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Oddajemy do ràk Czytelników kolejny, 62 zeszyt naukowy z serii „Studia
i Prace Kolegium Zarzàdzania i Finansów” Szko∏y G∏ównej Handlowej.
W zeszycie zamieszczono artyku∏y pracowników Kolegium Zarzàdzania
i Finansów oraz osób wspó∏pracujàcych z Kolegium – g∏ównie doktorantów oraz
pracowników innych uczelni. Prezentowane materia∏y sà efektem prac naukowych
prowadzonych w ramach badaƒ statutowych, w∏asnych oraz przygotowywanych
rozpraw naukowych na stopieƒ doktora i doktora habilitowanego. Wszystkie przedstawione Paƒstwu artyku∏y uzyska∏y pozytywne recenzje.
Prezentowane wydawnictwo, podobnie jak poprzednie zeszyty z tej serii,
ma zasi´g europejski, gdy˝ wysy∏ane jest nie tylko do wszystkich bibliotek ekonomicznych w Polsce, ale równie˝ do oÊrodków naukowych w Europie wspó∏pracujàcych z Kolegium Zarzàdzania i Finansów Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie.

CZ¢Âå PIERWSZA

ARTYKU¸Y Z ZAKRESU
FINANSÓW I BANKOWOÂCI

Miros∏aw Bajda
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Ocena ryzyka upad∏oÊci banków przy wykorzystaniu
systemu ratingowego
1. Wprowadzenie
Rola banków w nowoczesnej gospodarce polega przede wszystkim na poÊrednictwie
pomi´dzy posiadaczami wolnych Êrodków pieni´˝nych – poszukujàcych korzystnych,
a przy tym bezpiecznych lokat kapita∏u – a podmiotami zainteresowanymi finansowaniem swoich wydatków przy wykorzystaniu zewn´trznych êróde∏ kapita∏u.
W warunkach polskich sektor bankowy nie odgrywa jeszcze tak istotnej
roli, jak w krajach o d∏u˝szej historii dzia∏ania gospodarki wolnorynkowej. Relacja kredytu dla sektora niefinansowego do PKB, mierzàca stopieƒ poÊrednictwa
finansowego w gospodarce, na koniec 2003 roku wynios∏a 28,6%. Jest ona w Polsce
podobna jak w Czechach i na W´grzech, jednak znaczàco ni˝sza ni˝ w krajach
strefy euro (Êrednio oko∏o 90%)1. Oznacza to, ˝e w najbli˝szych latach dynamika kredytów (a zatem i ogólny rozwój sektora bankowego) powinna przewy˝szaç
tempo wzrostu PKB. Rola sektora bankowego w gospodarce b´dzie wi´c systematycznie ros∏a.
Banki, m.in. ze wzgl´du na ogromnà liczb´ klientów i wielkoÊç powierzanych im Êrodków, powszechnie uwa˝ane sà z instytucje zaufania publicznego. Zaufanie to czerpie swoje podstawy m.in. z faktu, ˝e ich dzia∏alnoÊç w du˝ym stopniu jest regulowana ustawowo przez prawo bankowe, którego egzekwowanie
powierzono specjalnej instytucji nadzorujàcej, posiadajàcej szerokie uprawnienia.
Âcis∏a kontrola, jakiej podlegajà banki, nie jest jednak w stanie w pe∏ni zapobiec wyst´powaniu k∏opotów finansowych wÊród tych instytucji. Jakkolwiek
ostatnie kilka lat up∏yn´∏o w polskim sektorze bankowym pod znakiem niewielkiej liczby lub wr´cz braku bankructw banków, to jednak poszczególne z nich
(w tym równie˝ te z grupy najwi´kszych na rynku) prze˝ywa∏y lub nadal prze˝ywajà powa˝ne trudnoÊci finansowe.
Wydaje si´, ˝e w tym kontekÊcie wybór banku, w którym mo˝na bezpiecznie ulokowaç kapita∏, nie powinien bazowaç tylko na ogólnym zaufaniu do sektora bankowego jako ca∏oÊci, lecz powinien mieç solidne uzasadnienie w postaci
1

Raport o stabilnoÊci systemu finansowego 2003, Narodowy Bank Polski, Warszawa, maj 2004, s. 13.
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analizy kondycji finansowej poszczególnych banków. Rol´ efektywnej metody przeprowadzania takich analiz mo˝e z powodzeniem pe∏niç system ratingowy.

2. CelowoÊç dokonywania oceny kondycji finansowej banków
Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach dzia∏ajàcych w Polsce od 1995 roku obj´te sà systemem gwarantowania wyp∏aty Êrodków pieni´˝nych, realizowanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancja obowiàzuje jednak tylko
do okreÊlonej kwoty i nie obejmuje wszystkich podmiotów.
Ochronie podlegajà imienne depozyty z∏otowe i walutowe osób fizycznych,
osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie majàcych osobowoÊci prawnej,
o ile posiadajà zdolnoÊç prawnà oraz szkolnych kas oszcz´dnoÊci i pracowniczych
kas zapomogowo-po˝yczkowych. Natomiast depozyty skarbu paƒstwa, instytucji
finansowych (takich jak banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze
inwestycyjne, NFI, firmy ubezpieczeniowe), podmiotów, które nie sà uprawnione
do sporzàdzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat, a tak˝e
kadry zarzàdzajàcej bankiem oraz g∏ównych akcjonariuszy (posiadajàcych co najmniej 5% akcji banku) sà wy∏àczone z systemu ochrony2.
Widaç wi´c, ˝e kwestià bezpieczeƒstwa lokat w poszczególnych bankach
(a co za tym idzie – kondycjà finansowà banków) na pewno zainteresowane powinny byç wszystkie pozosta∏e instytucje finansowe, które dokonujàc (zwykle na
du˝à skal´3) licznych transakcji z bankami nie sà obj´te ochronà depozytów
i sp∏ata ich wierzytelnoÊci w przypadku upad∏oÊci banku nast´puje (zwykle jedynie w niewielkiej cz´Êci4) tylko z jego masy upad∏oÊciowej.
Nawet jednak podmioty, których depozyty sà obj´te gwarancjà, nara˝one
sà na straty w przypadku bankructwa banku. Jedynie bowiem Êrodki nie przekraczajàce 1.000 euro sà gwarantowane w ca∏oÊci. Wy˝sze sumy, do równowartoÊci 22.500 euro5, gwarantowane sà w 90% ich wartoÊci. Oznacza to wi´c, ˝e
2

3

4

5

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ze zm. (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131), art. 2.
¸àczne zobowiàzania banków wobec sektora finansowego wynosi∏y na koniec 2003 roku 72,2 mld z∏,
co stanowi∏o 14,8% ∏àcznej sumy bilansowej polskiego sektora bankowego. Zob. szerzej: Sytuacja
finansowa banków w 2003 roku. Synteza, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa,
maj 2004, za∏àcznik 14 i 15.
O niewielkiej skali Êrodków odzyskiwanych w ramach post´powaƒ upad∏oÊciowych banków mo˝e
Êwiadczyç fakt, ˝e w latach 1995–2003 Bankowy Fundusz Gwarancyjny otrzyma∏ z tytu∏u wierzytelnoÊci zg∏oszonych do mas upad∏oÊci banków równowartoÊç jedynie 9,1% wyp∏at zrealizowanych
na rzecz deponentów w ramach systemu gwarantowania depozytów. Zob. szerzej: Raport Roczny
2003, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2004, s. 12.
Maksymalna kwota obj´ta gwarancjà zwi´ksza∏a si´ systematycznie w ciàgu ostatnich lat: z 3.000
euro w 1995 roku do 22.500 euro obecnie.
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nawet deponenci lokujàcy w bankach stosunkowo niewielkie kwoty (poni˝ej górnej granicy gwarancji) ponoszà co najmniej kilkuprocentowà strat´. Dodatkowo
nara˝eni sà na przymusowe zamro˝enie ulokowanych Êrodków od momentu zawieszenia dzia∏alnoÊci banku do czasu wyp∏aty gwarantowanej kwoty. Od dnia
og∏oszenia upad∏oÊci banku nie sà równie˝ naliczane odsetki od zdeponowanych
Êrodków.
Drobni deponenci, lokujàcy Êrodki o wartoÊci nie przekraczajàcej górnej
granicy gwarancji, to zwykle osoby fizyczne. Stanowià oni najliczniejszà grup´,
zarówno pod wzgl´dem iloÊciowym, jak i pod wzgl´dem wartoÊci zgromadzonych
depozytów. Z ∏àcznej kwoty 289 mld z∏ depozytów sektora niefinansowego, zgromadzonych w polskim sektorze bankowym na koniec 2003 roku, 73,3% stanowi∏y depozyty osób fizycznych. Pozosta∏a cz´Êç to g∏ównie depozyty przedsi´biorstw6.
Poszczególne przedsi´biorstwa lokujà jednak zwykle znacznie wi´ksze kwoty ni˝ osoby fizyczne. Dlatego te˝ wysokoÊç gwarancji depozytu cz´sto nie ma
wi´kszego znaczenia przy skali operacji, jakie przedsi´biorstwa przeprowadzajà
z bankami. Upad∏oÊç banku, w którym przedsi´biorstwo ulokowa∏o Êrodki finansowe, przy niskich zwrotach Êrodków gwarantowanych, mo˝e ograniczyç rozwój
przedsi´biorstwa lub w skrajnych przypadkach doprowadziç do jego bankructwa.
Kolejnà grupà podmiotów lokujàcych Êrodki pieni´˝ne w bankach sà nabywcy papierów wartoÊciowych emitowanych przez banki. Na koniec 2003 roku wartoÊç
wyemitowanych przez banki papierów d∏u˝nych wynios∏a 5,2 mld z∏ (tj. 1,1% sumy bilansowej sektora bankowego), z czego tylko 15,4% stanowi∏y stosunkowo
bezpieczne listy zastawne7. Pozosta∏à cz´Êç stanowi∏y papiery niezabezpieczone
(g∏ównie obligacje), których ryzyko kredytowe jest nawet wy˝sze – ze wzgl´du na
fakt, ˝e nie obejmuje ich system gwarancji – ni˝ w przypadku depozytów.
Kapita∏ najbardziej nara˝ony na ryzyko kredytowe banków majà w sposób
oczywisty ich akcjonariusze, którzy w przypadku upad∏oÊci banku stojà jako
ostatni w kolejce po majàtek pozostajàcy w masie upad∏oÊciowej.
Poza podmiotami zaanga˝owanymi kapita∏owo w dzia∏alnoÊç banków, istnieje
wiele innych osób i instytucji zainteresowanych kondycjà finansowà banków. Zaliczyç do nich mo˝na m.in.: bank centralny, nadzór bankowy, system gwarantowania depozytów, ale równie˝ pracowników banków, dla których pewnoÊç zatrudnienia zale˝y m.in. od mo˝liwoÊci kontynuacji dzia∏alnoÊci przez ich pracodawc´.
Widaç wi´c, ˝e liczba osób i instytucji, które nara˝one sà na straty w przypadku wystàpienia upad∏oÊci banku jest bardzo du˝a. ˚eby oszacowaç swoje ryzyko, powinny one znaç kondycj´ finansowà poszczególnych banków. Problema6

7

Depozyty sektora niefinansowego stanowi∏y 59,1% ∏àcznej sumy bilansowej sektora bankowego w 2003
roku. Zob. szerzej: Sytuacja finansowa banków w 2003 roku, op. cit., za∏àcznik 11 i 24.
Ibidem, s. 15.
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tyka badania ryzyka kredytowego banków jest jednak bardzo cz´sto lekcewa˝ona. System gwarantowania depozytów ogranicza wielu podmiotom ryzyko zwiàzane z lokatami Êrodków finansowych w bankach i trudno si´ spodziewaç, ˝eby
drobni deponenci ponosili nak∏ady na zdobycie wiedzy i wypracowywanie metod
s∏u˝àcych ocenie ryzyka kredytowego tych instytucji.
Jednak nawet podmioty ryzykujàce bardzo wysokie kwoty w transakcjach
z bankami stosujà cz´sto podejÊcie, bazujàce na doÊç du˝ej w ostatnich latach
stabilnoÊci systemu finansowego w Polsce, polegajàce na pok∏adaniu zbyt du˝ego zaufania w mo˝liwoÊci instytucji nadzorujàcych i koordynujacych dzia∏anie sektora bankowego.
Tabela 1. Zestawienie liczby upad∏oÊci banków w latach 1995–2003 i wielkoÊci
wyp∏at depozytów gwarantowanych
Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Liczba
upad∏oÊci
banków
komercyjnych
3
1
0
0
1
1
0
0
0

Liczba
upad∏oÊci
banków
spó∏dzielczych
57
30
6
4
0
0
1
0
0

Wyp∏aty Êrodków
gwarantowanych
(mln z∏)
ogó∏em w tym z FOÂG
103,7
85,8
50,8
47,3
6,4
4,7
8,2
4,1
4,7
0,0
625,1
484,1
12,2
0,0
0,5
0,0
0,1
0,0

Liczba
deponentów
(tys.)
88,7
59,4
10,4
6,8
1,6
147,7
2,5
0,3
0,0

èród∏o: Raport roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za 2003 rok, opracowanie w∏asne.

Z zestawienia przedstawionego w tabeli 1 wynika co prawda, ˝e od momentu rozpocz´cia dzia∏alnoÊci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w koƒcu
1994 roku (oraz powo∏ania w roku 1998 Komisji Nadzoru Bankowego8) liczba bankructw banków systematycznie mala∏a (z 60 w 1995 roku do 0 w latach 2002–2003),
jednak nie oznacza to, ˝e wszystkie banki znajdujà si´ w dobrej kondycji finansowej oraz ˝e bankructwa nie b´dà zdarza∏y si´ w przysz∏oÊci.
Znaczny spadek liczby upad∏oÊci banków w ostatnich latach wynika∏ m.in.
ze zmiany roli, jakà w systemie bankowym odgrywa Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na pierwszy plan jego dzia∏alnoÊci wysun´∏a si´ bowiem dzia∏alnoÊç pomo8

Komisja Nadzoru Bankowego zosta∏a powo∏ana i rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w styczniu 1998 roku –
zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140,
poz. 938 – ze zm.) oraz art. 131 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 665 – ze zm.).
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cowa nakierowania na likwidowanie przyczyn, które mog∏yby doprowadziç do upad∏oÊci banku, a tym samym powstania nieodwracalnych skutków finansowych
i spo∏ecznych obcià˝ajàcych ca∏y system bankowy9.
BFG wspiera∏ w ostatnich latach procesy konsolidacyjne i restrukturyzacyjne bankow zagro˝onych upad∏oÊcià, g∏ównie poprzez udzielanie po˝yczek z funduszu pomocowego, tworzonego obowiàzkowo przez banki oraz NBP. W 2003 roku BFG udzieli∏ pomocy finansowej w formie po˝yczek 14 bankom komercyjnym
na rekordowà kwot´ 751 mln z∏, trzykrotnie przekraczajàcà wartoÊç utworzonego funduszu pomocowego10.
JednoczeÊnie w 2003 roku 16 z 58 dzia∏ajàcych banków komercyjnych oraz
47 z 600 banków spó∏dzielczych realizowa∏o programy naprawcze koordynowane
przez Komisj´ Nadzoru Bankowego11.
Widaç wi´c, ˝e mimo obecnej stabilnej kondycji sektora bankowego, sytuacja finansowa poszczególnych banków jest zró˝nicowana, a cz´Êç z nich prze˝ywa powa˝ne k∏opoty. Trzeba przy tym pami´taç, ˝e mo˝liwoÊci pomocy ze strony instytucji nadzorczych nie sà nieograniczone (zw∏aszcza w przypadku
wystàpienia ogólnego kryzysu finansowego). Wydaje si´ wi´c, ˝e posiadanie wiedzy na temat kondycji finansowej poszczególnych banków, przynajmniej w przypadku podmiotów anga˝ujàcych w transakcje z nimi wysokie kwoty, jest niezb´dne. Pozwala to bowiem na unikanie banków charakteryzujàcych si´ zbyt wysokim
ryzkiem.

3. Wybór metody oceny kondycji finansowej banków
O wyborze najlepszej dla danego podmiotu motody analizy ryzyka kredytowego
banków decydujà takie czynniki, jak: dost´pnoÊç danych na temat banków i ich
otoczenia, posiadana wiedza, wielkoÊç Êrodków przeznaczonych na konstruowanie systemu analizy, mo˝liwe nak∏ady czasu i Êrodków na prowadzenie bie˝àcego monitoringu, a tak˝e wielkoÊç kwot nara˝onych na ryzyko kredytowe banków
(zastosowana metoda musi bowiem byç efektywna kosztowo).

3.1. Dost´pnoÊç danych
Kwestià podstawowà jest zakres i cz´stotliwoÊç danych, jakie mo˝na uzyskaç na
temat poszczególnych banków oraz sektora bankowego jako ca∏oÊci. Poniewa˝ banki podlegajà Êcis∏emu nadzorowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego oraz Banko9
10
11

www.bfg.pl.
Raport Roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za 2003 rok, op. cit., s. 15–16.
Komisja Nadzoru Bankowego 1998–2003, KNB, Warszawa 2004, s. 15.
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wego Funduszu Gwarancyjnego, zobowiàzane sà do raportowania tym instytucjom szerokiego zakresu indformacji, a ponadto podlegajà ich kontrolom.
Instytucje nadzoru majà wi´c najszerszy dost´p do danych na temat poszczególnych banków, jednak uzyskane przez nie informacje nie sà przekazywane do publicznej wiadomoÊci. Publikowane sa jedynie zbiorcze raporty na temat
ca∏ego sektora bankowego, które – choç sà cennym êród∏em informacji pozwalajàcych odnieÊç sytuacj´ danego banku do zagregowanych lub Êrednich wartoÊci
dla sektora – to jednak nie zawierajà danych pozwalajàcych oceniç sytuacj´ pojedynczych banków.
Najpe∏niejsze informacje na temat sytuacji finansowej poszczególnych banków mo˝na uzyskaç w przypadku banków dopuszczonych do publicznego obrotu, których szczegó∏owe obowiàzki informacyjne reguluje ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi12.
W przypadku pozosta∏ych banków zakres dost´pnych informacji jest bardzo ró˝ny. Wszystkie banki sà co prawda zobowiàzane ustawowo do publikowania w miejscu wykonywania czynnoÊci, w sposób ogólnie dost´pny, oprócz cen
swoich produktów (a wi´c m.in. aktualnego oprocentowania depozytów i kredytów, pobieranych prowizji i op∏at, kursów walutowych), tak˝e bilansu z opinià
bieg∏ego rewidenta za ostatni okres podlegajàcy badaniu13.
Bilans banku oraz opinia bieg∏ego rewidenta sà êród∏em wielu informacji,
jednak wydaje si´, ˝e ustawodawca móg∏ rozszerzyç obowiàzek publikacji w sposób ogólnie dost´pny do pe∏nych sprawozdaƒ finansowych (tj. szczegó∏owego rachunku zysków i strat oraz bilansu). W praktyce bowiem polityka informacyjna
banków jest bardzo ró˝na. Banki zobowiàzane sà do publikowania swoich sprawozdaƒ finansowych w Monitorze Polskim B, jednak trudno okreÊliç to êród∏o
jako ogólnie i ∏atwo dost´pne, a ponadto publikacja danych nast´puje tu zwykle
z doÊç du˝ym opóênieniem.
Za miejsce ogólnie dost´pne na pewno mo˝na uznaç natomiast internet.
Wiele banków na swoich stronach internetowych zamieszcza szerokà gam´ informacji na swój temat, ∏àcznie z pe∏nymi sprawozdaniami finansowymi (zamieszczonymi np. w raportach rocznych). Jednak cz´Êç banków zamieszcza w internecie zaledwie bilans, o którym wspomina ustawa, i to w formie uproszczonej.
Natomiast niektóre banki nie podajà w ten sposób ˝adnych informacji na temat
swojej sytuacji finansowej.

12

13

Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku ze zm.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447).
Art. 111 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku ze zm. (tekst ujednolicony: Dz.U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665).
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W procesie pozyskiwania informacji z powodzeniem mo˝na wykorzystywaç
równie˝ êród∏a zewn´trzne, takie jak gazety i czasopisma (publikujàce artyku∏y
o poszczególnych bankach i ca∏ym sektorze oraz sporzàdzajàce rankingi i okresowe zestawienia najwa˝niejszych pozycji ze sprawozdaƒ finansowych banków),
a tak˝e raporty agencji ratingowych lub analityków finansowych. Ich przydatnoÊç do analizy ryzyka kredytowego jest jednak bardzo zró˝nicowana.

3.2. EfektywnoÊç wybranej metody analizy
EfektywnoÊç metody przeprowadzanych analiz ryzyka kredytowego nale˝y podzieliç na dwa elementy:
• efektywnoÊç oceny ryzyka kredytowego,
• efektywnosc kosztowà.
EfektywnoÊç oceny ryzyka kredytowego jest najwa˝niejszym parametrem,
oznaczajàcym skutecznoÊç szacowania skali ryzyka upa∏oÊci banków. SkutecznoÊç ta powinna przy tym mieç charakter prognostyczny, co oznacza, ˝e wynik
przeprowadzonej analizy powinien pozwoliç z du˝ym prawdopodobieƒstwem oceniç, czy dany bank nie upadnie w perspektywie np. jednego roku. Wynika z tego, ˝e skuteczny system oceny ryzyka kredytowego powinien mieç cechy systemu wczesnego ostrzegania.
EfektywnoÊç kosztowa rozumiana jest natomiast jako stosunek nak∏adów
koniecznych do skonstruowania systemu oceny ryzyka kredytowego (a tak˝e
kosztów ponoszonych na przeprowadzanie analiz oraz na monitoring kondycji finansowej banków w przysz∏oÊci) do potencjalnych korzyÊci, jakie ów system mo˝e przynieÊç.
KorzyÊci z przeprowadzania oceny ryzyka kredytowego banków zale˝à od
skali anga˝owanych w transakcje z bankami Êrodków. Im wi´ksze sà to kwoty,
tym wy˝sze korzyÊci mo˝na uzyskaç np. w wyniku unikania banku, który w niedalekiej przysz∏oÊci og∏osi upad∏oÊç. Im wy˝sze sà potencjalne korzyÊci, tym wy˝sze nak∏ady b´dzie sk∏onny zaakceptowaç podmiot zamierzajàcy badaç kondycj´
finansowà banków.
Najwy˝szà efektywnoÊcià kosztowà charakteryzujà si´ oceny ryzyka kredytowego dokonywane przez zewn´trzne podmioty na zlecenie samych banków.
Oceny te, zwane ratingami, wyznaczane sà przez wyspecjalizowane agencje ratingowe. Ratingi sà podawane do wiadomoÊci publicznej i dost´p do nich nie wià˝e
si´ w zasadzie z ˝adnymi wi´kszymi kosztami. Na podstawie historycznych danych statystycznych (pochodzàcych równie˝ z innych krajów) mo˝na przy tym
w przybli˝eniu oceniç ich efektywnoÊç oceny ryzyka kredytowego.
Przewaga ratingów zewn´trznych nad w∏asnymi systemami oceny ryzyka
kredytowego jest jednak dyskusyjna, a o koniecznoÊci posiadania w∏asnego sys-
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temu decyduje fakt, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç polskich banków nie ma wyznaczonych ratingów zewn´trznych14. W przypadku banków majàcych inwestora strategicznego posiadajàcego odpowiednio wysoki rating mo˝na co prawda za∏o˝yç,
˝e bank b´dzie liczyç w razie koniecznoÊci na wsparcie ze strony inwestora (co
faktycznie cz´sto ma miejsce). JeÊli jednak zobowiàzania banku nie sà oficjalnie
gwarantowane przez takiego akcjonariusza, to prawdopodobieƒstwo uzyskania
wsparcia podlega jedynie subiektywnej ocenie. Z pewnoÊcià nie mo˝na w takim
przypadku w prosty sposób przek∏adaç ratingu strategicznego inwestora na wiarygodnoÊç samego banku.
Aby móc oceniaç ryzyko upad∏oÊci banków, w wi´kszoÊci przypadków konieczne jest wi´c posiadanie w∏asnej metody przeprowadzania takich analiz. W dalszej cz´Êci niniejszego opracowania przedstawiona zosta∏a propozycja uniwersalnego systemu oceny ryzyka kredytowego banków, mogàcego s∏u˝yç jako system
wczesnego ostrzegania. System ten – ze wzgl´du na czytelnà i prostà konstrukcj´, a tak˝e na niewielkie nak∏ady zwiàzane z ocenà za jego pomocà kondycji finansowej banków – mo˝e byç wykorzystywany przez szerokie grono potencjalnych u˝ytkowników: od osób prywatnych, przez przedsi´biorstwa, instytucje
finansowe, a˝ po akcjonariuszy banków.

4. Propozycja ratingowego systemu oceny kondycji finansowej
banków
Proponowany system zbudowany jest na zasadzie credit scoringu i oparty jest na
funkcji dyskryminacyjnej. Analiza dyskryminacyjna stanowi rodzaj analizy wykorzystujàcej analiz´ wskaênikowà oraz metody analizy statystycznej. Na podstawie danych statystycznych konstruowany jest bowiem syntetyczny wskaênik agregatowy, na którego wartoÊç wp∏ywajà wartoÊci kilku wskaêników bazowych.
Poszczególnym wskaênikom bazowym przypisane sà wspó∏czynniki, b´dàce wagami okreÊlajàcymi ich znaczenie w ocenie koƒcowej. Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej prowadzi do redukcji wielowymiarowej przestrzeni pewnej liczby
zmiennych do jednej zmiennej agregatowej15.
Liczbowy wynik analizy zamieniany jest na oznaczenie literowe, u∏atwiajàce interpretacj´ wyniku. Oznaczenie to nazywane jest ratingiem, stàd proponowany system oceny ryzyka kredytowego nazwany zosta∏ systemem ratingowym.

14

15

Przyk∏adowo agencja Standard&poor’s wyznaczy∏a ratingi tylko dla oÊmiu polskich banków. Zob.
szerzej: Bank Ratings Guide, Standard&Poor’s, New York, paêdziernik 2004.
M. Zaleska, Identyfikacja ryzyka upad∏oÊci przedsi´biorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002, s. 17.
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Ogólne zasady tworzenia systemów ratingowych przedstawione zosta∏y w innej publikacji autora poÊwi´conej tej tematyce16, dlatego poni˝ej omówone zostanà tylko specyficzne kwestie zwiàzane z budowà systemu ratingowego s∏u˝àcego
ocenie ryzyka kredytowego banków.

4.1. Najcz´stsze przyczyny upad∏oÊci banków
Do skonstruowania skutecznego systemu okreÊlania ryzyka kredytowego banków
konieczna jest znajomoÊç najcz´stszych przyczyn wyst´powania ich bankructw.
Przyczyny upad∏oÊci banków wynikaç mogà zarówno z czynników wewn´trznych
(zale˝nych od banków), jak i zewn´trznych (niezale˝nych od banków), cz´sto nak∏adajàcych si´ na siebie.
Do przyczyn zewn´trznych zaliczyç mo˝na:
• pogorszenie ogólnej koniunktury gospodarczej na obszarze, na którym
dzia∏a dany bank (z czym zwiàzany jest cz´sto spadek wyp∏acalnoÊci kredytobiorców, a tak˝e zmniejszenie ogólnego popytu na us∏ugi banków),
• recesj´ w bran˝ach, w których bank jest w najwi´kszym stopniu zaanga˝owany poprzez akcj´ kredytowà,
• bankructwa innych instytucji finansowych (co, ze wzgl´du na wzajemne
powiàzania gospodarcze, mo˝e przerodziç si´ w ogólny kryzys finansowy),
• b∏´dy instytucji nadzorczych i kontrolnych (nadzór bankowy lub instytucje systemu gwarancyjnego mogà np. przywiàzywaç zbyt du˝à wag´ do
krótkoterminowej stabilnoÊci systemu, co potencjalnie prowadzi do narastania d∏ugoterminowych problemów w systemie bankowym),
• nag∏y spadek zaufania do banku (np. pojawienie si´ negatywnych informacji na jego temat, skutkujàce masowym wycofywaniem depozytów).
Natomiast do najwa˝niejszych czynników wewn´trzych wp∏ywajàcych na
zwi´kszenie prawdopobieƒstwa bankructwa banku nale˝à:
• z∏e zarzàdzanie (niew∏aÊciwe zarzàdzanie ryzykiem bankowym – g∏ównie
kredytowym, ale równie˝ walutowym lub stopy procentowej; dopuszczanie do nadmiernego wzrostu kosztów dzia∏alnoÊci banku; b∏´dy w dzia∏alnoÊci inwestycyjnej; realizowanie niew∏aÊciwej strategii rozwoju),
• nadmierne zaanga˝owanie w stosunku do wybranych kredytobiorców17,
16

17

M. Bajda, Wykorzystanie systemu ratingowego przy inwestycjach w papiery d∏u˝ne emitowane
przez przedsi´biorstwa, Studia i Prace Kolegium Zarzàdzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 51,
Szko∏a G∏ówna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 49–68.
Wed∏ug badania stu najwi´kszych europejskich banków, przeprowadzonego przez agencj´ ratingowà Standar&Poor’s, suma dwudziestu najwi´kszych kredytów dla przedsi´biorstw odpowiada przeci´tnie 40% ich zysku operacyjnego i 8% kapita∏u akcynego. Zdaniem S&P wspó∏czynniki te sà za
wysokie i mimo rozwoju technik zarzàdzania ryzykiem, obserwowana wysoka koncentracja kredytów w bankach jest istotnym czynnikiem zwi´kszajàcym ryzyko prowadzonej przez nie dzia∏alnoÊci. Zob. szerzej: „S&P: banki ryzykujà bankructwo”, Parkiet, 26.10.2004 r., s. 10.
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• brak sprawnych mechanizmów kontroli wewn´trznej (skutkujàcy np. wyst´powaniem wysokiego ryzyka operacyjnego),
• niewielkie rozmiary banku (wed∏ug powszechnego dogmatu: too big to
fail, du˝a skala dzia∏alnoÊci banku zmniejsza szanse bankructwa, ze wzgl´du na fakt, ˝e jego znaczenie dla systemu bankowego i ca∏ej gospodarki
jest zbyt du˝e, aby instytucje nadzorcze lub w∏adze regulacyjne mog∏y
pozwoliç na jego bankructwo)18,
• podatnoÊç na „ryzyko nadu˝ycia” (moral hazard), polegajàce na prowadzeniu zbyt ryzykownej dzia∏alnoÊci, w nadziei na to, ˝e w przypadku
wystàpienia sytuacji kryzysowej pomocy udzielà w∏adze nadzorcze lub
akcjonariusze,
• nierzetelnoÊç kierownictwa (dzia∏ania o charakterze kryminalnym; próby
ukrywania przed w∏adzami, klientami i akcjonariuszami z∏ej sytuacji
banku).

