i˝ u˝ycie w analizach ekonomicznych teorii gier kooperacyjnych zmienia niejako podejÊcie do ekonomii: z prostego sumowania zachowaƒ podmiotów przechodzimy na poziom uwzgl´dniajàcy kooperacj´ i komplementarnoÊç zachowaƒ pomi´dzy poszczególnymi podmiotami.

31

32

Np. koszty pozyskania informacji na temat kszta∏tu krzywej zysku z oszcz´dnoÊci i przeprowadzenia analizy skutków wprowadzenia podatku czy te˝ obs∏ugi systemu podatkowego.
Mi´dzy innymi o komplementarnoÊci decyzji w odniesieniu do wysokoÊci oszcz´dnoÊci oraz o rosnàcych korzyÊciach skali z oszcz´dzania.
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Tradycyjny schemat optymalizacyjny ma zatem wyraêne ograniczenia, a zastosowanie przedstawionego w pracy (lub innego, ale uwzgl´dniajàcego kooperacj´ podmiotów) wydaje byç si´ szczególnie wa˝ne w dziedzinach z rosnàcymi korzyÊciami skali, które niejako majà wbudowanà w swojà struktur´ zach´t´ do
kooperacji. Dla przyk∏adu, mo˝na tu wymieniç bran˝e z wysokimi kosztami sta∏ymi i poczàtkowymi: np. oprogramowanie internetowe33, sektor lotniczy i farmaceutyczny34. Na zakoƒczenie zauwa˝my jeszcze, ˝e wyst´powanie korzyÊci
skali, wielopunktowych równowag i komplementarnoÊci strategii zmienia tak˝e
podejÊcie analityczne do poj´cia równowagi – wymienione zjawiska mogà bowiem
powodowaç zanik tradycyjnych stabilizatorów ekonomicznych dzia∏ajàcych na zasadzie sprz´˝eƒ zwrotnych.

10. Dowody
Przedstawimy teraz dowody twierdzeƒ wykorzystywanych w opracowaniu.
Dowód twierdzenia 1, o istnieniu jednej równowagi
Dowód przeprowadzimy metodà nie wprost. Niech f(e) oznacza funkcj´
zwracajàcà najlepszà odpowiedê danego gracza na wybranie przez pozosta∏ych graczy strategii e. Za∏ó˝my, ˝e istniejà dwie symetryczne równowagi Nasha el < eh.
Z definicji symetrycznej równowagi Nasha mamy: f(eh) – eh i f(el) = el. Za∏o˝enie twierdzenia (1) mówi o substytucyjnoÊci strategii graczy. Z substytucyjnoÊci
strategii mamy, ˝e je˝eli el < eh to f(el) > f(eh). Z czego wnioskujemy, ˝e el > eh.
Dochodzimy do sprzecznoÊci.
Dowód twierdzenia 2, o iloÊci rozwiàzaƒ
Je˝eli sà spe∏nione warunki twierdzenia, wtedy limc1,t→wt s1(wt,,) = –∞ oraz
s1(0,,) < 0. Z ciàg∏oÊci s1 na przedziale [0, wt] otrzymujemy, ˝e zbiór x(b) ma parzystà liczb´ elementów, jest zbiorem pustym lub te˝ ma równowagi o parzystych krotnoÊciach.
Dowód twierdzenia 3, o wyst´powaniu korzyÊci zewn´trznych
Z warunku koniecznego na maksymalizacj´ u˝ytecznoÊci mamy s1 = 0,
wi´c przy za∏o˝eniu komplementarnoÊci prawa strona wyra˝enia z równania (14)
jest dodatnia.
33

34

Wysokie koszty wytworzenia oprogramowania z jednej i prawie zerowe koszty (noÊnika) powielania z drugiej strony.
W obu sektorach koszty poczàtkowe, tj. wynalezienia patentu, sà niewspó∏mierne w stosunku do
kosztów powielenia produktu.
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Dowód twierdzenia 4, o uporzàdkowaniu równowag
Niech W(e, q) oznacza maksymalnà wyp∏at´ dla gracza, gdy wszyscy wybierajà e przy parametrze q. Przez s(ei, e–i, q) oznaczymy wyp∏at´ gracza po wybraniu ei, gdy pozostali wybierajà e–i i f(e, q) – funkcj´ najlepszej odpowiedzi na
wybrania przez pozosta∏ych graczy e. Wtedy W(e, q) = s(f(e, q), e, q). Niech el
i eh b´dà elementami x, i el < eh.
W _eh, ii - W _el , ii =

#e

l

eh

W1 ^e, ih de =

#e

eh

v2 _z ^e, ih, e, ii de > 0.

l

Przy czym, ca∏kujàc po funkcji reakcji, korzystamy z faktu, i˝ s1 (f(e, q), e, q) = 0.
Dowód twierdzenia 5, o istnieniu niezerowej równowagi
Na podstawie równania (19) warunek: (i) gwarantuje istnienie dobrze okreÊlonej funkcji , warunek (ii) gwarantuje, i˝ funkcja  ma nachylenie (Rosenstein-Rodan, 1943) wy˝sze ni˝ 45° dla k → 0 i w koƒcu warunek (iii) gwarantuje
istnienie takiego k > 0, ˝e (k) = k.
Dowód twierdzenia 6, o istnieniu jednej równowagi
Zauwa˝my, ˝e: (k) < ¶(k). Aby zagwarantowaç istnienie jedynej globalnie
stabilnej, niezerowej równowagi potrzeba, aby: istnia∏a dobrze okreÊlona funkcja
 (por. (v)); krzywa (k) by∏a rosnàca i wypuk∏a (por. (iii) i (iv)); granica
limk→0 ′(k) > 0 (por. (i)) oraz ˝e krzywa  przecina lini´ 45° dla k > 0 (por. (ii)).
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WartoÊç reputacji jako zasobu strategicznego1
1. Wprowadzenie
Reputacja staje si´ jednym z najwa˝niejszych zasobów strategicznych analizowanych w zasobowej teorii strategii (Barney, 1991, Ob∏ój, 1998), bowiem pozwala
nam przewidzieç dzia∏ania i zachowania naszego potencjalnego kontrahenta, a wi´c
umo˝liwia zminimalizowanie kosztów transakcyjnych (zarówno ex ante, jak i ex
post) w imi´ zaufania gwarantowanego reputacjà partnera transakcji. Reputacja
jest jednak niejednoznacznym poj´ciem. W klasycznych uj´ciach (Fama 1980) reputacja jest rozumiana jako bardzo okreÊlone reakcje i zachowania znane z przesz∏oÊci. Jest to wi´c historia zachowaƒ i reakcji danego podmiotu. Z kolei w marketingu reputacja jest uto˝samiana z poj´ciem odpowiadajàcym marketingowej
roli marki (Kotler et al., 2002). Toyota, jako marka, ma reputacj´ niezawodnych
samochodów, Specialized – bardzo wytrzyma∏ych i lekkich ram rowerowych, a Illy ma reputacj´ wysokiej jakoÊci kawy.
Marketingowe rozumienie reputacji jest jednak pewnego rodzaju uproszczeniem, bowiem traktuje to poj´cie jedynie w kategoriach dodatku do produktu
(Fombrun, Shanley, 1990; Fombrun, 1996). Jest to tylko wartoÊç dodana, którà
kupuje si´ wraz z produktem i jako taka s∏u˝y g∏ównie wyró˝nieniu samego produktu z innych ofert – podobnych lub substytucyjnych. Reputacja jest traktowana w tych uj´ciach funkcjonalnie i pozostaje w Êcis∏ym zwiàzku z produktem, a nie
z samà transakcjà.
W przypadku rynków homogenicznych produktów tak rozumiana reputacja nie mog∏aby byç czynnikiem ró˝nicujàcym podmioty wyst´pujàce na tym rynku. JeÊli bowiem jest ona definiowana jako czynnik wyró˝niajàcy produkt, a nie
1

Badania opisane w poni˝szym tekÊcie zosta∏y przeprowadzone w ramach mojej pracy magisterskiej:
Reputacja a koszty transakcyjne w aukcjach internetowych, napisanej pod kierunkiem prof. A. Sulejewicza. Cz´Êç wniosków przedstawiona zosta∏a we wczeÊniejszych pracach: T. Ob∏ój, Reputacja
jako zasób strategiczny – ceny, koszty transakcyjne i zaufanie w transakcjach na aukcji internetowej Allegro, „Przeglàd Organizacji” 5/2004, s. 18–22; T. Ob∏ój, Bezwzgl´dna a relatywna wartoÊç
reputacji na aukcjach internetowych, „Przeglàd Organizacji” 6/2004, s. 15–18; K. Ob∏ój, T. Ob∏ój,
Balancing reputation and transactions costs in strategy: evidence from Internet auctions, SMS
24th International Annual Conference 2004, competitive paper. W niniejszym opracowaniu badania zosta∏y wzbogacone o dwa modele teoretyczne dynamicznej równowagi lidera i goniàcego na
dwojako zdefiniowanych rynkach oraz podparte bardziej wnikliwà analizà danych.
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sprzedawc´, to w warunkach homogenicznoÊci produktu – reputacja, ex definitione, nie istnieje. W sytuacji, gdy kupuj´ telefon Nokia, nie jest istotne, czy nab´d´ go u autoryzowanego dystrybutora sieci IDEA, ERA czy Plus. JeÊli wszyscy trzej sprzedawcy oferujà ten sam telefon, to reputacja operatora nie ma swojego
odzwierciedlenia w charakterystyce produktu, ale us∏ugach sprzeda˝y, a wi´c przebiegu i charakterystyce samej transakcji. Dla takich w∏aÊnie przypadków zaproponowana zostanie zupe∏nie inna definicja reputacji, powiàzana z kategorià kultury organizacyjnej.
Reputacja mo˝e byç rozumiana jako egzogeniczny wymiar kultury organizacyjnej firmy (Kreps 1990). Jest to wypracowany typ i schemat zachowaƒ i reakcji, nie ÊciÊle okreÊlony a posteriori, ale a priori przewidywalny na podstawie
przesz∏ych zachowaƒ. Wyznacznikiem reputacji sà zachowania zgodne z pewnymi przewidywalnymi regu∏ami. Nabywca b´dzie oczekiwa∏, ˝e organizacja cieszàca si´ okreÊlonà reputacjà post´puje w sposób przewidywalny, zgodnie z jasno
ustalonym imperatywem. Podobnà rol´, jak taki imperatyw, pe∏ni kultura organizacyjna – zarówno dla pracowników, jak i otoczenia. Z jednej strony, kultura
organizacyjna odpowiada pracownikowi firmy na pytanie, jak zachowaç si´ w danej sytuacji (Aniszewska, 2003). Z kolei dla otoczenia kultura organizacyjna jest
odbierana jako jej reputacja i pomaga odpowiedzieç na hipotetyczne pytanie, jak
organizacja zachowa si´ w konkretnych sytuacjach (Kreps, 1990).
Projekt badaƒ empirycznych, b´dàcy podstawà niniejszego artyku∏u, wykorzystuje w∏aÊnie tak rozumiane poj´cie reputacji. Podmiotem badaƒ i analizy sà
transakcje zawierane na aukcji internetowej Allegro. Transakcje zosta∏y tak dobrane, aby reputacja sprzedajàcych by∏a jedynym czynnikiem ró˝nicujàcym analizowane pary aukcji. Produkty b´dàce przedmiotem aukcji sà homogeniczne; sà
to nowe telefony komórkowe firmy Nokia oraz Sony-Ericsson.
Podstawowa hipoteza badawcza zak∏ada, ˝e sprzedajàcy z lepszà reputacjà,
wyra˝onà liczbowo, b´dzie przeci´tnie otrzymywa∏ wy˝szà cen´ za swój produkt
ni˝ sprzedawca z odpowiednio ni˝szà reputacjà. JeÊli hipoteza oka˝e si´ trafna,
to renta uzyskiwana przez sprzedajàcych z wysokà reputacjà zostanie zinterpretowana w kategoriach obni˝ania lub unikania kosztów transakcyjnych przez
kupujàcego. Je˝eli natomiast oka˝e si´, ˝e badania nie potwierdzajà tak postawionej hipotezy, to powstaje potrzeba dalszych analiz w celu odpowiedzi na pytanie, jakie inne ni˝ reputacja uwarunkowania wyjaÊniajà w najwi´kszym stopniu ró˝nice uzyskiwanych cen przez ró˝nych sprzedajàcych. Teoretycznie mo˝na
wskazaç na przyk∏ad takie uwarunkowania, jak: okres, w którym ma miejsce aukcja, liczb´ jednoczeÊnie trwajàcych aukcji, znaczenie substytutów (telefonów
u˝ywanych i nowych wszystkich marek) lub faz´ cyklu ˝ycia danego modelu telefonu.
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Podstawowà ramà teoretycznà projektu badawczego jest ekonomia kosztów
transakcyjnych. Jest to jedna z nielicznych teorii ekonomicznych wykorzystywana nie tylko w ramach ekonomii, zarzàdzania i socjologii, ale równie˝ w coraz
cz´Êciej analizowanych problemach le˝àcych na styku tych dyscyplin. Spowodowa∏o to interesujàcà ewolucj´ w wykorzystaniu teorii kosztów transakcyjnych, która w swojej pierwotnej (ekonomicznej) wersji jest teorià instytucjonalnej analizy
porównawczej (Williamson 1998). Taka analiza pozwala przede wszystkim na badanie op∏acalnoÊci, wydajnoÊci i kosztów transakcji majàcych miejsce w zale˝noÊci od przyj´tej struktury nadzoru i zarzàdzania (governance structure). Wówczas
takie zmienne jak specyfika aktywów, niepewnoÊç, cz´stotliwoÊç transakcji sà
kluczowymi kategoriami analizy a oportunizm i ograniczona racjonalnoÊç graczy
rynkowych – podstawowymi za∏o˝eniami behawioralnymi (Williamson 1998, Simon 1979, 1991).
Wydaje si´ jednak, i˝ nie ma ˝adnych fundamentalnych ograniczeƒ, aby sam
aparat poj´ciowy ekonomii kosztów transakcyjnych zosta∏ u˝yty do analizy kosztów i charakterystyk transakcji w ramach jednego systemu nadzoru, np. rynku
aukcji internetowych. Na mo˝liwoÊç zastosowania analizy kosztów transakcyjnych
w ten sposób wskazuje D. Kreps (1990), a tak˝e sam Williamson mówiàc, i˝ ekonomia kosztów transakcyjnych, za podstawowà jednostk´ analizy uwa˝a pojedynczà transakcj´ (Williamson 1991, s. 79).
Zaletà takiego specyficznego wykorzystania aparatu poj´ciowego teorii kosztów transakcyjnych jest mo˝liwoÊç precyzyjnej analizy kosztów poszczególnych
transakcji. Dzi´ki temu mo˝na przeanalizowaç ró˝ne metody zawierania tej samej transakcji i badaç koszty nieuwzgl´dniane w samym kontrakcie, a ponoszone przez obydwie strony – koszty transakcyjne.
Transakcje analizowane pod kàtem struktury zarzàdzania, posiadajà te same atrybuty, co transakcje nie b´dàce przedmiotem analizy porównawczej, a wi´c
majàce miejsce w takiej samej strukturze nadzoru. Celem niniejszej pracy nie
jest bowiem pokazanie, w jakiej strukturze zarzàdzania dana transakcja oka˝e
si´ taƒsza i bardziej wydajna, ale jakie czynniki mogà wp∏ywaç na efektywnoÊç
transakcji zawieranych na konkretnym rynku.