4.2. Wybór wskaêników do systemu oceny ryzyka kredytowego
Proponowany model oceny ryzyka kredytowego banków nie uwzgl´dnia czynników zewn´trznych, poniewa˝ sà one z regu∏y takie same (lub podobne) dla
wszystkich banków, natomiast przedstawiany system ratingowy s∏u˝yç ma szacowaniu kondycji finansowej poszczególnych banków, dzi´ki czemu mo˝liwe ma
byç porównywanie ich pod wzgl´dem skali ryzyka.
Ocena banków nast´puje przy tym tylko na podstawie analizy czynników
iloÊciowych, pochodzàcych ze sprawozdaƒ finansowych, ze wzgl´du na ich najwi´kszà obiektywnoÊç, dost´pnoÊç oraz wystandaryzowanà form´. Podstawowe za∏o˝enie polega na tym, ˝e sprawozdanie finansowe banku w sposób rzetelny odzwierciedla jego sytuacj´ finansowà19, a ponadto w znacznej mierze uwidocznione
sà w nim w sposób poÊredni równie˝ czynniki jakoÊciowe (niemierzalne).
Do czynników jakoÊciowych zaliczyç mo˝na np. jakoÊç kadry zarzàdzania,
strategi´ dzia∏ania, mechanizmy zarzàdzania ryzykiem, struktur´ w∏asnoÊci, pozycj´ na rynku, g∏ówne obszary funkcjonowania20. Osiàgane wyniki finansowe
oraz pozycje sprawozdaƒ finansowych, charakteryzujàce ryzyko banku, stanowià
w du˝ej mierze syntetyczne odzwierciedlenie jakoÊci zarzàdzania i s∏usznoÊci re18
19

20

M. Zaleska, Identyfikacja..., op. cit., s. 88.
Zasad´ ostro˝nej wyceny oraz wiernego przedstawiania sytuacji majàtkowej i finansowej banku
w ksi´gach rachunkowych zawierajà m.in. przepisy wprowadzone Uchwa∏à Nr 1/98 Komisji Nadzoru
Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci banków i sporzàdzania informacji dodatkowej oraz Uchwa∏à Nr 2/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca
1998 r. w sprawie szczególnych zasad sporzàdzania przez banki skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych (Dz. Urz. NBP Nr 14 z dnia 19.06.2004 r., poz. 27 i 28).
M. Iwanicz-Drozdowska, Metody oceny dzia∏alnoÊci banku, Poltext, Warszawa 1999, s. 91–95.
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alizowanej strategii. Natomiast cz´Êç czynników jakoÊciowych (np. pozycja na
rynku, obszary funkcjonowania) mówi niewiele o ryzyku upad∏oÊci banku. Ponadto ocena niektórych czynników jakoÊciowych (np. struktura akcjonariatu)
jest bardzo subiektywna i trudna do skwantyfikowania. Dost´p do innych danych (np. mechanizmy zarzàdzania ryzykiem) jest cz´sto bardzo utrudniony.
Wszystko to sprawia, ˝e zastosowanie w modelu jedynie czynników iloÊciowych,
opartych na wystandaryzowanych danych w postaci sprawozdaƒ finansowych
wydaje si´ w pe∏ni uzasadnione i jednoczeÊnie wystarczajàce do poprawnego szacowania ryzyka upad∏oÊci banków, co jest podstawowym celem systemu.
Wybrane parametry powinny identyfikowaç w mo˝liwie pe∏ny sposób sytuacj´ banku i opisywaç najistotniejsze obszary dzia∏alnoÊci pod kàtem ryzyka bankructwa. Powinny one przy tym wykorzystywaç dane ze wszystkich trzech podstawowych elementów sprawozdania finansowego:
• rachunku zysków i strat (wskaêniki efektywnoÊci),
• aktywów bilansu (wskaêniki jakoÊci aktywów),
• pasywów bilansu (wskaêniki wyp∏acalnoÊci).
JednoczeÊnie rating wewn´trzny nie mo˝e byç wyznaczany na podstawie
oceny zbyt du˝ej liczby cech (wskaêników), bo utrudnia to jego ocen´ i komplikuje ca∏y proces. WartoÊç informacyjna wnoszona do systemu oceny ryzyka kredytowego jest coraz mniejsza wraz z dodawaniem kolejnych wskaêników. Zalecane jest tworzenie systemów ratingowych opartych na 5–7 wskaênikach21.
W proponowanym modelu zastosowano szeÊç wskaêników, zdaniem autora
najlepiej opisujàcych ryzyko kredytowe banku22:
• wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci,
• finansowanie aktywów kapita∏em w∏asnym,
• udzia∏ kredytów w sumie aktywów,
• rentownoÊç netto aktywów (ROA),
• mar˝a na dzia∏alnoÊci bankowej,
• mar˝a netto.

4.3. Ustalenie skal i wag parametrów oraz podzia∏ na klasy ratingowe
W modelu zastosowano 7 klas ratingowych. Klasy zosta∏y oznaczone kolejnymi
literami alfabetu od A do G, wed∏ug malejàcej jakoÊci kredytowej (ratingi od
A do E to grupa inwestycyjna, natomiast F i G to grupa spekulacyjna). Rating
na poziomie F oznacza zwi´kszone ryzyko wystàpienia upad∏oÊci banku, co prze21

22

Nowoczesny i efektywny rating kredytowy w polskiej bankowoÊci – materia∏y ze szkolenia, eForum,
Warszawa 15–16.03.2004 r.
Na temat mo˝liwych do zastosowania wskaêników oceny banku zob. szerzej: Financial Institutions
Criteria, Sandard&Poor’s, New York, styczeƒ 1999 r., s. 32–33.
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k∏ada si´ na rekomedacj´ wykluczenia go z grona banków, z którymi mo˝na nawiàzaç bezpiecznà wspó∏prac´. Rating na poziomie G oznacza natomiast dodatkowo bardzo wysokie prawdopodobieƒstwo bankructwa banku.
Wagi zastosowanych w modelu parametrów ustalone zosta∏y metodà eksperckà, na podstawie szacowanej przez autora istotnoÊci poszczególnych wskaêników. Skale oraz ich podzia∏ na klasy ratingowe, tak˝e wyznaczono metodà eksperckà, w oparciu o w∏asne testy przeprowadzone na bazie danych obejmujàcej
sprawozdania finansowe z lat 2000–2003 ponad 50 najwi´kszych polskich banków. Ponadto w ustalaniu skal wskaêników uwzgl´dnione zosta∏y zagregowane
wielkoÊci w poszczególnych latach dotyczàce ca∏ego sektora bankowego w Polsce23
oraz w dziesi´ciu krajach, które w 2004 roku przystàpi∏y do Unii Europejskiej24.
Proponowany podzia∏ skal wskaêników zastosowanych w modelu na klasy
ratingowe oraz ich wagi przedstawia tabela 225.
Tabela 2. Zestawienie parametrów zastosowanych w modelu i podzia∏ ich skal
na klasy ratingowe
Waga
0,30
0,20
0,18
0,14
0,10
0,08

Wskaênik
Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
Finansowanie aktywów
kapita∏em w∏asnym
Udzia∏ kredytów w aktywach
RentownoÊç netto aktywów
(ROA)
Mar˝a na dzia∏alnoÊci bankowej
Mar˝a netto

A=7
B=6
> 26% 26–20%

C=5
D=4
E=3
20–16% 16–13% 13–10,5%

> 22% 22–16%

16–12%

12–9%

< 20% 20–30%

30–40% 40–55%

> 3%

3–2%

> 90% 90–80%
> 25% 25–15%

2–1%

1–0,5%

80–70% 70–60%
15–10% 10–5%

F=2
10,5–9%

G=1
< 9%

9–7%

7–5%

< 5%

55–70%

70–90%

> 90%

0,5–0%

0 – (–1%) < (–1%)

60–50% 50–40% < 40%
5–0% 0 – (–10%) < (–10%)

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
Parametrem, któremu w modelu przyznano najwy˝szà wag´ (0,30), jest
wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci. Wskaênik ten jest podstawowà miarà bezpieczeƒstwa
banku. Jest on publikowany przez banki obowiàzkowo i wyliczany wg procedury okreÊlonej przez Komisj´ Nadzoru Bankowego26. Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
oblicza si´ w procentach jako pomno˝ony przez 100 u∏amek, którego licznikiem
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24

25
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Sytuacja finansowa banków w 2003 roku – synteza, NBP, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa, maj 2004 roku.
M. Zaleska, E. Âlàzak, Analiza sektorów bankowych w nowych krajach cz∏onkowskich Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia, „Bank i Kredyt”, Nr 9/2004, Warszawa 2004, s. 4–13.
W prezentowanym modelu (tabela 2) dolna wartoÊç z danego przedzia∏u zalicza si´ jeszcze do danej klasy ratingowej.
Uchwa∏a Nr 5/2001 Komisji Nadzroru Bankowego z dnia 12.12.2001 r.

Ocena ryzyka upad∏oÊci banków przy wykorzystaniu systemu ratingowego

21

jest wartoÊç funduszy w∏asnych banku powi´kszona o kapita∏ krótkoterminowy
i pomniejszona o kwot´ przekroczenia progu koncentracji kapita∏owej, a mianownikiem jest pomno˝ony przez 12,5 ca∏kowity wymóg kapita∏owy. Posiadanie
danych potrzebnych do wyliczenia wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci nie jest jednak
konieczne, poniewa˝ banki same wyliczajà ten wskaênik. W modelu przyj´to, ˝e
wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci banku wyliczony na dzieƒ sporzàdzania bilansu jest
znany.
WysokoÊç wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci zale˝y przede wszystkim od wielkoÊci funduszy w∏asnych w stosunku do skali prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz od
jakoÊci aktywów, jakie bank posiada. Wysoki wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci oznacza, ˝e w razie wystàpienia sytuacji kryzysowej (np. wycofania du˝ej cz´Êci lokat
z banku lub poniesienia du˝ych strat na nie sp∏aconych kredytach) bank powinien byç w stanie regulowaç na bie˝àco swoje zobowiàzania. Ukszta∏towanie si´
wskaênika na poziomie poni˝ej 8,0% powoduje interwencj´ nadzoru bankowego,
gdy˝ Êwiadczy to o zagro˝eniu wyp∏acalnoÊci banku. Za w miar´ bezpieczny poziom wskaênika uznaje si´ wartoÊci w granicach 9–10%, choç im wy˝sza wartoÊç
wskaênika tym (z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego) lepiej. Za granicznà wartoÊç w opisywanym modelu uznano poziom 10,5%.
Finansowanie kapita∏em w∏asnym
Drugim wed∏ug wartoÊci wagi (0,20) wskaênikiem jest finansowanie kapita∏em w∏asnym. Parametr ten okreÊla stopieƒ dêwigni finansowej, jakà charakteryzuje si´ dzia∏alnoÊç danego banku. Obliczany jest wed∏ug formu∏y:
kapita∏ w∏asny / aktywa * 100%.
Warto zaznaczyç, ˝e do obliczania wskaênika brany jest pod uwag´ kapita∏ w∏asny, a nie fundusze w∏asne banku (poj´cia te, choç zbli˝one, nie sà to˝same). Na kapita∏ w∏asny sk∏adajà si´ nast´pujàce pozycje pasywów banku: kapita∏ podstawowy, nale˝ne wp∏aty na kapita∏ podstawowy (wartoÊç ujemna), akcje
w∏asne (wielkoÊç ujemna), kapita∏ zapasowy, kapita∏ z aktualizacji wyceny, pozosta∏e kapita∏y rezerwowe, zysk (strata) z lat ubieg∏ych oraz wynik finansowy netto.
Im ni˝szy jest wskaênik finansowania kapita∏em w∏asnym, tym wy˝szym
ryzykiem kredytowym charakteryzuje si´ dany bank, poniewa˝ wi´kszy jest udzia∏
finansowania aktywów kapita∏em obcym. W razie wystàpienia problemów zbyt
du˝a wartoÊç zobowiàzaƒ do sp∏aty mo˝e byç przyczynà utraty p∏ynnoÊci i og∏oszenia niewyp∏acalnoÊci. Ponadto kapita∏ w∏asny banku stanowi swoistà rezerw´
na pokrycie ewentualnych strat, jakie bank mo˝e wygenerowaç w przysz∏oÊci.
W modelu za minimalnà wartoÊç wskaênika przyj´to poziom 7%.
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Udzia∏ kredytów w aktywach
Kolejnym parametrem (waga 0,18) okreÊlajàcym bezpieczeƒstwo prowadzonej przez bank dzia∏alnoÊci jest wskaênik udzia∏ kredytów dla podmiotów niefinasowych w ∏àcznych aktywach banku, obliczany wed∏ug formu∏y:
nale˝noÊci od sektora niefinansowego / suma aktywów * 100%.
Podstawowymi sk∏adnikami aktywów banków sà: Êrodki w banku centralnym (aktywa o wysokim bezpieczeƒstwie), nale˝noÊci od sektora finansowego
(aktywa relatywnie bezpieczne), nale˝noÊci od sektora niefinansowego (tj. udzielone klientom banku kredyty – sk∏adnik aktywów charakteryzujàcy si´ najwy˝szym ryzykiem), nale˝noÊci od sektora bud˝etowego (aktywa stosunkowo bezpieczne), posiadane papiery wartoÊciowe (najcz´Êciej obligacje skarbowe i inne aktywa
relatywnie bezpieczne i p∏ynne) oraz aktywa trwa∏e (g∏ównie nieruchomoÊci –
aktywa bezpieczne).
Nale˝noÊci od sektora niefinansowego sà zwykle najbardziej ryzykownym
sk∏adnikiem aktywów banku (ze wzgl´du na najwy˝sze ryzyko kredytowe oraz
niskà p∏ynnoÊç). Im wy˝sza jest wi´c wartoÊç udzielonych kredytów w stosunku
do sumy aktywów, tym wy˝sze jest ryzyko, ˝e w przypadku wystàpienia na wi´kszà skal´ niewyp∏acalnoÊci d∏u˝ników banku lub potrzeby szybkiego up∏ynnienia
aktywów, bank mo˝e mieç problemy z regulowaniem w∏asnych zobowiàzaƒ, poniewa˝ posiada relatywnie mniej p∏ynnych i bezpiecznych aktywów27.
Udzia∏ kredytów w aktywach to jedyny parametr w modelu o charakterze
destymulanty. Wy˝sze wartoÊci oznaczajà wy˝sze ryzyko i co za tym idzie – ni˝szy rating. W modelu maksymalnym poziomem zaanga˝owania banku w dzia∏alnoÊç kredytowà jest wartoÊç 70%, choç w przy analizie banków hipotecznych
mo˝na przyjàç, ˝e móg∏by on kszta∏towaç si´ na wy˝szym poziomie, ze wzgl´du
na lepsze zabazpieczenia wymagane przy udzielaniu kredytów hipotecznych.
Proponowany model nie uwzgl´dnia parametrów opisujàcych jakoÊç udzielonych kredytów (np. udzia∏ kredytów zagro˝onych), poniewa˝ za∏o˝one zosta∏o
korzystanie tylko z danych zawartych w sprawozdaniu finansowym banku. Kredyty o niskiej jakoÊci sà jednak w pewien sposób uwzgl´dnione w sprawozdaniu
finansowym, poniewa˝ na nale˝noÊci zagro˝one banki tworzà rezerwy, które obni˝ajà wynik finansowy. PoÊrednio kwestia ta odzwierciedlona jest wi´c we wskaênikach rentownoÊci.

27

J. Âwiderski, Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Mened˝era i Bankowca, Warszawa 1999, s. 91.
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RentownoÊç netto aktywów
Wskaênik rentownoÊci netto aktywów (ROA – Return On Assets) odnosi
si´ zarówno do bilansu, jak i rachunku wyników banku. Parametr ten ma w modelu wag´ 0,14 i liczony jest wed∏ug formu∏y:
zysk netto za ostatnie cztery kwarta∏y / Êrednia wartoÊç aktywów * 100%.
Ârednià wartoÊç aktywów oblicza si´ jako Êrednià arytmetycznà wartoÊci
aktywów z poczàtku i koƒca roku obrotowego. JeÊli dane z poczàtku roku nie sà
dost´pne – nale˝y przyjàç wartoÊç aktywów z koƒca roku.
Wskaênik ten okreÊla rentownoÊç ca∏ego majàtku banku (bez uwzgl´dniania êróde∏ jego finansowania). Im wy˝sza jest wartoÊç wskaênika, tym wy˝szà
efektywnoÊcià charakteryzuje si´ prowadzona przez bank dzia∏alnoÊç. Minimalna wartoÊç przyj´ta w modelu wynosi 0%, co oznacza, ˝e bank osiàgajàcy strat´
netto ma w tej kategorii rating na poziomie F lub G.
Warto zauwa˝yç, ˝e zastosowanie zamiast ROA wskaênika rentownoÊci kapita∏u (ROE) mija∏oby si´ z celem. Jakkolwiek w tym przypadku równie˝ wy˝sze wartoÊci wskaênika sà korzystne, jednak ocena tego wskaênika z punktu widzenia ryzyka kredytowego nie jest ju˝ tak jednoznaczna. Mo˝liwe jest bowiem
osiàganie wysokiego wskaênika ROE (przy porównywalnej wielkoÊci wypracowywanych zysków) poprzez utrzymywanie bardzo niskiego poziomu kapita∏u w∏asnego, co z kolei jest czynnikiem zwi´kszajàcym ryzyko kredytowe banku.
Mar˝a na dzia∏alnoÊci bankowej
Ostatnimi dwoma wskaênikami sà parametry odnoszàce si´ tylko do rachunku wyników. Pierwszy z nich (o wadze 0,10) to mar˝a na dzia∏alnoÊci bankowej, liczona wed∏ug formu∏y:
wynik dzia∏alnoÊci bankowej / przychody *100%.
Przychody banków, ze wzgl´du na specyficznà form´ publikacji ich rachunku wyników mo˝na liczyç w ró˝ny sposób. W proponowanym modelu przychody
to suma przychodów z tytu∏u odsetek i przychodów z tytu∏u prowizji. Nie sà wi´c
uwzgl´dniane przychody z udzia∏ów i akcji oraz wynik operacji finansowych
i wynik z pozycji wymiany. Nie uwzgl´dniane pozycje stanowià jednak zwykle
bardzo ma∏à cz´Êç przychodów banków. Ponadto banki w sprawozdaniach finansowych publikujà jedynie wynik (a nie przychody) z operacji finansowych oraz
z pozycji wymiany. Pozycje te mogà przyjmowac wartoÊci ujemne, tak wi´c wliczanie ich do ∏àcznej sumy przychodów obni˝a∏oby w takim przypadku ∏àczne
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przychody, co z kolei wp∏ywa∏oby na zwi´kszenie wartoÊci wskaênika mar˝y na
dzia∏alnoÊci bankowej oraz wskaênika mar˝y netto. Mog∏oby to wi´c fa∏szowaç
prawdziwy obraz sytuacji banku.
Wskaênik mar˝y na dzia∏alnoÊci bankowej pozwala okreÊliç jakà rentownoÊç wypracowuje bank na podstawowej dzia∏alnoÊci (przed uwzgl´dnieniem
kosztów dzia∏ania banku, amortyzacji oraz salda tworzonych i rozwiàzywanych
rezerw). Minimalny poziom wskaênika przyj´ty w modelu wynosi 50%.
Mar˝a netto
Wskaênik rentownoÊci netto (waga 0,08) liczony jest jako iloraz wyniku
netto i przychodów pomno˝ony przez 100%. Przychody liczone sà tu w taki sam
sposób, jak w przypadku wskaênika mar˝y na dzia∏alnoÊci bankowej.
Wynik netto uwzgl´dnia nie tylko rentownoÊç podstawowej dzia∏alnoÊci banku, lecz równie˝ poÊrednio jakoÊç portfela kredytowego banku, poniewa˝ jego pogorszenie wp∏ywa na zwi´kszenie stanu rezerw, a zatem obni˝a wynik na poziomie netto. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e banki majà pewnà swobod´ w kszta∏towaniu
swojej polityki rezerw, tak wi´c narastajàce problemy z jakoÊcià potfela kredytowego nie zawsze sà odzwierciedlane w bie˝àcych sprawozdaniach finansowych.
Wypracowywanie dodatniego wyniku netto jest konieczne do rozwoju banku
w d∏u˝szej perspektywie oraz do utrzymania kapita∏ów w∏asnych na nie zmniejszonym poziomie. Minimalnym poziomiem wskaênika przyj´tym w modelu jest 0%.

4.4. Rating koƒcowy
Do wyliczenia wszystkich wskaêników zastosowanych w modelu konieczne jest
posiadanie nast´pujàcych danych ze sprawozdania finansowego (rachunku zysków
i strat oraz bilansu) banku:
• wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci,
• przychody z tytu∏u odsetek,
• przychody z tytu∏u prowizji,
• wynik dzia∏alnoÊci bankowej,
• wynik netto,
• aktywa razem,
• nale˝noÊci od sektora niefinansowego,
• kapita∏ w∏asny.
O ile jest to mo˝liwe, nale˝y korzystaç z danych ze skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych. Choç zwykle ró˝nià si´ one jedynie nieznacznie od sprawozdaniaƒ jednostkowych, to odzwierciedlajà sytuacj´ finansowà ca∏ej grupy kapita∏owej banku, co w pewnych przypadkach mo˝e okazaç si´ istotne.
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Po wyliczeniu wartoÊci poszczególnych wskaêników nale˝y ustaliç do którego przedzia∏u (klasy ratingowej) nale˝y dany parametr. Ostateczny poziom ratingu – to wa˝ona Êrednia z wartoÊci ratingów dla poszczególnych wskaêników.
Aby jà wyliczyç, ka˝dej klasie ratingowej przypisana zosta∏a liczbowa wartoÊç,
zgodnie z malejàcà jakoÊcià kredytowà, jakà opisujà poszczególne klasy: od 7 punktów dla klasy A, do 1 punktu dla klasy G. Na przyk∏ad, wartoÊç wspó∏czynnika
wyp∏acalnoÊci na poziomie 14,2% to kategoria D, a wi´c 4 punkty; rentownoÊç
aktywów na poziomie 0,3% to kategoria E i 3 punkty. Wa˝ona Êrednia z szeÊciu
wartoÊci poszczególnych wskaêników daje rating koƒcowy, ustalany wed∏ug skali zaprezentowanej w tabeli 3.
Tabela 3. Skala dla wa˝onej Êredniej stosowana do ustalenia ratingu koƒcowego
WartoÊç Êredniej
Rating

7–6,51

6,5–5,91

5,9–4,91

A

B

C

4,9–3,91 3,9–2,91 2,9–1,91
D

E

F

1,9–1
G

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Uzyskany rating koƒcowy jest miarà ryzyka kredytowego banku. Warto
jednak zwróciç uwag´, ˝e rating ten wyliczany jest na podstawie sprawozdania
finansowego obejmujàcego tylko jeden rok, a jego sk∏adowe oparte na pozycjach
z bilansu dotyczà wr´cz tylko jednego konkretnego dnia. Model nie uwzgl´dnia
wi´c dynamiki zjawisk zachodzàcych w banku. Mo˝na jednak za jego pomocà
oceniç kierunek zmian kondycji finansowej banku. Nale˝y w tym celu przeprowadziç wyliczenia ratingu dla kilku ostatnich lat. Minimalnym okresem pozwalajàcym na ocen´ tendencji dotyczàcych ryzyka kredytowego danego banku sà
trzy ostatnie lata obrotowe, jednak najlepiej, gdyby mo˝na by∏o oceniç za pomocà ratingu histori´ obejmujàcà co najmniej pi´ç lat.
Negatywne tendencje dotyczàce kszta∏towania si´ ogólnego poziomu ratingu (warto zwracaç tu równie˝ uwag´ na poziom Êredniej liczbowej, bowiem odzwierciedla ona precyzyjniej zachodzàce zmiany), jak te˝ poszczególnych wskaêników zastosowanych w modelu, powinny sk∏aniaç do ostro˝noÊci – w szczególnoÊci,
gdy aktualnie ustalony zosta∏ rating na najni˝szym poziomie inwestycyjnym (E).
Tak˝e ewentualne znaczne przekroczenie dopuszczalnych poziomów przez
poszczególne wskaêniki (wp∏ywajàce na istotne zwi´kszenie ryzyka) powinno,
mimo ogólnego ratingu na poziomie inwestycyjnym, sugerowaç rozwa˝enie mo˝liwoÊci wykluczenia danego banku z grona instytucji finansowych, z którymi
mo˝na nawiàzaç bezpiecznà wspó∏prac´.
Mo˝na zatem rozwa˝yç wprowadzenie mo˝liwoÊci korekty ratingu przez
osob´ analizujàcà dany bank w przypadku, gdyby model nie wychwyci∏ istotnych
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czynników ryzyka lub te˝ zjawisk pozytywnych. Ekstremalnie ryzykowny poziom
któregoÊ ze wzkaêników móg∏by uzasadniç obni˝k´ wyznaczonego przez system
ratingu. Podwy˝szyç rating mo˝na by∏oby natomiast na przyk∏ad w przypadku
banków hipotecznych, ze wzgl´du na wy˝szy bezpieczny poziom zaanga˝owania
w akcj´ kredytowà ni˝ to jest uwzgl´dnione w systemie (oczywiÊcie warunkiem
by∏by tu bezpieczny poziom pozosta∏ych wskaêników).
Równie˝ posiadanie przez bank strategicznego inwestora o wysokiej wiarygodnoÊci kredytowej (potwierdzonej odpowiednio wysokimi ratingami) mog∏oby przemawiaç za korektà ratingu w gór´. By∏by to pewien kompromis pomi´dzy podejÊciem polegajàcym na pok∏adaniu pe∏nego zaufania w posiadanym przez
bank inwestorze a analizà sytuacji samego banku.
Swoboda zmiany ratingu wyznaczonego przez system nie powinna jednak
byç zbyt szeroka i najlepiej, gdyby obejmowa∏a mo˝liwoÊç zmiany tylko o jednà
klas´.
Istotnà kwestià jest póêniejszy monitoring sytuacji poszczególnych banków, dla których rating zosta∏ ju˝ wyznaczony. Najwi´ksze bezpieczeƒstwo zapewnia∏aby kwartalna weryfikacja ratingów na podstawie sprawozdaƒ finansowych, obejmujàcych cztery ostatnie kwarta∏y. Swobodny dost´p do sprawozdaƒ
kwartalnych istnieje jednak w∏aÊciwie tylko w przypadku banków dopuszczonych
do publicznego obrotu. W przypadku pozosta∏ych banków mo˝na bowiem polegaç w∏aÊciwie tylko na okresowych (kwartalnych lub pó∏rocznych) zestawieniach
najwa˝niejszych pozycji z rachunków wyników oraz bilansów banków, sporzàdzanych przez gazety i czasopisma fachowe. Du˝a cz´Êç potencjalnych u˝ytkowników prezentowanego modelu nie ma jednak do nich dost´pu, a ponadto ich przydatnoÊç bywa ograniczona ze wzgl´du na fakt, ˝e cz´sto nie zawierajà one
wszystkich potrzebnych danych.
Wydaje si´ jednak, ˝e nawet coroczna weryfikacja ratingów powinna byç
wystarczajàca, poniewa˝ prezentowany system zosta∏ tak skonstruowany, ˝eby
mia∏ charakter systemu wczesnego ostrzegania i zapewnia∏ pewien margines
bezpieczeƒstwa, uwzgl´dniajàcy mo˝liwoÊç aktualizacji ratingu jedynie na podstawie rocznych sprawozdaƒ finansowych.

4.5. Wyliczenie ratingów dla 30 najwi´kszych banków
W tabeli 4 zaprezentowane zosta∏y ratingi za lata 2000–2003 dla 30 najwi´kszych banków w Polsce28.

28

Klasyfikacja banków wed∏ug sumy bilansowej na koniec 2003 roku. Zob.: dodatek Âwiat pieniàdza
– wyniki instytucji finansowych 2003, „Rzeczpospolita”, 03.06.2004 r.
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Tabela 4. Ratingi 30 najwi´kszych banków w Polsce
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nazwa banku
PKO BP
Pekao SA
Bank BPH
Bank Handlowy
ING BSK
BRE Bank
Kredyt Bank
BZ WBK
Bank Millenium
BG˚
Raiffeisen Bank
BGK
BOÂ
Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci
Fortis Bank
GE Capital Bank
Nordea
Lukas Bank
Rabobank Polska
Deutsche Bank Polska
ABN Amro
GE Bank Mieszkaniowy
Gentin Bank (d. GórnoÊlàski Bank Gospodarczy
Seciete Generale
Gospodarczy Bank Wielkopolski
Invest Bank
BNP-Paribas
WestLB Bank Polska
Bank Pocztowy
Deutsche Bank PBC

2000
F
E
D
D
E
D
F
E
E
F
F
C
D
b.d.
E
F
D
F
D
D
D
b.d.
E
b.d.
D
E
C
E
D
D

2001
E
D
D
C
E
E
E
E
E
F
E
C
E
b.d.
d
F
D
E
D
C
C
F
E
D
D
F
C
C
E
C

2002
D
D
E
C
E
F
F
E
D
F
E
B
E
E
D
E
D
E
E
C
C
E
E
C
E
E
C
D
E
C

2003
D
D
D
C
E
F
F
E
E
E
D
C
E
E
E
E
E
D
F
C
D
F
D
D
E
D
C
C
E
D

èród∏o: raporty roczne banków, „Rzeczpospolita”, „Miesi´cznik Finansowy BANK”29, obliczenia w∏asne.

Z przedstawionego zestawienia wynika, ˝e generalnie kondycja finansowa
najwi´kszych polskich banków jest dobra, jednak kilka banków prze˝ywa∏o w ostatnim czasie powa˝ne trudnoÊci. Ratingi F (czyli poni˝ej poziomu inwestycyjnego)
na koniec 2003 roku otrzyma∏y: BRE Bank, KredytBank, Rabobank Polska i GE
Bank Mieszkaniowy.
Pierwsze dwa z nich zosta∏y ju˝ znaczàco dokapitalizowane przez swoich
strategicznych akcjonariuszy i na koniec III. kwarta∏u 2004 roku majà rating na
poziomie E. GE Bank Mieszkaniowy zosta∏ pod koniec 2004 roku po∏àczony
29

„Rzeczpospolita” – dodatek Wyniki instytucji finansowych 2003 (z dnia 03.06.2004 r.) oraz dodatek Wyniki instytucji finansowych 2002 (z dnia 02.06.2003 r.); „Miesi´cznik Finansowy BANK” –
edycja specjalna – 50 najwi´kszych banków w Polsce, marzec 2002 r.
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z drugim polskim bankiem z grupy General Electric – GE Capital Bank, w wyniku czego powsta∏ GE Money Bank. Kondycj´ finansowà nowego banku b´dzie
mo˝na oceniç, kiedy dost´pne b´dzie jego sprawozdanie finansowe za 2004 rok.
Natomiast w przypadku Rabobank Polska dynamicznemu wzrostowi sumy bilansowej nie towarzyszy∏ w ostatnich latach odpowiedni wzrost kapita∏ów w∏asnych,
co przy generalnie niskiej rentownoÊci zaowocowa∏o na koniec 2003 roku ratingiem na granicy E i F. Wydaje si´, ˝e – aby móc si´ dalej rozwijaç – bank ten
równie˝ b´dzie musia∏ zostaç w najbli˝szym czasie dokapitalizowany.
Warto zwróciç uwag´ na fakt, ˝e nawet najwi´kszy polski bank, jakim jest
PKO BP, w 2000 roku oceniony zosta∏ przez model jako zbyt ryzykowny. Do podobnego wniosku doszed∏ najprawdopodobniej równie˝ w∏aÊciciel banku (Skarb
Paƒstwa), poniewa˝ w 2001 roku zosta∏ znacznie podniesiony kapita∏ akcyjny
banku.

5. Podsumowanie
Kwestia oceny ryzyka wystàpienia niewyp∏acalnoÊci banków powinna mieç pierwszorz´dne znaczenie dla ich klientów, powierzajàcych im cz´sto bardzo wysokie
kwoty. Bankructwo banku oznacza bowiem dla wielu deponentów utrat´ znacznej cz´Êci lub nawet ca∏oÊci ulokowanych Êrodków. Tymczasem zagadnienia zwiàzane z ocenà bezpieczeƒstwa banków sà czesto lekcewa˝one, a klienci przy wyborze banku, w którym ulokujà pieniàdze, kierujà si´ cz´sto jedynie atrakcyjnoÊcià
oferty produktowej.
Rosnàca rola tych instytucji finansowych w gospodarce b´dzie oznacza∏a
wzrost skali kwot, jakie b´dà podlega∏y ekspozycji na ryzyko kredytowe poszczególnych banków. Dlatego kwestia oceny ryzyka utraty kapita∏u w wyniku bankructwa poszczególnych banków b´dzie mia∏a coraz wi´ksze znaczenie.
Istnieje wi´c potrzeba upowszechnienia narz´dzi s∏u˝àcych ocenie ryzyka
niewyp∏acalnoÊci banków. Ze wzgl´du na potencjalnie bardzo szerokie grono zainteresowanych podmiotów – posiadajàcych przy tym czesto niewielkà wiedz´ na
temat finansów i ryzyka kredytowego – narz´dzia te powinny byç mo˝liwie uniwersalne i proste. Ocena kondycji finansowej banku powinna byç równie˝ mo˝liwie szybka i efektywna, a jej wynik ∏atwy do interpretacji.
Warunki te spe∏nia zaprezentowany system ratingowy, który umo˝liwia przeprowadzenie oceny kondycji finansowej banku nawet tylko po wizycie na jego stronie internetowej i pobraniu raportu rocznego, zawierajàcego sprawozdanie finansowe. Zamiana liczbowego wyniku analizy na oznaczenie literowe dodatkowo
u∏atwia interpretacj´ uzyskanego wyniku.
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System ten zosta∏ z powodzeniem zweryfikowany na rzeczywistych danych
i mo˝e stanowiç zarówno gotowy model s∏u˝àcy do wyznaczania ratingów, jak równie˝ s∏u˝yç za podstaw´ przy tworzeniu w∏asnych systemów oceny ryzyka kredytowego banków.

6. Bibliografia
1. 50 najwi´kszych banków w Polsce, „Miesi´cznik Finansowy BANK”, edycja specjalna – marzec 2002 r.
2. Bajda M., Wykorzystanie systemu ratingowego przy inwestycjach w papiery
d∏u˝ne emitowane przez przedsi´biorstwa, Studia i Prace Kolegium Zarzàdzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 51, Szko∏a G∏ówna Handlowa w Warszawie,
2004.
3. Bank Ratings Guide, Standard&Poor’s, New York, paêdziernik 2004.
4. Financial Institutions Criteria, Sandard&Poor’s, New York, styczeƒ 1999.
5. Iwanicz-Drozdowska M., Metody oceny dzia∏alnoÊci banku, Poltext, Warszawa
1999.
6. Komisja Nadzoru Bankowego 1998–2003, KNB, Warszawa 2004.
7. Nowoczesny i efektywny rating kredytowy w polskiej bankowoÊci – materia∏y
ze szkolenia, eForum, Warszawa 15–16.03.2004.
8. Raport o stabilnoÊci systemu finansowego 2003, Narodowy Bank Polski, Warszawa, maj 2004.
9. Raport Roczny 2003, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2004.
10. S&P: banki ryzykujà bankructwo, Parkiet, 26.10.2004.
11. Sytuacja finansowa banków w 2003 roku. Synteza, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa, maj 2004.
12. Âwiderski J., Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Mened˝era i Bankowca, Warszawa 1999.
13. Uchwa∏a Nr 1/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci banków i sporzàdzania informacji dodatkowej (Dz.Urz. NBP Nr 14 z dnia 19.06.2004 r., poz. 27).
14. Uchwa∏a Nr 2/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r.
w sprawie szczególnych zasad sporzàdzania przez banki skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych (Dz.Urz. NBP Nr 14 z dnia 19.06.2004 r., poz. 28).
15. Uchwa∏a Nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12.12.2001 r.
16. Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku ze zm. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447).
17. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
ze zm. (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131).
18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665).

30

Miros∏aw Bajda

19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U.
Nr 140, poz. 938).
20. Wyniki instytucji finansowych 2002, „Rzeczpospolita”, 02.06.2003 r.
21. Wyniki instytucji finansowych 2003, „Rzeczpospolita”, 03.06.2004 r.
22. Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upad∏oÊci przedsi´biorstwa i banku. Systemy
wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002.
23. Zaleska M., Âlàzak E., Analiza sektorów bankowych w nowych krajach cz∏onkowskich Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia, „Bank i Kredyt”, Nr 9/2004,
Warszawa 2004.

Jadwiga BreÊ-B∏a˝ejczyk
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Bancassurance – sukces czy pora˝ka?
1. Wprowadzenie
W latach 60. na rynku finansowym Europy Zachodniej pojawi∏o si´ nowe zjawisko nazywane bancassurance1, czyli wspó∏praca banków z towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu oferowania klientom produktów bankowych i ubezpieczeniowych. Wspó∏praca ta by∏a elementem strategii rozumianej, jako oferowanie
ró˝norodnych produktów finansowych zintegrowanych w pakiety us∏ug fnasowych2, na Zachodzie okreÊlanych mianem financial service, natomiast w Polsce
„bankowoÊç ubezpieczeniowa” czy te˝ „ubezpieczenia bankowe”.
Mira˝ bankowych instytucji finansowych z partnerami ubezpieczeniowymi
sta∏ si´ przedmiotem wielokrotnych rozwa˝aƒ i nadal nim pozostanie przez wzglàd
na fakt, i˝ stale nie mamy pewnoÊci, czy aby jest to korzystne zjawisko dla rynku finansowego. Rozwa˝ania niniejszej pracy a tak˝e przytoczone przyk∏ady z rynku, majà na celu przybli˝enie nam skali tego zjawiska oraz rezultatów jego funkcjonowania, zarówno w Polsce, jak i Europie oraz Êwiecie, co pozwoliç mo˝e na
utwierdzeniu si´ w przekonaniu, i˝ przedmiotowe zjawisko przynosi lub przyniesie w przysz∏oÊci zamierzone efekty.
Zarówno sektor bankowy, jak i ubezpieczeniowy to podstawa systemu finansowego paƒstwa. Oba systemy zajmujà si´ obrotem Êrodków pieni´˝nych, jednak˝e w rzeczywistoÊci wiele ich ró˝ni.
Firmy ubezpieczeniowe oferujàce ubezpieczenia swoim klientom, oferujà coÊ
co nie stanowi konsumpcji bie˝àcej, a jest przesuni´te w czasie. Klienci d∏ugookresowo gromadzà kapita∏, p∏acà sk∏adki, zaÊ z produktów korzystajà dopiero
z regu∏y po pewnym czasie, niekiedy pod koniec ˝ycia. Obecnie stopniowo to ulega zmianie przez wzglàd na zainteresowania klienta i rozwój rynku, ale mimo
wszystko nie jest to konsumpcja bie˝àca. Banki oferujà konsumpcj´ bie˝àcà, pro1

2

M. Ko∏owacik, To dopiero poczàtek drogi, „Gazeta Bankowa”, Nr 22 (814)/2004, s. 23. Bancassurance, s∏owo to szczególnie aktywnie stosowane w latach 80-tych o rodowodzie francuskim, oznacza tworzenie i dystrybucj´ produktów o charakterze ubezpieczniowym przez oddzia∏y banków,
w szerszym znaczeniu okreÊla maria˝ bankowych instytucji finansowych z partnerami ubezpieczeniowymi.
R. Pajewska, Bancassurance w Unii Europejskiej, w: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, praca
zbiorowa pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa 2003, s. 314.
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dukty, które konsumuje si´ natychmiast, a sp∏aca w póêniejszym czasie, np. kredyty. Wynikiem specyfiki Êwiadczonych us∏ug spo∏eczny odbiór banku jest bardziej intensywny anie˝eli firmy ubezpieczeniowej, czego nast´pstwem jest odmienne podejÊcie klienta do sprzeda˝y us∏ug finansowych obu instytucji.
Realizacj´ sprzeda˝y swoich produktów banki organizujà poprzez sieç oddzia∏ów, do których klienci przychodzà osobiÊcie. Natomiast firmy ubezpieczeniowe swoje produkty rozprowadzajà za sprawà agentów, dla których oddzia∏y stanowià jedynie miejsca zbiorcze, miejsca spotkaƒ, sk∏adania wniosków. Sprzeda˝
produktów przez banki jest raczej pasywna, chocia˝ ostatnio stopniowo ulega to
zmianie, niektóre z banków wr´cz agresywnie naciskajà poprzez swoich pracowników na klienta „zmuszajàc” go do nabycia swoich produktów. Znakomitym przyk∏adem takiej sytuacji jest np. w Polsce Kredyt Bank. Natomiast firmy ubezpieczeniowe prowadzà g∏ównie aktywnà sprzeda˝ swoich produktów. Poprzez sieç
swoich agentów wychodzà do klientów zach´cajàc, niekiedy „delikatnie zmuszajàc” do nabycia swoich produktów. Kontakt banków z klientami jest raczej bezosobowy, zaÊ firm ubezpieczeniowych ma charakter bardziej spersonalizowany.
Równie˝ odmiennie kszta∏tujà si´ tu koszty utrzymywania sieci sprzeda˝y. Banki p∏acà swoim pracownikom sta∏e pensje za sta∏e godziny pracy. Firmy ubezpieczeniowe wspó∏pracujà z agentami, którzy prowadzà w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà, Êwiadczàc us∏ugi na ich korzyÊç za okreÊlonà stawk´ prowizyjnà.
Tak wi´c, klienci banków stanowià nowà jeszcze nie odkrytà i w zasadzie
niepozyskanà grup´, w stosunku do której mo˝na wyjÊç nie tylko z ofertà nowych produktów bankowych czy ubezpieczeniowych, lecz wspólnych produktów,
tzw. bancassurance, co jak mog∏o si´ wydawaç, nie kolidowa∏oby z w∏asnymi interesami banków czy firm ubezpieczeniowych. Logicznie rozumujàc, na podstawie powy˝szych rozwa˝aƒ, wygodniej by by∏o dla klienta mieç jednego wyposa˝onego w pe∏en zestaw produktów doradc´ finansowego.

2. BankowoÊç ubezpieczeniowa w Êwiecie
Dynamiczny rozwój bancassurance przypada na lata 80. i 90. Pierwsze grupy
bankowo-ubezpieczeniowe pojawi∏y si´ w Anglii i Francji, gdy banki komercyjne
oferowa∏y proste produkty z zakresu ubezpieczeƒ na ˝ycie, póêniej ubezpieczeƒ
majàtkowych.
Stopniowo dochodzi∏o do powstawania tzw. porozumieƒ bankowo-ubezpieczeniowych, których rozwój by∏ mo˝liwy dzi´ki liberalizacji przepisów prawnych.
Powodem ich powstania by∏a sytuacja, w której popyt na jeden typ us∏ugi finansowej rodzi∏ ch´ç i potrzeb´ nabycia innych, cz´sto komplemetarnych produktów
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czy us∏ug. Przyk∏adem tego zjawiska mogà byç osoby, które to zaciàgajàc kredyt
w banku, jednoczeÊnie potrzebujà a niekiedy sà obligowane do zabezpieczenia
sp∏aty tego kredytu w postaci polisy na ˝ycie. W wyniku zapotrzebowania klientów na kompleksowà obs∏ug´ w ramach jednej instytucji finansowej narodzi∏a sie
koncepcja powstania tzw. galerii handlowych, w których mo˝na by∏oby zaspokoiç wszelkie zró˝nicowane potrzeby.
Sukcesy instytucji finansowych w dziedzinie bancassurance w Europie i na
Êwiecie, jak si´ okaza∏o by∏y i sà nadal zró˝nicowane. Dosyç dobrze wyglàda∏a
sytuacja we Francji. Czynnikiem decydujàcym w tej sprawie by∏a ch´ç przeciwdzia∏ania zmniejszajàcej si´ sk∏onnoÊci do oszcz´dzania i spowolnieniu gospodarki, preferencje podatkowe dla inwestujàcych w polisy ubezpieczeniowe, problemy
systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz zaufanie i przywiàzanie do instytucji bankowych. Szczególnie dobrze w dziedzinie sprzeda˝y ubezpieczeƒ kszta∏towa∏a si´
sytuacja banków. Lata 90. przynios∏y ma∏e spowolnienie sprzeda˝y polis, ale nadal banki mia∏y wiodàcà przewag´ w tym zakresie na rynku. W 2002 roku ich
udzia∏ wynosi∏ 61%, a prognozy na przysz∏oÊç wskazywa∏y na liczb´ 70%3.
Podobnie dobrze wyglàda∏a sytuacja w Hiszpanii. Oko∏o 77% polis ˝yciowych by∏o tam dystrybutowanych przez banki, natomiast wzrost na przysz∏oÊç
szacowano na oko∏o 80%4. By∏o to wynikiem zawierania umów pomi´dzy najwi´kszymi ubezpieczycielami a lokalnymi bankami. Firmy takie, jak Allianz, Fortis czy Aviva poprzez banki uzyskiwa∏y dost´p do oko∏o 40-milionowego rynku
klientów.
O du˝ym sukcesie w tej kwestii mo˝na mówiç we W∏oszech. Pod koniec
2002 roku poprzez banki sprzedano tu ponad 55% polis ˝yciowych.
Do grona europejskich krajów, gdzie przyj´∏a si´ idea bancassurance, w tym
zakresie zaliczyç nale˝a∏oby równie˝ Austri´, Belgi´, Holandi´ oraz paƒstwa
skandynawskie. Europejskimi sceptykami przedmiotowej koncepcji z pewnoÊcià
okaza∏y si´ Wielka Brytania (18% udzia∏u w sprzeda˝y) oraz Niemcy (19% udzia∏u w sprzeda˝y). Kraje te w przeciwieƒstwie do Holandii, Szwecji czy Francji stanowià najbardziej skoncentrowane i najwi´ksze rynki finansowe Europy. Wynika
to z ich organów regulujàcych rynek, jak i tradycyjnego podejÊcia do sprzeda˝y
us∏ug finansowych5.
Jednak˝e Brytyjczycy, ale równie˝ i Amerykanie (bioràc pod uwag´ rynek
Êwiatowy) sk∏aniali si´ ku tradycyjnemu modelowi, gdy˝ ich obwarowania legi-

3

4
5

L. Or´ziak, Jednolity rynek ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej, Szko∏a G∏ówna Handlowa, Warszawa 1997, s. 79.
M. Ko∏owacik, To dopiero poczàtek..., op. cit., s. 24.
Tam˝e.
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slacyjne nie pozwoli∏yby na dynamiczny rozwój bancassurance. Zjawisko to nadal tam pozostaje we wczesnym stadium rozwoju. Zarówno w Wiekiej Brytanii,
jak i USA banki nigdy nie odgrywa∏y znaczàcej roli w tworzeniu bancassurance,
tak jak to mia∏o miejsce w Europie Kontynentalnej. Systemy finansowe tych krajów by∏y raczej ukierunkowane na rynek papierów wartoÊciowych.
Szczególnie negatywnie zjawisko bancassurance zapisa∏o si´ na Zachodzie
w zwiàzku z kilkoma, jak si´ okaza∏o przynoszàcymi straty fuzjami. Najg∏oÊniejsze sta∏y si´ dwukrotne zakupy firm ubezpieczeniowych przez brytyjski Lloyds
TSB (Abbey Life i Scottish Windows). Pierwsza firma pope∏ni∏a b∏àd, dajàc swoim ubezpieczonym nadmierne i trudne do zrealizowania gwarancje. Druga zaÊ
okaza∏a si´ kosztownà inwestycjà. Kolejnym problematycznym zakupem by∏ dla
Credit Suisse Winterthur6. Bank w tym przypadku zdecydowa∏ si´ na zakup
ubezpieczyciela, aby chroniç swà pozycj´ rynkowà, poprzez co zmuszony zosta∏
do kosztownych zastrzyków finansowych. Kolejnym tego typu przyk∏adem by∏o
nabycie przez firm´ ubezpieczeniowà Allianz AG Dresdner Banku7. Przypuszcza
si´, i˝ jedynie pot´ga finansowa tego najwi´kszego europejskiego ubezpieczyciela
uchroni∏a Dresdner Bank przez konsekwencjami udzielonych wczeÊniej z∏ych
kredytów.
W tyle za Europà pozostawa∏a równie˝ Japonia, gdzie do koƒca lat 90.
obowiàzywa∏y przepisy uniemo˝liwiajàce Êcis∏à wspó∏prac´ banków z ubezpieczycielami. Obecnie, kilka lat po liberalizacji, ju˝ wszystkie wi´ksze grupy kapita∏owe – Mizuho, Sumimoto, Mitsubishi i UPJ – sà kapita∏owo powiàzane z towarzystwami ubezpieczeniowymi8.
Natomiast na innych znaczàcych rynkach azjatyckich (np. w Korei) rozwój
bancassurance, mo˝na powiedzieç, ˝e dopiero si´ rozpoczà∏, dzi´ki deregulacji tamtejszych rynków.
Dosyç dobrze równie˝ rozwija∏a si´ wspó∏praca bankowo-ubezpieczeniowa
w krajach takich, jak Brazylia, Argentyna czy Meksyk. By∏a to oczywiÊcie zas∏uga zagranicznych instytucji finansowych (m.in. hiszpaƒskich), które wprowadzi∏y w tych krajach swoje modele dystrybucji9.

6
7

8
9

M. Ko∏owacik, To dopiero poczàtek..., op. cit., s. 25.
Zob. szerzej: J. BreÊ, Fuzja firmy Allianz z Dresdner Bank przyczynà powstania niemieckiego giganta finansowego, w: Studia i Prace Kolegium Zarzàdzania i Finansów, Zeszyt Naukowy Nr 22,
Szko∏a G∏ówna Handlowa, Warszawa 2001, s. 120–124.
M. Kossowski, Goràczka ∏àczenia – Bancassurance, „Gazeta Wyborcza”, lipiec 2003.
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Formy prawne
Dominujàcy typ
porozumienia
produktu
Banki posiadajà w∏asne W przewa˝ajàcym
przedsi´biorstwa filialne stopniu ubezpieczenia
na ˝ycie z funduszem
inwestycyjnym,
certyfikaty
ubezpieczeniowe
Wi´kszoÊç banków
Nieznacznie przewa˝ajà
posiada w∏asne filie
ubezpieczenia na ˝ycie,
w postaci towarzystw
choç ubezpieczenia
ubezpieczeniowych
majàtkowe równie˝ majà
wysoki udzia∏
w sprzeda˝y
Dominujà g∏ównie
Ubezpieczenia na ˝ycie,
umowy o dystrybucj´
emerytalne, kasy
polis poprzez banki
oszcz´dnoÊciowobudowlane

Na poczàtku lat 90. du˝y
wzrost, obecnie znaczne
zahamowanie tempa
wzrostu

Ârednio o 13%, doÊç
wysoka dynamika
sprzeda˝y

Dynamika wzrostu

Ze wzgl´du na niskà
dynamik´ sprzeda˝y
ogó∏em dynamika
sprzeda˝y produktów
bankowoubezpieczeniowych jest
niewielka
Szwecja Dominuje model
G∏ównie ubezpieczenia
Ze wzgl´du na ogólnà
otwierania przez
na ˝ycie o charakterze
dojrza∏oÊç rynku
towarzystwa w∏asnych
oszcz´dnoÊciowym, plany ubezpieczeniowego
banków
emerytalne
wzrost rynku jest
bardzo niski
Holandia ING lider na rynku
Najwi´kszy wzrost
Od kilku lat ze wzgl´du
posiada zintegrowany
ubezpieczeƒ przed
na zahamowanie wzrostu
system dystrybucji
1991 rokiem, g∏ównie
rynku ubezpieczeƒ na
i obs∏ugi polis; poza tym emerytalnych
˝ycie i pozosta∏ych
umowy o sprzeda˝y polis i rentowych, zdrowotnych osobowych sprzedawane
przez oddzia∏y bankowe i wypadkowych
sà one na sta∏ym
poziomie

Wielka
Brytania

Belgia

Francja

Kraje

Bardzo du˝a

25% w zakresie
indywidualnych
ubezpieczeƒ na ˝ycie;
pozosta∏e osobowe – 5%

50% w zakresie
Znaczna
indywidualnych
ubezpieczeƒ na ˝ycie;
pozosta∏e osobowe – 12%

Niewielka

Bardzo du˝a

24% w zakresie
indywidualnych
ubezpieczeƒ na ˝ycie;
pozosta∏e osobowe – 5%

30% w zakresie
indywidualnych
ubezpieczeƒ na ˝ycie;
pozosta∏e osobowe – 5%

Udzia∏ sprzeda˝y
IntensywnoÊç
za poÊrednictwem banku powiàzaƒ na rynku*
50% w zakresie
Bardzo du˝a
indywidualnych
ubezpieczeƒ na ˝ycie;
pozosta∏e osobowe – 10%

Tabela 1. Najwa˝niejsze cechy sojuszy bankowo-ubezpieczeniowych na rynku europejskim
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Formy prawne
porozumienia
Niektóre banki posiadajà
swoje towarzystwa
w zakresie ubezpieczeƒ
majàtkowych
i pozosta∏ych, poza tym
dominujà umowy
w zakresie dystrybucji
polis
Du˝e banki, tj. Citibank
i Deutsche Bank,
posiadajà w∏asne firmy
ubezpieczeniowe,
pozosta∏e podpisa∏y
umowy
z ubezpieczycielami
o dystrybucj´ polis
Ubezpieczenia
emerytalne i rentowe,
ogólne ubezpieczenia
osobowe

Dominujàcy typ
produktu
G∏ówne ubezpieczenia
komunikacyjne
i pozosta∏e majàtkowe,
brak produktów
z zakresu ubezpieczeƒ
osobowych

Niska ze wzgl´du na
du˝à dojrza∏oÊç rynku

Wysoka (ponad 20%)

Dynamika wzrostu

14% w zakresie
indywidualnych
ubezpieczeƒ na ˝ycie;
pozosta∏e osobowe – 4%

Niewielka

Udzia∏ sprzeda˝y
IntensywnoÊç
za poÊrednictwem banku powiàzaƒ na rynku*
40% w zakresie
Znaczna
indywidualnych
ubezpieczeƒ na ˝ycie;
pozosta∏e osobowe – 6%

èród∏o: Renata Pajewska, Bancassurance w Unii Europejskiej, w: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod red. J. Monkiewicza, Poltext,
Warszawa 2003, s. 344–345.

* Skala ocen: intensywnoÊç bardzo du˝a, znaczna, niewielka.

Niemcy

W∏ochy

Kraje

Tabela 1. (cd.)
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3. BankowoÊç ubezpieczeniowa w Polsce
Zjawisko bancassurance w Polsce nie odnios∏o, jak dotychczas, szczególnych sukcesów i nadal nie odnosi. Sprzeda˝ polis w bankach okaza∏a si´ ma∏o efektowna,
nie mia∏o to jednak wi´kszego znaczenia przez wzglàd na inne priorytety zadaƒ.
W 1990 roku Bank Pekao i grupa AIG podj´∏y prób´ sprzeda˝y polis firmy Amplico Life w okienkach banku, jednak˝e skoƒczy∏o si´ to fiaskiem. Podobnie by∏o z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym i firmà ubezpieczeniowà Commercial
Union. Nieco lepiej sprawa wyglàda∏a z grupà ING oraz Bankiem Âlàskim. Natomiast partnerstwo w ramach bancassurance BG˚-tu i firmy Allianz nie przynios∏o oczekiwanych rezultatów. Wspó∏praca bankowo-ubezpieczeniowa w realiach
polskich by∏a raczej sztuczna i wymuszona. Wchodzàce na rynek firmy ubezpieczeniowe musia∏y mieç polskiego partnera. Po zniesieniu tego obowiàzku sytuacja mia∏a ulec zmianie na bardziej zbli˝onà do potrzeb rzeczywistych.
Obecnie na rynku polskim w ramach bancassurance oficjalnie dzia∏ajà mi´dzy innymi takie towarzystwa, jak Allianz Polska wraz z Unicredito Italiano,
które jest wspó∏w∏aÊcicielem Pekao; Cardif, Europa z Multibankiem i PKO Bankiem Polskim; Nordea ˚ycie wraz z Nordea Bank Polska; Energo Hestia z Bankiem BPH; Warta i Warta Vita wraz z Kredyt Bankiem; PZU z Bankiem Millennium10.
Najbardziej znanymi produktami w ramach tej dzia∏alnoÊci sà ubezpieczenia na ˝ycie posiadaczy kont bankowych, zawierajàce niekiedy ochron´ na wypadek zgonu czy inwalidztwa. Kolejnymi sà karty kredytowe, zawierajàce ubezpieczenia od kradzie˝y i skutków utraty lub w ramach tej karty bardziej szczegó∏owa
ochrona nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków, która gwarantuje wyp∏at´ przy
drobnych zdarzeniach. Poza tym, oferowane sà w ramach kont ubezpieczenia turystyczne, pakiety odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym i inne.
PodkreÊliç nale˝y tu jednak, i˝ w praktyce sytuacja wyglàda zupe∏nie inaczej. W sektorze bankowym na rynku polskim wyró˝niç mo˝emy cz´Êç banków,
które nie majà zwiàzków kapita∏owych z firmami ubezpieczeniowymi (np. PKO
Bank Polski, Bank BPH, Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej) a w przypadku bancassurance wi´cej si´ tu mówi ni˝ rzeczywiÊcie czyni. Drugà cz´Êç stanowià banki nale˝àce do tzw. grup bankowo-ubezpieczeniowych (np. ING Bank Âlàski,
Kredyt Bank). Wbrew pozorom tu równie˝ stan rzeczywisty odbiega od pierwotnych za∏o˝eƒ. Sprzeda˝ produktów firmy ubezpieczeniowej w ramach bancassurance przez Kredyt Bank w zasadzie ju˝ nie istnieje. Brak znajomoÊci produktu
ze strony klienta, byç mo˝e spowodowany nieodpowiednià reklamà, podejÊciem
10

M. Ko∏owacik, To dopiero poczàtek..., op. cit., s. 24.
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banku lub firmy przyczyni∏ si´ do rozpadu tej wspólpracy. ING oferuje ubezpieczenie dla posiadaczy kont osobistych, które to jest bezp∏atne, wi´c trudno tu
równie˝ mówiç o bancassurance.
Pomimo, i˝ Polska jest ju˝ cz∏onkiem Unii Europejskiej, nadal naszemu
rynkowi daleko do wyników osiàganych w innych krajach. Ciàgle pozostaje dystans do nadrobienia dzielàcy nas od krajów Unii Europejskiej. Obecnie dochody towarzystw ubezpieczeniowych z bancassurance stanowià w naszym kraju,
wed∏ug ró˝nych szacunków 2–3 % ∏àcznej wartoÊci zebranych sk∏adek. Dobrym
przejawem jest to, ˝e w Polsce instytucje finansowe powoli zaczynajà dostrzegaç
zalety wzajemnej wspó∏pracy, o czym Êwiadczy fakt, ˝e ju˝ ok. 25 banków sprzedaje produkty wraz z ubezpieczycielami11.

4. Podsumowanie
Reasumujàc, ponownie zastanawiamy si´, czy aby zjawisko „bakowoÊci ubezpieczeniowej” przynios∏o lub przyniesie w przyszloÊci oczekiwane efekty. Z powy˝szej krótkiej analizy wynika, i˝ sytuacja jest zró˝nicowana w zale˝noÊci od kraju, spo∏eczeƒstwa, prowadzonej polityki gospodarczej, a przede wszystkim rynku
finansowego, który w zasadzie rysuje si´ w dwóch p∏aszczyznach. Jedna to wspó∏praca banków i towarzystw ubezpieczeniowych i wynikajàce z tego produkty (np.
Polska). Druga zwiàzana jest bezpoÊrednio z procesem konsolidacji instytucji finansowych. Wyst´puje ona na bardziej rozwini´tych rynkach. Obecnie kraje, gdzie
olbrzymie kapita∏owo instytucje przejmowa∏y swoich partnerów (ubezpieczeniowych lub bankowych) stajà przed problemem nadmiernej koncentracji rynku
(Holandia, Francja, Szwecja itd.). Zaznaczyç nale˝y, i˝ przy rozwoju zjawiska
bancassurance oprócz kwestii prawnych, regulacji rynku, istotne sà równie˝ kwestie kulturowe. BankowoÊç ubezpieczeniowa szybciej rozwija∏a i rozwija si´ tam,
gdzie banki cieszà si´ szczególnym zaufaniem i powa˝aniem wÊród klientów (np.
Francja, Hiszpania).
Teoretycznie pojawienie si´ i rozkwit bancassurance powinien byç dla
klientów korzystny. Zwi´ksza on ich wygod´, zakres i kompleksowoÊç obs∏ugi
a konkurencja na rynku pozytywnie wp∏ywa na wysokoÊç cen oferowanych produktów. Wspó∏praca tego typu instytucji przy wspólnych przedsi´wzi´ciach (∏àczenie ofert i kreacja nowych produktów) przynosi prawdopodobnie pozytywne
skutki. Dyskusyjne pozostajà korzyÊci p∏ynàce z fuzji kapita∏owych, zwi´kszajà
one baz´ kapita∏owà, zmniejszajà koszty, wykorzystujà cross-selling, jest wi´kszy

11

Na podstawie www. expander.pl.
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przep∏yw know-how, ale sà jednoczeÊnie obarczone mo˝liwoÊcià nadmiernej koncentracji rynku i ujednoliceniu a nawet zmniejszeniu liczby dost´pnych produktów.
W ocenie Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà alians banku z firmà
ubezpieczeniowà mo˝e przyczyniç si´ do spadku wskaênika kosztów do dochodów poni˝ej 55%. Bankowcom na ca∏ym Êwiecie w zupe∏noÊci wystarcza to, aby
nawiàzywaç wspó∏prac´ z ubezpieczycielami12.
G∏ówni przedstawiciele rynku europejskiego wykazujà zró˝nicowane poglàdy co do korzyÊci p∏ynàcych z bancassurance. Na ∏amach tygodnika „The Economist” na ten temat wypowiadali si´ Anton van Rossum, szef banku Fortis,
oraz Henri de Castries, dyrektor wykonawczy AXA, najwi´kszego francuskiego
ubezpieczyciela. Holendersko-belgijska grupa Fortis by∏a pionierem idei bancassurance w Europie. Pomimo, i˝ Fortis odnotowa∏ ostatnio spore straty, jej szef
jest przekonany o samych zaletach tego typu wspó∏pracy. Van Rossum jest zdania, ˝e w czasach gie∏dowego zamieszania bancassurance pozwala grupie bankowo-ubezpieczeniowej pokryç straty w jednej bran˝y zyskami z drugiej. Tradycyjne oszcz´dnoÊci na koncie sta∏y si´ obecnie popularne, poniewa˝ inwestorzy
trzymajà si´ na odleg∏oÊç od funduszy inwestycyjnych, inwestujàcych w akcje.
Wed∏ug van Rossum, grupy kapita∏owe typu bancassurance mniej martwià si´
o kapita∏ ni˝ zwykli ubezpieczyciele, poniewa˝ majà wi´cej mo˝liwoÊci u˝ycia
swoich Êrodków, aby wygenerowaç zyski13.
Odmienne stanowisko prezentuje Henri de Castris, dyrektor AXA, który
nie jest przekonany o korzyÊciach p∏ynàcych ze wspó∏pracy tego typu. Twierdzi
on, ˝e bankowoÊç i ubezpieczenia sà zbyt ró˝nymi dziedzinami dzia∏alnoÊci, aby
ich ∏àczenie mia∏o sens. Sprzeda˝ ubezpieczeƒ jest tylko marginalnà dzia∏alnoÊcià dla wi´kszoÊci banków. De Castries przyznaje, ˝e bancassurance sprawdza
si´ w takich krajach, jak Belgia, gdzie ubezpieczenia nie sà sprzedawane przez
agentów ubezpieczeniowych, ale pojedynczy przyk∏ad nie mo˝e oznaczaç, ˝e bancassurance jest s∏usznà ideà w skali ogólnej14.
Zdaniem Andrew Goodwina z Commerzbanku, bancassurance tylko w niewielkim stopniu jest w stanie zmniejszyç koszty. Mo˝na to osiàgnàç w zakresie
technologii, ale ju˝ nie w zatrudnieniu, co ma za to niewàtpliwe zalety marketingowe, poniewa˝ pozwala upowszechniç swojà mark´15.
Louis Jordan z firmy konsultingowej Deloitte Touche Tohmatsu uwa˝a, ˝e
europejscy ubezpieczyciele i banki w przysz∏oÊci pójdà swoimi drogami. Przyk∏adem jest najwi´kszy amerykaƒski bank, Citigroup, który to pozby∏ si´ firmy
12
13
14
15

M. Kossowski, Goràczka ∏àczenia..., op. cit.
Na podstawie http:// dziennik.ryzyko.pl.
Ibidem.
Ibidem.
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ubezpieczeniowej Travelers Group. Równie˝ ubezpieczyciele b´dà w coraz wi´kszym stopniu wydzielaç i sprzedawaç dzia∏alnoÊci odmienne od ich podstawowych celów16.
Tak wi´c, analizujàc efekty ekonomiczne i organizacyjne w dzia∏alnoÊci
bankowo-ubezpieczeniowej, a tak˝e post´py w zakresie przepisów prawnych,
mo˝na si´ spodziewaç dalszego rozwoju tego zjawiska, ale tylko w niektórych
krajach Europy i Êwiata.
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SkutecznoÊç doboru papierów wartoÊciowych
do portfela na podstawie kryterium fundamentalnego
Przedmiotem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie dotyczàce mo˝liwoÊci skutecznego inwestowania Êrodków finansowych na rynku kapita∏owym z wy∏àcznym wykorzystaniem publicznie dost´pnych informacji. W cz´Êci poczàtkowej pracy przedstawiony jest model CAPM oraz sformu∏owane sà podstawy
teoretyczne hipotezy efektywnoÊci rynku kapita∏owego. Nast´pnie opisane sà wybrane anomalie gie∏dowe. W cz´Êci koƒcowej zaprezentowane sà rezultaty badaƒ
polegajàcych na budowaniu portfeli w oparciu o dany wskaênik fundamentalny
oraz sformu∏owane sà wnioski odnoÊnie mo˝liwoÊci osiàgania stopy zwrotu wy˝szej ni˝ indeks gie∏dowy.