2. Reputacja i ceny w transakcjach internetowych w Êwietle
wyników badaƒ
Szereg badaƒ na amerykaƒskiej aukcji internetowej eBay potwierdzi∏ fakt wyst´powania premii za reputacj´ (Resnick et al., 2003). Wnioski wyciàgni´te przez
autorów zajmujàcych si´ tà problematykà by∏y punktem wyjÊcia do sformu∏owa-
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nia g∏ównej hipotezy badawczej, która stanowi de facto prób´ potwierdzenia wyników dotychczasowych badaƒ w sposób eliminujàcy ewentualne zak∏ócenia wnoszone przez ró˝norodnoÊç badanych transakcji. W kategoriach kosztów transakcyjnych hipoteza ta postawiona jest od strony popytowej transakcji i stwierdza,
˝e kupujàcy dà˝àc do minimalizacji swoich potencjalnych kosztów transakcyjnych – które w skrajnym przypadku mogà oznaczaç, i˝ nie otrzymajà kupionego
produktu, a w typowym przypadku, i˝ otrzymajà produkt uszkodzony lub niezgodny z opisem przedstawionym na aukcji – b´dà sk∏onni do p∏acenia odpowiedniej premii sprzedajàcym najbardziej godnym zaufania.
Hipoteza 1: Sprzedajàcy z lepszà reputacjà, wyra˝onà liczbowo, b´dzie przeci´tnie otrzymywa∏ wy˝szà cen´ za swój produkt ni˝ sprzedawca z odpowiednio
ni˝szà reputacjà.
Celowe wydaje si´ jednak zbadanie tak˝e relatywnej wartoÊci reputacji.
Jest to problem, który dotychczasowe badania pomijajà, koncentrujàc si´ na bezwzgl´dnej wartoÊci reputacji. Powstaje, bowiem pytanie, czy jednostkowa wartoÊç jest sta∏a, to znaczy, czy kupujàcy b´dzie sk∏onny tyle samo zap∏aciç za jednostk´ reputacji bez wzgl´du na to, jak du˝a jest ró˝nica w reputacji jednego
i drugiego sprzedajàcego. Ma to istotne znacznie strategiczne, bowiem jeÊli wartoÊç reputacji jest sta∏a lub prawie niezmienna, to ka˝da inwestycja w rozwój reputacji powinna byç traktowana jako budowa przewagi konkurencyjnej. JeÊli jednak wartoÊç jednostki reputacji zmienia si´ w zale˝noÊci od poziomu reputacji
konkurujàcych graczy (np. dwóch sprzedawców) to ma to istotne implikacje strategiczne, bowiem mo˝e oznaczaç, ˝e wa˝niejsza jest ró˝nica w poziomie reputacji konkurentów, a nie sama reputacja per se. Z takiego rozumowania wynika
druga hipoteza, która zak∏ada, ˝e wartoÊç reputacji podlega prawu malejàcej u˝ytecznoÊci kraƒcowej.
Hipoteza 2. Im wi´ksza ró˝nica poziomu reputacji dwóch konkurujàcych
sprzedajàcych, tym ni˝ej b´dzie kupujàcy wycenia∏ jednostkowà wartoÊç nadwy˝ki reputacji jednego sprzedajàcego nad drugim.
Pozytywna weryfikacja drugiej hipotezy pozwoli na ocen´ wzgl´dnej wartoÊci reputacji, a wi´c w odniesieniu do reputacji innych graczy na tym samym
rynku. JednoczeÊnie, jeÊli reputacja graczy rynkowych b´dzie traktowana w kategoriach zasobu (wartoÊci niematerialnej), wzgl´dna przewaga nad kolejnym
graczem na rynku, daje liderowi przewag´ konkurencyjnà. Reputacja mo˝e byç
traktowana jako zasób niematerialny z dwóch powodów. Po pierwsze jest stosun-
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kowo trudna do imitowania2, po drugie, budowanie reputacji wià˝e si´ z ponoszeniem kosztów poÊrednio jedynie odzwierciedlonym w zwi´kszonych przychodach. W takim przypadku, mo˝na oczekiwaç, ˝e gracze rynkowi b´dà budowaç
poziom swojej reputacji w sposób racjonalny, a co za tym idzie, b´dà uzale˝niaç
go od poziomu reputacji swoich konkurentów. Tak wi´c to nie bezwzgl´dna wartoÊç reputacji, a raczej jej poziom w porównaniu do konkurenta b´dà okreÊlaç
wartoÊç zasobu i poziom przewagi konkurencyjnej na rynku. JeÊli prawo malejàcej u˝ytecznoÊci kraƒcowej da si´ zastosowaç do reputacji (hipoteza 2) wartoÊç
ka˝dej kolejnej jednostki reputacji b´dzie tym wi´ksza im ni˝szà reputacj´ posiada dany gracz na rynku. Próba wyjaÊnienia tego fenomenu, w przypadku pozytywnej weryfikacji hipotez 1 i 2 prowadzi do sformu∏owania kolejnych:
Hipoteza 3: Istnieje taki poziom przewagi w poziomie reputacji nad konkurentem, od którego nie op∏aca dalej rozwijaç tego zasobu.
Hipoteza 4: Lider na rynku ma mniej bodêców do powi´kszania swojej
przewagi reputacyjnej ni˝ drugi gracz na rynku.

3. Metodologia badaƒ
W okresie 4 miesi´cy (od 15 sierpnia do 15 grudnia 2003 roku) przeanalizowa∏em oko∏o 2000 aukcji na Allegro. Przedmiotem badaƒ by∏y aukcje nowych telefonów komórkowych Nokia i Sony-Ericsson modeli: Nokia 7650, Nokia 6610
oraz Sony-Ericsson T610. Analiza wy∏oni∏a 78 par aukcji (w sumie wi´c 156 pojedynczych transakcji) spe∏niajàcych nast´pujàce kryteria:
1) dotyczy∏y dok∏adnie tego samego produktu i w takim samym stanie technicznym (nowe, zafioliowane telefony w oryginalnym opakowaniu, na gwarancji),
2) zaczyna∏y si´ i koƒczy∏y dok∏adnie w tym samym czasie (z dok∏adnoÊcià
do 1 minuty),
3) by∏y dok∏adnie tak samo opisane3,
4) mia∏y takà samà cen´ minimalnà lub obydwie by∏y bez ceny minimalnej.
Wszystkie te zabiegi mia∏y na celu wystandaryzowanie par transakcji. By∏o to konieczne, aby mo˝na by∏o w uzasadniony sposób je porównywaç i stwierdziç, czy rzeczywiÊcie reputacja sprzedajàcych jest g∏ównym czynnikiem ró˝nicujàcym te transakcje. Standaryzacja wyra˝ona zosta∏a na trzy sposoby. Po pierwsze,
2
3

W tym momencie poj´cie reputacji zbiega si´ z marketingowym rozumieniem si∏y marki.
Z tego powodu odrzucone zosta∏y aukcje wyró˝nione, pogrubione, oraz aukcje z niestandardowym
opisem.
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porównywane transakcje trwa∏y przez taki sam okres i musia∏y si´ koƒczyç
w tym samym czasie. Wyst´pujàca ró˝nica 1 minuty wynika∏a z czasu przesy∏u
danych i sprawia∏a, i˝ po zakoƒczeniu jednej aukcji nie mo˝na ju˝ faktycznie dokonaç licytacji na drugiej. Po drugie, brane pod uwag´ by∏y jedynie pary transakcji z takimi samymi atrybutami. Na ogó∏ by∏y to tak zwane transakcje zwyk∏e, jeÊli jednak uda∏o si´ znaleêç dwie transakcje opisane na przyk∏ad pogrubionà
czcionkà oraz spe∏niajàce pozosta∏e za∏o˝enia, to by∏y one tak˝e w∏àczone do puli przebadanych transakcji. Po trzecie, analizowane by∏y transakcje o identycznych opisach. Ka˝dy sprzedajàcy ma mo˝liwoÊç zamieszczenia swojego opisu aukcji. Pojawia si´ tam zawsze przedmiot aukcji oraz pewne dodatkowe informacje.
Na przyk∏ad: „nowy telefon Nokia 7650”, „Nokia 7650 nówka, z gwarancjà”, „7650
Nokia, folijka, nieuruchomiona, gwarancja”, „nowa Nokia 7650 od supersprzedawcy” itd.
Jak wi´c widaç, same opisy transakcji sà dosyç zró˝nicowane. Telefon z gwarancjà nie jest taki sam, jak telefon z „folijkà” – to znaczy, jeszcze nie rozpakowany. Nokia „jak nowa” nie znaczy nowa, ale nie wiadomo, jaki jest jej stopieƒ
zu˝ycia. Aby zapewniç za∏o˝onà porównywalnoÊç par aukcji, zdecydowaliÊmy si´
na pe∏nà identycznoÊç opisów. Wymusi∏o to koniecznoÊç r´cznego zbierania danych bez posi∏kowania si´ programem komputerowym. Program, którym pos∏ugiwali si´ na przyk∏ad autorzy cytowanych badaƒ o pocztówkach (Resnick et al.,
2003) nie by∏by w stanie zbieraç danych na tyle wystandaryzowanych, aby spe∏niaç wymagane kryteria. W okresie badania przeanalizowane zosta∏y wszystkie
aukcje na wybrane 3 modele telefonów. Wszystkie pary aukcji spe∏niajàce wymagane kryteria zosta∏y poddane analizie.

4. Analiza statystyczna wyników badaƒ
Wst´pna analiza wyników par aukcji ujawni∏a bardzo silnà zale˝noÊç pomi´dzy
reputacjà sprzedajàcego a cenà otrzymywanà za produkt. W 70 przypadkach na
analizowanych 78 par aukcji, sprzedawca z wy˝szà reputacjà otrzyma∏ za ten
sam telefon wy˝szà cen´. Zatem w 89,74% analizowanych przypadków, hipoteza
badawcza przewidujàca, i˝ sprzedajàcy o wy˝szym poziomie reputacji otrzyma za
ten sam produkt wy˝szà cen´ ni˝ sprzedajàcy o ni˝szym poziomie reputacji,
sprawdzi∏a si´. Co wi´cej, przeci´tna premia za reputacj´ wynios∏a 9%, co stanowi wynik zdecydowanie wy˝szy ni˝ te zaobserwowane podczas jakichkolwiek
analizowanych badaƒ na aukcjach amerykaƒskich4. Premia za reputacj´ rozu-

4

Najwy˝sza zaobserwowana premia za reputacj´ wynosi∏a 8,3%.
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miana jest tutaj jako procentowo uj´ta przewaga cenowa sprzedajàcego z wy˝sza
reputacjà5.
Pog∏´biona analiza wyników mia∏a na celu prób´ znalezienia zale˝noÊci pomi´dzy przewagà reputacji sprzedajàcego z jego premià za reputacj´. Przypadki
w analizie stanowià pary aukcji, które zosta∏y tak dobrane, by ró˝ni∏y si´ jedynie osobà sprzedajàcego. Takiej parze aukcji przypisane zosta∏y dwie podstawowe zmienne:
• ROZ_CEN (ró˝nica cen otrzymanych za ten sam produkt w parze aukcji),
• ROZ_REP (ró˝nica w poziomie reputacji sprzedajàcych).
Zarówno cena, jak i reputacja sà dobrze mierzalnymi zmiennymi, z obiektywnà jednostkà (z∏otówka i komentarz odpowiednio) oraz zerem. Traktowane
sà zatem jako zmienne na skali ilorazowej, co uzasadnia powy˝szà definicj´, w której brana jest ró˝nica zmiennych, jak i poni˝sze analizy, w których u˝ywana jest
analiza regresji i wspó∏czynnik korelacji liniowej Pearsona. Je˝eli hipoteza 1 jest
prawdziwa, to zmienne te powinny byç od siebie istotnie zale˝ne oraz zale˝noÊç
ta powinna byç pozytywna, to znaczy przewaga reputacji powinna si´ wiàzaç z wy˝szà cenà. Analizy statystyczne przedstawione poni˝ej istotnie potwierdzajà to rozumowanie. Co wi´cej, rozbijajàc przypadki na podgrupy okreÊlane wartoÊcià
ró˝nicy reputacji, mo˝liwy do opisania b´dzie zwiàzek ceny i reputacji w zale˝noÊci od absolutnych wartoÊci zmiennej niezale˝nej (ROZ_REP).
Rysunek 1. Zale˝noÊç pomi´dzy poziomem reputacji a uzyskiwanymi cenami
300

ROZ_CEN

200
100
0
-100
-200
-300
-400
-400

-200

0

200

400

600

ROZ_REP

5

A wi´c opisana równaniem: [(cena otrzymana przez sprzedajàcego z wy˝szà reputacjà) / (cena
otrzymana przez sprzedajàcego z ni˝sza reputacjà) – 1].
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Analiza korelacji wspó∏czynników ROZ_REP i ROZ_CEN ujawni∏a bardzo
silny zwiàzek liniowy tych dwóch zmiennych. Wspó∏czynnik korelacji Pearsona
wyniós∏ 0,43 i by∏ istotny na dowolnym poziomie istotnoÊci. Próba dopasowania
wielomianu pierwszego stopnia do tej zale˝noÊci, za pomocà analizy regresji
ujawni∏a, ˝e wzrost ró˝nicy reputacji o jednà jednostk´ (komentarz pozytywny)
pozwala∏ Êrednio spodziewaç si´ wzrostu ró˝nicy ceny o 43 grosze. Innymi s∏owy, ka˝da jednostka reputacji by∏a warta 43 grosze, co oznacza potwierdzenie
pierwszej hipotezy badawczej6.
W celu weryfikacji drugiej hipotezy, zmienna ROZ_REP zosta∏a podzielona
na pi´ç przedzia∏ów. Badanie zosta∏o przeprowadzone w taki sposób, ˝e stopniowo odcinane by∏y wartoÊci kraƒcowe tej zmiennej. Tak wi´c w pierwszej fazie,
odci´te zosta∏o 20% najwi´kszych ró˝nic zmiennej ROZ_REP. W nast´pnej fazie
(drugiej) odci´te zosta∏o 40% i tak dalej. W ostatniej fazie pozostawione by∏y tylko 20% wartoÊci zmiennej ROZ_REP o najmniejszych wartoÊciach absolutnych.
Dla ka˝dego z tak wyodr´bnionych przedzia∏ów zosta∏a przeprowadzona
analiza regresji, w której wyznaczano wspó∏czynnik korelacji oraz wielomian liniowy ró˝nicy ceny od ró˝nicy reputacji, który minimalizowa∏ b∏àd Êredniokwadratowy. Pochodna tego wielomianu, czyli wspó∏czynnik nachylenia, zgodnie z tym
co zosta∏o powiedziane wy˝ej, jest uwa˝any za estymator wartoÊci jednostki ró˝nicy reputacji w z∏otych. Wyniki tej analizy przedstawione sà w poni˝szych tabelach. Dla uproszczenia przedstawimy tylko analiz´ dla ca∏ej populacji, analiz´
dla sytuacji, gdy reputacja by∏o w 80 Êrodkowych centylach (odci´to po 10% wyników kraƒcowych) i analiz´ dla sytuacji, gdy reputacja by∏o w 20 Êrodkowych
centylach (odci´to po 40% wyników kraƒcowych z ka˝dej strony).
1. Etap 1: Badanie ca∏ej populacji transakcji
KORELACJA
ROZ_REP
ROZ_CEN

wps. korelacji Pearsona
poziom istotnoÊci
N

0,432
,000
78

regresja liniowa: ROZ_CEN = 0,429 ROZ_REP + sta∏a
6

W tym miejscu pojawia si´ pytanie, czy taka analiza w ogóle mo˝e byç zasadna. Wa˝ne jednak jest
tutaj, ˝e wszystkie analizowane produkty mia∏y dosyç zbli˝onà cen´ (80% wartoÊci znajdowa∏o si´
w przedziale 700–900 z∏). Jest oczywiste, ˝e próba miary wartoÊciami absolutnymi nie mo˝e zostaç
u˝yta do innych produktów ni˝ analizowane nowe telefony komórkowe, jako ˝e wartoÊç reputacji
musi byç skorelowana z wartoÊcià produktu, co mo˝e byç równie˝ ciekawym tematem badawczym.
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2. Etap 2. Badanie transakcji, w których ró˝nica reputacji by∏a w 80 Êrodkowych centylach
KORELACJA
ROZ_REP
ROZ_CEN

wps. korelacji Pearsona

0,572

poziom istotnoÊci

,000

N

63

regresja liniowa: ROZ_CEN = 1,67 ROZ_REP + sta∏a
3. Etap 5. Badanie transakcji, w których ró˝nica reputacji by∏a w 20 Êrodkowych centylach.
KORELACJA
ROZ_REP
ROZ_CEN

wps. korelacji Pearsona

0,648

poziom istotnoÊci

,005

N

17

regresja liniowa: ROZ_CEN = 6,2ROZ_REP + sta∏a
Jak wynika z powy˝szej analizy, im mniejsze sà ró˝nice w poziomach reputacji, tym wi´ksza jest Êrednia wartoÊç jednostki reputacji. Co wi´cej, im mniejsze sà ró˝nice w poziomach reputacji, tym zale˝noÊç liniowa jest silniejsza. W fazie czwartej, a wi´c rozwa˝ajàc 17 najbardziej zbli˝onych do siebie wyników
reputacji, korelacja wynosi a˝ 0,648, co oznacza, ˝e ponad 40% zmiennoÊci ceny
w tej grupie mo˝na wyjaÊniç (liniowo) reputacjà. Oznacza to potwierdzenie drugiej hipotezy – nabywcy sà sk∏onni p∏aciç tym wi´cej za jednostk´ reputacji im
mniejsza jest ró˝nica pomi´dzy reputacjami konkurujàcych sprzedawców.
Ostateczne wyniki badaƒ przedstawione sà w poni˝szej tabeli:
Populacja