1. Wprowadzenie
Najcz´Êciej wykorzystywanym modelem, s∏u˝àcym do opisu funkcjonowania rynku kapita∏owego, jest model wyceny aktywów kapita∏owych (CAPM). W wersji
zaproponowanej przez W. Sharpe’a1, J. Lintnera2 i J. Mossina3 zak∏ada on, i˝ wszyscy inwestorzy kierujà si´ ch´cià maksymalizacji oczekiwanej u˝ytecznoÊci posiadanego bogactwa. Realizacja tak wyznaczonego celu odbywa si´ przy za∏o˝eniu,
i˝ oczekiwania wszystkich uczestników rynku kapita∏owego sà jednorodne, zaÊ
dzia∏ania przez nich podejmowane charakteryzujà si´ awersjà do ryzyka4. Tak
okreÊlone warunki definiujà konstrukcj´ logicznà modelu CAPM. Opiera si´ ona
na przekonaniu stanowiàcym, i˝ spoÊród inwestycji o takim samym ryzyku podmioty preferujà te przynoszàce wy˝szà oczekiwanà stop´ zwrotu. JednoczeÊnie
ze zbioru mo˝liwoÊci inwestycyjnych o takiej samej oczekiwanej stopie zwrotu
sk∏onni sà oni wybieraç rozwiàzania charakteryzujàce si´ ni˝szym ryzykiem.
1

2

3
4

Zob. Sharpe W., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk,
„The Journal of Finance”, Vol. XIX, September 1964, No. 3.
Zob. Lintner J., Security Prices, Risk, and Maximal Gains from Diversification, „The Journal of
Finance”, Vol. XX, December 1965, No. 4.
Zob. Mossin J., Equilibrium of Capital Asset Prices, „Econometrica”, October 1966, No. 34.
W rzeczywistoÊci model wyceny aktywów kapita∏owych (CAPM) opiera si´ równie˝ na wielu innych
za∏o˝eniach. Ze wzgl´du jednak na to, i˝ przedstawienie ich wszystkich nie jest konieczne do omówienia analizowanego zagadnienia, zdecydowana wi´kszoÊç z nich jest pomini´ta.
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Warunek równowagi jednookresowej ex ante modelu W. Sharpe’a, J. Lintnera, J. Mossina okreÊlony jest przy pomocy nast´pujàcego równania:
E _ Rt i - RF, t = bt 9 E _ RM, t i - RF, t C,
gdzie:
E (Rt) – oczekiwana stopa zwrotu w okresie t,
RF,t – stopa zwrotu wolna od ryzyka w okresie t,
E (RM,t) – oczekiwana rynkowa stopa zwrotu w okresie t,
bt – parametr wyznaczajàcy si∏´ zale˝noÊci mi´dzy premià za ryzyko z danej inwestycji a premià za ryzyko rynkowe.
Wynika z niego, i˝ jedynym czynnikiem mogàcym sk∏oniç inwestora do
kupna bardziej ryzykownych walorów jest satysfakcjonujàca go premia w postaci dodatkowej stopy zwrotu. O ile poprawnoÊç teoretyczna takiego stwierdzenia
wydaje si´ byç oczywista, o tyle badania empiryczne nie zawsze potwierdzajà jego s∏usznoÊç. G∏ównà przyczynà powstajàcych rozbie˝noÊci jest brak w pe∏ni
efektywnego rynku kapita∏owego.

2. Hipoteza efektywnoÊci rynku kapita∏owego
W warunkach doskonale efektywnego rynku ceny dostarczajà prawid∏owych sygna∏ów dla [w∏aÊciwej – przyp. autora] alokacji zasobów5. PoprawnoÊç rozmieszczenia dost´pnych Êrodków pomi´dzy alternatywne ich zastosowania uto˝samiana
jest z sytuacjà, w której firmy mogà podejmowaç decyzje produkcyjno-inwestycyjne, zaÊ inwestorzy majà mo˝liwoÊç wyboru spoÊród walorów reprezentujàcych
prawa w∏asnoÊci, przy za∏o˝eniu, i˝ ceny tych praw w ka˝dym momencie w pe∏ni
odzwierciedlajà wszystkie dost´pne informacje6. Swoboda dzia∏aƒ w sferze realizowanej przez poszczególne przedsi´biorstwa polityki po∏àczona z pe∏nà inkorporacjà wszystkich wiadomoÊci w cenach, po których papiery wartoÊciowe sà nabywane, mo˝liwa jest wy∏àcznie w warunkach wewn´trznie oraz zewn´trznie
efektywnego rynku kapita∏owego7.
Wewn´trzna (operacyjna) efektywnoÊç rynku kapita∏owego to stan, w którym nie wyst´pujà ograniczenia w realizacji funkcji transakcyjnej ze strony po5

6
7

Fama E., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, „The Journal of Finance”, Vol. 25, No. 2, May 1970, s. 383.
Ibidem.
Por. Alexander G., Sharpe W., Bailey J., Fundamentals of Investments, Upper Saddle River, New
Jersey, 1980, s. 73.
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Êredników finansowych. Brak restrykcji odnoszàcych si´ do mo˝liwoÊci kupowania oraz zbywania papierów wartoÊciowych identyfikowany jest z sytuacjà, w której podmioty powo∏ane do realizacji sk∏adanych zleceƒ oferujà swoje us∏ugi przy
najni˝szym koszcie, zapewniajàcym im stop´ zwrotu w∏aÊciwà dla danego rodzaju czynnoÊci8. Minimalizacja obcià˝eƒ zwiàzanych z uczestnictwem w obrocie kapita∏owym mo˝liwa jest jedynie w warunkach doskona∏ej konkurencji zapewniajàcej niskie koszty oraz wysokà szybkoÊç dokonywanych transakcji.
SprawnoÊç przekazywania oraz realizacji zleceƒ przez poÊredników finansowych jest jednoczeÊnie êród∏em efektywnoÊci zewn´trznej (informacyjnej) uto˝samianej ze zdolnoÊcià rynku kapita∏owego do natychmiastowego oraz adekwatnego odzwierciedlenia ka˝dej informacji w cenach poszczególnych walorów.
Bezzw∏oczne oraz odpowiednie uwzgl´dnienie wszystkich wiadomoÊci w wartoÊciach rynkowych papierów wartoÊciowych stanowi warunek konieczny dla prawid∏owego transferu Êrodków od podmiotów dysponujàcych ich nadmiarem do
podmiotów zg∏aszajàcych na nie zapotrzebowanie. Proces przemieszczania funduszy opiera si´ na za∏o˝eniu, i˝ jednostki wyst´pujàce po stronie popytu dysponujà mo˝liwoÊcià uzyskania stopy zwrotu przekraczajàcej poziom ceny rynkowej
pozyskiwanych z zewnàtrz kapita∏ów. JednoczeÊnie przyjmuje si´, i˝ podmioty
posiadajàce nadwy˝ki finansowe, po wyczerpaniu wszystkich mo˝liwoÊci inwestycyjnych charakteryzujàcych si´ stopà zwrotu wy˝szà ni˝ ta, którà mogà uzyskaç
na rynku kapita∏owym, rezygnujà z samodzielnego wykorzystania Êrodków, udost´pniajàc je innym9.
Szczególnie wa˝nym elementem mechanizmu wyrównywania niedoborów
oraz nadwy˝ek jest rynkowy koszt pozyskania kapita∏u, okreÊlajàcy kraƒcowà
stop´ zwrotu, przy której podmioty decydujà si´ na podj´cie inwestycji10. W sytuacji, gdy oczekiwania zwiàzane z kszta∏towaniem si´ kraƒcowej stopy zwrotu
sà jednakowe zarówno w odniesieniu do podmiotów pozyskujàcych jak i lokujàcych Êrodki finansowe, bie˝àce ceny poszczególnych aktywów stanowià odzwierciedlenie wszystkich dost´pnych wiadomoÊci. Tak ukszta∏towana efektywnoÊç
wymaga od rynku spe∏niania nast´pujàcych warunków:
• brak kosztów transakcyjnych w obrocie papierami wartoÊciowymi,
• niczym nieograniczony dost´p wszystkich uczestników rynku do informacji,

8

9
10

Zob. Gajdka J., Waliƒska E., Zarzàdzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju RachunkowoÊci w Polsce, Warszawa, 1994, s. 101.
Ibidem, s. 103.
Ibidem, s. 101.
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• zgodnoÊç poglàdów wszystkich inwestorów odnoÊnie wp∏ywu nowych wiadomoÊci na bie˝àcà cen´ oraz rozk∏ad prawdopodobieƒstwa przysz∏ych
cen poszczególnych walorów11.
Wed∏ug E. Famy ˝aden rynek nie spe∏nia wy˝ej wymienionych warun12
ków . Nie jest to jednak powodem do negowania s∏usznoÊci efektywnoÊci rynku
w sensie prezentowanej teorii. Wynika to z faktu, i˝ brak kosztów transakcyjnych,
darmowy dost´p do wiadomoÊci oraz jednomyÊlnoÊç w interpretowaniu doniesieƒ
gie∏dowych sà elementami wystarczajàcymi lecz nie koniecznymi do pe∏nego odzwierciedlenia wszystkich informacji w bie˝àcych poziomach cen poszczególnych
aktywów finansowych. Powoduje to, i˝ mo˝liwe jest wystàpienie stanu efektywnoÊci czàstkowej, tj. efektywnoÊci w odniesieniu do danego zestawu wiadomoÊci.
Taki sposób analizy oznacza, i˝ decyzje podejmowane sà na podstawie zbioru informacji Ft – 1 zawierajàcego podzbiory, których elementami sà wielkoÊci historyczne, odnoszàce si´ do przesz∏ego „stanu rynku”. Informacje wczeÊniej uzyskane pozawalajà wyznaczyç funkcje g´stoÊci cen ¶ (p1, t + r, …, pn, t + r |Ft – 1) dla
okresów r = 0, 1, 2, …13. Na podstawie zestawu informacji wykorzystywanych przez
zbiorowoÊç inwestorów do wyznaczenia cen równowagi Ft – 1m rynek szacuje ∏àczny rozk∏ad prawdopodobieƒstwa dla okresu t. S∏u˝y on do okreÊlenia cen bie˝àcych poszczególnych aktywów14. Tym samym ceny w okresie t – 1 zale˝à wy∏àcznie od charakterystyk ich ∏àcznego rozk∏adu z okresu t15.
Za∏o˝enie efektywnoÊci rynku wymaga, aby przy wyznaczaniu ∏àcznego
rozk∏adu cen prawid∏owo wykorzystane zosta∏y wszystkie dost´pne wiadomoÊci,
majàce wp∏yw na kszta∏towanie równowagi rynkowej16. PodejÊcie takie narzuca
koniecznoÊç zrównania zestawów informacji posiadanych przez wszystkich inwestorów ze zbiorem danych, na podstawie których wyznaczana jest cena rynkowa
poszczególnych walorów. Oznacza to, i˝:
zt - 1 = ztm- 1.
Wynikajàce z wykorzystania jednakowych zestawów informacji zrównanie
wartoÊci rynkowych poszczególnych aktywów implikuje nast´pujàcà prawid∏owoÊç:
f _ Pt zt - 1i = f ` Pt ztm- 1j .
11

12
13
14
15
16

Zob. Fama E., Efficient Capital Markets. A Review of Theory and Empirical Work, „The Journal
of Finance”, Vol. 25, No. 2, May 1970, s. 387.
Ibidem.
Zob. Fama E., Foundations of Finance, Basic Books, New York, 1976, s. 135.
Ibidem.
Zob. Fama E., Reply, „The Journal of Finance”, Vol. XXXI, No. 1, March 1976, s. 143.
Ibidem.
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Wynika z niej, i˝ w bie˝àcych cenach rynkowych uwzgl´dnione sà wszystkie dost´pne informacje na temat ∏àcznego ich rozk∏adu. Przeprowadzenie powy˝szej analizy w odniesieniu do modelu równowagi rynkowej skutkuje wystàpieniem zale˝noÊci w postaci:
E ` pu j, t + 1 zt j = 91 + E `ruj, t + 1 zt jC pj, t .
Równanie to pokazuje, i˝ oczekiwana cena waloru j, wynikajàca z uwzgl´dnienia wszystkich dost´pnych wiadomoÊci w okresie t, równa jest co do wartoÊci
sumie ceny bie˝àcej z okresu poprzedniego i oczekiwanego zwrotu z transakcji
dokonanych na podstawie zbioru informacji Ft. Wyra˝enie równowagi rynkowej
w kategoriach oczekiwanego zwrotu w pe∏ni odzwierciedlajàcego dost´pnà informacj´ oznacza, i˝ opracowanie systemu transakcyjnego pozwalajàcego regularnie
odnosiç korzyÊci jest niemo˝liwe. Tym samym ró˝nica mi´dzy przysz∏à cenà aktywu a jego wartoÊcià oczekiwanà, definiowana jako:
xj, t + 1 = pj, t + 1 - E ` pp, t + 1 zt j,
w warunkach rynku efektywnego jest zerowa, tzn.:
E ` xuj, t + 1 zt j = 0.
Powy˝sze równanie, stanowiàce warunek uczciwej gry, pokazuje, i˝ na rynku efektywnym bie˝àce ceny w pe∏ni odzwierciedlajà wszystkie dost´pne informacje i sà zgodne z wià˝àcym si´ z nim ryzykiem17. NiejednorodnoÊç poj´cia wszystkie dost´pne informacje jest przyczynà podzia∏u hipotezy efektywnoÊci rynku na
trzy wersje: s∏abà, mocnà oraz umiarkowanà.

3. Formy efektywnoÊci rynku
S∏aba wersja hipotezy efektywnoÊci zak∏ada, i˝ ceny rynkowe sà niezale˝ne. W statystycznej terminologii stwierdzenie takie równoznaczne jest z tym, i˝ rozk∏ad
prawdopodobieƒstwa zmiany ceny w okresie t nie zale˝y od sekwencji jej zmian
w okresach przesz∏ych18. Brak relacji przyczynowo-skutkowych pomi´dzy cenami
w poszczególnych przedzia∏ach czasowych Êwiadczy o tym, i˝ mechanizm generowania wartoÊci rynkowych nie jest zwiàzany z ˝adnymi rozpoznawalnymi czyn17
18

Reilly F., Brown K., Analiza, inwestycje i zarzàdzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001, s. 297.
Zob. Fama E., The Behavior of Stock Prices, „Journal of Business”, Vol. 38, Issue 1, January 65,
s. 35.
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nikami. Oznacza to, i˝ wiedza na temat przesz∏ych fluktuacji gie∏dowych nie mo˝e byç wykorzystana do zwi´kszenia stopy zwrotu w przysz∏oÊci. Stwierdzenie
takie jest podstawà bardziej ogólnego wniosku stanowiàcego, i˝ znajomoÊç historycznych danych jest zupe∏nie nieprzydatna do prognozowania poziomów równowag rynkowych w okresach nast´pnych. W∏aÊciwoÊç taka konstytuuje hipotez´
s∏abej efektywnoÊci rynku kapita∏owego.
Mocna wersja hipotezy efektywnoÊci rynku zak∏ada, i˝ ceny papierów wartoÊciowych inkorporujà wszystkie publicznie dost´pne oraz prywatnie uzyskane
informacje19. Fakt uwzgl´dnienia ka˝dej ujawnionej jak i poufnej wiadomoÊci w bie˝àcych cenach rynkowych poszczególnych aktywów finansowych jest przyczynà,
dla której istniejàcy poziom wyceny stanowi najlepszy szacunek rzeczywistej
wartoÊci ka˝dego z analizowanych walorów. Zaakceptowanie takiego poglàdu eliminuje mo˝liwoÊç rozpoznawania ró˝nic mi´dzy bie˝àcymi notowaniami gie∏dowymi a wartoÊcià fundamentalnà tak przez ogó∏ inwestorów, jak i podmioty posiadajàce monopolistyczny dost´p do informacji. Uznanie prawdziwoÊci takiego
twierdzenia wià˝e si´ z koniecznoÊcià zaakceptowania poglàdu stanowiàcego, i˝
˝adna ze strategii inwestycyjnych nie jest w stanie przynieÊç zysków wi´kszych
ni˝ proste odwzorowanie indeksu.
Pomi´dzy dwoma skrajnymi formami hipotezy efektywnoÊci rynku kapita∏owego znajduje si´ budzàca najwi´cej kontrowersji, jej wersja umiarkowana. Zak∏ada ona, i˝ ceny papierów wartoÊciowych w pe∏ni odzwierciedlajà wy∏àcznie
publicznie dost´pne informacje20. Fakt uwzgl´dnienia wczeÊniej ujawnionych
wiadomoÊci w bie˝àcych cenach rynkowych jest przyczynà, dla której istniejàcy
poziom wyceny ka˝dego z aktywów uto˝samiany jest z jego wartoÊcià wewn´trznà. Powoduje to, i˝ ˝aden ze sposobów analizy wykorzystujàcych zbiór wczeÊniej
upowszechnionych informacji nie mo˝e byç podstawà identyfikacji ró˝nic mi´dzy
bie˝àcymi notowaniami gie∏dowymi a wartoÊcià fundamentalnà poszczególnych
papierów wartoÊciowych21. Brak mo˝liwoÊci rozpoznania niew∏aÊciwie wycenionych walorów jest przyczynà, dla której szeregi czasowe notowaƒ gie∏dowych, informacje zawarte w raportach finansowych poszczególnych spó∏ek i ich konkurentów, dane dotyczàce stanu gospodarki oraz wszystkie inne znane gronu
inwestorów wielkoÊci majàce wp∏yw na poziom cen poszczególnych aktywów nie
mogà stanowiç podstawy do osiàgni´cia stopy zwrotu wy˝szej ni˝ jej przeci´tny
poziom dla pozosta∏ych uczestników rynku. W sytuacji, w której ˝adna z upu19

20

21

Finnerty J., Insiders and Market Efficiency, „The Journal of Finance”, Vol. XXXI, No. 4., September 1976, s. 1441.
Zob. Fama E., Fama E., Efficient Capital Markets. A Review of Theory and Empirical Work, „The
Journal of Finance”, Vol. 25, No. 2, May 1970, s. 404.
Zob. Haugen R., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG–Press, Warszawa 1996, s. 718.
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blicznionych informacji nie stanowi podstawy do okreÊlenia walorów przeszacowanych oraz niedoszacowanych, jedynym sposobem uzyskania rezultatów lepszych
ni˝ Êrednie jest wykorzystanie dost´pu do danych „wewn´trznych”22.

4. Analiza strategii inwestycyjnych
Jeden ze sposobów testowania hipotezy efektywnoÊci rynku w wersji umiarkowanej polega na sprawdzeniu skutecznoÊci doboru papierów wartoÊciowych do
portfela w oparciu o kryterium fundamentalne. WÊród najcz´Êciej prezentowanych strategii inwestycyjnych wyró˝nia si´ te zwiàzane z wskaênikami: P/E,
P/BV oraz ze strategià zbudowanà w oparciu o wielkoÊç kapitalizacji.
Narz´dziem najcz´Êciej wykorzystywanym do przeprowadzania eksperymentów symulacyjnych jest wskaênik P/E. Stanowi on kryterium doboru spó∏ek do
portfeli, w odniesieniu do których badana jest op∏acalnoÊç poszczególnych strategii inwestycyjnych. Mo˝liwoÊç wykorzystania relacji ceny do zysku jako wielkoÊci majàcej znaczenie dla dochodowoÊci przysz∏ych inwestycji jest jednak kwestià dyskusyjnà. Zwolennicy s∏usznoÊci hipotezy umiarkowanej efektywnoÊci rynku
kapita∏owego wykazujà, i˝ prognozowanie przysz∏ego zachowania cen na podstawie upublicznionych danych jest niemo˝liwe. Ich oponenci dowodzà natomiast
skutecznoÊci wykorzystania przesz∏ych wartoÊci wskaênika P/E w przewidywaniu przysz∏ych cen papierów wartoÊciowych.
Wykonywane prognozy opierajà si´ na za∏o˝eniu, i˝ akcje o niskim poziomie ceny do zysku generujà stopy zwrotu wy˝sze ni˝ Êrednia rynkowa, podczas
gdy walory o wysokiej relacji P/E stanowià zapowiedê wyników ni˝szych ni˝
przeci´tne. Autorem prac dokumentujàcych przydatnoÊç wskaênika P/E jest m.in.
S. Basu23.
Drugim kryterium wyboru spó∏ek w przypadku eksperymentów symulacyjnych jest wskaênik P/BV. Uwzgl´dnienie jego poziomu w procesie inwestycyjnym
zale˝y od stopnia, w jakim wartoÊci rynkowe poszczególnych aktywów finansowych odzwierciedlajà nap∏ywajàce informacje. Na idealnie funkcjonujàcym rynku
historyczne poziomy relacji ceny do wartoÊci ksi´gowej nie stanowià istotnych
dla inwestorów wiadomoÊci. Oznacza to, i˝ nie mogà one byç czynnikiem pomocnym w rozpoznawaniu akcji o potencjale wzrostu. Prawid∏owoÊç taka nie ma jednak charakteru powszechnie obowiàzujàcego. Badania przeprowadzone dla rynku amerykaƒskiego dowodzà bowiem istnienia pewnych anomalii w zachowaniu
22
23

Ibidem, s. 717.
Basu S., Investment Performance of Common Stocks in Relation Their Price Earnings Ratios: A Test
of the Efficient Market Hypothesis, „The Journal of Finance”, Vol. XXXII, No. 3, June 1977.
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si´ tego wskaênika. Obserwowane zak∏ócenia dotyczà statystycznie istotnej ujemnej korelacji pomi´dzy wysokoÊcià P/BV a oczekiwanà stopà zwrotu. Potwierdzajà to badania m.in. W. DeBondta i R. Thalera24 oraz E. Famy i K. Frencha25.
Ostatnià z nieprawid∏owoÊci wykorzystywanych przy doborze akcji do portfela jest efekt zwiàzany z wielkoÊcià kapitalizacji. Podobnie jak w przypadku wczeÊniej przedstawionych anomalii zró˝nicowanie stóp zwrotu z portfeli ze wzgl´du
na zastosowane kryterium podzia∏u spó∏ek jest sprzeczne z hipotezà efektywnoÊci. W przypadku anomalii zwiàzanej z wielkoÊcià kapitalizacji anormalna reakcja rynku odnosi si´ do ujemnej zale˝noÊci pomi´dzy wartoÊcià rynkowà spó∏ki
a wysokoÊcià przeci´tnego zwrotu z inwestycji w jej akcje. Zwolennikami wykorzystania tego typu zale˝noÊci do skutecznej gry gie∏dowej sà m.in. R. Banz26
oraz Jaffe, Keim, Westerfield27.

5. Metodologia oraz wyniki badaƒ empirycznych
W celu sprawdzenia mo˝liwoÊci osiàgania ponadprzeci´tnych stóp zwrotu z portfeli zbudowanych w oparciu o prognoz´ danego wskaênika fundamentalnego
przeprowadzone zosta∏y badania empiryczne. Ich podstawà by∏y wszystkie akcje
notowane nieprzerwanie na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie w okresie od poczàtku 1999 roku do koƒca trzeciego kwarta∏u 2004 roku.
W pierwszym etapie eksperymentu wszystkie spó∏ki obj´te analizà uszeregowane zosta∏y wed∏ug wskaênika: P/E, P/BV oraz wielkoÊci kapitalizacji. Nast´pnie utworzone zosta∏y portfele decylowe. Dla ka˝dego z nich wyznaczona zosta∏a Êrednia anormalna stopa zwrotu oraz odpowiadajàca jej nadwy˝ka wzgl´dnej
zmiany indeksu nad zwrotem z inwestycji wolnej od ryzyka. Na podstawie uzyskanych danych oszacowano parametry równania regresji skonstruowanego w oparciu o model wyceny aktywów kapita∏owych (CAPM). Koƒcowa faza pierwszego
etapu badaƒ polega∏a na ocenie efektywnoÊci poszczególnych strategii inwestycyjnych. W tym celu obliczona zosta∏a wielkoÊç opisujàca rentownoÊç portfela inwestycji, tj. alfa Jensena. Otrzymane rezultaty zosta∏y przedstawione w poni˝szych tabelach.

24

25

26

27

DeBondt W., Thaler R., Further Evidence On Investor Overreaction and Stock Market Seasonality, „The Journal of Finance”, Vol. XIII, No. 1, July 1987.
Fama E., French K., The Cross – Section of Expected Stock Returns, „The Journal of Finance”,
Vol. XLVII, No. 2, June 1992.
Banz R., The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks, „Journal of Financial Economics”, Vol. 9, No. 1, 1981.
Jaffe J., Keim D., Westerfield R., Earnings Yields, Market Values, and Stock Returns, „The Journal of Finance”, Vol. XLIV, No. 1, March 1989.
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2000–2003

1999–2002

Tabela 1. Szacunek parametrów równania regresji w postaci:
Rpt – Rft = ai + bi · (Rmt – Rft) + hit dla strategii opartej na wskaêniku P/E
1 decyl
Ârednia anormalna
stopa zwrotu
–0,0005
z portfela decylowego
(Ri – Rf)
0,4882
Beta
[10,74]
Alfa Jensena
0,0001
[0,08]
Wspó∏czynnik
0,36
determinacji (R2)
Ârednia anormalna
stopa zwrotu
0,0002
z portfela decylowego
(Ri – Rf)
0,4965
Beta
[10,71]
0,0007
Alfa Jensena
[0,49]
Wspó∏czynnik
0,36
determinacji (R2)

2 decyl 3 decyl 4 decyl 5 decyl 6 decyl 7 decyl 8 decyl 9 decyl 10 decyl
–0,0055

0,0000 –0,0069 –0,0080 –0,0037 0,0029

0,0010

0,0016

0,0010

0,3719
[6,94]
–0,0050
[–2,60]

0,3812 0,4336 0,4999 0,5197 0,2086 0,5338
[1,53]
[9,10]
[9,23] [10,80] [3,61] [13,52]
0,0005 –0,0063 –0,0073 –0,0030 0,0028 0,0017
[0,06] [–3,75] [–3,81] [–1,75] [0,93] [1,22]

0,6206
[15,90]
0,0025
[1,77]

0,6115
[16,26]
0,0019
[1,40]

0,19

0,06

0,47

0,55

0,56

–0,0039 –0,0028 –0,0037 –0,0034

0,0010 0,0054

0,0020

0,0011

0,0016

0,3984 0,4130 0,4139 0,5018
[6,30]
[6,11]
[6,24]
[4,88]
–0,0034 –0,0024 –0,0033 –0,0028
[–1,73] [–1,11] [–1,57] [–0,88]

0,5273 0,1519 0,4977
[8,17] [2,53] [12,40]
0,0016 0,0052 0,0025
[0,77] [1,77] [2,01]

0,6151
[15,72]
0,0017
[1,37]

0,5861
[14,04]
0,0022
[1,68]

0,55

0,49

0,16

0,01

0,15

0,29

0,16

0,29

0,10

0,36

0,24

0,03

0,43

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych z GPW w Warszawie.

2000–2003

1999–2002

Tabela 2. Szacunek parametrów równania regresji w postaci:
Rpt – Rft = ai + bi · (Rmt – Rft) + hit dla strategii opartej na wskaêniku P/BV
1 decyl
Ârednia anormalna
stopa zwrotu
–0,0157
z portfela decylowego
(Ri – Rf)
0,3860
Beta
[6,91]
–0,0152
Alfa Jensena
[–7,64]
Wspó∏czynnik
0,19
determinacji (R2)
Ârednia anormalna
stopa zwrotu
–0,0083
z portfela decylowego
(Ri – Rf)
0,3636
Beta
[3,57]
–0,0079
Alfa Jensena
[–2,46]
Wspó∏czynnik
0,06
determinacji (R2)

2 decyl 3 decyl 4 decyl 5 decyl 6 decyl 7 decyl 8 decyl 9 decyl 10 decyl
–0,0049 –0,0058 –0,0028 –0,0038 –0,0019 0,0072

0,0005

0,0021

0,0047

0,5117 0,4415 0,4041 0,4375 0,4976 0,3847 0,5206
[9,52]
[8,08]
[7,90]
[9,84] [11,12] [1,75] [12,90]
–0,0042 –0,0052 –0,0022 –0,0032 –0,0012 0,0078 0,0012
[–2,22] [–2,67] [–1,22] [–2,00] [–0,77] [0,99] [0,85]

0,5068
[13,52]
0,0028
[2,13]

0,8637
[19,92]
0,0059
[3,85]

0,31

0,01

0,45

0,47

0,66

–0,0025 –0,0048

0,0006 –0,0023 –0,0010 0,0008

0,0013

0,0040

0,0077

0,5161 0,4821
[7,89]
[7,98]
–0,0020 –0,0043
[–0,96] [–2,26]

0,4020 0,4159 0,4814 0,3924 0,4189
[6,31]
[8,42]
[9,80] [8,23] [10,41]
0,0010 –0,0019 –0,0005 0,0012 0,0017
[0,51] [–1,21] [–0,34] [0,81] [1,34]

0,5441
[12,26]
0,0046
[3,27]

0,8677
[14,86]
0,0085
[4,64]

0,42

0,52

0,23

0,24

0,24

0,23

0,16

0,32

0,26

0,38

0,32

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych z GPW w Warszawie.
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2000–2003

1999–2002

Tabela 3. Szacunek parametrów równania regresji w postaci:
Rpt – Rft = ai + bi · (Rmt – Rft) + hit dla strategii opartej na wielkoÊci kapitalizacji
1 decyl
Ârednia anormalna
stopa zwrotu
–0,0112
z portfela decylowego
(Ri – Rf)
0,3591
Beta
[6,33]
–0,0108
Alfa Jensena
[–5,35]
Wspó∏czynnik
0,16
determinacji (R2)
Ârednia anormalna
stopa zwrotu
–0,0068
z portfela decylowego
(Ri – Rf)
0,3496
Beta
[4,63]
–0,0064
Alfa Jensena
[–2,70]
Wspó∏czynnik
0,09
determinacji (R2)

2 decyl 3 decyl 4 decyl 5 decyl 6 decyl 7 decyl 8 decyl 9 decyl 10 decyl
–0,0072 –0,0035 –0,0043

0,0000

0,0059 –0,0021

0,0007

0,0003

0,0012

0,3345 0,4820 0,3983
[7,10]
[9,67]
[8,54]
–0,0068 –0,0029 –0,0039
[–4,05] [–1,66] [–2,35]

0,4577
[10,31]
0,0005
[0,35]

0,3358 0,3994
[1,38] [7,52]
0,0063 –0,0017
[0,73] [–0,88]

0,5136
[9,92]
0,0013
[0,73]

0,7442
[17,59]
0,0012
[0,79]

0,9736
[33,08]
0,0023
2,22]

0,22

0,32

0,60

0,84

0,20

0,31

0,26

0,34

0,01

–0,0037

0,0014 –0,0005

0,0019 –0,0007 0,0005

0,0023

0,0015

0,0001

0,3754
[5,56]
–0,0033
[–1,55]

0,3790
[3,93]
0,0018
[0,58]

0,4566
[6,85]
0,0000
[–0,02]

0,4686 0,3344 0,3305
[8,61]
[6,28] [6,83]
0,0024 –0,0003 0,0009
[1,39] [–0,21] [0,56]

0,5203
[9,83]
0,0028
[1,68]

0,7298
[16,65]
0,0023
[1,64]

0,9362
[33,82]
0,0011
[1,24]

0,13

0,07

0,19

0,32

0,57

0,85

0,26

0,16

0,18

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych z GPW w Warszawie.

Do nast´pnego etapu badaƒ zakwalifikowane zosta∏y tylko te portfele, dla
których miara skutecznoÊci alokacji inwestycji by∏a wielkoÊcià dodatnià oraz
istotnà statystycznie na poziomie a = 0,05. Gdy powy˝sze kryteria spe∏nione zosta∏y dla wi´cej ni˝ jednego decyla, dalszà analizà obj´te by∏y wy∏àcznie te rozwiàzania, które charakteryzowa∏y si´ najwy˝szym poziomem analizowanego parametru. W sytuacji, kiedy wielkoÊç opisujàca poprawnoÊç doboru aktywów do
portfela nie mia∏a charakteru istotnego statystycznie, nast´powa∏a rezygnacja z danej strategii inwestycyjnej.
Ze wzgl´du na okresowe zmiany wartoÊci poszczególnych wskaêników wszystkie etapy badania zosta∏y powtórzone po up∏ywie jednego roku. Oznacza to, i˝
eksperyment wykonany zosta∏ dwukrotnie dla ka˝dej z rozpatrywanych wielkoÊci. Za ka˝dym razem podstawà szacowania parametrów równania regresji by∏y
dane tygodniowe z ostatnich czterech lat.
W koƒcowym etapie badaƒ wyznaczone zosta∏y portfele charakteryzujàce
si´ minimalnà wariancjà przy zadanej stopie zwrotu równej co do wartoÊci wzgl´dnej zmianie indeksu gie∏dowego. Zastosowane kryterium podzia∏u spó∏ek opiera∏o si´ na prognozie wysokoÊci danego wskaênika fundamentalnego obliczonej jako jego przeci´tna wartoÊç z jednego roku przed momentem wykonania szacunku.
Podstawà wyznaczenia elementów macierzy wariancji – kowariancji poszczególnych portfeli oraz zmiennoÊci benchmarku by∏y dane tygodniowe z dwóch lat po-
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przedzajàcych konstrukcj´ portfela. Tak uzyskane wartoÊci stanowi∏y podstaw´
badania efektywnoÊci portfeli decylowych wzgl´dem indeksu wa˝onego kapitalizacjami rynkowymi (tj. WIG-u).
Zapis matematyczny wykonanych czynnoÊci mo˝na przedstawiç w nast´pujàcy sposób:
Z
n
n
] Var R = ! !~ ~ cov R , R " min
`
j
` i jj
p
i j
]
i=1j=1
]
] n
[ !~i E _ Rii - Rz $ 0
]i = 1
] n
] !~ = 1
]i = 1 i
\
gdzie:
Var (Rp) – wariancja stopy zwrotu z portfela,
wi, wj – udzia∏y spó∏ek i oraz j w portfelu,
cov (Ri, Rj) – kowariancja stóp zwrotu spó∏ek i oraz j,
E (Ri) – oczekiwana stopa zwrotu spó∏ki i,
Rz – zadana stopa zwrotu równa co do wartoÊci wzgl´dnej zmianie WIG-u.
Post´powanie wed∏ug opisanego schematu spowodowa∏o, i˝ w przypadku
strategii opartych na wskaêniku P/E oraz wielkoÊci kapitalizacji wyniki obj´∏y
52-tygodniowy horyzont czasowy, zaÊ dla strategii opartej na wskaêniku P/BV –
okres dwuletni. Pokazujà to rysunki 1, 2 i 3.

Wariancja

Rysunek 1. ZmiennoÊç portfela decylowego skonstruowanego w oparciu o prognoz´ wskaênika P/E w stosunku do zmiennoÊci WIG-u
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èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych z GPW w Warszawie.
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Rysunek 2. ZmiennoÊç portfela decylowego skonstruowanego w oparciu o prognoz´ wskaênika P/BV w stosunku do zmiennoÊci WIG-u
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0,015
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Numer okresu

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych z GPW w Warszawie.

Rysunek 3. ZmiennoÊç portfela decylowego skonstruowanego w oparciu o prognoz´ wielkoÊci kapitalizacji w stosunku do zmiennoÊci WIG-u
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èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych z GPW w Warszawie.

6. Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badaƒ wydajà si´ wskazywaç na fakt, i˝ dobór papierów wartoÊciowych do portfela na podstawie kryterium fundamentalnego nie jest
rozwiàzaniem skutecznym. Oznacza to, i˝ wykorzystanie publicznie dost´pnych
wskaêników nie mo˝e byç przyczynà systematycznych zysków dla inwestorów gie∏-

SkutecznoÊç doboru papierów wartoÊciowych do portfela...

53

dowych. U podstaw nieop∏acalnoÊci strategii inwestycyjnych skonstruowanych
w oparciu o wielkoÊç: P/E, P/BV oraz wartoÊç kapitalizacji mo˝e znajdowaç si´
wiele przyczyn. Do najwa˝niejszych z nich zalicza si´ uwzgl´dnianie niepe∏nych
informacji w wycenie rynkowej poszczególnych walorów oraz wadliwoÊç opisu równowagi rynkowej przez model wyceny aktywów kapita∏owych (CAPM).
Niniejsza praca najszerzej opisuje kwestie zwiàzane z efektywnoÊcià informacyjnà rynku kapita∏owego. Przeprowadzone eksperymenty symulacyjne dowodzà, i˝ w latach obj´tych analizà – na podstawie publicznie dost´pnych wiadomoÊci – mo˝na by∏o wy∏oniç obiektywne metody generowania anormalnych stóp
zwrotu28. PrzydatnoÊç powszechnie dost´pnych danych do budowy portfeli przynoszàcych zyski przewy˝szajàce ich przeci´tny poziom dla pozosta∏ych uczestników rynku sugeruje, i˝ przyj´cie za∏o˝enia dotyczàcego natychmiastowego oraz
adekwatnego odzwierciedlenia wszystkich informacji w cenach poszczególnych
papierów wartoÊciowych jest nieuzasadnione.
Dokonujàc interpretacji uzyskanych wyników, nale˝y jednak zwróciç uwag´ na fakt, i˝ nieprawid∏owoÊci w wycenie poszczególnych walorów nie zawsze
majà charakter trwa∏y. W przypadku strategii opartej na wskaêniku P/BV anormalne dodatnie stopy zwrotu utrzymujà si´ na istotnym statystycznie poziomie
przez okres co najmniej dwóch lat. Wyst´powanie takiej prawid∏owoÊci zmniejsza prawdopodobieƒstwo, i˝ wy∏àcznà przyczynà otrzymanych wyników jest „zawodnoÊç” rynku kapita∏owego29. Podobnego wniosku nie mo˝na wyciàgnàç na podstawie analizy dwóch pozosta∏ych strategii inwestycyjnych. W ich przypadku
bowiem zak∏ócenia rynkowe pojawiajà si´ okresowo. Oznacza to, ˝e anomalie zwiàzane ze wskaênikiem P/E oraz wartoÊcià kapitalizacji sà stosunkowo szybko rozpoznawane i wykorzystywane przez inwestorów.
Bez wzgl´du na to, czy b∏´dna wycena aktywów kapita∏owych ma tendencj´ do kontynuacji czy te˝ nie, we wszystkich przypadkach wyst´puje brak mo˝liwoÊci wykorzystania efektów spó∏ek do budowy portfeli bardziej efektywnych
ni˝ indeks gie∏dowy. Przyczyn takiego stanu rzeczy mo˝na doszukiwaç si´ nie
tylko w istnieniu efektywnego rynku kapita∏owego, ale równie˝ w wadliwoÊci przyj´tego modelu równowagi, który jest podstawà wykazywanych anomalii. Potwierdzenie takiego poglàdu wymaga jednak dalszych badaƒ nad funkcjonowaniem
polskiego rynku kapita∏owego.
28

29

Nale˝y zauwa˝yç, i˝ na GPW w Warszawie anomalie gie∏dowe kszta∏towa∏y inaczej ni˝ na amerykaƒskim rynku kapita∏owym. W przypadku strategii opartych na wskaêniku P/BV oraz wartoÊci
kapitalizacji obserwowane ró˝nice polega∏y na tym, i˝ to nie najni˝sze lecz najwy˝sze portfele charakteryzowa∏y si´ istotnà statystycznie dodatnià anormalnà stopà zwrotu. Dla portfeli opartych na
wskaêniku P/E wspomniana prawid∏owoÊç dotyczy∏a natomiast ósmego decyla.
Zob. Reinganum M., Abnormal Returns in Small Firm Portfolios, „Financial Analysts Journal”,
March–April 1981, s. 53.
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Szko∏a G∏ówna Handlowa

Determinanty procesu inwestowania w przedsi´biorstwie
1. Wprowadzenie
Realizacja zamierzeƒ inwestycyjnych zale˝y od warunków i ograniczeƒ wp∏ywajàcych na mo˝liwoÊci ich podj´cia. Przygotowujàc inwestycj´, nale˝y braç pod uwag´ czynniki, charakter i jej zasi´g, wartoÊç, mo˝liwe do uzyskania efekty produkcyjne, ekonomiczne i finansowe, jak równie˝ powiàzanie inwestycji z otoczeniem1.
Przedsi´biorstwo jest systemem otwartym, co oznacza, ˝e jego wzrost i przetrwanie zale˝à od istniejàcych i przysz∏ych warunków zewn´trznych2 oraz wewn´trznych. Otoczenie przedsi´biorstwa pewne szanse, ale tak˝e stanowi zagro˝enia
dla jego dzia∏alnoÊci.
W literaturze spotyka si´ podzia∏ na dwa rodzaje czynników, majàcych
wp∏yw na decyzje inwestycyjne podmiotów. Sà to czynniki wewn´trzne oraz zewn´trzne3.

2. Czynniki wewn´trzne
Przedsi´biorstwo chcàc zapewniç sobie okreÊlonà pozycj´ w d∏ugim okresie, musi rozwijaç si´ selektywnie i podejmowaç decyzje inwestycyjne w te obszary dzia∏alnoÊci, w których ma znaczàcy udzia∏ rynkowy lub ma szanse, aby osiàgnàç go
w przysz∏oÊci. Powinno zmniejszyç zaanga˝owanie w te dziedziny lub nawet ca∏kowicie wycofaç si´ z nich, gdy sà one s∏abà stronà dzia∏alnoÊci i nie rokujà poprawy4.
Istnieje kilka podejÊç do podzia∏u czynników wewn´trznych, aktywujàcych inwestycje w przedsi´biorstwach. W celu ujednolicenia, a zarazem uwzgl´d-

1

2

3

4

J. Iwin, Z. Niedzielski, Rzeczowy majàtek trwa∏y, amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach
przedsi´biorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 164.
J. Penc, Strategie zarzàdzania. Perspektywiczne myÊlenie, systemowe dzia∏ania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994, s. 21.
Podzia∏ taki proponujà m.in. H. Henzel, K. Marcinek, H. Walica, Vademecum inwestora: Przygotowanie i wykonawstwo inwestycji rzeczowych, GIPH, Katowice 1996, s. 15–31, J. Ró˝aƒski, Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsi´biorstw, Uniwersytet ¸ódzki, ¸ódê 1998, s. 55.
J. Iwin, Z. Niedzielski, Rzeczowy..., op. cit., s. 162–163.
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nienia wi´kszoÊç determinant, proponuje si´ podzia∏ na nast´pujàce czynniki wewn´trzne5:
• cele inwestycyjne przedsi´biorstw,
• wielkoÊç i wartoÊç inwestycji,
• z∏o˝onoÊç i innowacyjnoÊç,
• czas przeprowadzenia i wdro˝enia,
• struktura organizacyjna przedsi´biorstwa i personel zarzàdzajàcy,
• mo˝liwoÊci finansowe i osiàgalnoÊç zasobów.

2.1. Cele inwestycyjne przedsi´biorstw
Realizowanie inwestycji jest ÊciÊle zwiàzane z ogólnà strategià dzia∏ania przyj´tà przez przedsi´biorstwo. Strategi´ przedsi´biorstwa mo˝na traktowaç jako
„motor” nap´dzajàcy dzia∏alnoÊç inwestycyjnà. Ona w∏aÊnie okreÊla bardzo cz´sto kierunki polityki inwestycyjnej, a w ostatecznoÊci zasadnoÊç stwarzania i realizacji strategii inwestycyjnej6. W planach strategicznych powinny byç zawarte
potencjalne zagro˝enia i szanse dla realizowanych inwestycji7, wynikajàce z analizy przedsi´biorstwa, jego poszczególnych sk∏adników i otoczenia, z uwzgl´dnieniem wszelkich okolicznoÊci, które mogà mieç istotny wp∏yw na przebieg planowanej inwestycji8. Dzi´ki inwestycjom przedsi´biorstwo ma mo˝liwoÊci rozwoju,
poniewa˝ sà one uwa˝ane jako czynnik rozwojowy, skoordynowany z bie˝àcymi
dzia∏aniami przedsi´biorstwa i otoczeniem.
Polityka inwestycyjna9 realizowana przez przedsi´biorstwo obejmuje zespó∏
d∏ugookresowych i operacyjnych dzia∏aƒ, majàcych na celu okreÊlenie potrzeb inwestycyjnych przedsi´biorstwa, dà˝enie do ich zaspokajania i modyfikowania, w zale˝noÊci od warunków i realnego oddzia∏ywania na sfer´ zewn´trznà. Jak pisze
J. Iwin: potrzeby inwestycyjne mo˝na rozumieç jako zasadnoÊç lub koniecznoÊç realizacji inwestycji, wynikajàcych z przes∏anek bie˝àcych lub dotyczàcych rozwoju
przedsi´biorstwa. Mogà byç one zaspokojone w pe∏nym lub ograniczonym zakresie, co zale˝y m.in. od przysz∏ych warunków realizacji inwestycji10.
5

6
7

8

9

10

Por. D. A. Hay, D. J. Morris, Industrial economic, theory and evidence, Oxford Uniwersity Press,
Oxford 1979, s. 381–382; H. Henzel, K. Marcinek, H. Walica, Vademecum..., op. cit., s. 22–31;
J. Ró˝aƒski, Inwestycje..., op. cit., s. 54–55; W. Gabrusiewicz, A. Kamela-Sowiƒska, H. Poetschke,
RachunkowoÊç zarzàdcza, PWE, Warszawa 2002, s. 340.
Z. Wilimowska, M. Wilimowski, Sztuka zarzàdzania finansami, OPO, Bydgoszcz 2001, s. 713.
A. C. Shapiro, S. D. Balbirer, Modern corporate finance. A multidisciplinary aproach to value creation, Prentice Hill, Upper Saddle River 2000, s. 243.
J. Komorowski, Bud˝etowanie jako metoda zarzàdzania przedsi´biorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 42.
Etapy polityki inwestycyjnej przedstawione sà m.in. w pracy Z. Wilimowska, M. Wilimowski, Sztuka..., op. cit., s. 714–715.
J. Iwin, Z. Niedzielski, Rzeczowy..., op. cit., s. 163.
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Jednym z podstawowych kryteriów ustalenia zapotrzebowania przedsi´biorstwa na realizacj´ inwestycji sà cele11, jakie przedsi´biorstwo chce osiàgnàç
w wyniku dzia∏alnoÊci inwestycyjnej. U. Malinowska wyró˝nia dwa rodzaje celów
inwestycyjnych przedsi´biorstw, tzn. cele12:
• planów inwestycyjnych jako ca∏oÊci (rozwój lub przetrwanie13),
• poszczególnych zadaƒ inwestycyjnych.
Przy ustalaniu optymalnych celów inwestycyjnych nale˝y pami´taç, ˝e przedsi´biorstwo dzia∏a w dynamicznym, konkurencyjnym otoczeniu i najwa˝niejszym
dla niego jest osiàganie sukcesu oraz minimalizacja ryzyka14. Inwestycje sà odzwierciedleniem zaspokojenia okreÊlonych potrzeb przedsi´biorstwa. Potrzeby te
dla ró˝nych podmiotów majà ró˝ny wymiar i towarzyszy im odpowiednia polityka inwestycyjna. Dla pewnej grupy przedsi´biorstw realizacja projektów inwestycyjnych ma przede wszystkim wymiar materialny. Inne przedsi´biorstwa, dla
których wa˝niejszy jest wymiar niematerialny, inwestycje traktujà jako mo˝liwoÊç zwi´kszenia udzia∏u w rynku, dotarcie do nowych rynków zbytu czy zwi´kszenie konkurencyjnoÊci.
W efekcie takich dzia∏aƒ przedsi´biorstwo zazwyczaj ma wi´ksze mo˝liwoÊci
do umacniania pozycji na rynku, zarówno w uj´ciu iloÊciowym, jak i jakoÊciowym.
Dzia∏ania te bowiem wp∏ywajà na maksymalizacj´ wartoÊci przedsi´biorstwa15.
W rozwini´tej gospodarce inwestycje sà integralna cz´Êcià strategii rozwoju przedsi´biorstwa, której g∏ównym celem jest maksymalizacja wartoÊci rynkowej przedsi´biorstwa, poprzez maksymalizacj´ zysku osiàgni´tego dzi´ki efektywnemu wykorzystaniu zaanga˝owanego kapita∏u16. Nie ma jednak jednej
uniwersalnej strategii inwestowania w przedsi´biorstwie.

2.2. WielkoÊç i wartoÊç inwestycji
Niektóre inwestycje stanowià same w sobie êród∏a – czynniki niepowodzeƒ niezale˝nie od wp∏ywu otoczenia, w jakim sà podejmowane czy umiej´tnoÊci osób
zarzàdzajàcych17. Przyk∏adami takich czynników sà wielkoÊç i wartoÊç przedsi´wzi´cia inwestycyjnego.
11

12
13

14
15
16

17

Por. J. Komorowski, Planowanie finansowe w przedsi´biorstwie, OÊrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdaƒsk 2001, s. 133.
U. Malinowska, Wycena przedsi´biorstw w warunkach Polskich, Difin, Warszawa 200, s. 150.
H. Towarnicka, Inwestycje rzeczowe w warunkach transformacji, Akademia Ekonomiczna, Wroc∏aw
1996, s. 35.
Ibidem, s. 26.
Z. Fedorowicz, Finanse przedsi´biorstw, Poltext, Warszawa 1998, s. 11.
E. Ostrowska, Ryzyko projektów inwestycyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2002, s. 16–17.
K. Marcinek, Ryzyko projektów inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000, s. 44.
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Du˝e projekty inwestycyjne zazwyczaj uwa˝ane sà za bardziej obcià˝one
ryzykiem. Wynika to z ich specyfiki, a szczególnie z18:
• wysokich nak∏adów inwestycyjnych,
• du˝ych rozmiarów fizycznych,
• d∏ugiego okresu wdra˝ania i eksploatacji,
• du˝ego zasi´gu oddzia∏ywania,
• strategicznego znaczenia dla przedsi´biorstwa, rynku lokalnego,
• du˝ej z∏o˝onoÊci projektu, tj. znacznej liczby czynnoÊci do wykonania czy
podmiotów uczestniczàcych,
• indywidualnych, dostosowanych do specyfiki projektu form planowania,
zarzàdzania i finansowania.

2.3. Z∏o˝onoÊç i innowacyjnoÊç
Jednà z cech wi´kszoÊci du˝ych inwestycji jest ich z∏o˝onoÊç, wyra˝ajàca si´ w skomplikowanej budowie planów, jak równie˝ w rosnàcej liczbie podmiotów uczestniczàcych. Z∏o˝onoÊç mo˝e wyst´powaç zarówno jako z∏o˝onoÊç organizacyjna i techniczna19. Z∏o˝onoÊç organizacyjna jest charakterystyczna w szczególnoÊci dla
projektów budowlanych, w których to uczestnictwie bierze udzia∏ znaczna liczba
jednostek. Z∏o˝onoÊci technologiczna wynika z rosnàcej poda˝y mo˝liwych do zastosowania surowców (materia∏ów), technologii. W obecnym tempie rozwoju z∏o˝onoÊç technologiczna staje si´ jednym z najcz´Êciej wymienianych czynników
niepowodzenia projektu.
G∏ównym motywem innowacyjnoÊci przedsi´biorstw, jest potrzeba pozyskania nowych rynków zbytu lub koniecznoÊç poprawy istniejàcych produktów. Szczególnie istotnym elementem walki o sukcesy rynkowe sà innowacje produktowe.
ZdolnoÊç do wprowadzenia innowacji przez przedsi´biorstwo uwarunkowana jest
dost´pem do informacji i technologii, jak równie˝ mo˝liwoÊci finansowych przedsi´biorstwa. Trafna ocena, w której fazie cyklu ˝ycia jest produkt, posiada kluczowe znaczenie dla ekspansji przedsi´biorstwa i jego przysz∏ego po∏o˝enia20. Du˝e podmioty gospodarcze majà wi´c lepsze mo˝liwoÊci wprowadzania projektów
innowacyjnych, Êrednie i ma∏e sà bardziej elastyczne w dostosowywaniu si´ do
potrzeb klienta i warunków panujàcych na rynku.

2.4. Czas przeprowadzenia i wdro˝enia przedsi´wzi´cia inwestycyjnego
Kolejnym czynnikiem, który wp∏ywa na jakoÊç realizowanego projektu jest czas
przeznaczony na jego przeprowadzenie i wdro˝enie. Prawid∏owe okreÊlenie i trzy18
19
20

Ibidem, s. 44.
Ibidem, s. 50.
H. Henzel, K. Marcinek, H. Walica, Vademecum..., op. cit., s. 26–27.
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manie si´ wyznaczonego okresu zapobiega przeciàganiu prac i zwi´kszaniu nak∏adów inwestycyjnych. Nie powoduje marnotrawstwa technologicznego.
Zarówno poÊpiech, jak i przed∏u˝anie wykonania projektu, nie wp∏ywajà
korzystnie na przyj´te standardy jakoÊciowe. Nale˝y równie˝ podkreÊliç, ˝e skracanie cyklu inwestycyjnego, polegajàce na równoleg∏ym wykonywaniu pewnych
czynnoÊci, np. rozpoczynanie realizacji kolejnego etapu projektu przed ca∏kowitym zakoƒczeniem wczeÊniejszych, równie˝ powoduje wzrost zagro˝eƒ.
S. Nahotko wyró˝nia trzy podstawowe rodzaje wahaƒ: sezonowe, przypadkowe i koniunkturalne21, które majà wp∏yw na poziom inwestycji. S∏uszne wydaje si´ wi´c prawid∏owe dopasowanie decyzji o podj´ciu przedsi´wzi´cia do dogodnych warunków. Warunków, w których realizacja inwestycji nie zostanie
obarczona zwi´kszonymi kosztami, spadkiem sprzeda˝y produktów i innymi
czynnikami negatywnymi, zwiàzanymi z ogólnymi problemami gospodarki.

2.5. Struktura organizacyjna i personel zarzàdzajàcy
Struktura organizacyjna przedsi´biorstwa i system zarzàdzania pozwalajàcy na
przystosowanie si´ do zmiennego otoczenia, jak równie˝ kultura w tworzeniu nowych organizacji i wspó∏dzia∏anie z innymi podmiotami, pozwala na zminimalizowanie dzia∏ania czynników negatywnych oraz korzystanie ze sprzyjajàcych. Same zmiany organizacyjne mogà powodowaç koniecznoÊç przeprowadzenia inwestycji.
Pojawienie si´ koniunktury wzmacnia lub uruchamia procesy ∏àczenia i przy∏àczania przedsi´biorstw. Ich przygotowywanie trwa zazwyczaj doÊç d∏ugo, ale koniunktura usuwa przeszkody i przyspiesza procesy fuzji22.
¸àczenie przedsi´biorstw cz´sto jest stosowane jako skuteczna i szybka
metoda wejÊcia w pojawiajàce si´ nowe dziedziny dzia∏alnoÊci23. Przedsi´wzi´ciami bardziej trwa∏ymi, ∏àczàcymi jednostki gospodarcze jest wspólne przedsi´biorstwo, powo∏ane do wykonywania okreÊlonych celów dla tych jednostek24.
Ka˝da inwestycja podejmowana przez przedsi´biorstwo wymaga wybrania
odpowiedniego zespo∏u do planowania i realizacji projektu inwestycyjnego. Brak
kompetencji i zbyt ma∏e zaanga˝owanie w projekt zarzàdzajàcego mo˝e byç êród∏em dzia∏ania negatywnych czynników, a w konsekwencji nieosiàgni´cia przez

21

22

23

24

S. Nahotko, Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsi´biorstwie, OPO, Bydgoszcz 2001, s. 48.
Z. PierÊcionek, K. Poznaƒska, red., Strategie rozwoju wspó∏czesnych przedsi´biorstw, SGH, Warszawa 2000, s. 62.
Z. PierÊcionek, Fuzje i przej´cia w procesie globalizacji przedsi´biorstw, Instytut Funkcjonowania
Gospodarki Narodowej, Warszawa 2001, s. 51–55.
M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, M. Grupy kapita∏owe w Polsce, Difin, Warszawa 2000,
s. 74.
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inwestora nadrz´dnych i d∏ugotrwa∏ych celów. GotowoÊç do inwestowania w du˝ym stopniu zale˝y wi´c od determinacji i zaanga˝owania kadry zarzàdzajàcej.

2.6. Mo˝liwoÊci finansowe i osiàgalnoÊç zasobów
O tym, czy inwestycja zostanie zrealizowana, mogà zadecydowaç tak˝e mo˝liwoÊci pozyskania zasobów. OsiàgalnoÊç niezb´dnych zasobów jest warunkiem powodzenia projektu zarówno w trakcie jego realizacji, jak i w fazie eksploatacji powsta∏ych obiektów. Brak dost´pnoÊci hamuje rozwój, a pozyskanie ich wbrew
innym i zró˝nicowany dost´p zwi´kszajà koszty25.
Ustalenie niezb´dnych rodzajów zasobów (iloÊciowe i jakoÊciowe), sposobów i kosztów ich pozyskania, czasu, w którym b´dà potrzebne, a tak˝e sposobu ich wykorzystania wymaga precyzyjnoÊci i ciàg∏ego nadzorowania, szczególnie
w przypadku, gdy ich poda˝ jest ograniczona. Zasadne staje si´ wprowadzania
zmian do za∏o˝eƒ projektu. Niedobory w trakcie realizacji mogà doprowadziç do
jego wstrzymania, a nawet zaniechania.
WÊród zasobów nieustannie zyskujà jednak na znaczeniu te, które majà charakter unikatowy i decydujà o innoÊci lub odr´bnoÊci przedsi´biorstwa. Tracà
znaczenie takie czynniki wytwórcze, jak: ziemia, surowce, kapita∏ i si∏a robocza,
których cechami m.in. sà: êród∏owy charakter i ograniczonoÊç wyst´powania. Dynamicznie rozwijajà si´ zaÊ zasoby niematerialne, w tym g∏ównie wiedza i umiej´tnoÊci technologiczne. Zmniejszajà one bowiem zapotrzebowanie na surowce,
si∏´ roboczà, czas i inne czynniki produkcyjne26. Szczególnego znaczenia nabiera
proinnowacyjne nastawienie przedsi´biorstw, które przynosi rezultaty w osiàganiu strategicznych celów. W nowoczesnej aktywnoÊci gospodarczej konkurowanie
mi´dzy przedsi´biorstwami oznacza wyÊcig innowacyjny27.