Wspó∏czynnik korelacji
Luka w poziomach
WartoÊç jednostki
Pearsona(p<0,005)
reputacji(zakres w grupie)
reputacji

Ca∏a populacja

0,4390

393

0,429

Grupa 1

0,5720

135

1,666

Grupa 2

0,5810

75

2,422

Grupa 3

0,5250

45

2,563

Grupa 4

0,6480

21

6,146
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5. Symulacja zachowaƒ lidera i drugiego gracza na rynku
JeÊli analiza dotyczyç b´dzie stabilnego, parowego rynku aukcji internetowych,
b´dziemy mieli do czynienia z zestawem jednostkowych równowag reprezentowanych przez kolejne analizowane pary aukcji. Nabywca „A” b´dzie sk∏onny zap∏aciç wi´cej sprzedawcy z wy˝szà reputacjà za ten sam produkt, aby uniknàç
ponoszenia kosztów transakcyjnych danej operacji. Z drugiej strony, nabywca
„B” zap∏aci mniej, kupujàc od sprzedawcy z ni˝szà reputacjà, godzàc si´ jednoczeÊnie na ryzyko bycia nara˝onym na oportunistyczne zachowania sprzedawcy.
Nabywca „C” wybierze poÊrednie rozwiàzanie ograniczajàc ryzyko oraz p∏acàc
Êrednià cen´.

cena
reputacja

JeÊli jednak przyjmiemy bardziej dynamiczny, zorientowany na sprzedawc´, punkt widzenia, przychód kraƒcowy z ka˝dej kolejnej jednostki przewagi
w reputacji nad konkurentem spada. Innymi s∏owy, przychód kraƒcowy z ka˝dej
jednostki zmniejszonej przewagi konkurencyjnej lidera, dla drugiego gracza na
rynku, roÊnie. JeÊli wi´c przyjmiemy, ˝e ceteris paribus, koszt budowy jednostki
reputacji jest sta∏y, istnieje punkt, w którym liderowi nie op∏aca si´ zwi´kszaç
swojej przewagi. Powy˝sza analiza przedstawiona jest w bardziej sformalizowany sposób poni˝ej:
Model 1
Za∏ó˝my, ˝e rynek znajduje si´ w stanie równowagi oraz ˝e istnieje tylko
dwóch sprzedawców. Koszt budowy jednostki reputacji jest sta∏y i dla ka˝dego
z graczy wynosi 2 z∏ za jednostk´. Sprzedawca 1 (drugi na rynku, nazywany Goniàcym) ma reputacjà na poziomie 0, a Sprzedawca 2 (Lider) ma reputacj´ na
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poziomie 100. W tej sytuacji, wykorzystujàc dane z tabeli 1 mamy do czynienia
z przedstawionym ni˝ej stanem.
WartoÊç jednostki przewagi konkurencyjnej wyra˝onej reputacjà wynosi,
dla Lidera, oko∏o 2 z∏ i jest na poziome kosztu kraƒcowego. Koszt kraƒcowy jest
równy przychodowi kraƒcowemu, wi´c Lider przestanie zwi´kszaç swojà przewag´. Goniàcy ma jednak bodziec finansowy, aby zmniejszaç luk´ mi´dzy sobà a liderem. Ka˝da jednostka reputacji zbudowana przez Goniàcego daje mu dochód7
powy˝ej 2 z∏ i tym samym przekracza koszt kraƒcowy.
JeÊli za∏o˝ymy mo˝liwoÊç natychmiastowej reakcji Lidera, ka˝da zmiana
reputacji Goniàcego, daje mu bodziec do odzyskania utraconej przewagi, gdy˝ koszt
kraƒcowy spada poni˝ej przychodu kraƒcowego. Tak wi´c obydwaj gracze b´dà,
przy za∏o˝eniu takiej samej umiej´tnoÊci budowania reputacji, pracowaç nad tym
zasobem utrzymujàc sta∏à ró˝nic´ lub, Êwiadomi tego faktu, w ogóle nie b´dà
zmieniaç obecnego stanu.
Niech ¶(r) b´dzie funkcjà ca∏kowitego kosztu reputacji zale˝nà od absolutnego poziomu reputacji – r; w przypadku analiz aukcji internetowych ¶′(r) = const.,
co oznacza, ˝e ¶(r) jest funkcjà liniowà.
Niech g(R) b´dzie funkcjà renty uzyskanej przez sprzedawc´ z wy˝szà reputacjà; g(R) jest rosnàcà, wkl´s∏à funkcjà zale˝nà od ró˝nicy reputacji Lidera
i Goniàcego – R.
W takim przypadku jest tylko jeden punkt równowagi, w którym g′(R) = ¶′(r)8.
D∏ugookresowa równowaga ustali si´ w punkcie R*. Poziom r (bezwzgl´dny poziom reputacji) mo˝e si´ jednak˝e zmieniaç. Warunkiem wià˝àcym jest luka w poziomie i reputacji a nie jej bezwzgl´dny poziom9.
Model 2
Spróbujmy w tym momencie odrzuciç za∏o˝enie o sta∏oÊci kosztu kraƒcowego budowy jednostki reputacji, prawdziwego jak si´ wydaje dla aukcji Internetowych,
co pozwoli analizowaç bardziej tradycyjne rynku us∏ugowe lub produkcyjne. Najbardziej klasycznym podejÊciem by∏oby za∏o˝enie szybkiego (i dosyç taniego) rozwoju reputacji w pierwszym stadium jej budowy. W tym momencie koszt kraƒcowy
powinien spadaç a˝ do osiàgni´cia minimum, od którego zaczyna rosnàç. W takim wypadku krzywa ta mia∏aby postaç parabolicznà lub innej wypuk∏ej funkcji.
7
8

9

Lub zmniejsza rent´ Lidera.
W tym punkcie wartoÊç kraƒcowa jednostki reputacji jest równa jej kosztowi kraƒcowem. Takie R*
istnieje tylko wtedy, gdy g′+ (0) > c, przypadek gdy g′+ (0) < c jest oczywisty i nie rozwa˝any w tej
analizie.
Zgromadzone dane pozwalajà tak˝e na analiz´ wzgl´dnych poziomów reputacji. Wyst´puje tak˝e silna zale˝noÊç tej zmiennej z rentà Lidera.
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Niech ¶(r) b´dzie wypuk∏à, rosnàcà funkcjà zale˝nà od poziomu reputacji
r. Za∏ó˝my, ˝e ani Lider ani Goniàcy nie b´dà obni˝aç swojego poziomu reputacji. Mogà go zwi´kszaç po koszcie ¶′(r).
Niech g(R) b´dzie funkcjà renty uzyskanej przez sprzedawc´ z wy˝szà reputacjà. g(R) jest rosnàcà, wkl´s∏à funkcjà zale˝nà od ró˝nicy reputacji R.
Niech reputacja Lidera b´dzie na poziomie r; a reputacja Goniàcego wynosi s (r > s). Ró˝nica w reputacji R = (r – s).
Lider b´dzie zwi´ksza∏ poziom swojej reputacji wtedy, i tylko wtedy, gdy
¶′(r) < g′ (R). Jako, ˝e ¶(r) jest wypuk∏a, a g(R) jest wkl´s∏a, istnieje dok∏adnie
jeden x, taki ˝e ¶′ (x + r) = g′ (R + x). Innymi s∏owy, Lider b´dzie zwi´ksza∏
swojà przewag´ reputacyjnà do momentu, w którym koszt kraƒcowy zrówna si´
z przychodem kraƒcowym (kraƒcowà rentà).
Jednak˝e z perspektywy Goniàcego, sytuacja wyglàda zupe∏nie inaczej. Poniewa˝, dla Goniàcego, koszt kraƒcowy zmniejszania luki dzielàcej go od Lidera
jest mniejszy ni˝ zysk p∏ynàcy z takiego dzia∏ania (¶′ (s) < g′ (R)), b´dzie on pracowa∏ nad poziomem swojej reputacji. PoÊcig zakoƒczy si´ w momencie, gdy luka zostanie zniwelowana do zera jedynie jeÊli istnieje takie r*, ˝e ¶′ (r*) = g′ (0).
To znaczy, ˝e istnieje punkt, w którym koszt kraƒcowy budowy jednostki reputacji jest równy maksymalnej rencie kraƒcowej dost´pnej na rynku. JeÊli ¶(r) jest
liniowa, poÊcig b´dzie trwa∏ w nieskoƒczonoÊç, a Liderowi najbardziej b´dzie si´
op∏aca∏o utrzymywaç luk´ w reputacji na poziomie R + x.

6. Podsumowanie
W niniejszym artykule staram si´ dokonaç analizy dosyç mglistego poj´cia reputacji, u˝ywajàc zarówno analizy empirycznej, jak i teoretycznej. Analiza empiryczna potwierdza znanà tez´ o istnieniu renty wynagradzajàcej sprzedawc´ za
wysoki poziom reputacji. JednoczeÊnie dokonana jest analiza wzgl´dnego poziomu reputacji i zastosowane prawo malejàcej u˝ytecznoÊci kraƒcowej. Oznacza to,
i˝ wartoÊç reputacji nie jest poj´ciem statycznym, zale˝y od sytuacji na rynku
i poziomu reputacji konkurentów. Mo˝e si´ tak˝e staç bodêcem do walki o przewag´ konkurencyjnà. Dodatkowo, modele przedstawione w tym badaniu wskazujà na fakt, i˝ ka˝dy gracz na rynku mo˝e okreÊliç poziom reputacji, od którego
dalsze budowanie wizerunku po prostu si´ nie op∏aca.
W klasycznej sytuacji rynkowej, w Êwietle niniejszych badaƒ, to Goniàcy
ma przewag´ nad Liderem w znaczeniu takim, ˝e to on kontroluje wzajemne poziomy reputacji. Prze∏amanie istniejàcej równowagi reputacyjnej na rynku jest
dla Goniàcego bardziej op∏acalne ni˝ dla Lidera. Przy okreÊlonej krzywej kosztu
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budowy reputacji Goniàcy b´dzie mia∏ zawsze przewag´ kosztowà nad Liderem
i w d∏ugim okresie ich poziomy reputacji zrównajà si´.
Reputacja nie mo˝e byç traktowana jako samoistny konstrukt i zasób firmy. Jej wartoÊç zawsze zale˝y od rynku oraz od wartoÊci i poziomu reputacji innych graczy.
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Potrzeby informacyjne przedsi´biorstw – cz´Êç II.
Zakres potrzeb informacyjnych przedsi´biorstw
1. Wprowadzenie
Przedmiotem tegorocznych badaƒ w∏asnych autorka uczyni∏a studia literaturowe nad problematykà potrzeb informacyjnych przedsi´biorstw, traktujàc je jako
punkt wyjÊcia do dalszych rozwa˝aƒ w sferze badaƒ marketingowych. Pierwsza
cz´Êç opracowania poÊwi´cona by∏a teoretycznemu rozpoznaniu istoty powstawania potrzeb informacyjnych w kontekÊcie istniejàcych w teorii informacji modeli
zachowaƒ informacyjnych. Kolejnym krokiem w procesie teoretycznego rozpoznania problematyki potrzeb informacyjnych przedsi´biorstw jest analiza zakresu pojawiajàcych si´ potrzeb.
W niniejszym opracowaniu autorka dokonuje analizy zakresu wyst´powania potrzeb informacyjnych kierujàc si´ dwoma kryteriami: przebiegiem procesu
decyzyjnego in extenso oraz kryterium przedmiotu, jakiego owe decyzje dotyczà
(zakres przedmiotowy).

2. Zakres potrzeb informacyjnych przedsi´biorstw
Zarzàdzanie przedsi´biorstwem, w tym sferà marketingu, wià˝e si´ z koniecznoÊcià nieustannego podejmowania decyzji. W ramach procesu podejmowania decyzji w przedsi´biorstwie mo˝na wyodr´bniç 5 generalnych faz:
1) dostrze˝enie i definiowanie sytuacji problemowej,
2) poszukiwanie alternatywnych rozwiàzaƒ,
Faza planowania
3) ocena alternatywnych rozwiàzaƒ i wybór
wariantu dzia∏ania,
4) realizacja wybranego wariantu dzia∏ania,
} Faza organizowania
5) sprawdzenie rezultatów dzia∏ania.
} Faza kontroli

}

Ka˝da z wyodr´bnionych faz procesu podejmowania decyzji wymaga informacyjnego wsparcia i jest miejscem powstawania okreÊlonych potrzeb informacyjnych.

158

Beata Marciniak

Faza planowania
Punktem wyjÊcia ka˝dego procesu decyzyjnego jest sytuacja problemowa,
z którà decydenci muszà si´ zmierzyç. Wraz z dostrze˝eniem problemu rodzi si´
potrzeba jego pog∏´bionego rozpoznania i precyzyjnego zdefiniowania. Aby móc
to uczyniç, przedsi´biorstwo musi dysponowaç informacjami umo˝liwiajàcymi
zrozumienie szerszego kontekst problemu (m.in. dotyczàcymi wewn´trznych i zewn´trznych warunków dzia∏ania przedsi´biorstwa).
Mo˝na wyobraziç sobie hipotetycznà sytuacj´, w której przedsi´biorstwo
w punkcie wyjÊcia nie stoi wobec ˝adnego palàcego problemu do rozwiàzania.
Nie mo˝na jednak zapominaç, i˝ jednym z podstawowych zadaƒ stawianych
przed dzia∏alnoÊcià marketingowà, jest nieustanne poszukiwanie i rozpoznawanie szans rynkowych (np. odnoÊnie nowych produktów, nowych rynków, czy nowych obszarów dzia∏ania). Nawet Êwietnie prosperujàce przedsi´biorstwa nie
mogà sobie pozwoliç na niedostrzeganie pojawiajàcych si´ przed nimi szans.
Po jasnym rozpoznaniu sytuacji problemowej, w jakiej przedsi´biorstwo si´
znalaz∏o, nast´puje etap tworzenia podstaw decyzyjnych zwiàzanych z opracowaniem strategii dzia∏ania przedsi´biorstwa. Przedsi´biorstwo musi rozpoczàç od
jasnego i realistycznego okreÊlenia celów dzia∏ania w warunkach sytuacji problemowej oraz podjàç szereg decyzji zwiàzanych ze sformu∏owaniem odpowiedniej
strategii dzia∏ania przedsi´biorstwa (tj. Êrodków i sposobów osiàgania przyj´tych
celów). Aby procesy decyzyjne mog∏y byç realizowane, decydenci muszà dysponowaç szeregiem informacji dotyczàcych funkcjonowania poszczególnych parametrów zwiàzanych z proponowanà strategià dzia∏ania przedsi´biorstwa.
Kolejnym krokiem jest tworzenie propozycji alternatywnych rozwiàzaƒ, które umo˝liwia∏yby osiàganie za∏o˝onych celów. Poszczególne warianty dzia∏ania podlegajà ocenie i wybierany jest wariant optymalny z punktu widzenia celu. Aby mo˝liwa by∏a ocena alternatywnych rozwiàzaƒ decydenci muszà dysponowaç
kolejnà porcjà informacji odnoÊnie ka˝dej z analizowanych strategii dzia∏ania
przedsi´biorstwa.