3. Czynniki zewn´trzne
Analiza otoczenia zewn´trznego przedsi´biorstwa jest jednym z podstawowych elementów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez przedsi´biorstwo.
To rozpoznanie aktualnych powiàzaƒ przedsi´biorstwa z wszystkimi i wszystkim,
co nie jest w nim, ale na zewnàtrz, lub co mo˝e mieç liczàcy si´ wp∏yw na jego
dzia∏alnoÊç28. Przetrwanie i umiej´tnoÊç reagowania na bodêce p∏ynàce ze zmiennego otoczenie daje przedsi´biorstwu szanse na utrzymanie si´ na rynku i rozwój.
25
26

27
28

Z. PierÊcionek, K. Poznaƒska, red., Strategie..., op. cit., s. 66.
M. Bia∏asiewicz, red., Rozwój przedsi´biorstw, modele, czynniki, strategie, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczeciƒskiego, Szczecin 2002, s. 118.
Ibidem, s. 122.
H. Zalewski, Polityka i strategie w zarzàdzaniu finansami firmy, ODiDK, Gdaƒsk 1999, s. 56.
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Ka˝de przedsi´biorstwo ma do czynienia z dwoma typami czynników p∏ynàcych z otoczenia: zale˝nym i niezale˝nym29. Czynniki zale˝ne to determinanty, na które przedsi´biorstwo mo˝e wywieraç wp∏yw. W przypadku czynników
niezale˝nych przedsi´biorstwo nie ma szans na jakikolwiek wp∏yw na nie. Mo˝e
jedynie dostosowaç si´ do panujàcych warunków.
Do g∏ównych czynników zewn´trznych zalicza si´ czynniki30:
• konkurencyjne,
• ekonomiczne,
• prawne,
• polityczne,
• spo∏eczne,
• technologiczne i wykonawcze,
• przyrodnicze.
Nie wszystkie przedsi´biorstwa muszà reagowaç na wymienione czynniki
w jednakowym stopniu. Generalnie zale˝y to od struktury i zakresu jego dzia∏alnoÊci. Jedne b´dà reagowa∏y bardziej aktywnie na cykle koniunkturalne, inne na
nag∏e zmiany potrzeb klientów, dost´pnoÊç surowców czy warunki pogodowe.

3.1. Czynniki konkurencyjne
Przedsi´biorstwa – z wyjàtkiem niewielkiej liczby tzw. przedsi´biorstw globalnych – konkurujà ze sobà w pewnym ograniczonym zakresie geograficznym oraz
obszarze ekonomicznym. Jest to konkurencja w skali lokalnej, regionalnej, krajowej czy mi´dzynarodowej31. Czynniki wynikajàce z otoczenia konkurencyjnego
sà jednym z bodêców wprowadzania m.in. rozwiàzaƒ innowacyjnych. Niosà jednak za sobà globalizacj´ konkurencji32.
Wspó∏czesne przedsi´biorstwa funkcjonujà w warunkach turbulentnych33
zmian otoczenia. Chcàc przetrwaç, zmuszone sà w elastyczny sposób dostosowywaç si´, a nawet w miar´ mo˝liwoÊci wp∏ywaç na otoczenie. Poniewa˝ przedsi´biorstwa w naturalny sposób ograniczone sà posiadanymi zasobami, muszà rozwijaç przede wszystkim te umiej´tnoÊci, które zapewnia im osiàgni´cie przewagi
konkurencyjne34. Mo˝liwoÊci oddzia∏ywania przedsi´biorstwa na otoczenie kon29
30

31

32
33
34

Por. M. Bia∏asiewicz, red., Rozwój..., op. cit., s. 57.
Por. S. Nahotko, Stymulatory..., op. cit., s. 48–55; M. Bia∏asiewicz, red., Rozwój..., op. cit., s. 61;
K. Marcinek, Ryzyko..., op. cit., s. 60–79; G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna
przedsi´biorstwa, PWE, Warszawa 2003, s. 40–48.
Z. PierÊcionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsi´biorstwa, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 189.
K. Marcinek, Ryzyko..., op. cit., s. 60.
M. Zdyb, Istota decyzji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1993, s. 201.
Z. Wilimowska, M. Wilimowski, Sztuka..., op. cit., s. 715.
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kurencyjne sà zró˝nicowane i zale˝à od jego pozycji konkurencyjnej35 oraz sytuacji finansowej konkurentów.
W okresie przemian gospodarczych warunkiem utrzymania si´ na konkurencyjnym rynku jest wdro˝enie innowacji ∏àcznie z dzia∏alnoÊcià inwestycyjnà.
Z regu∏y wymaga to koniecznoÊci realizacji strategii marketingowo-inwestycyjnej
przez przedsi´biorstwa36. Innowacje i marketing sà g∏ównym êród∏em kreowania
si∏y nabywczej, co w sytuacji rynku nasyconego stanowi czynnik determinujàcy
egzystencj´ i rozwój ka˝dego przedsi´biorstwa, a w szczególnoÊci tzw. ma∏ej
przedsi´biorczoÊci37.

3.2. Czynniki ekonomiczne
Skala aktywnoÊci inwestycyjnej zale˝y od wielu determinant zwiàzanych z ich
strategià gospodarczà oraz otoczeniem. WÊród determinant makrogospodarczych38
na szczególnà uwag´ zas∏uguje otoczenie ekonomiczne przedsi´biorstwa, wyznaczane przez panujàcà sytuacj´ w gospodarce.
Liczba czynników p∏ynàcych z otoczenia ekonomicznego jest znaczna. Do
najwa˝niejszych, z punktu widzenia decyzji inwestycyjnych, czynników ekonomicznych mo˝na zaliczyç39:
• trendy rozwojowe w gospodarce,
• stop´ procentowà,
• inflacj´,
• polityk´ podatkowà,
• polityk´ w zakresie wymiany mi´dzynarodowej,
• zasoby gospodarki narodowej40,
• mo˝liwoÊci pozyskania kapita∏u.
Zmiany cykliczne, ich cz´stotliwoÊç i intensywnoÊç wahaƒ wp∏ywajà na przychody ze sprzeda˝y. EfektywnoÊç projektów realizowanych przez takie podmioty
powinna byç analizowana zarówno w okresie o˝ywienia, jak i recesji.
Do innych parametrów makroekonomicznych, zalicza si´ stop´ procentowà, która w ekonomice inwestycji pe∏ni rol´ kluczowà41. Stopa procentowa ma
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H. Henzel, K. Marcinek, H. Walica, Vademecum..., op. cit., s. 19.
H. Towarnicka, Inwestycje rzeczowe w warunkach transformacji, Akademia Ekonomiczna, Wroc∏aw
1996, s. 140.
L. Lewandowska, Niekonwencjonalne formy finansowania przedsi´biorczoÊci, ODiDK, Gdaƒsk 1999,
s. 11.
E. Ostrowska, Ryzyko..., op. cit., s. 25.
K. Marcinek, Ryzyko..., op. cit., s. 62–65.
J. Iwin, Z. Niedzielski, Rzeczowy..., op. cit., s. 165.
H. Henzel, K. Marcinek, H. Walica, Vademecum..., op. cit., s. 17.
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szczególne znaczenie w zarzàdzaniu, w warunkach znacznego poziomu udzia∏u
finansowania42 (wp∏yw bezpoÊredni).
Poziom stopy procentowej kszta∏tuje m.in. stopa inflacji. W warunkach inflacji wzrasta liczba czynników niekorzystnych dla projektów inwestycyjnych. Rzàd
zazwyczaj ogranicza dost´p do kapita∏u, co powoduje wzrost stopy procentowej
i w efekcie wzrost kosztu kapita∏u.
Jednym z celów polityki podatkowej jest stabilizowanie gospodarki, dlatego w zale˝noÊci od panujàcych warunków polityka podatkowa mo˝e przybieraç
∏agodne lub zaostrzone formy. Podczas recesji ulgi podatkowe powinny pobudzaç
rozwój gospodarki, mi´dzy innymi poprzez stymulowanie dzia∏alnoÊci inwestycyjnej. W przypadku wzrostu, podwy˝szone podatki powinny gromadziç poda˝ pieniàdza i hamowaç gospodark´. NiestabilnoÊç i skomplikowany system opodatkowania powoduje jednak os∏abienie reakcji przedsi´biorstw na podejmowanie decyzji
inwestycyjnych.
Polityka gospodarcza rzàdu dotyczàca wymiany mi´dzynarodowej, wa˝na
jest szczególnie dla przedsi´biorstw wià˝àcych realizacj´ inwestycji z mo˝liwoÊciami oferowania swoich produktów na rynkach zagranicznych. Znaczenia nabierajà szanse i zagro˝enia p∏ynàce z polityki celnej, walutowej, standardów mi´dzynarodowych itd. Ciàgle jednak nie ma kompleksowego modelu polityki
handlowej, tak aby odpowiada∏ obu stronom. Mi´dzynarodowy wzrost przedsi´biorstw przypisywany jest zmianom na niedoskona∏ym rynku, powstrzymujàcym
kompletnie wolny przep∏yw pieniàdza, rzeczy czy kapita∏u mi´dzynarodowego.
Niedoskona∏oÊci te zmniejszajà równie˝ regulacje i kontrola rzàdu, takie jak: taryfy, kontrola kapita∏u, nak∏adanie barier w wolnym handlu i prywatnych inwestycjach43.
Zasoby gospodarki narodowej nie sà nieograniczone, a w niektórych przypadkach „rzadkie” ze wzgl´du na fakt, ˝e ch´ç korzystania z nich jest coraz
wi´ksza, przy niezmiennej poda˝y i mo˝liwoÊciom wyczerpania44. Alokacja zasobów w gospodarce i oddzia∏ywanie na redystrybucj´ dochodów odbywa si´ poprzez ró˝nego rodzaju instrumenty, np. fiskalne45, tak aby mo˝liwy by∏ jak najwy˝szy wzrost gospodarczy i zwiàzany z tym rozwój przedsi´biorstw, poniewa˝
zasoby te sà równie˝ wykorzystywane przez podmioty. W niektórych przypadkach ich dost´pnoÊç lub koszt pozyskania warunkuje realnoÊç przeprowadzenia
inwestycji.
42
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Pozyskanie kapita∏u dla wi´kszoÊci inwestycji ma znaczenie fundamentalne, bowiem najcz´Êciej sà one finansowane znacznym udzia∏em kapita∏ów obcych. Dost´pnoÊç êróde∏ finansowania w danym kraju zale˝y od rozwoju rynku
kapita∏owego, jak równie˝ zdolnoÊci przedsi´biorstwa do pozyskania kapita∏ów
obcych.

3.3. Czynniki prawne
Przepisy prawne wp∏ywajà na kszta∏t przyj´tych rozwiàzaƒ projektu inwestycyjnego. NieznajomoÊç prawa zwi´ksza ryzyko niepowodzenia projektu.
Przedsi´biorca przygotowujàc projekt inwestycji powinien poruszaç si´ w ró˝nych obszarach prawa. W praktyce niedomagania rozwiàzaƒ prawnych sà postrzegane jako istotne bariery w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dotyczy
to tworzenia prawa, spójnoÊci ró˝nych rozwiàzaƒ prawnych oraz egzekwowania.
Doskonalenie i ujednolicanie prawa jest z natury rzeczy procesem skomplikowanym, d∏ugotrwa∏ym i kosztownym46. Tzw. unifikacja prawa pozwala bowiem, na
swobod´ dzia∏ania, inwestowania i poruszania si´ po ró˝nych terenach.

3.4. Czynniki polityczne
Otoczenie polityczne podobnie jak otoczenie ekonomiczne cechuje du˝a z∏o˝onoÊç. Elementy otoczenia politycznego sà stosunkowo trudno kwantyfikowalne,
dlatego nie zawsze mo˝liwe jest zmierzenie w wielkoÊciach iloÊciowych ich wp∏ywu na inwestycje47. Oddzia∏ywanie czynników politycznych jest szczególnie odczuwalne, w przypadku du˝ych projektów. G∏ównie sà to inwestycje infrastrukturalne.
Inwestowaniu sprzyja stabilizacja polityczna kraju i faza rozwoju gospodarczego. Przedsi´biorcy czujà si´ wtedy pewniej, a ich przedsi´biorstwa majà
szanse na zdobywanie wy˝szych pozycji w ratingach48. Bywa, ˝e niektórzy inwestorzy wyprzedzajàc faz´ o˝ywienia podejmujà swoje decyzje inwestycyjne, co
w konsekwencji cz´sto pozwala im zapewniç sobie wy˝szà pozycj´ ni˝ konkurenci.
Przedsi´biorcy oczekujà, ˝e paƒstwo z jednej strony b´dzie chroni∏o rynki
dla ich produktów, z drugiej zaÊ strony b´dzie pomaga∏o im rozwijaç nowe wyroby i technologie. W odpowiedzi na te oczekiwania, wi´kszoÊç paƒstw stara si´
za pomocà narodowych programów badawczych i w udziale w mi´dzynarodowych
46
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projektach, tak sterowaç rynkiem wewn´trznym aby uzyskaç jak najwi´kszà skal´ transferu publicznych zasobów, prywatnym przedsi´biorcom49. Dzia∏ania te zale˝à jednak w znacznym stopniu od mo˝liwoÊci i realizowanej polityki paƒstwa.

3.5. Czynniki spo∏eczne
Czynniki spo∏eczne, podobnie jak czynniki polityczne, sà trudne do zmierzenia
i jednoznacznego okreÊlenia wartoÊciowo ich wp∏ywu na dany projekt. Wiadomo,
˝e stabilizacja spo∏eczna wp∏ywa proinwestycyjnie.
Warto równie˝ zwróciç uwag´ na zmiany demograficzne zachodzàce w spo∏eczeƒstwie. Wp∏ywajà one na struktur´ popytu, zasobów na rynku pracy, a w konsekwencji na wzrost kosztów pracy. Przy czym zmiany demograficzne majà zdecydowanie wi´ksze znaczenie w skali ogólnogospodarczej. Na poziomie przedsi´biorstwa
jedynie niektóre trendy, takie jak wy˝ej wymienione, zachodzàce w otoczeniu demograficznym mogà mieç bezpoÊredni zwiàzek z prowadzonà dzia∏alnoÊcià. Wp∏yw
ten jest raczej widoczny w d∏ugim okresie czasu.

3.6. Czynniki technologiczne i wykonawcze
Tempo przemian technologicznych i jakoÊç czynnoÊci wykonywanych przez wykonawców projektu sprzyja przeprowadzaniu inwestycji. Jako proinwestycyjne
czynniki mo˝na uwa˝aç m.in. rosnàcà iloÊç wynalazków i ulepszeƒ, skracanie
czasu ich wdra˝ania czy wykonywanie prac zgodnie ze Êwiatowymi normami.
Zmiany technologiczne, b´dàce êród∏em powstawania nowych dziedzin i metod
wykonawczych, stwarzajà szanse podj´cia nowych projektów inwestycyjnych. Z drugiej strony, w przypadku niew∏aÊciwego doboru technologii czy opóênieƒ we
wdro˝eniu, mogà powodowaç zagro˝enia dla inwestycji.
Z uwagi na zró˝nicowane tempo narastania zmian technologicznych w ró˝nych ga∏´ziach przemys∏u, aktywnoÊç inwestycyjna przedsi´biorstw mo˝e byç odmienna. Najwy˝sza jest w ga∏´ziach nowoczesnych, wdrà˝ajàcych najnowsze rozwiàzania techniczne50.
Na jakoÊç technologicznà projektu wp∏ywa równie˝ wykonanie poszczególnych czynnoÊci. èród∏ami zagro˝enia, w tym obszarze mogà okazaç si´ niew∏aÊciwy dobór wykonawców, przesuni´cia czasowe spowodowane z∏ym rozplanowaniem
czynnoÊci, niew∏aÊciwe opracowaniu umów i kontraktów51. Wybór odpowiedniej
technologii wià˝e si´ wiec bezpoÊrednio z warunkami jej wykorzystania52.
49
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RoÊnie równie˝ znaczenie informacji, poniewa˝ bariery informacyjne mogà
obni˝yç zakres wyborów inwestycyjnych. Istotnym ograniczeniem w podejmowaniu decyzji bywajà niedostatki wiarygodnych danych i koszty zwiàzane z ich uzyskaniem53.

3.7. Czynniki przyrodnicze
Rozwój gospodarczy i spo∏eczny nie mo˝e w okresie wieloletnim dokonywaç si´
w zdegradowanym Êrodowisku. UÊwiadomienie tego faktu spowodowa∏o radykalne zmiany poglàdów na temat sposobu postrzegania roli przedsi´biorstw, w kszta∏towaniu warunków i mechanizmów ochrony Êrodowiska.
Znacznà rol´ w ekologicznym rozwoju przedsi´biorstw zacz´∏y stanowiç inwestycje innowacyjne i strategiczne zarzàdzanie przedsi´biorstwem54. Popraw´
stanu Êrodowiska zacz´to traktowaç jako szans´ dla rozwoju przedsi´biorstwa,
zwi´kszenie jego konkurencyjnoÊci, a nie jako kategori´ zagro˝eƒ, wynikajàcà
z wysokich kosztów55.
Innym czynnikiem przyrodniczym wp∏ywajàcym na decyzje o podj´ciu inwestycji sà warunki klimatyczne i pogodowe. Klimat mo˝e stanowiç wa˝ny czynnik lokalizacji projektu.

4. Podsumowanie
Czynniki wewn´trzne na ogó∏ s∏u˝à wykorzystaniu czynników zewn´trznych. Same równie˝ mogà inspirowaç do dzia∏aƒ inwestycyjnych, ale wówczas niezb´dne
okazuje si´ kojarzenie ich z niektórymi czynnikami zewn´trznymi. Te i inne niedoskona∏oÊci rynku i czyhajàce na podmioty gospodarcze pu∏apki prawne, polityczne, ekonomiczne sà szczególnie silne w kraju o niestabilnej pozycji gospodarczej, a wahania zmian odczuwalne sà nawet w krótkich okresach.
Omówione determinanty zewn´trzne i wewn´trzne to oczywiÊcie nie wszystkie jaki mogà pojawiç si´ podczas realizacji im przygotowania inwestycji. Nie ma
mo˝liwoÊci identyfikacji ich wszystkich, choçby ze wzgl´du na to, ˝e ka˝da inwestycja jest indywidualna ze wzgl´du na swój cel realizacji, czas przeprowadzania
i warunki towarzyszàce temu procesowi. Analiza maksymalnej liczby znaczàcych
czynników wzmacnia trafnoÊç podj´tych decyzji. Zmniejszenie mo˝liwoÊci niepowodzenia inwestycji zale˝y jednak od zespo∏u projektowego, przez którego nie
powinny byç pomijane opinie i oceny osób nie zwiàzanych bezpoÊrednio z inwe53
54
55
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stycjà, poniewa˝ jako osoby cz´sto zewn´trzne, mogà uchwyciç aspekty niedoceniane przez cz∏onków projektu i wnieÊç dodatkowe informacje.
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Szko∏a G∏ówna Handlowa

Pozytywny wp∏yw zarzàdzania ryzykiem walutowym
w przedsi´biorstwie zorientowanym
na wzrost wartoÊci
1. Stabilizacja kursowa w przedsi´biorstwie jako efekt
zabezpieczania si´ przed ryzykiem walutowym
Przys∏uchujàc si´ wypowiedziom przedsi´biorców zajmujàcych si´ obrotem mi´dzynarodowym mo˝emy stwierdziç, ˝e dla wielu z nich problemem nie jest wy∏àcznie wysokoÊç kursu walutowego, ale ciàg∏e wahania kursowe oraz wynikajàca z tego nieprzewidywalnoÊç przysz∏ych przep∏ywów pieni´˝nych. ZmiennoÊç na
rynku walutowym uderza w rentownoÊç operacyjnà przedsi´biorstwa, stop´ zwrotu z projektów inwestycyjnych oraz w z∏otowà wysokoÊç denominowanych zobowiàzaƒ. Tworzàc projekcje finansowe, podpisujàc kontrakty handlowe, przyjmujemy przy tym pewne za∏o˝enia co do kszta∏towania si´ kursów walutowych. Majàc
niejednokrotne mo˝liwoÊç zagwarantowania sobie zak∏adanych poziomów kursowych, w wi´kszoÊci jednak i tak zawierzamy losy swojej firmy niewidzialnej r´ce rynku, czyniàc w ten sposób niemal bezu˝ytecznà pierwotnà ocen´ op∏acalnoÊci danych przedsi´wzi´ç.
JeÊli konsekwencje ukszta∏towania si´ kursów nie po naszej myÊli wydajà
si´ dla nas zbyt du˝e, niweczàc w jednej chwili prace i wysi∏ek ca∏ej naszej za∏ogi, powa˝nie powinniÊmy si´ przyjrzeç wszelkim mo˝liwym sposobom uniezale˝nienia si´ od tej zmiennoÊci, wybierajàc oczywiÊcie metody dla nas najefektywniejsze.
Mimo swego niewàtpliwego udogodnienia zwiàzanego z prawem, a nie obowiàzkiem nabywcy do realizacji opcji, p∏acona premia opcyjna cz´sto stanowi znaczny koszt zabezpieczenia. Zw∏aszcza gdy mówimy o zabezpieczaniu zobowiàzaƒ warunkowych, o których powstaniu (czy te˝ nie) dowiemy si´ dopiero po pewnym
okresie. Minimalizacja kosztów zakupu opcji przyczyni∏a si´ do powstania szeregu nowych kontraktów pochodnych, o konstrukcji zbli˝onej do zwyk∏ych kontraktów opcyjnych. Kontrakty pochodne oparte na opcjach tworzone sà przez kombinacj´ instrumentów pochodnych, a powsta∏y w ten sposób instrument ma nowe
cechy. W∏aÊnie te specyficzne cechy, niejako „krojone na miar´” konkretnego klien-
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ta powodujà, ˝e opcje z∏o˝one to w wi´kszoÊci instrumenty znajdujàce si´ poza
regulowanym obrotem gie∏dowym tzw. over the counter.

1.1. Opcja z∏o˝ona – opcja na opcj´1
Nabywca opcji z∏o˝onej p∏aci premi´ za pierwszy etap kontraktu, znanego jako z∏o˝ona opcja kupna. Zakup ten daje mu w ustalonym dniu i po ustalonej cenie w przysz∏oÊci prawo do kupna okreÊlonej opcji zwyk∏ej. Opcja ta, stanowiàca
drugi etap kontraktu, zostanie nabyta tylko wtedy, gdy realne stanie si´ ju˝
powstanie przewidywanego wczeÊniej zobowiàzania/nale˝noÊci oraz jeÊli koszt jej
nabycia b´dzie ni˝szy od aktualnego poziomu na rynku. Koszt opcji z∏o˝onej jest
sumà premii p∏aconych w obu etapach kontraktu, a mo˝liwoÊç zrezygnowania po
pierwszym etapie znacznie ogranicza koszty ca∏ej transakcji, zw∏aszcza, ˝e premia za pierwszy etap stanowi zaledwie oko∏o 25% kosztu ca∏kowitego. Opcja z∏o˝ona ∏àczy w sobie element zabezpieczenia oraz ni˝szy koszt zakupu w sytuacji,
gdyby nie dosz∏o do powstania zak∏adanej ekspozycji.
Za∏ó˝my, ˝e po trzech miesiàcach dowiemy si´, czy wygramy kontrakt, w wyniku którego po kolejnych szeÊciu miesiàcach b´dziemy musieli zakupiç pewnà
iloÊç waluty obcej. Mo˝emy skorzystaç ze zwyk∏ej dziewi´ciomiesi´cznej opcji na
zakup waluty obcej lub te˝ ze z∏o˝onej opcji kupna, której pierwszy etap koƒczy
si´ po trzech miesiàcach. Koszt premii za nabycie obu opcji i sam warunek powstania potrzeby zakupu waluty powinny przekonaç nas do drugiego rozwiàzania.

1.2. Opcja cylindryczna – strategia zerokosztowa
Polega na jednoczesnym zakupie i sprzeda˝y opcji, na ten sam termin, ale na inne ceny wykonania. Taka konstrukcja powoduje, ˝e koszt ca∏ej transakcji mo˝e
byç znacznie ograniczony lub nawet zupe∏nie wyeliminowany2. Dok∏adnie ca∏y
proces przedstawia poni˝szy przyk∏ad. Wszystkie kursy podane sà jako USD/PLN,
a termin realizacji wynosi 1 miesiàc.
C – cena walutowej opcji call,
P – cena walutowej opcji put,
XC – kurs wykonania opcji call,
1
2

D. Bennett, Ryzyko walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 122–124.
Wi´cej na temat strategii zerokosztowych oraz ich pozytywnym wp∏ywie na ograniczenie zmiennoÊci kursowej mo˝na znaleêç w pracy: D. V. Linden, Denomination of Currency Decision and Zero-Cost Options Collars, „Journal of Multinational Financial Management”, 15 (2005), 85–98. Na
strategie zerokosztowe jako na te, które obok equity swap sà najbardziej popularnymi wÊród menad˝erów instrumentami zabezpieczajàcymi ich majàtek wskazujà w swoich badaniach: J. C. Bettis,
J. M. Bizjak, M. L. Lemmon, Managerial Ownership, Incentive Contracting and the Use of Zero-Cost Collars and Equity Swaps by Corporate Insiders, „Journal of Financial and Quantitative
Analysis”, Vol. 36, No 3, s. 346, September 2001.
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XP – kurs wykonania opcji put,
St – kurs waluty w chwili realizacji opcji walutowych.
Za∏ó˝my wi´c, ˝e za miesiàc potrzebna nam b´dzie pewna suma USD.
Tabela 1. Wyznaczenie opcji cylindrycznej dla importera
XC
C
St
Wynik Call

3,9265 3,9265 3,9265 3,9265 3,9265 3,9265 3,9265 3,9265 3,9265 3,9265 3,9265
–0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478
3,6552 3,7300 3,8060 3,8444 3,9100 3,9159 3,9262 3,9656 4,0454 4,1265 4,2088
–0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1086 –0,0289 0,0522 0,1345

XP
P
St
Wynik Put

3,9095 3,9095
0,1478 0,1478
3,6552 3,7300
–0,1065 –0,0317

3,9095
0,1478
3,8060
0,0443

3,9095 3,9095 3,9095
0,1478 0,1478 0,1478
3,8444 3,9100 3,9159
0,0827 0,1478 0,1478

3,9095
0,1478
3,9262
0,1478

3,9095 3,9095
0,1478 0,1478
3,9656 4,0454
0,1478 0,1478

3,9095
0,1478
4,1265
0,1478

3,9095
0,1478
4,2088
0,1478

Wynik Call –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1086 –0,0289
Wynik Put
–0,1065 –0,0317 0,0443 0,0827 0,1478 0,1478 0,1478 0,1478 0,1478
Opcja
–0,2543 –0,1795 –0,1035 –0,0651 0,0000 0,0000 0,0000 0,0391 0,1189
cylindryczna

0,0522
0,1478

0,1345
0,1478

0,2000

0,2823

èród∏o: obliczenia w∏asne.

Kupujemy opcj´ kupna USD z kursem wykonania XC = 3,9265 PLN, p∏acàc jej wystawcy (w przeliczeniu na jednego dolara) premi´ w wysokoÊci
C = 0,1478 PLN. RównoczeÊnie sprzedajemy opcj´ sprzeda˝y USD z kursem wykonania XP = 3,9095 PLN, otrzymujàc premi´ P = 0,1478 PLN. Koszt ca∏kowity wynosi wi´c zero. JednoczeÊnie mamy pewnoÊç, ˝e po miesiàcu maksymalny
kurs kupna USD wyniesie dla nas XC, gdy kurs b´dzie ni˝szy opcja call pozostanie niezrealizowana. ZobowiàzaliÊmy si´ dodatkowo do zakupu USD po kursie
XP i jeÊli tylko St za miesiàc b´dzie ni˝szy mo˝emy byç pewni, ˝e dzisiejszy nabywca naszej opcji put zechce jà zrealizowaç.
JeÊli w chwili wykonania opcji kurs znajdzie si´ w przedziale (XP, XC), obie
opcje pozostanà out of the money, a my kupimy potrzebne nam dewizy na rynku walutowym. Z tabeli widzimy, ˝e przy kursie z tego przedzia∏u zakupiona
opcja cylindryczna nie wià˝e si´ z ˝adnymi przep∏ywami pieni´˝nymi. Podstawowà zaletà zakupionej opcji cylindrycznej jest to, ˝e ju˝ w chwili jej zakupu znamy dok∏adny przedzia∏ cenowy potrzebnej nam za miesiàc waluty obcej. Z przeprowadzonych obliczeƒ wynika dodatkowo, ˝e kupujàc tak skonstruowanà opcj´
cylindrycznà, jesteÊmy bardziej przekonani do wzrostu kursu USD albo nawet
uwa˝amy za ma∏o prawdopodobny jego spadek. Wzrost kursu powy˝ej XC to bowiem dodatkowy zysk z zakupionej opcji call, przy niezrealizowanej opcji put,
natomiast spadek kursu poni˝ej XP to niezrealizowana zakupiona opcja call
i strata z obowiàzku zakupu przez nas USD po wy˝szym ni˝ rynkowym kursie.
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Rysunek 1. Wyznaczenie opcji cylindrycznej dla importera
0,4000
0,3000

Premia opcyjna

0,2000
0,1000
0,0000

3,655 3,692 3,730 3,767 3,806 3,844 3,883 3,910 3,915 3,926 3,965 4,005 4,045 4,085 4,126 4,167 4,208

-0,1000
USD/PLN w chwili wykonania opcji
(lub kurs Êredni z danego okresu)

-0,2000
-0,3000

Wynik Call

Wynik Put

Opcja cylindryczna

èród∏o: obliczenia w∏asne.

Podobnà analiz´ mo˝emy przeprowadziç dla opcji cylindrycznej z∏o˝onej z zakupionej przez nas opcji sprzeda˝y i sprzedanej opcji kupna. Zakup ten oznacza,
˝e oczekujemy przyp∏ywu pewnej iloÊci USD i ju˝ dziÊ staramy si´ zabezpieczyç
kurs sprzeda˝y przed jego nag∏ym spadkiem. Jest to dok∏adnie po∏o˝enie, w jakim znalaz∏ si´ sprzedajàcy nam opcj´ cylindrycznà z przyk∏adu pierwszego.
Tabela 2. Wyznaczanie opcji cylindrycznej dla eksportera
Wynik Call
0,1478 0,1478 0,1478 0,1478 0,1478 0,1478 0,1478 0,1086 0,0289 –0,0522 –0,1345
Wynik Put
0,1065 0,0317 –0,0443 –0,0827 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 –0,1478 0,1478 0,1478
Opcja
0,2543 0,1795 0,1035 0,0651 0,0000 0,0000 0,0000 –0,0391 –0,1189 –0,2000 –0,2823
cylindryczna
èród∏o: obliczenia w∏asne.

Niezmieniony pozostaje wi´c przedzia∏ (XP, XC), ale tym razem na rynek
walutowy udajemy si´ po to, aby sprzedaç otrzymanà walut´. Wynik na takiej
opcji cylindrycznej oznacza tym razem, ˝e bardziej ni˝ wzrostu oczekujemy spadku kursu. Spadek USD poni˝ej XP to realizacja zakupionej przez nas opcji put
i dodatkowy zysk, natomiast wzrost powy˝ej XC wià˝e si´ z realizacjà wystawionej przez nas opcji call i stratà – teoretycznie nieograniczonà.
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Rysunek 2. Wyznaczenie opcji cylindrycznej dla eksportera
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èród∏o: obliczenia w∏asne.