Faza organizowania
W fazie organizowania nast´puje wdro˝enie wybranego wariantu dzia∏ania, zgodnego z przyj´tymi przez przedsi´biorstwo celami. Przyj´te plany dzia∏ania muszà zostaç przekszta∏cone w polecenia dzia∏aƒ. JednoczeÊnie przedsi´biorstwo musi mieç pewnoÊç, ˝e polecenia te sà wykonywane w sposób umo˝liwiajàcy
realizacj´ przyj´tych w planach celów. Dzia∏ania takie odkrywajà ca∏y szereg obszarów wyst´powania potrzeb informacyjnych, które muszà byç zaspokojone, aby
mog∏o nastàpiç wdro˝enie wybranego wariantu dzia∏ania.
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Faza kontroli
Podczas fazy organizowania (wdra˝ania planów dzia∏aƒ) mo˝e pojawiç si´
szereg nieprzewidzianych sytuacji. Niezb´dna jest zatem faza kontroli, której zadaniem jest sprawdzenie stopnia wype∏nienia za∏o˝onego celu. Kontrola nie ogranicza si´ jednak jedynie do pomiaru efektów realizowanych dzia∏aƒ, lecz obejmuje tak˝e rozpoznanie przyczyn ewentualnych odchyleƒ od po˝àdanego stanu.
Tabela 1. Potrzeby informacyjne w procesach podejmowania decyzji z zakresu
marketingu
Faza
Potrzeby informacyjne
Planowanie
Dostrze˝enie sytuacji problemowej, analiza • informacje niezb´dne do rozeznania
sytuacji problemowej, definiowanie
sytuacji problemowej
sytuacji problemowej
• analiza przyczyn zaistnienia sytuacji
problemowej
• analiza okolicznoÊci towarzyszàcych
sytuacji problemowej
Definiowanie celu
• analiza wewn´trznych i zewn´trznych
warunków dzia∏ania przedsi´biorstwa
• analiza realistycznoÊci celu
• analiza mo˝liwoÊci i zagro˝eƒ dzia∏ania
• analiza kierunku ewentualnych zmian
w sferze warunków dzia∏ania
Poszukiwanie alternatywnych rozwiàzaƒ
• analiza mo˝liwoÊci wykorzystania
okreÊlonych instrumentów marketingu
lub ich kombinacji
• analiza kosztowa poszczególnych
wariantów rozwiàzaƒ
Ocena i wybór optymalnego wariantu
• analiza oczekiwanych efektów
dzia∏ania
poszczególnych wariantów dzia∏ania
Organizowanie
Analiza towarzyszàca realizacji wybranego • analiza wybranych dzia∏aƒ i sposobu ich
wariantu
dzia∏ania realizacji
Podzia∏ zadaƒ i kompetencji oraz
• analiza mo˝liwoÊci wykorzystania
koordynacja dzia∏aƒ marketingowych
zasobów ludzkich i rzeczowych oraz
oczekiwanych efektów
Kontrola
Porównanie zamierzeƒ i efektów
• analiza porównawcza zamierzeƒ
i uzyskanych efektów
Badanie przyczyn odchylenia od stanu
• analiza przyczyn odchylenia stanu
oczekiwanego
faktycznego od stanu oczekiwanego
èród∏o: L. Berekoven, W. Eckert., P. Ellenrieder, Marktforschung. Methodische Grundlagen und
praktische Anwendung, 7. Auflage, Gabler Verlag, Wiesbaden 1996, s. 25.

Faza kontroli rodzi szereg potrzeb informacyjnych, których zaspokojenie
jest konieczne, aby dzia∏ania kontrolne w ogóle mog∏y mieç miejsce. Z dotych-
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czasowych rozwa˝aƒ wynika, ˝e informacje odgrywajà centralnà rol´ w ca∏ym
procesie decyzyjnym. Zwiàzki pomi´dzy decyzjami a potrzebami informacyjnymi
w sposób syntetyczny zosta∏y zaprezentowane w tabeli 1.
Podstawà klasyfikacji potrzeb informacyjnych przedsi´biorstw, poza analizowanym powy˝ej kryterium przebiegu procesu decyzyjnego, mo˝e byç tak˝e
kryterium przedmiotu, którego decyzje dotyczà. Z punktu widzenia zakresu
przedmiotowego wÊród potrzeb informacyjnych wyodr´bnia si´1:
1) potrzeby informacyjne wynikajàce z koniecznoÊci rozpoznania warunków
dzia∏ania przedsi´biorstwa,
2) potrzeby informacyjne wynikajàce z koniecznoÊci kszta∏towania instrumentów oddzia∏ywania przedsi´biorstwa na rynek,
3) potrzeby informacyjne wynikajàce z koniecznoÊci oceny rezultatów dzia∏ania przedsi´biorstwa.
Problematyk´ zakresu informacyjnych potrzeb przedsi´biorstwa w sposób
syntetyczny prezentuje rysunek 1.
W ramach zapotrzebowania na informacje w zakresie oceny warunków dzia∏ania mo˝na wyodr´bniç potrzeby w zakresie pozyskania informacji na temat
zjawisk zachodzàcych na zewnàtrz przedsi´biorstwa oraz tych, które majà miejsce wewnàtrz przedsi´biorstwa.
Potrzeby informacyjne z zakresu analizy zewn´trznych warunków dzia∏ania przedsi´biorstwa wynikajà z koniecznoÊci bie˝àcej konfrontacji relacji przedsi´biorstwa z rynkiem oraz sta∏ego reagowania na zachodzàce w otoczeniu zmiany. Ta grupa potrzeb informacyjnych koncentruje si´ wokó∏ koniecznoÊci bie˝àcego
pozyskiwania informacji w ramach trzech podstawowych obszarów:
• ekonomicznych, prawnych, politycznych, spo∏ecznych, kulturowych i technologicznych warunków dzia∏ania,
• struktury podmiotowej rynku (informacje na temat liczby, potencja∏u
i post´powania nabywców, dostawców i konkurentów),
• potrzeb i popytu (informacje odnoÊnie szczegó∏owej struktury potrzeb,
badania segmentacyjne, badania wzorców zakupu, pojemnoÊç rynku, ch∏onnoÊç rynku etc.).
Potrzeby informacyjne dotyczàce zjawisk wewn´trznych wynikajà z koniecznoÊci monitorowania procesów technologicznych oraz oceny rzeczowych i ludzkich zasobów przedsi´biorstwa, w kontekÊcie zwi´kszania si∏y przetargowej przedsi´biorstwa. W tej grupie potrzeby informacyjne koncentrujà si´ wokó∏ zagadnieƒ
zwiàzanych z:
1

Opracowane na podstawie klasyfikacji zakresu badaƒ marketingowych autorstwa: L. Garbarski,
I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 203.

Informacje dotyczàce
polityki dystrybucji

Informacje dotyczàce
zasobów finansowych,
ludzkich i rzeczowych

Informacje
nt. wizerunku
przedsi´biorstwa

Informacje
o udzia∏ach w rynku

Informacje
o wynikach sprzeda˝y

Zapotrzebowanie na
informacje w zakresie oceny
rezultatów dzia∏ania

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 207.

Informacje dotyczàce
potrzeb i popytu

Informacje dotyczàce
polityki komunikacji

Informacje dotyczàce
polityki cenowej

Informacje dotyczàce
techniki i technologii

Informacje dotyczàce
ogólnych warunków
dzia∏ania

Informacje dotyczàce
struktury podmiotowej
rynku

Informacje dotyczàce
polityki produktu

Informacje dotyczàce
zjawisk wewn´trznych

Zapotrzebowanie na
informacje w zakresie oceny
instrumentów oddzia∏ywania

Informacje dotyczàce
zjawisk zewn´trznych

Zapotrzebowanie
na informacje w zakresie
oceny warunków dzia∏ania

Zakres potrzeb informacyjnych
przedsi´biorstw

Rysunek 1. Zakres potrzeb informacyjnych przedsi´biorstw
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• technikà i technologià wytwarzania,
• technikà kszta∏towania asortymentu,
• stanem zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych,
• strukturà organizacyjnà.
Drugim obszarem, w ramach którego powstaje szereg potrzeb informacyjnych, jest sfera instrumentalna marketingu. W tej grupie potrzeb znajdujà si´
wszystkie potrzeby informacyjne zwiàzane z kszta∏towaniem polityki produktu,
polityki cenowej, polityki dystrybucji oraz polityki komunikacji przedsi´biorstwa
z rynkiem.
W ramach polityki produktu potrzeby informacyjne obejmujà zagadnienia
wynikajàce z koniecznoÊci podejmowania decyzji w ramach nast´pujàcych obszarów:
• kszta∏towanie i rozwój nowego produktu (zarówno produktu fizycznego,
jak i jego dodatkowych elementów),
• analiza konkurencyjnoÊci produktu,
• postrzeganie produktu w oczach nabywców,
• lojalnoÊç nabywców wobec produktu.
Proces kszta∏towania polityki cenowej przedsi´biorstwa rodzi potrzeby
informacyjne wynikajàce z koniecznoÊci analizy:
• elastycznoÊci cenowej popytu,
• konkurencyjnoÊci cenowej,
• ró˝nicowania cen,
• analizy kosztów,
• analizy zysków.
W ramach polityki dystrybucji potrzeby informacyjne wynikajà z koniecznoÊci podejmowania decyzji odnoÊnie:
• lokalizacji uczestników kana∏ów dystrybucji (hurtowni, sklepów detalicznych),
• sprawnoÊci kana∏ów dystrybucji,
• zasi´gu kana∏ów dystrybucji,
• si∏y przetargowej uczestników kana∏ów dystrybucji.
Potrzeby informacyjne wynikajàce z koniecznoÊci kszta∏towania polityki
komunikacji przedsi´biorstwa z rynkiem obejmujà nast´pujàce obszarów:
• wybór instrumentów komunikacji z rynkiem,
• ocena skutecznoÊci wybranych instrumentów.
W ramach koniecznoÊci oceny wyników dzia∏ania przedsi´biorstwa rodzà si´ potrzeby informacyjne dotyczàce nast´pujàcych sfer:
• wielkoÊç i struktura sprzeda˝y w uj´ciu przekrojowym (np. wielkoÊci globalne, podzia∏ na grupy produktowe, asortymentowe, obszary geograficzne, segmenty rynku),
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• udzia∏y przedsi´biorstwa w rynku,
• wizerunek przedsi´biorstwa.
Przytoczony podzia∏ potrzeb informacyjnych nie jest oczywiÊcie podzia∏em
jedynym. Zakres potrzeby informacyjnych przedsi´biorstw wyznaczajà tak˝e typy podejmowanych decyzji. Mo˝na zatem mówiç o potrzebach w zakresie pozyskania informacji o charakterze strategicznym, taktycznym i operacyjnym, podkreÊlajàc w ten sposób odmienne cechy po˝àdanych informacji.
Zarysowany obszar powstawania potrzeb informacyjnych przedsi´biorstw
jest bardzo rozleg∏y. W tekÊcie jedynie zasygnalizowano mo˝liwe obszary badawcze. Dalsze szczegó∏owe rozwa˝ania nale˝a∏oby oprzeç o badania o charakterze
empirycznym.

3. Podsumowanie
Problematyka badania potrzeb informacyjnych przedsi´biorstw jest bardzo szeroka. Chcàc jà gruntownie rozpoznaç, nale˝a∏oby objàç badaniami wszystkie elementy wchodzàce w sk∏ad relacji „u˝ytkownik-informacja”, a zatem:
1) potrzeb´ informacyjnà sensu stricto, znajdujàcà swój wyraz w zg∏aszanym
zapotrzebowaniu na informacje,
2) proces przekazywania informacji,
3) percepcj´ informacji przez u˝ytkowników instytucjonalnych,
4) problematyk´ jakoÊci informacji (m.in. cechy u˝ytecznej informacji, cechy
us∏ug i produktów informacyjnych, preferencj´ w zakresie êróde∏ informacji),
5) zastosowanie informacji przez u˝ytkowników.
Ponadto badaniem mo˝na by objàç:
• Êrodowisko informacji (badanie potrzeb na tle systemu informacji, w ramach którego dzia∏a u˝ytkownik, np. systemu informacji marketingowej),
• zachowania informacyjne u˝ytkowników informacji (motywacje do korzystania z informacji, cechy osobowe u˝ytkowników itp.)
• dzia∏alnoÊç u˝ytkowników funkcjonujàcych w okreÊlonych przedsi´biorstwach (m.in. zwyczaje w zakresie pozyskiwania informacji).
Nie sposób prowadziç bardziej pog∏´bionych rozwa˝aƒ na temat powy˝szych obszarów badawczych bez empirycznego wsparcia. Niniejsze opracowanie
(zarówno pierwsza, jak i druga jego cz´Êç) ma stanowiç zach´t´ do szerszej akademickiej dyskusji nad ramami modelowymi badaƒ teoretycznych poÊwi´conych
problematyce informacyjnych potrzeb przedsi´biorstw, stanowiàc jednoczeÊnie
punkt odniesienia dla badaƒ o charakterze empirycznym.
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Szerzej zakrojone badania nad zachowaniami informacyjnymi przedsi´biorstw mogà bowiem doprowadziç do lepszego zrozumienia mechanizmów zwiàzanych z funkcjonowaniem rynku informacji. Dla wspó∏czesnych przedsi´biorstw
zaÊ, nieustannie poszukujàcych êróde∏ uzyskania trwa∏ej przewagi konkurencyjnej, rozpoznanie, zrozumienie i efektywne wykorzystanie tych zjawisk mo˝e si´
staç kluczowym czynnikiem sukcesu rynkowego.
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Wykorzystanie Internetu w dzia∏alnoÊci organizacji
1. Wprowadzenie
Prze∏om lat 90. XX wieku i pierwszej dekady XXI wieku charakteryzuje si´ gwa∏townym rozwojem nowych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.
W tym okresie pojawiajà si´ na masowa skal´ tanie, coraz mniejsze komputery
(notebooki), Êwiatowa sieç komputerowa WWW oraz cyfrowa telefonia komórkowa. Internet po∏àczy∏ wszystkie elektroniczne media w jednà ca∏oÊç. Obraz dêwi´k,
grafika, dane mogà byç wspólnie wykorzystywane przy u˝yciu odbiornika telewizyjnego, komputera i telefonu.
Pomimo niewielu lat, jakie up∏yn´∏y od momentu szerszej popularyzacji,
Internet wrós∏ ju˝ bardzo mocno w ÊwiadomoÊç ludzi na ca∏ym Êwiecie. Dawno
ju˝ dyskusje na jego temat przesta∏y byç domenà jedynie specjalistycznych periodyków przeznaczonych dla wàskiej grupy odbiorców. Obecnie wzmianki na temat
ró˝nych jego aspektów znaleêç mo˝na prawie codziennie w wielu gazetach, programach telewizyjnych czy audycjach radiowych. Traktowany ju˝ jest jako coÊ
oczywistego, b´dàcego integralnà cz´Êcià otaczajàcej nas rzeczywistoÊci1.
Celem niniejszego artyku∏u jest zaprezentowanie sposobów wykorzystania
Internetu w dzia∏alnoÊci organizacji. Do najwa˝niejszych nale˝y tutaj zaliczyç:
• witryn´ internetowà przedsi´biorstwa,
• internetowe biuro prasowe,
• grupy dyskusyjne, listy adresowe i biuletyny informacyjne,
• poczt´ elektronicznà,
• badania ankietowe,
• po∏àczenia telefoniczne.
Artyku∏ sk∏ada si´ z 6 cz´Êci, gdzie zosta∏y opisane wyszczególnione powy˝ej podstawowe mo˝liwoÊci wykorzystania Internetu jako narz´dzia komunikacji
w organizacji.

1

J. Wielki, Elektroniczny marketing przez internet, Warszawa 2000, s. 58.
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2. Strony World Wide Web
Witryna internetowa stanowi wizytówk´ przedsi´biorstwa. Jest noÊnikiem dla prasy, pe∏ni funkcje reklamy oraz jest sklepem z produktami. Profesjonalnie opracowana strona internetowa powinna przyciàgaç uwag´ u˝ytkowników Internetu,
generowaç du˝y ruch na serwerze, zach´caç do ponownych odwiedzin poprzez
oferowanie cz´sto uaktualnionej informacji, odznaczaç si´ atrakcyjnym wizualnie
projektem i charakteryzowaç si´ ∏atwoÊcià nawigacji. Istotne znaczenie w tworzeniu witryny ma rejestracja domeny (adresu strony), najlepiej o nazwie firmy lub
produktu. Witryna internetowa powinna zawieraç podstawowe informacje o przedsi´biorstwie, jego produktach, dane o cenach produktu oraz informacje przydatne dla kontrahentów, inwestorów, dziennikarzy i potencjalnych pracowników.
Mo˝na wyró˝niç nast´pujàce cechy stron WWW2:
• integracja tekstu, grafiki, animacji i dêwi´ków,
• ∏atwoÊç obs∏ugi przez u˝ytkowników,
• hipertekstowoÊç, czyli mo˝liwoÊç szybkiego przechodzenia miedzy ró˝nymi dokumentami i cz´Êciami dokumentów, mi´dzy witrynami ró˝nych organizacji i przedsi´biorstw,
• mo˝liwoÊç obs∏ugi wielu klientów równoczeÊnie,
• sposobnoÊç sta∏ego aktualizowania informacji,
• sposobnoÊç dostosowywania informacji do poszczególnych klientów,
• ewentualnoÊç uzyskiwania informacji o cz´stotliwoÊci odwiedzania stron
internetowych firmy,
• mo˝liwoÊç dost´pu do serwisu przez ca∏à dob´ 7 dni w tygodniu,
• ewentualnoÊç przekazywania formularzy ankiet respondentom,
• mo˝liwoÊç integracji z bazà danych,
• mo˝liwoÊç stworzenia internetowego sklepu i dokonywania zakupów online.
Niezmiernie istotnym elementem w dzia∏aniach public relations za poÊrednictwem witryny internetowej sà prezenty oferowane do Êciàgni´cia w postaci wygaszaczy ekranu, gier, programów (freeware). Strona internetowa powinna zawieraç
informacje o nowoÊciach produktowych, prowadzonych akcjach promocyjnych, konkursach i uczestnictwie firmy w targach, wystawach oraz wszelkiego rodzaju imprezach i wydarzeniach, a tak˝e publikacje na swój temat, które ukaza∏y si´ na
∏amach tradycyjnych gazet i czasopism. Witryna powinna umo˝liwiaç prowadzenie
internetowych konferencji prasowych, seminariów, a tak˝e dawaç mo˝liwoÊç uruchamiania bezp∏atnych porad IRC (Internet Relay Chat) oraz odpowiadania na
pytania i ˝yczenia potencjalnych klientów, odbiorców strony internetowej firmy.
2

A. Sznajder, Marketing wirtualny, Kraków 2000, s. 42.
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Najbardziej rozbudowane strony zawierajà artyku∏y poÊwiecone u˝ytkowaniu swoich produktów oraz listy najcz´Êciej zadawanych pytaƒ wraz z odpowiedziami. Tworzeniu odpowiedniego wizerunku firmy i zdobywaniu zaufania wÊród
klientów sprzyjajà udost´pnianie na stronie dane dotyczàce sytuacji finansowej
firmy, jej kadry zarzàdzajàcej, struktury organizacyjnej i historii. Celowe wydaje
si´ umieszczenie informacji, czego mo˝e oczekiwaç kandydat do pracy w firmie,
jak wyglàda Êcie˝ka kariery i mo˝liwoÊç szkoleƒ. Równie˝ w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy na forum publicznym sprzyjajà spontanicznie tworzone,
wirtualne fan kluby danej firmy lub jej produktów.
Mimo wielkiej ró˝norodnoÊci istniejàcych stron WWW mo˝liwe jest dokonanie pewnej ich systematyzacji. Hoffman, Novak i Chattrjee3 wyró˝nili 6 podstawowych kategorii witryn WWW:
• sklepy online (online storefront) – tego typu witryny dajà konsumentom
mo˝liwoÊç wyboru okreÊlonego towaru z elektronicznego katalogu i jego
bezpoÊredniego zakupu. Towary oferowane przez takie sklepy sà bardzo
ró˝norodne. Poczàwszy od programów komputerowych przez ksià˝ki, p∏yty kompaktowe, bilety lotnicze a˝ po samochody. Zamawianie odbywa si´
najcz´Êciej przez wype∏nienie, a nast´pnie przes∏anie online okreÊlonego
formularza lub jeszcze doÊç cz´sto wykorzystuje si´ do tego bezp∏atne
numery telefoniczne;
• witryny demonstrujàce obecnoÊç firmy w Internecie (internet presence sites)
– jest to obecnie zdecydowanie najpopularniejsza forma wykorzystania
internetu przez firmy. Próbujà one przez tego typu witryny WWW zaprezentowaç siebie oraz swojà ofert´ zarówno obecnym, jak i ewentualnie
przysz∏ym klientom. Sà oni bardzo cz´sto odsy∏ani do tego typu witryn
poprzez adresy URL umieszczane w reklamach prasowych lub telewizyjnych, w których nie ma miejsca ani czasu na szczegó∏owe przedstawienie
oferty firm;
• witryny oferujàce dost´p do informacji (contenet sites) – w tej grupie witryn mo˝na wyró˝niç trzy kategorie. Do pierwszej nale˝à p∏atne strony
(fee based). W modelu tym konsumenci p∏acà za dost´p do okreÊlonych
informacji oraz raportów. Jest on stosowany w odniesieniu do swych wersji internetowych przez coraz wi´cej gazet i periodyków (np. „The Economist”, „Business Week”). Do drugiej grupy zaliczone sà witryny sponsorowane (sponsored). W celu unikni´cia koniecznoÊci p∏acenia przez
konsumentów za dost´p do okreÊlonych informacji, niektóre firmy sprze3

D. L. Hoffman, T. P. Novak, P. Chattrjee, Commercial scenarios for the Web: opportunities and
challenges, www.ascusc.org/jcmc/vol1/issue3/hoffman.html, 1995.

168

Artur Banach

dajà reklamodawcom miejsca na swych stronach WWW. Do trzeciej kategorii zaliczone zosta∏y przeszukiwalne bazy danych (searchable databases), gdzie firmy p∏acà za umieszczenie swoich informacji w bazie danych
dost´pnej w sposób bezp∏atny konsumentom;
• centra handlowe (mall sites) – sk∏adajà si´ one z grupy sklepów oferujàcych ró˝norodne towary i us∏ugi. P∏acà one za wynajem miejsca w tego
typu wirtualnym centrum handlowym;
• witryny motywujàce do odwiedzin (incetive sites) – oferujà one potencjalnym klientom rzeczy na tyle atrakcyjne, aby zach´ciç ich do odwiedzenia
danej witryny, na której znajduje si´ okreÊlona komercyjna oferta b´dàcà rzeczywistym celem oddzia∏ywania;
• wyszukiwarki (search agents, search engines) – sà to jedne z najpopularniejszych oÊrodków Webu umo˝liwiajàcych wyszukanie innych witryn zawierajàcych okreÊlone informacje. Sà one zazwyczaj bezp∏atne, bazujàc
na sprzeda˝y miejsca na swych stronach reklamodawcom. Ich znaczenie
jest bardzo du˝e ze wzgl´du na istniejàcà liczb´ oÊrodków Webu.

3. Internetowe biuro prasowe
W dzia∏aniach firmy w Internecie wykorzystywane sà internetowe (wirtualne) biura prasowe, odpowiedzialne za polityk´ informacyjnà w sieci. Adresowane sà
przewa˝nie do redakcji mediów tradycyjnych i analityków bran˝y. Zapewniajà
one lepszà obs∏ug´ mediów, przyczyniajàc si´ tym samym do radykalnego zmniejszenia kosztów dzia∏ania z zakresu media relations.
Zazwyczaj wirtualne biura prasowe przyjmujà postaç osobnej strony sieci
lub podstrony witryny internetowej firmy, w której prezentowane sà materia∏y
przeznaczone do publikacji prasowych (press release), dane kontaktowe, sprawozdania i analizy finansowe firmy oraz bran˝y, w której ona funkcjonuje, informacje o nowoÊciach, biografie mened˝erów, zdj´cia produktów, materia∏y dêwi´kowe oraz filmy przeznaczone do emisji w tradycyjnych mediach elektronicznych.
Za pomocà wirtualnego biura prasowego mo˝na przeglàdaç aktualnoÊci z ˝ycia
firmy oraz listy zadowolonych klientów.
Na stronach internetowych mo˝na zamieÊciç komplet informacji prasowych,
które powinny byç zawsze aktualne. OczywiÊcie po˝àdane jest, aby sporzàdziç
równie˝ archiwum informacji. W ten sposób firma b´dzie dysponowaç materia∏ami online, które mogà byç pomocne dziennikarzom opracowujàcym tematy zwiàzane z firmà, bran˝à czy towarami i us∏ugami. Ponadto w Internecie warto jest
zamieszczaç wszelkie materia∏y typu reporta˝e z wydarzeƒ, z którymi firma jest
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w jakikolwiek sposób zwiàzana, najlepiej opatrzonych zdj´ciami. Idealnà sytuacjà
jest zamieszczenie – oprócz zdj´ç o rozdzielczoÊci klasyfikujàcej je do wykorzystania na stronach WWW – równie˝ materia∏u zdj´ciowego o wysokiej rozdzielczoÊci do wykorzystania w drukarniach. W ten sposób firmy nie muszà absorbowaç dziennikarze. Mogà oni pobraç wszystko, to co ich interesuje, bezpoÊrednio
ze stron WWW. Takà praktyk´ stosujà du˝e koncerny z wieloma oddzia∏ami na
ca∏ym Êwiecie.
JeÊli firma dysponuje materia∏em dêwi´kowym czy filmowym, to równie˝
on mo˝e zostaç wykorzystany przez stacje radiowe i telewizyjne. W tej chwili, co
prawda, przesy∏anie filmów o jakoÊci telewizyjnej przez Internet mo˝e przysporzyç wiele problemów, ale mo˝na przecie˝ zamieÊciç na stronie internetowej materia∏ filmowy o mniejszej rozdzielczoÊci, natomiast ten o wysokiej jakoÊci wys∏aç
do dziennikarzy zainteresowanych ich wykorzystaniem.
Nale˝y w tym miejscu zauwa˝yç, i˝ dzi´ki zastàpieniu dystrybucji tradycyjnej dystrybucjà elektronicznà mo˝na uzyskaç znaczne oszcz´dnoÊci w czasie
i w kosztach prowadzenia dzia∏alnoÊci firmy. NajÊwie˝sze i najistotniejsze informacje o firmie w postaci pliku audio lub video mogà trafiç poprzez poczt´ elektronicznà bezpoÊrednio na adres e-mail dziennikarzy redakcji mediów tradycyjnych (prasy, radia i telewizji)4.

4. Grupy dyskusyjne, listy adresowe i biuletyny informacyjne
Jest to dzia∏alnoÊç internetowa polegajàca na wysy∏aniu listu pod jeden adres elektroniczny, skàd jest on dalej rozsy∏any do osób, które poprzez zapisanie si´ wyrazi∏y zainteresowanie otrzymywaniem listów z danej grupy dyskusyjnej. Wykorzystuje si´ wi´c w tym przypadku mechanizm poczty elektronicznej, z tym ˝e
list nie dociera do odbiorcy bezpoÊrednio, lecz za poÊrednictwem tzw. serwera listserv, który mo˝e w pewnym stopniu wp∏ywaç na treÊç listu. Mo˝e dokonaç modyfikacji jego formatu, dodawaç nag∏ówki i stopki itp. Listserv mo˝e tak˝e na
podstawie ró˝nych listów opracowywaç teksty zbiorcze, które sà nast´pnie wysy∏ane do uczestników grupy dyskusyjnej5.
Istotnà rol´ odgrywajà serwisy prasowe, które mo˝na otrzymywaç drogà
elektronicznà po uprzednim zarejestrowaniu u˝ytkownika witryny. Zawieraç mogà informacje dotyczàce bie˝àcej dzia∏alnoÊci firmy oraz wydarzeƒ z bran˝y. Najcz´Êciej sà to biuletyny zwiàzane tematycznie z obszarem aktywnoÊci biznesowej
danej firmy. Elektroniczne serwisy prasowe (newsletter) mogà byç dystrybuowa4
5

J. Konikowski, Public Relations w Internecie, Internet, luty 1999, s. 59.
A. Sznajder, op. cit., s. 40.
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ne w wyselekcjonowanych grupach i listach dyskusyjnych. W kszta∏towaniu odpowiedniego wizerunku firmy pomocne okazujà si´ tworzone i prowadzone przez
przedsi´biorstwo w∏asne listy adresowe oraz grupy dyskusyjne. Najcz´Êciej dyskutowane w nich tematy dotyczà bran˝y i obszaru, w którym firma si´ porusza.
Chcàc kszta∏towaç odpowiedni wizerunek firmy w Internecie, nale˝y dostarczaç mediom bie˝àcych informacji na temat produktów i firmy. Nawet w przypadku posiadania przez firm´ bardzo dobrego serwisu informacyjnego nie wszyscy dziennikarze muszà interesowaç si´ danà firmà na tyle, ˝eby stale Êledziç jej
wydarzenia. Z pomocà przychodzi tutaj Internet ze swojà pocztà elektronicznà.
NajproÊciej jest bowiem przygotowaç not´ informacyjnà o wydarzeniu z odsy∏aczem do „teczek” prasowych, umieszczonych na serwisie internetowym i rozes∏aç
je poprzez e-mail. Czas dotarcia poczty elektronicznej do dziennikarzy jest porównywalny z czasem, jaki nale˝y poÊwi´ciç na wys∏anie faxu. Istnieje jednak powa˝ny argument Êwiadczàcy na korzyÊç tej formy komunikacji. Otó˝ raz przygotowana baza adresowa dziennikarzy, na bie˝àco aktualizowana, jest natychmiast
gotowa do wykorzystania, a dzi´ki specjalnym narz´dziom do rozsy∏ania poczty,
tzw. mailerom, rozes∏anie informacji mo˝e trwaç kilkadziesiàt sekund. Co wi´cej,
mailer umo˝liwia wysy∏anie informacji spersonalizowanej. Dzi´ki temu odbiorca
informacji nie czuje si´ potraktowany szablonowo i bezosobowo jako jeden z wielu, którzy otrzymali przesy∏k´.
Serwis internetowy mo˝e byç ponadto znakomitym narz´dziem do pe∏nienia funkcji uzupe∏niajàcej informacje przekazywane z wykorzystaniem materia∏ów tradycyjnych. Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej mogà byç zebrane pytania redaktorów i internautów oraz odpowiedzi firmy. W ten sposób
powstaje swego rodzaju lista Frequently Asked Questions (cz´sto powtarzajàce si´
pytania), które sprawiajà, ˝e dziennikarz przygotowujàcy materia∏ mo˝e uzyskaç
pewnego rodzaju standardowy zestaw informacji.
Serwisy internetowe du˝ych firm, cechujàce si´ znacznà iloÊcià wydarzeƒ,
o których chce powiadamiaç spo∏ecznoÊç internetowà, mogà czasem oferowaç
subskrypcj´ informacji. Na specjalnie skonstruowanym formularzu internauta
zaznacza, które kategorie materia∏ów sà dla niego interesujàce oraz podaje swój
adres poczty elektronicznej. Od tej pory firma, znowu korzystajàc z us∏ug specjalnego programu mailera, wysy∏a informacje na adresy osób, które zadeklarowa∏y ch´ç dowiadywania si´ o wydarzeniach w firmie. Subskrypcja taka jest darmowa. Czasem zdarza si´ jednak, ˝e firmy proszà o wype∏nienie ankiety w zamian
za mo˝liwoÊç subskrypcji6.