1.3. Opcja na kurs Êredni – AVRO3
Do tej pory zajmowaliÊmy si´ opcjami, których wartoÊç zale˝a∏a wy∏àcznie od
kursu walutowego w chwili wygaÊni´cia opcji. Przyjrzymy si´ teraz opcjom walutowym o wartoÊci zale˝nej od kursu walutowego z pewnego ustalonego okresu
sprzed daty wygaÊni´cia. WartoÊç opcji na kurs Êredni (average rate option) opiera si´ na ró˝nicy pomi´dzy ustalonym kursem wykonania X a Êrednim kursem
natychmiastowym SÂr w pewnym wyznaczonym z góry przedziale czasowym w okresie wa˝noÊci opcji.
Jak zosta∏o zaznaczone, ju˝ w chwili zawierania kontraktu terminowego
wiadomo, jakie terminy/daty brane b´dà pod uwag´ w procesie wyznaczania kursu Êredniego. Dok∏adnie ustala si´ ponadto, ile pomiarów branych b´dzie pod
uwag´ podczas tego procesu. W wybranych przypadkach mo˝na zastosowaç tak˝e
odmienne wagi dla ró˝nych pomiarów. JeÊli Êredni kurs waluty jest gorszy od
ustalonego kursu wykonania, przedsi´biorstwo otrzymuje wyp∏at´ równà ró˝nicy
pomi´dzy tymi dwoma kursami. Je˝eli jest on lepszy – co oznacza, ˝e przedsi´3

C. W. Smithson, C. W. Smith, Jr., D. S. Wilford, Zarzàdzanie ryzykiem finansowym, ABC, Kraków
2000, s. 457–464.
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biorstwo mog∏o uzyskaç lepszy kurs ni˝ zabezpieczony przez AVRO – ˝adna rekompensata nie zostanie wyp∏acona.
Poniewa˝ zmiennoÊç kursu Êredniego jest zawsze mniejsza od zmiennoÊci
kursu, wchodzàcego do wyliczenia tej Êredniej, cena opcji na kurs Êredni jest ni˝sza od ceny odpowiedniej opcji zwyk∏ej.
Uniezale˝nienie si´ od niejednokrotnie bardzo zmiennych a nawet przypadkowych dziennych kursów walutowych, poprzez ustalenie ceny rozliczenia odzwierciedlajàcej Êredni z danego okresu (np. z miesiàca) kurs waluty, znacznie zabezpieczy nas od ryzyka niskiej wcià˝ p∏ynnoÊci na krajowym rynku walutowym.

2. Wp∏yw zabezpieczania si´ przed ryzykiem walutowym
na wartoÊci firmy
Ekonomiczna wartoÊç dodana (EVA) mo˝e wzrosnàç, jeÊli jako cz´Êç strategii
przedsi´biorstwa zorientowanego na wzrost wartoÊci potraktujemy zarzàdzanie
ryzykiem walutowym. Pozytywny efekt zarzàdzania ryzykiem walutowym móg∏by pojawiç si´ dzi´ki ni˝szemu kosztowi kapita∏u, poprawie wyniku finansowego
czy te˝ zmniejszeniu aktywów netto4.

2.1. Koszt kapita∏u obcego
Koszt kapita∏u obcego to odsetki od kredytu, kupony od obligacji, których wysokoÊç zale˝y oprócz warunków rynkowych od grupy ryzyka, jakà reprezentuje nasza firma, naszego ratingu. Po uwzgl´dnieniu tarczy podatkowej koszt kapita∏u
obcego wynosi:
KKo = O x (1 – t),
O – bankowa stopa procentowa,
t – stopa podatkowa.
JeÊli przedsi´biorstwo p∏aci odsetki w zale˝noÊci od stopy procentowej WIBOR
+ mar˝a, to mo˝na za∏o˝yç, ˝e w∏aÊnie wysokoÊç mar˝y jest odzwierciedleniem
4

Ekonomiczna wartoÊç dodana zosta∏a szczegó∏owo opisana przez: J. M. Stern, J. S. Shiely, I. Ross,
The EVA Challenge – Implementing Value-Added Change in an Organization, John Wiley & Sons,
Inc., New York, 2001. S. D. Young, S. F. O’Byrne, EVA and Value-Based Management: A Practical Guide to Implementation, McGraw-Hill, New York, 2001. V. K. Bhalla, Creating Wealth – Corporate Financial Strategy and Decision Making, „Journal of Management Research”, Vol. 4, No. 1,
13–34, April 2004. Maksymalizacja wartoÊci firmy na skutek realizowanej strategii zabezpieczenia
jest omówiona przez: C. W. Smith, R. M. Stulz, The Determinants of Firms’ Hedging Policies, „Journal of Finance and Quantitative Analysis”, Vol. 20, No 4, 391–405, December 1985.
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ryzyka banku z tytu∏u udzielonego nam kredytu. Postaramy si´ udowodniç, ˝e
niezale˝nie od szeregu rodzaju wskaênikowych kryteriów oceny danego przedsi´biorstwa, mar˝a ta jest powiàzana ze zmiennoÊcià naszych wyników finansowych.
Udzielajàc nam kredytu bank zak∏ada, ˝e b´dziemy go regularnie obs∏ugiwaç, sp∏acajàc zgodnie z umowà zarówno odsetki, jak i raty kapita∏owe. Pozycje
banku mo˝emy wi´c okreÊliç jako „d∏ugà pozycj´ kredytowà”, na której bank
mo˝e straciç w momencie zaprzestania terminowego regulowania zaciàgni´tego
przez nas zobowiàzania. Aby przed takà ewentualnoÊcià si´ zabezpieczyç, bank
móg∏by kupiç opcj´ put na wynik finansowy naszej firmy. W sytuacji kiedy kredyt by∏by normalnie obs∏ugiwany, opcja pozosta∏aby niezrealizowana, a dochód
banku równa∏by si´ p∏aconym przez nas odsetkom minus cena zakupionej opcji.
Opcja by∏aby wykonana dopiero w sytuacji pogorszenia si´ naszego wyniku, w sytuacji w której nie byliÊmy w stanie regulowaç swojego zobowiàzania wobec banku. Bank traci∏by wtedy co prawda na kredycie, ale zyskiwa∏ na opcji.
Rysunek 3. Analiza d∏ugiej pozycji kredytowej

dochód banku

pozycja d∏uga kredytowa
odsetki
wynik finansowy
cena opcji
opcja put
odsetki
P

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Jako P okreÊlono poziom naszego wyniku finansowego, który gwarantuje
jeszcze regulowanie zobowiàzania kredytowego, P to tak˝e „cena” wykonania opcji
put. ZejÊcie poni˝ej P powoduje, ˝e nie jesteÊmy ju˝ w stanie normalnie regulo-
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waç swojego zobowiàzania wobec banku. Osiàgni´cie wyniku poni˝ej P oznacza,
˝e odsetki przestajà wp∏ywaç do banku, który odnotowuje strat´ w wysokoÊci
„odsetki”, a dochody zaczyna przynosiç kupiona opcja5. Je˝eli chodzi o determinanty ceny opcji put, to zwrócimy uwag´ tylko na zmiennoÊç. Mianowicie je˝eli
wiadomo, ˝e wzrost zmiennoÊci instrumentu bazowego podnosi wartoÊç opcji6, co
t∏umaczy si´ wzrostem prawdopodobieƒstwa wykonania opcji, to w naszym przypadku oznacza∏oby to, ˝e wy˝szà cen´ trzeba zap∏aciç za opcj´ wystawionà na
przedsi´biorstwo, którego wynik charakteryzuje si´ wi´kszà zmiennoÊcià. Poniewa˝ zakup opcji jest kosztem dla banku oznacza to, ˝e dro˝sza opcja poprzez
wzrost mar˝y banku podniesie koszt kredytu dla przedsi´biorstwa. Powinno nas
wi´c interesowaç zmniejszenie amplitudy wahaƒ naszego wyniku finansowego7.
Podobnà jak bank strategi´ mo˝e wykazywaç inwestor gie∏dowy, dostawca
kapita∏u w∏asnego, majàcy dost´p zarówno do akcji danej spó∏ki, jak i do opcji
na te akcje. Opcje na akcje charakteryzujàce si´ du˝à zmiennoÊcià b´dà dro˝ej
wyceniane, a inwestor majàcy takie akcje b´dzie oczekiwa∏ wy˝szej stopy zwrotu z inwestycji w dane przedsi´biorstwo. Rozwini´cie tej myÊli przedstawimy w cz´Êci dotyczàcej kosztu kapita∏u w∏asnego.
Przyk∏adem kolejnym potwierdzajàcym zalety ni˝szej zmiennoÊci naszego
wyniku finansowego jest tabela 3. Za∏ó˝my, ˝e mamy do czynienia z dwoma identycznymi przedsi´biorstwami, ró˝niàcymi si´ tylko podejÊciem do zabezpieczania
si´ przed ryzykiem walutowym.
Przedsi´biorstwo I nie zabezpiecza si´ przed ryzykiem walutowym, dlatego te˝ zakres wahaƒ waluty jest tu szerszy, a co za tym idzie wynik finansowy podlega tu wi´kszym wahaniom. Mimo, ˝e przy niekorzystnym ukszta∏towaniu si´ kursu walutowego istnieje 40% ryzyko zejÊcia poni˝ej zera przedsi´biorstwo,
to nie zabezpiecza si´, liczàc na korzystny kurs walutowy oraz wynik netto
w okolicy miliona z∏otych.
Przedsi´biorstwo II zabezpiecza si´ przed ryzykiem walutowym, poÊwi´cajàc temu co prawda swój maksymalny wyniki netto, ale otrzymujàc w zamian
bezpieczeƒstwo i pewnoÊç nie zejÊcia poni˝ej zera.

5

6

7

Przedstawiona sytuacja, kiedy to przedsi´biorstwo zupe∏nie przestaje regulowaç swoje zobowiàzania jest jednym z kilku mo˝liwych wariantów, mo˝na bowiem przypuszczaç, ˝e wraz z pogarszaniem si´ wyniku zobowiàzania by∏yby co prawda regulowane ale w niepe∏nych, malejàcych wielkoÊciach.
Szczegó∏owo wycen´ opcji opisujà: F. Black, M. Scholes, The Pricing of Options and Corporate Liabilities, „Journal of Political Economy”, 81, 637–654, May–June 1973.
O tym, ˝e zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym wp∏ywa poprzez zmniejszenie wahaƒ przep∏ywów pieni´˝nych na wzrost wartoÊci firmy piszà: D. R. Nance, C. W. Smith, Jr., C. W. Smithson,
On the Determinants of Corporate Hedging, „The Journal of Finance”, Vol. XLVIII, No. 1, 267–284,
March 1993.
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Tabela 3. Wp∏yw zabezpieczania si´ przed ryzykiem walutowym na wynik finansowy firmy
Przedsi´biorstwo I
Prawdopodobieƒstwo Wynik finansowy
20%
–1.500.000,- PLN
20%
–750.000,- PLN
20%
0,- PLN
20%
750.000,- PLN
20%
1.500.000,- PLN
Wynik zwa˝ony
0,- PLN
prawdopodobieƒstwem

Przedsi´biorstwo II
Prawdopodobieƒstwo Wynik finansowy
33,33%
0,- PLN
33,33%
250.000,- PLN
33,33%
500.000,- PLN

Wynik zwa˝ony
prawdopodobieƒstwem

250.000,- PLN

èród∏o: obliczenia w∏asne.

Pierwsze przedsi´biorstwo ma zmiennoÊç (+1,5 mln PLN/–1,5 mln PLN),
co daje wynik po uwzgl´dnieniu prawdopodobieƒstwa 0,- PLN. Drugie przedsi´biorstwo mimo, ˝e maksymalny wynik jest znacznie ni˝szy w stosunku do przedsi´biorstwa pierwszego, poniewa˝ charakteryzuje si´ ni˝szà zmiennoÊcià, osiàga
wy˝szy wynik zwa˝ony prawdopodobieƒstwem, tj. 250.000,- PLN.
Warto wi´c pomyÊleç o zabezpieczeniu i uniknàç tak du˝ej zmiennoÊci, aby
nie doprowadziç do spadku naszego wyniku do –1,5 mln PLN, nawet kosztem tego, ˝e maksymalny wynik spadnie z 1,5 mln PLN do 0,5 mln PLN8.

2.1. Koszt kapita∏u w∏asnego
Koszt kapita∏u w∏asnego zale˝y od alternatywnych mo˝liwoÊci inwestycyjnych oraz
premii za ryzyko inwestycji w nasze przedsi´biorstwo. Wszystko to ∏àczy w sobie model CAPM, znany jako „Model wyceny dóbr kapita∏owych”, umo˝liwiajàcy nam oszacowanie kosztu kapita∏u w∏asnego9. Zgodnie z metodà CAPM, koszt
kapita∏u w∏asnego wyliczyç mo˝na w nast´pujàcy sposób:
KKw = Rf + (rm – Rf) x beta,
Rf – stopa wolna od ryzyka (dochodowoÊç rzàdowych papierów wartoÊciowych),
rm – oczekiwana stopa zwrotu z ca∏ego rynku (Êredni zwrot z rynku akcji, oczekiwana zmiana indeksu np. WIG, WIG20, MIDWIG),
beta – wskaênik ryzyka systematycznego (niedywersyfikowalnego), obrazujàcy
zmiennoÊç zwrotu z danej spó∏ki w stosunku do zmiennoÊci zwrotu z ca∏ego rynku.
8

9

Na wymian´; ni˝sza zmiennoÊç wyniku finansowego za ni˝szy oczekiwany wynik finansowy wskazujà: R. Grant, L. Soenen, Strategic Management of Operating Exposure, „European Management
Journal”, Vol. 22, No. 1.
S. D. Young, S. F. O’Byrne, EVA and Value-Based Management..., op. cit., s. 165–180. Analiz´
i ocen´ kilku podejÊç do Êredniowa˝onego kosztu kapita∏u przedstawiajà w swojej pracy: M. S. Pagano, D. E. Stout, Calculating a Firm’s Cost of Capital, „Management Accounting Quarterly”,
Vol. 5, No. 3, 13–19, Spring 2004.
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Przeci´tne przedsi´biorstwo nie ma wp∏ywu na wysokoÊç stopy wolnej od
ryzyka czy te˝ na oczekiwanà stop´ zwrotu z ca∏ego rynku (pomijamy tu wp∏yw
wyniku jednej ze spó∏ek wchodzàcych w sk∏ad relatywnie wàskiego indeksu, np.
WIG20 na rynkowà stop´ zwrotu). Oznacza to, ˝e aby obni˝yç koszt kapita∏u
w∏asnego, przedsi´biorstwo musi zmniejszyç wspó∏czynnik beta, tj. zmniejszyç
zmiennoÊç cen swoich akcji, czyli zmniejszyç zmiennoÊç i wra˝liwoÊç swojego wyniku finansowego.
Wróçmy jeszcze raz do naszej tabeli.
• z jednej strony mo˝emy na nià spojrzeç, jak na dwa zupe∏nie odmienne
przedsi´biorstwa, dzia∏ajàce w innych bran˝ach, których wyniki mimo tego samego otoczenia gospodarczego, politycznego i spo∏ecznego podlegajà
wi´kszym lub mniejszym wahaniom. Przedsi´biorstwo I mo˝e reprezentowaç bran˝´ informatycznà, bardziej wra˝liwà na wahania koniunktury,
ale jednoczeÊnie mogàcà przynieÊç wy˝szà stop´ zwrotu. Przedsi´biorstwo II mo˝e byç natomiast typowym przedstawicielem bran˝y u˝ytecznoÊci publicznej. Wyraênie mniej wra˝liwym na wahania koniunktury,
ale zarazem przynoszàcym mniejsze stopy zwrotu;
• drugie podejÊcie zosta∏o co prawda ju˝ opisane, jednak warto je tu jeszcze raz przypomnieç. Mianowicie zak∏adamy, i˝ mamy do czynienia z dwoma identycznymi przedsi´biorstwami, ró˝niàcych si´ tylko podejÊciem do
zabezpieczania si´ przed ryzykiem walutowym.
Mimo, ˝e podejÊcia te ró˝nià si´ od siebie za∏o˝eniami, wniosek powinien
byç taki sam: beta przedsi´biorstwa I jest wy˝sza od bety przedsi´biorstwa II.
S∏owo wyjaÊnienia na temat wspó∏czynnika beta. Je˝eli wspó∏czynnik beta
dla danych akcji jest wi´kszy od jednoÊci, to oznacza, ˝e dany walor charakteryzuje si´ wy˝szà zmiennoÊcià stopy zwrotu od zmiennoÊci stopy zwrotu indeksu
gie∏dowego. JeÊli wi´c dane akcje posiadajà wspó∏czynnik beta równy 1,5, oznacza to, ˝e kiedy rynek zmienia swojà wartoÊç o +/–10% to cena tych akcji zmieni si´ o +/–15%. Od walorów z betà ponad 1 inwestorzy oczekujà ponadrynkowej stopy zwrotu co, zgodnie z naszym równaniem na koszt kapita∏u w∏asnego,
oznacza wy˝szy dla takiej spó∏ki koszt kapita∏u w∏asnego.
Zawsze by∏y i b´dà spó∏ki (bran˝e) charakteryzujàce si´ z racji swojej dzia∏alnoÊci podstawowej wi´kszà zmiennoÊcià i wi´kszà betà. Jako przyk∏ad mo˝e
pos∏u˝yç bran˝a informatyczna.
W tym momencie nie jest naszym zadaniem ograniczenie tego typu zmiennoÊci. JeÊli jednak zmiennoÊç wyników finansowych danej firmy powodowana
jest w znacznej mierze poprzez zmiany kursów walut, to ze wzgl´du na koszt
kapita∏u w∏asnego zmiennoÊç ta powinna byç ograniczana. Innymi s∏owy chodzi
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nam o zmniejszenie ryzyka wywo∏anego nieprzewidywalnoÊcià wyniku finansowego, dzi´ki temu bowiem zmniejsza si´ zmiennoÊç cen akcji danej spó∏ki, a co
za tym idzie – ni˝szy staje si´ wspó∏czynnik beta i w konsekwencji ni˝szy koszt
kapita∏u w∏asnego.
Zgodnie z zapowiedzià rozwiniemy teraz temat strategii inwestora gie∏dowego, dostawcy kapita∏u w∏asnego, majàcego dost´p zarówno do akcji danej spó∏ki, jak i opcji na te akcje. Kupujàc akcje naszej spó∏ki, inwestor oczekuje wzrostu kursu ponad cen´ zakupu. Mo˝emy powiedzieç wi´c, ˝e inwestor zajà∏ d∏ugà
pozycj´ na naszych akcjach, która przyniesie mu straty w momencie spadku kursu. Aby przed takà ewentualnoÊcià si´ zabezpieczyç, inwestor móg∏by kupiç opcj´
put na zakupione akcje, opcj´ z cenà wykonania równà kursowi kupna akcji.
W sytuacji, kiedy zgodnie z oczekiwaniem nastàpi∏by wzrost kursu akcji, opcja
pozosta∏aby niezrealizowana, a wynik na ca∏ej transakcji by∏by równy ró˝nicy
dochodu z akcji i ceny opcji. Opcja by∏aby wykonana dopiero w sytuacji spadku
kursu akcji, inwestor traci∏by na kupionych akcjach, ale zyskiwa∏by na opcji.
Rysunek 4. Analiza d∏ugiej pozycji inwestycyjnej
dochód inwestora

pozycja d∏uga/kupno akcji

kurs akcji
opcja put
P = kurs kupna akcji

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Wiemy ju˝, ˝e wzrost zmiennoÊci instrumentu bazowego podnosi wartoÊç
opcji, co oznacza, ˝e wy˝ej wyceniane b´dà opcje wystawione na akcje o wi´kszej
zmiennoÊci. Poniewa˝ zakup opcji jest kosztem dla inwestora oznacza to, ˝e
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dro˝sza opcja (poprzez wzrost premii za ryzyko) podniesie oczekiwanà stop´
zwrotu inwestora, czyli ostatecznie podniesie koszt kapita∏u w∏asnego. W naszym
interesie pozostaje wi´c ograniczenie zmiennoÊci cen akcji, w czym mo˝e nam
tylko pomóc przyj´cie strategii zabezpieczania si´ przed ryzykiem walutowym.

3. Wnioski
Ró˝nice w rozwoju gospodarczym oraz wzrost znaczenia przep∏ywów kapita∏owych sprawiajà, ˝e rzeczà naturalnà stajà si´ obserwowane przez nas codzienne
wahania na rynkach walutowych. Ograniczenie zmiennoÊci kursowej w przedsi´biorstwie mo˝e prze∏o˝yç si´ na wzrost wartoÊci, a niejednokrotnie mo˝e zapobiec problemom finansowym firmy. JeÊli powa˝nie w przedsi´biorstwie traktowany
jest proces planowania, analizy oraz oceny efektywnoÊci projektów inwestycyjnych, to równie powa˝nie powinno zostaç potraktowane ograniczenie ryzyka wynikajàcego ze zmiennoÊci kursowej. Nie mo˝na bowiem mówiç o budowaniu wartoÊci przedsi´biorstwa oraz koncentracji na projektach podnoszàcych t´ wartoÊç,
jeÊli w projektach inwestycyjnych – w których istotnym determinantem sukcesu
jest kurs walutowy – zapominamy o ograniczeniu zmiennoÊci kursowej. Zarzàdzanie ryzykiem walutowym w przedsi´biorstwie powinno byç traktowane jako
bardzo istotny i nieroz∏àczny element zarzàdzania finansami, nie jako element
dodatkowy, w domyÊle mniej istotny.
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Ubezpieczenie kredytu jako forma zabezpieczenia
wierzytelnoÊci handlowych
1. Wprowadzenie
W obliczu radykalnych zmian zachodzàcych w polskiej gospodarce rynkowej, post´pujàcej globalizacji, przyspieszenia procesów gospodarczych, a co za tym idzie
– wzrostu konkurencji i skali ryzyka zwiàzanego z dzia∏alnoÊcià wolnorynkowà,
coraz wi´kszego znaczenia nabierajà instrumenty majàce na celu ochron´ interesu ekonomicznego przedsi´biorstwa. Rozwój wspó∏pracy mi´dzynarodowej stwarza nie tylko szanse i mo˝liwoÊci rozwoju polskiej przedsi´biorczoÊci, ale równie˝
i zagro˝enia wnikajàce w sfer´ dzia∏alnoÊci poszczególnych podmiotów gospodarczych, zak∏ócajàc i hamujàc ich prawid∏owe funkcjonowanie z bankructwem w∏àcznie. Przedk∏adany materia∏ prezentuje jednà z form zabezpieczenia wierzytelnoÊci handlowych przedsi´biorstwa w formie ubezpieczenia kredytu.

2. Ryzyko sprzeda˝y z odroczonym terminem p∏atnoÊci
W 2004 roku mogliÊmy zaobserwowaç znaczny wzrost polskiego eksportu zarówno do krajów Unii Europejskiej, jak równie˝ na Wschód (g∏ównie do paƒstw by∏ego WNP, a w szczególnoÊci do Rosji, na Ukrain´ i Bia∏oruÊ)1. Ju˝ w pierwszych
miesiàcach po akcesji Polski do Unii Europejskiej odnotowaliÊmy wzmo˝ony eksport towarów g∏ównie z bran˝y spo˝ywczej, a tak˝e meblarskiej, drzewnej, sprz´tu AGD, odzie˝owej i materia∏ów budowlanych. Do paêdziernika 2004 roku ogólna wartoÊç polskiego eksportu do krajów Unii europejskiej wzros∏a o blisko 26%2.
Polscy eksporterzy dostrzegajà równie˝ ch∏onnoÊç rynków zza naszej wschodniej granicy, co ma swoje potwierdzenie we wzroÊcie eksportu do tych krajów
(Rosja i Ukraina, obok krajów z Unii Europejskiej, znajdujà si´ w pierwszej dziesiàtce najwi´kszych partnerów handlowych pod wzgl´dem ich udzia∏u w polskim

1

2

Szczeciƒska A., KUKE S.A. Wst´pne wyniki finansowe w 2004 r., Informacja Prasowa z 08.03.2005,
www.prnews.pl.
Skiba A., Handel zagraniczny. Zyska∏y bran˝e nastawione na eksport. Polskie produkty podbijajà
unijne rynki, artyku∏, „Gazeta Prawna”, Nr 166(1275) z 25.08.2004, s. 1.
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eksporcie)3. Sprzeda˝ eksportowa coraz cz´Êciej odbywa si´ na zasadach kredytu, tj. z odroczonym terminem p∏atnoÊci. W dobie rosnàcej konkurencji takie
udogodnienie warunków p∏atnoÊci pozwala polskim eksporterom zwi´kszyç wolumen sprzeda˝y, a co za tym idzie, zysk przedsi´biorstwa.
Sprzeda˝ z odroczonym terminem p∏atnoÊci to forma rozliczeƒ powszechnie stosowana w gospodarce rynkowej, gdzie rosnàca konkurencja pozwala kupujàcemu wybieraç wÊród najatrakcyjniejszych ofert, a zarazem ˝àdaç coraz korzystniejszych warunków zawarcia transakcji, w tym coraz d∏u˝szych terminów
zap∏aty za sprzedany towar bàdê wyÊwiadczonà us∏ug´. Ta forma rozliczeƒ niesie jednak za sobà zagro˝enie zw∏oki w zap∏acie lub braku p∏atnoÊci za sprzedany towar czy Êwiadczonà us∏ug´. Taka sytuacja, szczególnie w przypadku kumulacji „zamro˝onych” lub nieÊciàgalnych wierzytelnoÊci, mo˝e negatywnie odbiç
si´ na kondycji finansowej przedsi´biorstwa eksportujàcego poprzez pogorszenie
jego p∏ynnoÊci finansowej, a dla tzw. ma∏ego i Êredniego biznesu mo˝e oznaczaç
bankructwo. Zdarza si´ bowiem, i˝ firmy wykorzystujà do granic mo˝liwoÊci udzielony im przez dostawc´ kredyt handlowy i opóêniajà bàdê zawieszajà p∏atnoÊç
swoich zobowiàzaƒ mi´dzy innymi poprzez:
• zagubienie faktury,
• wys∏anie niepodpisanego czeku,
• wpisanie na czeku nieprawid∏owej daty,
• t∏umaczenie, ˝e jedyna uprawniona do podpisu czeku osoba jest nieobecna,
• powtarzajàce si´ proÊby o odroczenie terminu zap∏aty,
• nieuzasadnione zarzuty przeciwko ˝àdaniom zap∏aty,
• ukrywanie si´ przed wierzycielami,
• zaprzestanie dzia∏alnoÊci gospodarczej, za∏o˝enie nowej firmy.
Brak p∏atnoÊci mo˝e byç równie˝ nast´pstwem okolicznoÊci niezale˝nych
od woli zobowiàzanego, np.:
• narastajàce nale˝noÊci nieÊciàgalne z powodu niewyp∏acalnoÊci d∏u˝ników (tzw. efekt domina),
• utrzymujàca si´ dekoniunktura w danym sektorze gospodarki bàdê sektorach pokrewnych,
• straty spowodowane dzia∏aniem si∏y wy˝szej (powódê, po˝ar itp.).
Celem zapobie˝enia stratom wynik∏ym z nieotrzymania p∏atnoÊci za sprzedany towar lub Êwiadczonà us∏ug´, przedsi´biorstwa poszukujà ró˝nych form zabezpieczenia. Jednà z nich jest ubezpieczenie nale˝noÊci handlowych. Decyzja
o ubezpieczeniu wierzytelnoÊci przys∏ugujàcych z tytu∏u zrealizowanych dostaw
3

I. W. (brak imienia i nazwiska), Firmy wykorzysta∏y sprzyjajàce warunki. Eksport z perspektywà,
artyku∏, „Rynki Zagraniczne” z 01.01.2004, s. 1.
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czy Êwiadczonych us∏ug, jest jak najbardziej uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia, gdy˝ celem dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa nie jest ponoszenie ryzyka niewyp∏acalnoÊci innych podmiotów gospodarczych.