6
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5. Poczta elektroniczna
Najprostszà, najtaƒszà i najszybszà metoda komunikowania si´ z potencjalnymi
klientami, decydentami medialnymi i redaktorami jest poczta elektroniczna. P∏acàc wy∏àcznie za po∏àczenie internetowe (które mo˝e byç nawet zupe∏nie darmowe choç powolne i z reklamami), mo˝na wys∏aç e-mail do wszystkich, a wiadomoÊç zostanie dostarczona nie w ciàgu kilku dni, ani godzin, ani nawet minut,
ale w ciàgu kilku sekund7.
Poczta elektroniczna jest formà przekazu informacji w postaci tekstów (listów) wymienianych mi´dzy u˝ytkownikami sieci. W marketingu jest noÊnikiem
reklamy, czyli stanowi unowoczeÊnionà wersj´ tradycyjnej reklamy pocztowej. Teksty przekazywane poczta elektronicznà mogà zawieraç za∏àczniki w postaci dodatkowego tekstu, muzyki lub obrazu wideo. Podstawowà zaletà reklamy za poÊrednictwem poczty elektronicznej jest mo˝liwoÊç ∏atwego dotarcia do adresatów.
Pierwszym krokiem jest w∏aÊciwy wybór grupy docelowej. Istniejà trzy podstawowe sposoby ustalenia listy adresatów:
• w∏asna baza adresowa,
• zakup gotowej bazy adresowej odpowiadajàcej ustalonym kryteriom,
• wykorzystanie ró˝nego rodzaju publikacji elektronicznych, zawierajàcych
po˝àdane informacje8.
Problemem w przekazywaniu informacji pocztà elektronicznà jest spam.
KtoÊ urzeczony pot´gà i szybkoÊcià poczty elektronicznej mo˝e zaczàç wysy∏aç e-maile promocyjne na ka˝dy adres, jaki wpadnie mu w r´ce. Nale˝y unikaç takiej pokusie i pami´taç, i˝ liczy si´ pierwsze wra˝enie, jakie wywarte zostanie na
kliencie lub redaktorze. JeÊli b´dzie ono ujemne, druga szansa mo˝e nie byç ju˝
dana. WiadomoÊci powinny byç wysy∏ane do tych, którzy wyrazili ju˝ uprzednio
zainteresowanie danà bran˝à. Mo˝liwe jest równie˝ kupno listy adresów poczty
elektronicznej od niektórych serwisów, a jeszcze lepsza jest umowa z pokrewnymi witrynami, ˝eby zamieÊci∏y linki do naszej. Powinno si´ od razu zabraç do
sporzàdzania w∏asnej listy adresowej. Wi´kszoÊç programów pocztowych ma bardzo proste funkcje pomagajàce w tworzeniu ksià˝ki adresowej.
JeÊli lista adresów nadmiernie si´ wyd∏u˝y, mo˝na utworzyç nowy plik
z adresami bàdê skróciç jà, usuwajàc adresy, które okaza∏y si´ bezu˝yteczne lub
z których otrzymano proÊb´ o nie przysy∏anie poczty. Adres powinien byç usuni´ty z listy, jeÊli odbiorca tego sobie ˝yczy. E-maile powinni otrzymaç tylko ci,
którzy wyrazili zainteresowanie nimi albo przynajmniej ich tematykà. JeÊli ad7
8
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resat prosi, aby przestaç przesy∏aç mu wiadomoÊci, nale˝y zastosowaç si´ do tego natychmiast.
Tworzenie ksià˝ki adresowej lub listy adresowej poczty elektronicznej powinno byç rozpocz´te od kontaktów ju˝ posiadanych. Majàc list´ klientów, powinniÊmy zdobyç adresy poczty elektronicznej od wszystkich, od których to jest
mo˝liwe. Klienci powinni byç zadowoleni, ˝e b´dà otrzymywaç najÊwie˝sze informacje. Oprócz tworzenia listy z w∏asnych kontaktów, mo˝liwe jest jeszcze kupowanie baz danych poczty elektronicznej, tak jak kupuje si´ bazy adresowe poczty tradycyjnej. Zestawienia takie nie sà bardzo drogie. Koszt jest kontrolowany
przez okreÊlenie liczby adresów, jakà chcemy kupiç. P∏aci si´ od adresu, zwykle
nie wi´cej ni˝ 10 groszy. Mo˝na kupiç na przyk∏ad 1000 bàdê 10000 adresów.
Pos∏ugiwanie si´ adresami z w∏asnej grupy dyskusyjnej lub komputerowej
tablicy og∏oszeƒ jest bardziej problematyczne. JeÊli wczeÊniej nie otrzymamy potwierdzenia od odbiorcy, ˝e nasze informacje sà mile widziane, tworzymy wówczas spam, co jest post´powaniem niew∏aÊciwym.
Sporzàdzajàc bàdê kupujàc list´ adresowà, nale˝y zastanowiç si´ nad wiadomoÊcià, jakà organizacja chce wys∏aç. Listy nale˝y przesy∏aç regularnie, a nie
jednorazowo. Ka˝dy e-mail powinien zawieraç nowe informacje. Dla przedsi´biorstwa prowadzàcego sprzeda˝ jakiegoÊ produktu poczta elektroniczna jest wymarzonym miejscem do promocji. Wiele firm oferuje kupony lub bezpoÊrednie
linki do witryny, gdzie produkt mo˝na kupiç ze zni˝kà dost´pnà tylko dla odbiorców danego e-maila.
WiadomoÊciami nie nale˝y zasypywaç klientów. Jeden w tygodniu to ju˝
du˝o, chyba ˝e do przekazania jest arcywa˝na wiadomoÊç. Szacuje si´, i˝ powinien wystarczyç jeden na dwa tygodnie lub nawet na miesiàc. Zawsze nale˝y
przestrzegaç z∏otej zasady: „Nigdy nie wysy∏aj e-maili, jeÊli nie masz nic do powiedzenia”.
Chcàc pokazaç si´ w TV i majàc do opowiedzenia autentycznie ciekawà histori´, mo˝na wys∏aç e-mail do lokalnych bàdê ogólnokrajowych mediów. Nale˝y
postaraç si´ o uzyskanie adresu internetowego konkretnego redaktora lub producenta. Nigdy nie mo˝na marnowaç ich czasu. Zasada dotyczàca pierwszego
wra˝enia jest podwójnie prawdziwa w kontaktach z mediami. Pozosta∏e regu∏y
dotyczàce wysy∏ania e-maili do mediów przedstawia tabela 19.

9

M. Levine, op. cit., s. 58.
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Tabela 1. Regu∏y dotyczàce wysy∏ania e-maili do mediów
• Opowiedz coÊ naprawd´ ciekawego.
• Najpierw przestaw swoja propozycj´ – jaki jesteÊ wspania∏y opowiesz potem.
• Zdobàdê adres konkretnej osoby.
• Nie kontaktuj si´ od razu z wszystkim mediami – zacznij od tych, na których
najbardziej ci zale˝y.
• Nie pisz do nich teraz, jeÊli b´dziesz mia∏ lepszy temat za tydzieƒ. Poznaj swojà
ofiar´ – oglàdaj, czytaj, s∏uchaj mediów i naucz si´ je odró˝niaç.
• Nie marnuj ich czasu.
• Patrz regu∏a Nr 1.
èród∏o: opracowanie w∏asne.

E-maile do mediów powinny byç zwi´z∏e i na temat. Redaktorzy i producenci majà zbyt ma∏o czasu, ˝eby zastanawiaç si´ nad ka˝dà, choçby najcenniejszà informacjà, którà otrzymujà. Wysy∏ajàc e-mail zawierajàcy ciekawe nowiny
powinniÊmy przejÊç do nich od razu i przekazaç je najbardziej intrygujàco, dramatycznie i fascynujàco jak tylko potrafimy, nie k∏amiàc. Nale˝y unikaç przymiotników takich, jak zdumiewajàcy, bajeczny czy fantastyczny, poniewa˝ wyra˝ajà subiektywnà opini´ i sà jak dzwonki alarmowe dla medialnych profesjonalistów.
Zamiast nich mo˝na u˝yç okreÊleƒ w rodzaju prze∏omowy czy nowatorski wskazujàcych, ˝e pisze si´ o czymÊ nowym, a wi´c wartym publikacji.
Po odebraniu e-maila od obecnego lub potencjalnego klienta lub gdy kontaktuje si´ reporter, producent czy redaktor, powinno si´ przestrzegaç zasady,
aby odpowiedê by∏a wys∏ana tak szybko, jak to mo˝liwe. Zawsze nale˝y podaç
wi´cej informacji ni˝ to jest potrzebne, wi´cej ni˝ jeden sposób, w jaki mo˝na si´
skontaktowaç (poczta elektroniczna, telefon, faks, telefon komórkowy, poczta zwyk∏a) i zawsze nale˝y byç dost´pnym, kiedy tylko druga strona mo˝e znaleêç czas.
Nie mo˝na sobie pozwoliç na strat´ kontaktu w mediach lub klienta z powodu
zbyt napi´tego harmonogramu zaj´ç.
Gdy uda si´ zdobyç kontakt w mediach, nale˝y si´ o niego bardzo troszczyç. W stosunku do reporterów nale˝y byç zawsze szczerym i otwartym, chocia˝ nie ma obowiàzku udzielania informacji, która mog∏aby zaszkodziç spo∏ecznej percepcji firmy. Mo˝na równie˝ odmówiç grzecznie odpowiedzi na pytanie,
ale nigdy nie mo˝na k∏amaç reporterowi czy producentowi. To pogrzeba∏oby
szanse na jakiekolwiek przysz∏e artyku∏y czy programy na temat organizacji. Ponadto, po nawiàzaniu kontaktu z profesjonalistà z mediów, wa˝ne jest przekonanie, ˝e nie straci on czasu. Nale˝y proponowaç informacje tylko jeÊli nadajà si´
do mediów. Mo˝na wys∏aç e-maile tylko w przypadku posiadania informacji, któ-
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ra zainteresuje reportera. Dobre stosunki z mediami mogà byç bardzo pomocne,
ale szybko si´ popsujà, jeÊli wysy∏ane do nich b´dà niepotrzebne dane. Nigdy nie
nale˝y wysy∏aç klientom czy mediom dowcipów, wierszyków, przepisów kulinarnych czy e-maili typu „przeÊlij – dalej” (tzw. ∏aƒcuszków Êw. Antoniego). W∏aÊciwie to nale˝y unikaç wysy∏ania tego typu listów wszystkim.
Poczta elektroniczna mo˝e byç pot´˝nym narz´dziem w ka˝dej kampanii
medialnej. Ale aby by∏a maksymalnie skuteczna, trzeba jej u˝ywaç umiej´tnie,
a nawet przebiegle. G∏ówna zasada poczty elektronicznej pochodzi od bardzo
ogólnej, klasycznej zasady: „Wysy∏aj innym to, co chcia∏byÊ, ˝eby inni wysy∏ali
tobie”10.

6. Badania ankietowe
Coraz bardziej popularne w Internecie sà wszelkiego rodzaju ankiety. Do ankietyzacji z poziomu stron WWW niezb´dny jest specjalny serwer wraz z oprogramowaniem oraz odpowiednio przygotowana strona. Internautów trudno jest zach´ciç do wype∏nienia ankiety, gdy˝ najcz´Êciej p∏aci on za po∏àczenie i nie chce
traciç czasu i pieni´dzy na jej wype∏nianie. NajproÊciej jest zach´ciç do odpowiedzi na pytania przez zaoferowanie jakiego prezentu, który u˝ytkownik Internetu mo˝e otrzymaç po jej wype∏nieniu. Prezentem mo˝e byç firmowy wygaszacz
ekranu, tapeta na pulpit komputera czy gra promocyjna. Takie rozwiàzanie znowu wykazuje bardzo wa˝nà, z punktu widzenia finansów firmy, zalet´ – praktycznie nic nie kosztuje.
Przygotowaniem formularzy ankiet powinni zajàç si´ specjaliÊci, którzy sà
w stanie zdefiniowaç do pi´ciu najwa˝niejszych kryteriów, na które odpowiedê
w znaczàcy sposób mo˝e przyczyniç si´ do udoskonalenia serwisu stron WWW.
W tym miejscu mo˝e pojawiç si´ pytanie: Dlaczego tak ma∏o pytaƒ na formularzu? Otó˝ specyfika stron internetowych i zwiàzana z tym „pojemnoÊç” ekranu
utrudnia czytelnà konstrukcj´ ankiety z wi´kszà liczbà pytaƒ. Ponadto przy zbyt
wielu pytaniach mo˝e pojawiç si´ zniech´cenie wype∏niajàcego ankiet´, objawiajàce si´ cz´sto niespójnymi odpowiedziami na powiàzane ze sobà pytania11.
W badaniach marketingowych coraz cz´Êciej u˝ywana jest tak˝e poczta elektroniczna. Jej wady oraz zalety wady jako narz´dzia badaƒ marketingowych przedstawione zosta∏y w tabelach 2 i 3.

10
11

Ibidem, s. 61.
S. Umpirowicz, op. cit., s. 13.
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Tabela 2. Wady poczty elektronicznej jako narz´dzia badaƒ marketingowych
TrudnoÊci w zidentyfikowaniu wst´pnej próby – osoby dysponujàce adresem e-mail to
jeszcze niewielka grupa, a listy adresowe u˝ytkowników poczty sà trudne do zdobycia
i nie zawsze zawierajà aktualne adresy.
Techniczne ograniczenia wynikajàce z braku powszechnie obowiàzujàcych standardów
– programy poczty elektronicznej nie zawsze sà kombatybilne.
Niebezpieczeƒstwo uznania przes∏anej wiadomoÊci za bezwartoÊciowà i zignorowania
jej przez potencjalnego respondenta.
èród∏o: opracowanie w∏asne.

Tabela 3. Atuty poczty elektronicznej jako narz´dzia badaƒ marketingowych
Relatywnie niski koszt badania, szczególnie w porównaniu z badaniami ankietowymi
majàcymi charakter wywiadu bezpoÊredniego, ale tak˝e w porównaniu z ankietà
telefonicznà i pocztowà.
Wysoki stopieƒ obiektywnoÊci odpowiedzi – podobnie jak w ankiecie pocztowej badajàcy
nie wywiera ˝adnego wp∏ywu na respondentów.
Mo˝liwoÊç precyzyjnego dotarcia ankiety do konkretnego respondenta – mniejsze
zagro˝enie, ˝e ankieta trafi do nieodpowiedniej osoby.
Du˝a szansa zapewnienia dyskrecji i swobody wypowiedzi – ankietowani przeglàdajà
poczt´ elektronicznà z zainteresowaniem i z w∏asnej inicjatywy, co ma zwykle wp∏yw
na jakoÊç odpowiedzi.
SzybkoÊç uzyskania odpowiedzi – u˝ytkownicy sprawdzajà zazwyczaj poczt´ codziennie
i w wolnej chwili udzielajà odpowiedzi. Szacuje si´, ˝e istnieje mo˝liwoÊç uzyskania
50% odpowiedzi w ciàgu 25 godzin.
Precyzyjna odpowiedê u˝ytkowników internetu.
Mi´dzynarodowy zakres przedsi´wzi´cia badawczego – dost´p do respondentów
na ca∏ym Êwiecie.
Mo˝liwoÊç nadania multimedialnego charakteru kwestionariuszom ankiety – np.
w przypadku badania reklamy mo˝na zamieszczaç og∏oszenia reklamowe oraz radiowe
i telewizyjne spoty reklamowe.
Du˝y stopieƒ automatyzacji badania, u∏atwiajàcy gromadzenie i przetwarzanie danych
– nie ma potrzeby ponownego wprowadzania danych i jest mo˝liwoÊç szybkiego ich
przetwarzania, co oznacza, ˝e wyniki uzyskuje si´ bardzo szybko.
èród∏o: opracowanie w∏asne.

Badania z wykorzystaniem poczty elektronicznej mogà byç prowadzone
w dwóch rodzajach sieci rozleg∏ych: w Internecie i w Intranecie. Formy ankiet
mogà byç nast´pujàce:
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• proste, otwarte pytania na standardowym formularzu przes∏anym respondentowi drogà elektronicznà,
• kwestionariusze tekstowe zawierajàce wolne miejsce na odpowiedzi, czyli w zasadzie pytania zamkni´te.
• kwestionariusze w formie programów do wykonania lub uzupe∏nienia,
identyczne z çwiczeniami wykorzystywanymi w badaniach CAPI (Computer Assisted Personel Interviewing)12.

7. Rozmowy telefoniczne VoIP (Voice over IP)
Nie wszyscy wiedzà, jakie nieograniczone mo˝liwoÊci ma Internet. Coraz bardziej
popularne staje si´ prowadzenie rozmów telefonicznych za poÊrednictwem technologii internetowych13. Telefonia IP to nowoczesny sposób komunikacji g∏osowej w sieciach teleinformatycznych. Technologia ta oparta jest na transmisji g∏osu w tak zwanej postaci pakietowej (podobnie jak ma to miejsce w przypadku
transmisji danych) i korzysta z tej samej sieci, która jest u˝ywana do transmisji
danych. W odró˝nieniu od tradycyjnej telefonii, dla której Êwiadczenia potrzebna jest dedykowana sieç.
Telefonia IP to fundamentalna zmiana modelu funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego. Dotychczas rynek ten by∏ zamkni´tym rynkiem rozwiàzaƒ
producenckich, gdzie wybór centrali telefonicznej konkretnej firmy oznacza∏ koniecznoÊç zakupu konkretnych telefonów systemowych o okreÊlonych aplikacji
towarzyszàcych. Telefonia IP zrewolucjonizowa∏a funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego, wprowadzajàc otwarte, ogólnodost´pne standardy internetowe
w miejsce wewn´trznych norm poszczególnych producentów.
Po∏àczenia typu Voice over IP rozwin´∏y si´ poczàtkowo w Stanach Zjednoczonych w latach 90. Zalet´ tej telefonii sà czynione oszcz´dnoÊci. Ka˝da firma posiadajàca sieç placówek i dysponujàca siecià rozleg∏à, gwarantujàca wysokà jakoÊç transmisji, mo˝e stosunkowo niewielkim kosztem zmniejszyç wysokoÊç
swoich rachunków telefonicznych. Us∏uga g∏osowa jest w tym przypadku (tak˝e
w relacji mi´dzymiastowej) w ca∏oÊci realizowana jako us∏uga VoIP. Oznacza to,
˝e wszystkie rozmowy wewnàtrz firmowe sà prowadzone za darmo, zaÊ komunikacja ze Êwiatem zewn´trznym to w ramach danej strefy telefonicznej koszt rozmowy lokalnej14.

12
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A. Sznajder, op. cit., s. 39–40.
S. Rosenbush, Zielone Êwiat∏o dla telefonii, „BusinessWeek” Nr 7(136), lipiec 2003, s. 50.
R. Miko∏ajczak, G∏os w pakietach, „Infotel” Nr 7–8/2003, lipiec–sierpieƒ 2003, s. 42.

Wykorzystanie Internetu w dzia∏alnoÊci organizacji

177

Jednym z pionierów telekomunikacyjnych jest miejscowoÊç Appleton w stanie Wisconsin w USA. W 2002 roku miejskie szko∏y zastàpi∏y swoje analogowe
sieci telefoniczne systemami Êwiat∏owodowymi, opartymi na technologii internetowej. Przesy∏ajàc g∏os i dane kablem o du˝ej przepustowoÊci, miejscowy okr´g
szkolny zredukowa∏ swoje wydatki o 30% rocznie15. Ceny us∏ug VoIP sà znacznie ni˝sze ni˝ z tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych. Do Stanów Zjednoczonych i Kanady mo˝na ∏àczyç si´ z dowolnego miejsca na Êwiecie za jedyne
1,7 centa amerykaƒskiego.
Takà ofert´ przedstawia dialpad.com16. Jego cena jest ni˝sza ni˝ oferowana przez Telekomunikacj´ Polskà za rozmow´ lokalnà. Taniej jest wi´c uzyskaç
po∏àczenie z budynku g∏ównego Szko∏y G∏ównej Handlowej do San Francisco
(ok. 6 groszy za minut´) korzystajàc z VoIP ni˝ z Bibliotekà Narodowà po∏o˝onà na tej samej ulicy dzi´ki ∏àczom Telekomunikacji Polskiej (3 minuty po∏àczenia za 36 groszy)17.
Przyk∏adowe ceny w USD po∏àczeƒ mi´dzynarodowych realizowanych przez
operatorów VoIP przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Ceny po∏àczeƒ mi´dzynarodowych realizowanych przez operatorów
VoIP w USD
Kierunek

Mediaring

Net2phone
GSM

Tel

Callserve

GSM

Tel

GSM

Tel

Anglia

0,29

0,032

0,24

0,049

0,24

0,05

Australia

0,26

0,045

0,31

0,059

0,28

0,05

Francja

0,29

0,039

0,25

0,049

0,26

0,05

Hiszpania

0,39

0,055

0,25

0,059

0,26

0,05

Kanada

0,033

0,033

0,049

0,049

0,05

0,05

Niemcy

0,30

0,039

0,25

0,049

0,26

0,05

USA

0,039

0,039

0,049

0,049

0,05

0,05

W∏ochy

0,3

0,050

0,29

0,059

0,26

0,05

Polska

0,31

0,129

0,26

0,129

0,29

0,13

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Z telefonii VoIP mo˝na korzystaç na kilka sposobów: wykorzystujàc w∏asny komputer (najlepiej z szerokopasmowym dost´pem do Internetu), poprzez
15
16
17

S. Rosenbush, op. cit., s. 50.
www.dialpad.com.
Dane wed∏ug kursu walut i cennika Telekomunikacji Polskiej na dzieƒ 1 listopada 2004.
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standardowy telefon pod∏àczony do specjalnego urzàdzenia czy pojawiajàce si´
ju˝ „internetowe budki telefoniczne” lub us∏ugi kawiarni internetowych18.
W Polsce po∏àczenia VoIP pojawi∏y si´ na prze∏omie XX i XXI wieku. Brak
jakichkolwiek reakcji czynników oficjalnych na t´ prób´ obchodzenia monopolu
Telekomunikacji Polskiej, sprawi∏, i˝ zjawisko to szybko nabra∏o znaczenia i sta∏o si´ powszechne. Podczas po∏àczeƒ VoIP na linii wyst´pujà opóênienia rz´du
milisekund, co sprawia, ˝e rozmowa nie odbywa si´ w czasie rzeczywistym, wi´c
nie jest rozmowà telefonicznà19. Mo˝liwe jest wi´c zakupienie karty przedp∏aconej np. telepin, po∏àczenie si´ poprzez zwyk∏y telefon z numerem dost´powym
i po podaniu kodu dost´pu uzyskaniu po∏àczenia VoIP np. za 31 groszy za minut´ z USA. W takim przypadku u˝ytkownik rozmawia przez telefon, jednak wed∏ug polskiego prawa nie jest to rozmowa telefoniczna20.
Âwiat telekomunikacji wchodzi w epok´ technologii internetowej. Spó∏ki
telekomunikacyjne, które przestawià si´ na nià, mogà zredukowaç koszty operacyjne o 20–30%, co w porównaniu z wydatkami na telefoni´ tradycyjnà oznacza∏oby oszcz´dnoÊci rz´du 7–10 miliardów USD rocznie. A to dopiero poczàtek. Prawdziwa korzyÊç polega na tym, ˝e nowe technologie pozwolà dostarczaç klientom
wiele nowych us∏ug. Mówi si´ o zbudowaniu szybkiej sieci IP, która pozwoli∏aby
na zaoferowanie przesy∏u g∏osu, danych i przekazu wideo. Technologia ta jest na
tyle wiarygodna, ˝e u˝ywa jej mi´dzy innymi bank Merrill Lynch i kilka innych
du˝ych korporacji. Klienci nie zdajà sobie nawet z tego sprawy, ˝e – jak podaje
TeleGeography z Waszyngtonu – oko∏o 10% rozmów mi´dzynarodowych jest ju˝
realizowanych w technologii IP21.

8. Podsumowanie
Dzisiejszy Êwiat to potok technologicznych zmian, który zalewa biznesmenów i mened˝erów. Dla prowadzàcych mniejsze firmy tempo zmian wydaje si´ tak galopujàce, ˝e nie mogà za nim nadà˝yç. Wielu z nas fantastyczna szansa jakà jest
Internet pociàga, a zarazem onieÊmiela. Internet daje mo˝liwoÊç dost´pu do niewyobra˝alnych iloÊci informacji w ciàgu kilku sekund; dociera w oka mgnieniu
do milionów ludzi. W∏aÊcicielowi ma∏ej firmy jawi si´ jako mo˝liwoÊç wyrównania szans, ale równie˝ wielka tajemnica. Naturalnie, ˝e ka˝da firma mog∏aby
18

19

20
21

R. Staszkiewicz, Telefonia internetowa czyli jak wykr´ciç numer w sieci, „Brief” Nr 57/6, czerwiec
2004, s. 40.
P. Gamdzyk, S. Kosieliƒski, Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, „Computerworld”
Nr 1/557, 6 stycznia 2003, s. 8.
www.telepin.pl.
S. Rosenbush, op. cit., s. 50–51.
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mieç w sieci witryn´ równie atrakcyjnà jak IBM, Microsoft czy Disney, ale jaka
by∏aby z tego korzyÊç, jeÊli nie moglibyÊmy zach´ciç ludzi do odwiedzenia jej.
Planowanie dzia∏aƒ w Internecie powinno obejmowaç mi´dzy innymi nast´pujàce czynnoÊci:
• zdefiniowanie celu wykorzystania internetu w dzia∏aniach organizacji,
• okreÊlenie grupy docelowej dzia∏aƒ poprzez sieç,
• okreÊlenie szczegó∏owych celów jakie majà spe∏niç dzia∏ania w sieci,
• wybór sposobów prowadzenia dzia∏alnoÊci w Internecie,
• projektowanie zawartoÊci witryny internetowej i wirtualnego biura prasowego,
• sta∏e aktualizowanie zawartoÊci noÊników informacji w internecie,
• monitorowanie w sieci dzia∏aƒ niszczàcych wizerunek i reputacj´ firmy,
• opracowanie planu dzia∏aƒ antykryzysowych.
Z technicznego punktu widzenia w Internecie jest jeszcze mnóstwo miejsca
do zagospodarowania. Ka˝dego dnia powstajà nowe witryny i ulepsza si´ ju˝ istniejàce. Ma∏e przedsi´biorstwa z coraz wi´kszà pomys∏owoÊcià wykorzystujà t´ technologi´, by zaprezentowaç si´ klientom, o dotarciu do których nie mog∏y kiedyÊ
nawet marzyç. Nale˝y tylko dobrze wykorzystaç szans´, jakà daje Internet, aby
w po∏àczeniu z dobrze prowadzonà strategià dzia∏ania osiàgnàç olbrzymie zyski.

Beata Malinowska
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Postawy studentów wobec pracy zawodowej
w trakcie nauki
1. Wprowadzenie
Sytuacja na rynku pracy jest najwi´kszym wyzwaniem wspó∏czesnej Polski. Wysokie bezrobocie to zarówno problem spo∏eczny – groêba rozszerzania si´ zjawiska wykluczenia spo∏ecznego i utraty wiary w siebie przez znaczne grupy – jak
i zjawisko marnotrawienia ludzkich umiej´tnoÊci, a niejednokrotnie tak˝e dobrego wykszta∏cenia.
Najwi´cej oczekiwaƒ odnoÊnie do konstruowania i realizacji strategii zwalczania tego zjawiska kieruje si´ pod adresem rzàdu. Skoro zaÊ programy rzàdowe opierajà si´ w du˝ej mierze na dorobku teoretycznym, przede wszystkim w dziedzinie nauk ekonomicznych, warto rozwa˝yç, jaki mo˝e wnieÊç on wk∏ad do
formu∏owania indywidualnych strategii walki z bezrobociem.
W obecnej debacie dominuje podejÊcie makroekonomiczne, a znacznie rzadziej majà miejsce odniesienia do uj´ç mikroekonomicznych. Przy tym podejÊcie
makroekonomiczne zdominowane jest sporem o to, czy powinno si´ kszta∏towaç
wielkoÊci zagregowanego popytu w celu wp∏ywania na zatrudnienie i w konsekwencji – na bezrobocie. Jeden nurt ekonomii (keynesiÊci oraz neokeynesiÊci) sk∏ania si´ ku twierdzeniu, ˝e nale˝y, a inny (libera∏owie i neolibera∏owie), ˝e nie nale˝y tego robiç. Tymczasem praktyka ∏àczy pewne za∏o˝enia obydwu z nich.
Jednak z indywidualnego punktu widzenia najbardziej przydatna okazuje
si´ analiza mikroekonomiczna. Przedmiot jej zainteresowania stanowià bowiem
zachowania konkretnych uczestników rynku pracy, g∏ównie osób starajàcych si´
o zatrudnienie, reprezentujàcych stron´ poda˝y pracy, a tak˝e pracodawców, reprezentujàcych stron´ popytu na prac´.
Rozwini´te w Stanach Zjednoczonych mikroekonomiczne teorie bezrobocia1 zwracajà uwag´ na proces poszukiwaƒ na rynku pracy. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy penetrujà rynek w poszukiwaniu najkorzystniejszych wariantów zatrudnienia. Pracobiorcy posiadajà zró˝nicowane kwalifikacje oraz

1

Pewnego przeglàdu tych teorii dostarcza cytowana ju˝ praca E. Kwiatkowskiego, Bezrobocie: podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
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aspiracje co do charakteru zarobkowego zaj´cia i wynagrodzenia. Ze wzgl´du na
fakt, i˝ informacja o istniejàcych wakatach nie zawsze jest podana do powszechnej wiadomoÊci i cz´sto wymaga bezpoÊredniego kontaktu z poÊrednikiem czy
nawet pracodawcà, poszukiwanie zatrudnienia wià˝e si´ z licznymi kosztami. Przyj´cie oferowanej pracy ma miejsce wówczas, gdy kraƒcowe koszty poszukiwaƒ
zrównajà si´ z kraƒcowymi kosztami korzyÊci2.
W ramach teorii poszukiwaƒ pracy sformu∏owano tak˝e za∏o˝enie o istnieniu tzw. p∏acy progowej, tj. minimalnej p∏acy akceptowanej przez potencjalnego
pracownika. Przyj´to, i˝ poszczególni pracobiorcy ró˝nià si´ mi´dzy sobà pod
wzgl´dem aspiracji p∏acowych i ˝e aspiracje te ulegajà zmianom w czasie. Podlegajà one mianowicie wp∏ywom takich czynników, jak ogólna sytuacja na rynku
pracy i czas pozostawania bez zarobkowego zaj´cia3. Wyd∏u˝anie si´ okresu pozostawania bez pracy, zw∏aszcza w powiàzaniu z niekorzystnà dla pracowników
ogólnà sytuacjà na rynku pracy, obni˝a najcz´Êciej poziom ich aspiracji p∏acowych. W mocy pozostaje równie˝ zale˝noÊç odwrotna.
Konfrontacj´ mikroekonomicznej teorii poszukiwaƒ z rzeczywistoÊcià mo˝na znaleêç w prezentowanych w niniejszym artykule wynikach badaƒ empirycznych. Zawiera on bowiem rezultaty oraz wnioski z badaƒ w∏asnych autorki przeprowadzonych na prze∏omie maja i czerwca 2004 roku wÊród 756 studentów
z 11 polskich uczelni odnoÊnie do ich postaw na rynku pracy.
By∏o to badanie iloÊciowe zrealizowane metodà ankiety audytoryjnej. Narz´dzie badawcze w postaci formularza ankiety, na podstawie pisemnej zgody autorów, zosta∏o zaczerpni´te z materia∏ów do çwiczeƒ (s. 7–14), zatytu∏owanych
Zarzàdzanie zasobami ludzkimi, autorstwa Renaty Trochimiuk i Justyny Sztukowskiej pod kierunkiem Henryka Króla (Wydawnictwo Wy˝szej Szko∏y Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania im. Leona Koêmiƒskiego w Warszawie, 2004).
Podstawowy cel badania to identyfikacja postaw studentów obydwu p∏ci
w ró˝nym wieku, na odmiennych etapach zaawansowania i trybach studiów oraz
na ró˝nych typach uczelni i wydzia∏ach, wobec rynku pracy. Przedmiot zainteresowania stanowi∏o przede wszystkim zebranie ich opinii na temat pracy zarobkowej w trakcie studiów, a tak˝e odtworzenie sposobu postrzegania przez nich
rynku pracy i zjawisk na nim zachodzàcych. Szczególne miejsce w analizie znalaz∏y kwestie odnoszàce si´ do oczekiwaƒ wzgl´dem wymiernych korzyÊci zwiàzanych z pracà zawodowà wykonywanà jeszcze podczas trwania nauki.
2

3

Por. A. Pocztowski, Teorie zatrudnienia i rynku pracy, w: Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, A. Francik, A. Pocztowski, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993,
s. 24.
Por. I. M. Smandek, Teorie struktury rynku pracy, w: Teorie rynku pracy, pr. zb. pod red. I. M. Smandek, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroc∏awiu, Katowice 1993, s. 93–94.
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Wa˝ny by∏ tu dobór grupy respondentów i jej podzia∏ na dwa segmenty
osób w wieku 18–24 lata i osób w wieku 25–34 lata. Ci m∏odsi to wchodzàcy
w ˝ycie zawodowe absolwenci z wy˝u demograficznego, napotykajàcy olbrzymie
bariery ju˝ na starcie – ˝yciowym i zawodowym. Ich starsi koledzy to z kolei osoby, które prac´ zacz´∏y kilka lat temu i na kwestie zwiàzane z zatrudnieniem patrzà z perspektywy swojego doÊwiadczenia. Smak sukcesu poczuli oni ju˝ u progu kariery zawodowej, w okresie „z∏otych lat 90.”.
Prezentowane badanie niesie wiele inspiracji dla diagnoz dotyczàcych sytuacji na polskim rynku pracy. Ujawnia spraw´ zasadniczà: istotne znaczenie ludzkich postaw dla osiàgania zawodowego sukcesu.
Punkt odniesienia do wyników, jakie uzyskano, to rezultaty otrzymane przez
badaczy firmy SMG/KRC, opublikowane w raporcie: Praca dla m∏odych4.

2. Praca zawodowa w trakcie studiów
Identyfikacji opinii respondentów na temat pracy zarobkowej w trakcie studiów
s∏u˝y∏y nast´pujàce pytania (wybór):
• I. Czy studenci studiów dziennych powinni Pana/Pani zdaniem równolegle pracowaç?;
• II. Czy podczas studiów podjà∏/podj´∏a Pan/Pani prac´ zarobkowà?;
• III.A. Jaki rodzaj pracy chcia∏(a)by Pan/Pani wykonywaç podczas studiów?;
• III.B. Jaki rodzaj pracy wykonywa∏(a) lub wykonuje Pan/Pani podczas
studiów?;
• V.A. Jaka p∏aca netto sk∏oni∏aby Pana/Panià do podj´cia dorywczej pracy
na studiach?;
• V.B. Jaka p∏aca netto sk∏oni∏aby Pana/Panià do podj´cia sta∏ej pracy na
studiach?;
• VI. Jaka p∏aca miesi´czna netto sk∏oni∏aby Pana/Panià do przerwania
studiów?;
• VII. Czy by∏(a)by Pan/Pani sk∏onny/sk∏onna pracowaç podczas studiów
bez wynagrodzenia jako wolontariusz? Prosz´ wybraç dowolnà liczb´ odpowiedzi.
Odpowiedzi udzielane przez ankietowanych na pytanie I (tabela 1) wskazujà, i˝ ponad dwie piàte z nich uwa˝a, ˝e studenci studiów dziennych nie powinni równolegle pracowaç (42,3%). Warto przy tym podkreÊliç bardzo wysoki
odsetek respondentów, którzy, choç sami studiujà, nie majà okreÊlonego zdania
na temat ∏àczenia nauki z pracà (23,9%).
4

Zob. Raport AIG i „Gazety Wyborczej”, Praca dla m∏odych, Wyd. Agora S.A., Warszawa 2002.
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Tabela 1. Postawy ogó∏u respondentów wobec ∏àczenia studiów dziennych z pracà zarobkowà
I. Czy studenci studiów dziennych Tak

N

w %

240

31,7

powinni Pana/Pani zdaniem

Nie

320

42,3

równolegle pracowaç?

Nie wiem

181

23,9

Brak danych
RAZEM

15

2

756

100

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

Taki wynik jest szczególnie interesujàcy, gdy weêmie si´ pod uwag´ wskazania z pytania II (tabela 2), gdzie a˝ 71,8% studentów deklaruje, ˝e w czasie
swoich studiów podj´∏o prac´ zarobkowà. Istnieje zatem du˝a rozbie˝noÊç pomi´dzy ich wyobra˝eniami o zaanga˝owaniu si´ w prac´ a rzeczywistymi dzia∏aniami w tym zakresie. Jednà z przyczyn zaobserwowanego zjawiska mo˝e stanowiç
koniecznoÊç zdobywania ju˝ w trakcie studiów doÊwiadczenia niezb´dnego do
znalezienia atrakcyjnej pracy.

Tabela 2. Rzeczywiste ∏àczenie pracy zarobkowej z naukà przez ogó∏ respondentów
N

w %

Tak

543

71,8

II. Czy podczas studiów

Nie

90

11,9

podjà∏/podj´∏a Pan/Pani prac´

Planuj´ w niedalekiej przysz∏oÊci

100

13,2

zarobkowà?

Nie zamierzam pracowaç podczas studiów
Brak danych

RAZEM

8

1,1

15

2

756

100

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

Zgodnie z przewidywaniami, obecnie przede wszystkim pracujà studenci
starsi, to znaczy w wieku 25–34 lata (89,8%) i studenci zaoczni (90,2%). Co ciekawe, zbli˝one wartoÊci uzyska∏y w tym zakresie studia dzienne (54,1%) i wieczorowe (57,6%). Mo˝e to Êwiadczyç o zacieraniu si´ ró˝nic pomi´dzy faktycznymi warunkami nauki w ka˝dym z tych trybów. Przyk∏adowo, niejednokrotnie
zaj´cia dla studentów dziennych odbywajà si´ w tym samym czasie, co dla ich
kolegów ze studiów wieczorowych (tabela 3).
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Tabela 3. zeczywiste ∏àczenie pracy zarobkowej z naukà przez respondentów
ze wzgl´du na ich wiek i tryb studiów
RAZEM
II. Czy podczas studiów
podjà∏/podj´∏a Pan/Pani
prac´ zarobkowà?

Tak

N

Wiek
Tryb

w%

Nie

w%

N

w%

N

w%

N

13,2

95 15,1

15

18–24 lata

428 68,2 83
115 89,8

7

5,5

dzienny

192 54,1 69

zaoczny
RAZEM

19 57,6

brak
danych

N

25–34 lata
studiów wieczorowy

Planuj´
Nie
w
zamierzam
niedalekiej pracowaç
przysz∏oÊci podczas
studiów

5

332 90,2 16

7

1,1

3,9

1

0,8

19,4

75 21,1

7

2

12

15,2

8 24,2

0

0

1

4,3

543 71,8 90

5

17

N

w %

w%

2,4 628

100

128

100

3,4 355

100

3

33

100

4,6

1

0,3

2

0,5 368

100

11,9 100 13,2

8

1,1 15

2 756

100

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

Kolejny oczekiwany wynik badaƒ to fakt, ˝e wi´kszoÊç ankietowanych chcia∏aby wykonywaç prac´ biurowà (48,7%). Dla porównania – tylko co dwudziesty
myÊli w trakcie studiów o pracy fizycznej (4,9%). Przy czym wysokie aspiracje
respondentów idà w parze z brakiem ich zdecydowania, gdy˝ ponad jedna czwarta
z nich (27,2%) nie potrafi udzieliç odpowiedzi na tak postawione pytanie (tabela 4).
Tabela 4. Preferencje ogó∏u respondentów odnoÊnie do rodzaju wykonywanej
pracy w trakcie studiów
N

w %

Fizycznà

37

4,9

III.A. Jaki rodzaj pracy

Biurowà

368

48,7

chcia∏(a)by Pan/Pani

Innà

104

13,8

wykonywaç podczas

Nie chc´ pracowaç

41

5,4

studiów?

Nie wiem
Brak danych

RAZEM

54

7,1

152

20,1

756

100

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

JednoczeÊnie codzienna rzeczywistoÊç doÊç cz´sto staje na przeszkodzie
planom studentów. Okazuje si´ bowiem, ˝e a˝ 16,4% spoÊród nich pracowa∏o
w trakcie studiów fizycznie (tabela 5). Stanowi to odsetek osób trzykrotnie wy˝-
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szy w stosunku do odsetka respondentów okreÊlajàcych taki rodzaj zaj´cia jako
preferowany.
Tabela 5. Rzeczywisty rodzaj pracy wykonywanej w trakcie studiów przez
ogó∏ respondentów
N

w %

III.B. Jaki rodzaj pracy

Fizycznà

124

16,4

wykonywa∏(a) lub wykonuje

Biurowà

200

26,5

Pan/Pani podczas studiów?

Innà

135

17,9

Brak danych

297

39,3

756

100

RAZEM
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

Wyniki badaƒ wskazujà równie˝, ˝e ponad po∏owa ankietowanych (56,9%)
podj´∏aby podczas swojej nauki prac´ dorywczà za stawk´ godzinowà wynoszàcà
minimum 11 z∏otych netto. Gdyby zaÊ mo˝na by∏o zarobiç ponad 20 z∏otych netto za godzin´ na prac´ zdecydowa∏oby si´ ju˝ 81% studentów (tabela 6).

Tabela 6. Preferencje ogó∏u respondentów odnoÊnie do wysokoÊci p∏acy netto,
która sk∏oni∏aby ich do podj´cia dorywczej pracy w trakcie studiów
N

w %

do 5 z∏/h

14

1,9

6–10 z∏/h

217

28,7

V.A. Jaka p∏aca netto sk∏oni∏aby

11–15 z∏/h

199

26,3

Pana/Panià do podj´cia

16–20 z∏/h

101

13,4

dorywczej pracy na studiach?

powy˝ej 20 z∏/h

81

10,7

˚adna

19

2,5

125

16,5

756

100

Brak danych
RAZEM
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

Z kolei w przypadku sta∏ego zaj´cia dla blisko dwóch trzecich badanych
(63,9%) wystarczy∏aby miesi´czna pensja netto wahajàca si´ w granicach
1 501–2 000 z∏otych. Zwi´kszenie tej kwoty o 1 000 z∏otych miesi´cznie przyciàgn´∏oby do pracy niemal wszystkich (86,5%) studentów (tabela 7).

186

Beata Malinowska

Tabela 7. Preferencje ogó∏u respondentów odnoÊnie do wysokoÊci p∏acy netto,
która ich do podj´cia sta∏ej pracy w trakcie studiów
N
do 1 000 z∏

w %

60

7,9

1 001–1 500 z∏

185

24,5

V.B. Jaka p∏aca netto sk∏oni∏aby

1 501–2 000 z∏

238

31,5

Pana/Panià do podj´cia sta∏ej

2 001–2 500 z∏

109

14,4

pracy na studiach?

2 501–3 000 z∏

62

8,2

powy˝ej 3 000 z∏

60

7,9

˚adna

14

1,9

Brak danych

28

3,7

756

100

RAZEM
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

Sytuacja zmieni∏a si´ wyraênie, gdy zapytano o wysokoÊç wynagrodzenia
za prac´, która oznacza∏aby przerwanie studiów. I tak, ponad po∏owa respondentów (54,8%) w ogóle nie rozwa˝a takiej mo˝liwoÊci. Jest to bardzo silny argument na rzecz wysokiej ÊwiadomoÊci roli wykszta∏cenia. Pozosta∏a grupa podzieli∏a si´ na dwa praktycznie równoliczne segmenty, dla których granicà porzucenia
nauki okaza∏a si´ kwota netto w wysokoÊci 4 500 z∏otych miesi´cznie (tabela 8).

Tabela 8. Preferencje ogó∏u respondentów odnoÊnie do wysokoÊci p∏acy netto,
która sk∏oni∏aby ich do przerwania studiów
N
do 1 500 z∏

w %

3

0,4

1 501–2 000 z∏

11

1,5

2 001–2 500 z∏

23

3

VI. Jaka p∏aca miesi´czna netto

2 501–3 000 z∏

23

3

sk∏oni∏aby Pana/Panià

3 001–3 500 z∏

42

5,6

do przerwania studiów?

3 501–4 000 z∏

41

5,4

4 001–4 500 z∏

41

5,4

powy˝ej 4 500 z∏

150

19,8

˚adna

414

54,8

Brak danych
RAZEM
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

8

1,1

756

100
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Ponad trzy czwarte (75,8%) ankietowanych wyra˝a gotowoÊç do pracy w okresie studiów jako wolontariusze (tabela 9), majàc w perspektywie mo˝liwoÊç zatrudnienia na sta∏e po okresie wolontariatu lub przynajmniej wtedy, gdyby wykonywane zaj´cie korespondowa∏o z kierunkiem studiów. Co istotne, wolontariat
bez wzgl´du na rodzaj pracy preferuje zaledwie 6,1% respondentów.
Tabela 9. Postawy ogó∏u respondentów wobec propozycji pracy w charakterze
wolontariusza w trakcie studiów
N
Tak, jeÊli rodzaj pracy
korespondowa∏by z kierunkiem studiów 279
VII. Czy by∏(a)by Pan/Pani
Tak, jeÊli chcia∏bym w tej firmie
sk∏onny/sk∏onna pracowaç
pracowaç po studiach
352
podczas studiów bez
Tak, bez wzgl´du na rodzaj pracy
wynagrodzenia jako wolontariusz? i pracodawcy
46
Nie
183
Nie wiem
66
Brak danych
4
RAZEM
756

w %
36,9
46,6
6,1
24,2
8,7
0,5
100

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie wyników badaƒ.

3. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badaƒ odnoÊnie do postaw studentów na rynku
pracy stwierdzono, ˝e istnieje du˝a rozbie˝noÊç pomi´dzy ich wyobra˝eniami
o zaanga˝owaniu si´ w prac´ a rzeczywistymi dzia∏aniami w tym zakresie. Okazuje si´ bowiem, i˝ wi´kszoÊç z nich pracuje, choç uwa˝a, ˝e s∏uchacze studiów
dziennych powinni skoncentrowaç si´ tylko na nauce. Zarobkowe zaj´cie posiadajà przede wszystkim studenci starsi, w wieku 25–34 lata i studenci zaoczni. Co
istotne, pracuje tak˝e co drugi s∏uchacz studiów dziennych i wieczorowych.
Kolejne potwierdzenie spostrze˝enia o rozbie˝noÊciach mi´dzy oczekiwaniami badanych a praktykà stanowi trzykrotnie wy˝szy odsetek osób, które wykonywa∏y fizyczne zaj´cie, w stosunku do odsetka respondentów okreÊlajàcych taki
rodzaj pracy jako preferowany. Niemal co drugi student chcia∏by bowiem pracowaç w biurze, a tylko co dwudziesty myÊli w trakcie studiów o pracy fizycznej.
Ponadto zdecydowana wi´kszoÊç (81%) ankietowanych podj´∏aby podczas
swojej nauki prac´ dorywczà za stawk´ godzinowà wynoszàcà ponad 20 z∏otych
netto. Natomiast w przypadku sta∏ego zatrudnienia dla blisko dwóch trzecich
badanych wystarczy∏aby miesi´czna pensja netto wahajàca si´ w granicach
1 501–2 000 z∏otych. Zwi´kszenie tej kwoty o 1 000 z∏otych miesi´cznie przyciàgn´∏oby do pracy niemal wszystkich (86,5%) studentów.
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Podobne wyniki uzyskali w tym wzgl´dzie badacze firmy SMG/KRC, którzy stwierdzili, i˝ wi´kszoÊç respondentów w wieku 19–26 lat oczekuje miesi´cznego wynagrodzenia netto w kwocie od 1 500 do 1 999 z∏otych5.
Co si´ zaÊ tyczy danych dotyczàcych wysokoÊci miesi´cznej p∏acy netto dla
absolwenta, to nale˝y zauwa˝yç, ˝e co drugi z ankietowanych jako optymalnà
miesi´cznà pensj´ netto wskazuje sum´ nieco wy˝szà, bo znajdujàcà si´ w przedziale od 1 500 do 2 500 z∏otych. Zatem respondenci traktujà zdobycie wy˝szego wykszta∏cenia jako przes∏ank´ do wzrostu ich uposa˝eƒ.
Powy˝sze konstatacje potwierdzajà teoretyczne tezy o istnieniu p∏acy progowej i o ró˝nicach pomi´dzy poszczególnymi pracownikami odnoÊnie do ich
aspiracji p∏acowych i zmian tych aspiracji w czasie.
Co istotne, na podstawie rezultatów badaƒ autorki i firmy SMG/KRC mo˝na
wnioskowaç o niewielkiej popularnoÊci wÊród respondentów rzàdowej inicjatywy
wolontariatu. Okazuje si´ bowiem, i˝ wolontariuszem bez wzgl´du na rodzaj wykonywanego zaj´cia chcia∏oby zostaç jedynie kilka procent z nich6. Zainteresowanie pracà za darmo roÊnie w przypadku mo˝liwoÊci zatrudnienia na sta∏e po
okresie wolontariatu lub wtedy, gdy koresponduje ona z kierunkiem studiów.
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