3. Istota i zakres ubezpieczenia nale˝noÊci handlowych
W wyniku zawarcia umowy ubezpieczenia, przedsi´biorstwo dokonuje transferu
ryzyka zwiàzanego z brakiem p∏atnoÊci na zak∏ad ubezpieczeƒ, który w zamian
za p∏aconà sk∏adk´ ubezpieczeniowà zobowiàzuje si´ do pokrycia strat finansowych ubezpieczajàcego w formie wyp∏aty odszkodowania.
Przedmiotem ubezpieczenia wierzytelnoÊci handlowych sà nale˝noÊci ubezpieczajàcego p∏atne w odroczonym terminie, które powsta∏y w okresie obowiàzywania umowy ubezpieczenia i przys∏ugujà mu od kontrahentów obj´tych tà
umowà.
Umowa ubezpieczenia nale˝noÊci handlowych posiada wiele cech umowy zobowiàzaniowej. Jak ka˝da umowa ubezpieczenia jest umowà o Êwiadczenie us∏ug,
tzn. jej strony zobligowane sà do wzajemnych Êwiadczeƒ. Âwiadczenie ubezpieczyciela jest uwarunkowane zajÊciem przewidzianego w umowie zdarzenia, natomiast Êwiadczenie ubezpieczajàcego – w postaci op∏aconej sk∏adki ubezpieczeniowej
– jest bezwarunkowe. Innymi s∏owy, jeÊli w okresie obj´tym ochronà ubezpieczeniowà nie zajdzie przewidziany w umowie ubezpieczenia wypadek (warunkujàcy
powstanie obowiàzku zak∏adu ubezpieczeƒ do spe∏nienia Êwiadczenia), nie uprawnia to ubezpieczajàcego do ˝àdania od ubezpieczyciela zwrotu pobranej sk∏adki
ubezpieczeniowej.
Ochrona ubezpieczeniowa jest zagwarantowana przez ubezpieczyciela na
czas trwania umowy ubezpieczenia. Stàd te˝ mo˝emy mówiç o trwa∏ym charakterze tej umowy.
Umowa ubezpieczenia nale˝noÊci handlowych jest umowà kwalifikowanà,
tzn. jej stronà jest zawsze ubezpieczyciel, czyli zak∏ad ubezpieczeƒ, spe∏niajàcy
okreÊlone prawem warunki i uprawniony do prowadzenia okreÊlonych rodzajów
ubezpieczeƒ. Jest to umowa konsensualna tzn. jej zawarcie warunkuje z∏o˝enie
zgodnych oÊwiadczeƒ woli przez strony umowy.
Umowa ubezpieczenia wierzytelnoÊci handlowych, jak ka˝da umowa ubezpieczenia, ma charakter umowy odp∏atnej, który wynika z obowiàzku ubezpieczajàcego do op∏acenia sk∏adki ubezpieczeniowej (odp∏atnoÊç za us∏ug´ ubezpieczeniowà). Jest to tak˝e umowa adhezyjna, tzn. zawierana na zasadzie przystàpienia
ubezpieczajàcego do warunków ubezpieczenia jednostronnie ustalanych przez ubezpieczyciela. W praktyce istnieje jednak – na wniosek ubezpieczajàcego – mo˝li-
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woÊç dokonania modyfikacji jej postanowieƒ lub wy∏àczenia niektórych z nich
w formie stosownych zapisów w treÊci umowy.
Ubezpieczenie wierzytelnoÊci oferuje ubezpieczajàcemu pokrycie strat finansowych, b´dàcych bezpoÊrednim nast´pstwem zaistnienia pierwszego ze zdarzeƒ
skutkujàcych niewyp∏acalnoÊcià d∏u˝nika. Dokonujàc analizy postanowieƒ Ogólnych warunków ubezpieczenia nale˝noÊci handlowych, oferowanych przez ubezpieczycieli w Polsce, mo˝na wyró˝niç nast´pujàce rodzaje niewyp∏acalnoÊci d∏u˝nika, zakwalifikowane do ryzyk ubezpieczeniowych:
1) prawnie stwierdzonà, przejawiajàcà si´ zaistnieniem jednej z poni˝szych
okolicznoÊci:
• og∏oszenie przez sàd upad∏oÊci d∏u˝nika lub oddalenie wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci (na przyk∏ad z powodu braku majàtku d∏u˝nika na
pokrycie kosztów tego post´powania),
• zawarcie uk∏adu d∏u˝nika z wierzycielami,
• prawomocne ukoƒczenie post´powania egzekucyjnego wobec majàtku
d∏u˝nika, w wyniku którego nie nastàpi∏o pe∏ne zaspokojenie roszczeƒ
wierzyciela;
2) faktycznà – w przypadku, gdy sp∏ata nale˝noÊci jest niemo˝liwa, poniewa˝ d∏u˝nik nie ma Êrodków finansowych ani majàtku, jednak od strony formalno-prawnej nie zosta∏ uznany za bankruta (dochodzenie tych
nale˝noÊci na drodze sàdowej lub egzekucyjnej by∏oby nieskuteczne lub
nieop∏acalne);
3) domniemanà – czyli opóênienie (zwane równie˝ zw∏okà lub przewlek∏à
zw∏okà) d∏u˝nika w spe∏nieniu Êwiadczenia pieni´˝nego w odniesieniu
do nale˝noÊci ju˝ wymagalnych.
Ubezpieczenie nale˝noÊci handlowych obejmujàce wy˝ej wymienione zdarzenia dotyczy:
• obrotu krajowego lub
• eksportu towarów, ew. Êwiadczenia us∏ug do paƒstw b´dàcych cz∏onkami
Unii Europejskiej i/lub OECD (tj. Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Republiki Czeskiej, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, W´gier, Islandii, Irlandii, W∏och, Japonii, Korei, Luksemburga, Meksyku, Holandii,
Nowej Zelandii, Norwegii, Portugalii, Republiki S∏owackiej, Hiszpanii,
Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Zjednoczonego Ksi´stwa, USA).
Przedmiotem ubezpieczenia nale˝noÊci krajowych sà wierzytelnoÊci pieni´˝ne przys∏ugujàce ubezpieczajàcemu od d∏u˝ników z siedzibà (lub miejscem
zamieszkania) w Polsce z tytu∏u realizacji transakcji na warunkach kredytowych.
Tytu∏em do ˝àdania zap∏aty od d∏u˝nika jest faktura podpisana przez niego (w przypadku braku podpisu niezb´dne jest wa˝ne oÊwiadczenia d∏u˝nika o wystawia-
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niu faktur VAT bez podpisu odbiorcy), wystawiona zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, potwierdzajàca fakt sprzeda˝y towarów lub Êwiadczenia us∏ug, które
mia∏y miejsce w okresie obowiàzywania ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie nale˝noÊci eksportowych dotyczy wierzytelnoÊci pieni´˝nych
(p∏atnych w kredycie), które powsta∏y w wyniku zrealizowania przez polskiego
eksportera wysy∏ki do kontrahenta zagranicznego lub Êwiadczenia us∏ug na jego
rzecz. Dokumentami potwierdzajàcymi prawo eksportera do ˝àdania zap∏aty od
d∏u˝nika zagranicznego sà faktura oraz dokument odprawy celnej (w przypadku
wywozu do krajów spoza Unii Europejskiej), datowane w okresie obowiàzywania
ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie nale˝noÊci handlowych mo˝e obejmowaç równie˝ straty b´dàce nast´pstwem urzeczywistnienia si´ ryzyka politycznego lub katastrofalnego. Zgodnie z Ustawà z 7 lipca 1994 roku o gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych4 w sk∏ad ryzyka politycznego
wchodzà nast´pujàce zdarzenia:
• og∏oszenie powszechnego moratorium p∏atniczego przez rzàd paƒstwa d∏u˝nika lub paƒstwa uczestniczàcego w regulowaniu nale˝noÊci,
• wydanie lub zmian´ aktów prawnych lub decyzji rzàdu bàdê innego organu paƒstwowego paƒstwa d∏u˝nika lub paƒstwa trzeciego, które uczestniczy w realizacji kontraktu, uniemo˝liwiajàcych wykonanie kontraktu lub
Êwiadczenie zamówionych us∏ug,
• niemo˝noÊç lub opóênienie w wykonaniu przez d∏u˝nika transferu nale˝noÊci w walucie p∏atnoÊci, spowodowane wydarzeniami politycznymi, trudnoÊciami gospodarczymi albo aktami prawnymi lub decyzjami administracyjnymi w∏adz w kraju d∏u˝nika,
• odmow´ dokonania zap∏aty z przyczyn nie zwiàzanych z wykonaniem
kontraktu, gdy d∏u˝nikiem jest paƒstwo, d∏u˝nik publiczny lub inny d∏u˝nik, za którego por´czy∏o paƒstwo lub d∏u˝nik publiczny,
• wydanie przepisów prawnych lub decyzji przez Rzàd Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie handlu zagranicznego, które uniemo˝liwiajà realizacj´
kontraktu lub Êwiadczenie zamówionych us∏ug,
• wybuch poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dzia∏aƒ wojennych, powstania, rewolucji, zamieszek, przewlek∏ych masowych strajków,
• og∏oszenie aktów nacjonalizacji.
Wymieniona ustawa precyzuje równie˝ wypadki ubezpieczeniowe zaliczane
do grupy ryzyka katastrofalnego, tj.:
• trz´sienie ziemi,
4
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• wybuch wulkanu,
• cyklon,
• tajfun,
• powódê,
• gwa∏towny przyp∏yw morski,
• po˝ary o rozmiarach katastrofalnych.
Lista powy˝szych zdarzeƒ nie jest zamkni´ta, gdy˝ ustawodawca u˝y∏
w treÊci ustawy zwrot „w szczególnoÊci”. Zatem do ryzyka katastrofalnego mo˝na zaliczyç ka˝de zdarzenie wywo∏ane przez ˝ywio∏y naturalne i majàce rozmiary katastrof naturalnych.
Ubezpieczenie nale˝noÊci handlowych od ryzyka politycznego i katastrofalnego jest oferowane przez instytucje ubezpieczeniowe dzia∏ajàce w formie agencji rzàdowych, posiadajàcych gwarancje Skarbu Paƒstwa. W Polsce jest ono sprzedawane przez Korporacj´ Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych Spó∏k´ Akcyjnà
jako produkt gwarantowany przez Skarb Paƒstwa, obejmujàcy wymienione zdarzenia losowe i zdarzenia obj´te ryzykiem handlowym ∏àcznie. Produkt ten dotyczy zabezpieczenia wierzytelnoÊci ubezpieczajàcego p∏atnych w kredycie, powsta∏ych z tytu∏u realizacji kontraktów eksportowych do paƒstwa spoza Unii
Europejskiej i do krajów spoza OECD, do których nale˝y Algieria, Armenia,
Azerbejd˝an, Bia∏oruÊ, Birma, Bu∏garia, Dominikana, Ekwador, Federalna Republika Jugos∏awii (Serbia i Czarnogóra), Gambia, Gujana, Iran, Kazachstan, Kirgistan, Kuba, Libia, Macedonia, Mo∏dowa, Mongolia, Nigeria, Pakistan, Rosja,
Rumunia, Somalia, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Wenezuela i Wietnam.
Ubezpieczenie nale˝noÊci handlowych dotyczy wierzytelnoÊci g∏ównej ubezpieczajàcego i nie obejmuje:
• nale˝noÊci ubocznych (np. kar umownych, odsetek, op∏at manipulacyjnych),
• nale˝noÊci od d∏u˝ników, w których kapitale ubezpieczajàcy posiada wi´kszoÊciowy udzia∏ lub w stosunku do których mo˝e wywieraç istotny wp∏yw
na kierowanie ich dzia∏alnoÊcià,
• szkód nie b´dàcych bezpoÊrednim nast´pstwem ubezpieczonych ryzyk,
• strat z tytu∏u ró˝nic kursowych,
• kosztów powsta∏ych wskutek reklamacji dotyczàcych wad lub innych zarzutów ze strony d∏u˝nika,
• nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug, dla których realizacji brak jest wymaganych zezwoleƒ, oraz nale˝noÊci z tytu∏u dostaw towarów, których wwo˝enie do kraju przeznaczenia lub ich wywo˝enie narusza istniejàce zakazy,
• nale˝noÊci p∏atnych przed wydaniem towarów lub wykonaniem us∏ugi
(przedp∏ata),
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• szkód powsta∏ych w wyniku urzeczywistnienia si´ zdarzeƒ obj´tych ryzykiem niehandlowym.

4. Ocena i monitoring ubezpieczonego kontrahenta
W ramach zawartej umowy ubezpieczenia zak∏ad ubezpieczeƒ dokonuje równie˝
analizy zg∏oszonego do ubezpieczenia kontrahenta i ocenia, czy kondycja finansowa p∏atnika pozwala na udzielenie mu odroczonego terminu zap∏aty za sprzedany towar, jeÊli tak – na jaki maksymalnie okres oraz przy jakim maksymalnym zaanga˝owaniu wolumenu sprzeda˝y (rysunek 1).
Rysunek 1. èród∏a informacji pozwalajàce oszacowaç zdolnoÊç kredytowà kontrahenta zg∏oszonego do ubezpieczenia

wymiana informacji z ubezpieczycielami zagranicznymi

informacje z banków
i wywiadowni handlowych

raporty roczne,
informacje handlowe

bilans,
rachunek wyników

Baza danych
o kontrahencie

publikowane raporty
finansowe,
prospekty emisyjne

rejestr handlowy
Sàdu Gospodarczego

informacje zebrane
od ubezpieczajàcych

decyzja kredytowa

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie materia∏ów reklamowych Hermes Kreditversicherung AG,
1997.

Ponadto w ramach us∏ugi ubezpieczeniowej ubezpieczyciel dokonuje bie˝àcego monitoringu ryzyka kredytowego zwiàzanego z ubezpieczonym kontrahentem. W ten sposób przedsi´biorstwo (ubezpieczajàcy) mo˝e bezpiecznie handlowaç z wybranym partnerem, a w przypadku powstania szkody zdefiniowanej
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w warunkach umowy ubezpieczenia otrzymaç finansowà rekompensat´ poniesionych strat w postaci wyp∏aconego odszkodowania.
Warto w tym miejscu wspomnieç, i˝ instytucje ubezpieczeniowe dysponujà
sztabem analityków kredytowych (zwanych angloj´zycznym terminem underwriters) odpowiedzialnych za ocen´ i monitoring ryzyka zwiàzanego z ubezpieczonym kontrahentem. Ich dzia∏ania nie ograniczajà si´ jedynie do analizy publikowanych danych finansowych przedsi´biorstw. Korzystajà oni z obszernych baz
danych, a dzia∏ajàc lokalnie (np. poprzez w∏asnych korespondentów) utrzymujà
bezpoÊredni kontakt z odbiorcami i ich finansowymi partnerami.
I tak np. Korporacja Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych Spó∏ka Akcyjna ma dost´p do jednej z najwi´kszych w Êwiecie baz danych Credit Alliance
(grupa ta zrzesza 56 agencji ubezpieczeniowych z 50 krajów), zawierajàcej informacje ekonomiczne, finansowe i prawne o milionach firm, a oprócz tego posiada
w∏asnà baz´ danych budowanà przez ponad 10 lat dzia∏alnoÊci.
Grupa Coface, dzia∏ajàca na polskim rynku ubezpieczenia kredytu jako oddzia∏ austriackiej spó∏ki Österreichische Kreditversicherung Coface AG od sierpnia 2003 roku (licencj´ otrzyma∏a w lipcu 2003 roku), dysponuje podobnymi danymi o 44 mln firm.
Atradius, który oficjalnie rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w Polsce 01.10.2004 roku
jako oddzia∏ zagranicznej firmy Atradius Credit Insurance N.V., posiada baz´ danych o 45 mln firm na ca∏ym Êwiecie.
Tacy partnerzy stanowià zatem istotne wsparcie w procesie zarzàdzania
przedsi´biorstwem celem zmniejszenia nast´pstw i rozmiarów potencjalnych szkód
finansowych.

5. Windykacja ubezpieczonych wierzytelnoÊci
Analizujàc ubezpieczenie nale˝noÊci handlowych jako instrumentu wspomagajàcego zarzàdzanie wierzytelnoÊciami przedsi´biorstwa, nale˝y równie˝ wspomnieç
o funkcji ubezpieczyciela jako windykatora ubezpieczonych nale˝noÊci. Samodzielne dochodzenie przez przedsi´biorstwo niezap∏aconych wierzytelnoÊci pociàga za sobà znaczne koszty, zwiàzane:
• z zatrudnieniem windykatora lub windykatorów (w zale˝noÊci od iloÊci
spraw w windykacji i rodzaju d∏u˝ników), ewentualnie prawnika lub kancelarii prawnej w przypadku reprezentowania interesu wierzyciela przed
sàdem,
• bezpoÊrednio z samym procesem dochodzenia nale˝noÊci na drodze polubownej lub sàdowej, co w efekcie os∏abia dzia∏alnoÊç podstawowà firmy.
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Obarczenie obowiàzkiem windykacji nale˝noÊci dotychczasowych pracowników firmy niesie za sobà ryzyko spadku ich efektywnoÊci w wywiàzywaniu si´
z dotychczasowych obowiàzków, ponadto nie zawsze dysponujà oni predyspozycjami i doÊwiadczeniem w tym zakresie. Zdarza si´ bowiem, i˝ du˝e firmy pozwalajà sobie na lekcewa˝enie swoich dostawców oraz ich upomnieƒ o zap∏at´,
a dotychczasowe dobre kontakty handlowe pomi´dzy pracownikami dostawcy a pracownikami d∏u˝nika cz´sto stanowià barier´ skutecznej windykacji nale˝noÊci.
Ubezpieczenie nale˝noÊci handlowych umo˝liwia przedsi´biorstwu skorzystanie z us∏ug podmiotu zewn´trznego – ubezpieczyciela i ograniczenie kosztów
administracyjnych zwiàzanych z koniecznoÊcià zatrudnienia windykatorów wewnàtrz firmy. Ponadto fakt, i˝ do windykacji nale˝noÊci przedsi´biorstwa w∏àczy∏
si´ podmiot trzeci, tzn. zak∏ad ubezpieczeƒ, cz´sto dyscyplinuje kontrahentów
i mobilizuje ich do regulowania zaleg∏ych nale˝noÊci lub podj´cia rozmów na temat ich sp∏aty (w tym równie˝ ratalnej, gdy kondycja finansowa nie pozwala na
jednorazowà sp∏at´ zobowiàzaƒ).

6. Ubezpieczenie jako proces zarzàdzania ryzykiem
Ubezpieczenie nale˝noÊci handlowych stanowi nie tylko zabezpieczenie wierzytelnoÊci p∏atnych w kredycie, ale jest tak˝e instrumentem wspomagajàcym proces zarzàdzania przedsi´biorstwem, a dok∏adniej – ryzykiem kredytu zwiàzanym
z jego dzia∏alnoÊcià gospodarczà. Produkt ten ∏àczy w sobie elementy ró˝nych
metod podporzàdkowanych poj´ciu risk management, a w szczególnoÊci:
1) dokonuje zatrzymania ryzyka w formie udzia∏u w∏asnego ubezpieczajàcego w powsta∏ej szkodzie,
2) kontroluje ryzyko:
• na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, oraz
• na etapie tzw. obs∏ugi polisowej,
3) dokonuje transferu ryzyka na wyspecjalizowanà instytucj´ finansowà,
4) dywersyfikuje ryzyko,
5) finansuje ryzyko w zamian za op∏at´ jakà stanowi pobrana sk∏adka
ubezpieczeniowa.

7. Cesja praw z umowy ubezpieczenia
W ramach ubezpieczenia wierzytelnoÊci istnieje ponadto mo˝liwoÊç dokonania na
rzecz banku cesji praw z tytu∏u zawartych umów ubezpieczenia nale˝noÊci handlowych. Przedmiotem cesji sà prawa ubezpieczajàcego do przysz∏ych odszkodo-
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waƒ przys∏ugujàcych mu od ubezpieczyciela z powodu braku p∏atnoÊci ze strony
d∏u˝nika w odniesieniu do ubezpieczonych nale˝noÊci. Cesja praw z umowy ubezpieczenia mo˝e stanowiç zabezpieczenie:
• kredytu bankowego,
• transakcji factoringowych,
• transakcji forfaitingowych.
Polisy niektórych zak∏adów ubezpieczeƒ – dotyczàce ubezpieczenia nale˝noÊci z tytu∏u zawartych kontraktów eksportowych – mogà zainteresowane firmy wykupiç bezpoÊrednio w bankach, z którymi dany ubezpieczyciel zawar∏ porozumienie w tej kwestii. Wówczas polisa taka stanowi zabezpieczenie kredytu
udzielonego przez dany bank na sfinansowanie kontraktu eksportowego.

8. KorzyÊci wynikajàce z ubezpieczenia kredytu
G∏ównym celem ubezpieczenia nale˝noÊci handlowych jest ochrona interesu ekonomicznego wierzyciela. Zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aca ubezpieczonemu przedsi´biorstwu odszkodowanie majàce pokryç strat´ zwiàzanà z niezap∏aconà przez d∏u˝nika nale˝noÊcià. W przypadku urzeczywistnienia si´ ubezpieczonego ryzyka,
ubezpieczajàcy otrzymuje nale˝noÊç od ubezpieczyciela niezw∏ocznie po zlikwidowaniu szkody. Nie musi zatem d∏u˝ej kredytowaç d∏u˝nika, czekajàc na wywiàzanie si´ przez niego z warunków kontraktu.
Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku upad∏oÊci d∏u˝nika lub
otwarcia przez niego post´powania uk∏adowego. Wówczas wierzyciel nie mo˝e liczyç na pe∏ne zaspokojenie swoich roszczeƒ przez d∏u˝nika (upad∏oÊç, pomimo
wpisania na list´ uznanych wierzytelnoÊci, zazwyczaj nie zapewnia dywidendy,
a w post´powaniu uk∏adowym nale˝noÊç g∏ówna ulega umorzeniu nawet do 60%).
Ponadto ubezpieczenie wierzytelnoÊci handlowych zapewnia przedsi´biorstwu:
• uniezale˝nienie si´ od niekorzystnych sytuacji czy zdarzeƒ w kraju p∏atnika, które w momencie zawierania kontraktu i realizowania wysy∏ki towaru by∏y nie do przewidzenia,
• z∏agodzenie niekorzystnych skutków zdarzeƒ obj´tych ryzykiem.
Transfer ryzyka towarzyszàcego transakcjom handlowym na zak∏ad ubezpieczeƒ umo˝liwia:
• skoncentrowanie sprzeda˝y na wiarygodnych partnerach handlowych,
• bezpieczeƒstwo w handlu,
• wzrost atrakcyjnoÊci oferty handlowej firmy,
• stabilny udzia∏ w rynku,
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• mo˝liwoÊç ekspansji o zasi´gu lokalnym, krajowym a równie˝ mi´dzynarodowym.
Ubezpieczenie nale˝noÊci handlowych przyczynia si´ równie˝ w sposób wymierny do polepszenia zysku przedsi´biorstwa poprzez zwi´kszenie jego obrotów
i wolumenu sprzeda˝y, które nast´puje jako efekt:
• wzrostu iloÊci transakcji zawieranych na warunkach kredytu handlowego, co jest dla klienta znacznie korzystniejsze ni˝ p∏atnoÊç gotówkà,
• zwi´kszenia atrakcyjnoÊci oferty sprzeda˝y dzi´ki wprowadzeniu korzystniejszych ni˝ konkurencja warunków p∏atnoÊci (np. poprzez wyd∏u˝enie
okresu kredytowania dotychczasowych klientów, co do których istnia∏a niepewnoÊç, czy sà wystarczajàco wiarygodni i wyp∏acalni),
• pozyskania nowych klientów,
• utrzymania dotychczasowych klientów dzi´ki wdra˝aniu tzw. programów
lojalnoÊciowych, polegajàcych na uproszczeniu procedury rozliczeƒ z odbiorcami w bran˝ach produktów nie zró˝nicowanych jakoÊciowo i cenowo (np. sektor paliwowy),
• poszerzenia kr´gu odbiorców dzi´ki rezygnacji z ustanawiania dodatkowych zabezpieczeƒ wierzytelnoÊci,
• zwi´kszenia aktywów krótkoterminowych przedsi´biorstwa przy niezmiennoÊci jego zobowiàzaƒ krótkoterminowych.
Wymienione czynniki uzupe∏niajà si´ nawzajem i majà swoje prze∏o˝enie
na wynik finansowy przedsi´biorstwa, kszta∏tujàc na rynku (lokalnym, krajowym, a tak˝e mi´dzynarodowym – w zale˝noÊci od obszaru dzia∏ania) jego pozytywny wizerunek, opini´, wzmacniajàc pozycj´ przetargowà i poprawiajàc konkurencyjnoÊç. Ponadto ubezpieczenie nale˝noÊci dotyczàcych sprzeda˝y poza granicami
kraju na warunkach kredytu handlowego ma wymiar proeksportowy i zapewnia
przedsi´biorstwu dofinansowanie jego dzia∏alnoÊci eksportowej.
Zarzàdzanie portfelem wierzytelnoÊci za poÊrednictwem profesjonalnej instytucji windykacyjnej, co gwarantuje ubezpieczenie nale˝noÊci handlowych, umo˝liwia przedsi´biorstwu:
• unikni´cie dodatkowych wysokich kosztów samodzielnej windykacji nale˝noÊci,
• unikni´cie kolejnego ryzyka pora˝ki nieÊciàgni´tych wierzytelnoÊci,
• przeciwdzia∏anie samowoli d∏u˝ników,
• kontrol´ sp∏ywu nale˝noÊci,
• windykacj´ wierzytelnoÊci przedsi´biorstwa,
• poÊwiadczenie niewyp∏acalnoÊci d∏u˝nika w ramach prowadzonego monitoringu jego kondycji finansowej celem uprawdopodobnienia nieÊciàgalnoÊci.
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Reasumujàc, ubezpieczenie nale˝noÊci handlowych jest produktem obejmujàcym pakiet us∏ug wspomagajàcych polityk´ kredytowà przedsi´biorstwa, b´dàcego stronà umowy ubezpieczenia. Oprócz g∏ównej funkcji – wyp∏aty odszkodowania w przypadku braku p∏atnoÊci od ubezpieczonego kontrahenta – oferuje
równie˝:
• ocen´ wiarygodnoÊci kontrahentów,
• zarzàdzanie ryzykiem kredytowym,
• windykacj´ nale˝noÊci,
• doradztwo prawno-handlowe.
Zdaniem autora jest to korzystna forma zabezpieczenia interesu ekonomicznego przedsi´biorstwa, wspierajàca jednoczeÊnie jego struktury zarzàdcze
w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych celem maksymalizacji zysku.

9. Ubezpieczenie kredytu w polskich realiach gospodarczych
Mimo wszystkich wy˝ej przytoczonych pozytywnych aspektów omawianego produktu, udzia∏ ubezpieczeƒ finansowych (do których zaliczane jest ubezpieczenie
nale˝noÊci handlowych w ramach grupy 14) w ubezpieczeniach dzia∏u II pozosta∏ych osobowych i majàtkowych ogó∏em jest relatywnie niski i nie przekracza
4,4%.
Z drugiej jednak strony godny odnotowania jest fakt, i˝ w Polsce z roku
na rok wzrasta zainteresowanie podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà ubezpieczeniem kredytu (grupa 14), w tym równie˝ ubezpieczeniem nale˝noÊci handlowych, co ma swoje odzwierciedlenie mi´dzy innymi w wielkoÊci przypisu sk∏adki ubezpieczeniowej brutto (rysunek 1).
Linia trendu zmian przypisu sk∏adki ubezpieczeniowej brutto zgromadzonej przez zak∏ady ubezpieczeƒ w grupie 14 w okresie od 1994 roku do III kwarta∏u 2004 roku, wraz z prognozà tego trendu na koniec 2004 roku, wykazuje tendencj´ wzrostowà.
Wed∏ug danych Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych
na 30 wrzeÊnia 2004 roku – za pierwsze III kwarta∏y 2004 roku odnotowano sprzeda˝ 228.828 umów ubezpieczenia finansowego, w tym oko∏o 52% polis dotyczy∏o
ubezpieczenia kredytu, co w porównaniu do analogicznego okresu 2003 roku oznacza ponad 42% wzrost.
Wzrost popytu na ubezpieczenia kredytu, w tym ubezpieczenia nale˝noÊci
handlowych, przejawiajàcy si´ m.in. wzrostem sprzeda˝y umów ubezpieczenia,
determinuje tempo rozwoju ubezpieczeƒ finansowych w Polsce oraz przek∏ada
si´ na wyniki finansowe firm ubezpieczeniowych.
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Rysunek 1. Rozwój ubezpieczenia kredytu w Polsce w okresie od 1994 roku do
III kwarta∏u 2004 roku wraz z linià trendu zmian – na podstawie przypisu
sk∏adki brutto (dane w mln z∏)
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èród∏o: na podstawie danych Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, Raport o sytuacji sektora ubezpieczeƒ na podstawie niezweryfikowanych sprawozdaƒ finansowych zak∏adów ubezpieczeƒ na 31.12.2002 oraz Rocznika Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych i Biuletynu Kwartalnego 3/2004.

Polski rynek stanowi du˝y potencja∏ dla rozwoju tego typu ubezpieczeƒ, co
z kolei mo˝e stymulowaç wzrost i rozwój gospodarczy naszego kraju, stwarzaç
warunki dla nowych inwestycji, przysparzaç przychodów bud˝etowi paƒstwa oraz
zapewniç poczucie bezpieczeƒstwa i stabilizacji podmiotom gospodarczym.
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Prawne aspekty corporate governance – cz. I
1. Wprowadzenie
Analiza wspó∏czesnych zjawisk spo∏eczno-gospodarczych zwraca uwag´ na wyjàtkowà z∏o˝onoÊç i wspó∏zale˝noÊç poszczególnych elementów i wymaga podejÊcia
interdyscyplinarnego. Trend ten od d∏u˝szego ju˝ czasu jest wyraênie obserwowany w badaniach z zakresu nadzoru korporacyjnego (ang. corporate governance),
które to szeroko czerpià z analiz prawno-ekonomicznych dynamicznie rozwijajàcego si´ kierunku law and economics. Badacze nadzoru korporacyjnego zwracajà bowiem uwag´, i˝ zrozumienie funkcjonowania poszczególnych struktur nadzorczych, procesy ich powstawania czy wreszcie przysz∏e dzia∏ania w kierunku
poprawy efektywnoÊci sà niezwykle mocno osadzone w ramach prawnych, instytucjonalnych czy politycznych. Kwestie formu∏owania i tworzenia adekwatnych
regulacji wspierajàcych rozwój ∏adu instytucjonalnego oraz mechanizmów rynkowych sà niezwykle istotne w kontekÊcie gospodarek transformujàcych si´. W tym
miejscu nale˝y odnieÊç si´ do kwestii polskiego odpowiednika angielskiego terminu corporate governance. Choç w literaturze przedmiotu ekonomiÊci u˝ywajà poj´cia „nadzór korporacyjny”, prawnicy opowiadajà si´ raczej za terminem „∏ad
korporacyjny”. Na potrzeby niniejszego opracowania poÊwi´conego kwestiom
prawnym z ekonomicznego punktu widzenia oba terminy b´dà stosowane zamiennie.
Niniejszy artyku∏ bardzo skrótowo prezentuje przeglàd podstawowych aktów prawnych, jakie tworzà regulacyjne ramy rozwoju i funkcjonowania systemu
∏adu korporacyjnego w Polsce. Nale˝y zauwa˝yç, i˝ omawiane regulacje dotyczà
firm dzia∏ajàcych w formie spó∏ki akcyjnej notowanej na gie∏dzie. Pierwszy podpunkt stanowi wprowadzenie do prawnych aspektów nadzoru korporacyjnego z zaznaczeniem znaczenia prawa w gospodarce. W drugim podpunkcie w du˝ym
skrócie analizowany jest porzàdek prawny obowiàzujàcy w Polsce przez pryzmat
istniejàcych aktów prawnych, stanowiàcych ramy dla kszta∏towania si´ systemu
nadzoru korporacyjnego. Szczególnà uwag´ zwrócono na kszta∏tujàcy si´ porzàdek instytucjonalny oraz ramy funkcjonowania rynku kapita∏owego i spó∏ek ka1
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pita∏owych. Podsumowanie w trzecim podpunkcie analizuje systemu regulacyjnego w Polsce w odniesieniu do innych krajów regionu.

2. Uwarunkowania prawne nadzoru korporacyjnego
Mi´dzynarodowe analizy dotyczàce zjawisk gospodarczych jednoznacznie wskazujà na ogromne znaczenie prawa w procesie wykszta∏cania si´ struktur i mechanizmów rynkowych (por. La Porta et al., 1998; La Porta et al., 2000; Pistor,
2001; Roe, 2003; Hopt et al., 2004). Poszczególne regulacje okreÊlajàce zasady
funkcjonowania przedsi´biorstw, banków i innych instytucji finansowych, a tak˝e przepisy okreÊlajàce prawa, obowiàzki i uprawnienia poszczególnych grup spo∏ecznych wywierajà wp∏yw na struktur´ oraz poziom konkurencyjnoÊci gospodarki. Dodatkowo, wskazuje si´ na znaczenie uk∏adów polityczno-spo∏ecznych, które
zgodnie z tak zwanà Êcie˝kà zale˝noÊci (path dependence) pochodnà wczeÊniejszego porzàdku instytucjonalnego (Bebchuk i Roe, 1999) oraz w drodze Êcierania si´ interesów ró˝nych grup prowadzi∏y do wytworzenia danego ∏adu regulacyjno-instytucjonalnego.
Przyk∏adowo, badania wykazujà, i˝ silny rozwój rynku kapita∏owego i tak
zwanego investor capitalism w Stanach Zjednoczonych by∏ mo˝liwy dzi´ki regulacjom ograniczajàcym udzia∏ banków w strukturze w w∏asnoÊci (Glass-Steagal),
a tak˝e przepisom o ochronie interesów inwestorów przy du˝ym poziomie ujawnianych informacji oraz elastycznemu systemowi prawa zwyczajowego (common
law), który umo˝liwia sprawnà egzekucj´ i dochodzenie swoich praw przez udzia∏owców przed sàdem (shareholder litigation). Z kolei dominacja banków i innych
firm w systemie niemieckim przy relatywnie s∏abszym rozwoju gie∏dy by∏a wynikiem wprowadzenia mo˝liwoÊci deponowania posiadanych akcji spó∏ek w bankach, które reprezentujà akcjonariusza na WZA (Depositionstimmrecht) czy niskich wymogów ujawniania informacji o spó∏ce faworyzujàcych tym samym
udzia∏owca, a nie inwestora. Istotne z punktu widzenia sà tak˝e regulacje prawa upad∏oÊciowego oraz procedury zaspokajania zobowiàzaƒ wobec wierzycieli.
Silna ochrona kredytodawców w Niemczech, zw∏aszcza w porównaniu do
ochrony inwestorów, wywar∏a wp∏yw na rozwój systemu prowierzycielskiego. Ponadto, obecnie obserwuje si´ wiele inicjatyw prawnych, które majà zmieniç struktur´ nadzoru w poszczególnych krajach. Podczas gdy Niemcy, Japonia i Francja
dà˝à do liberalizacji przepisów o rynku kapita∏owym, wi´kszej przejrzystoÊci i ochrony inwestorów, w Stanach Zjednoczonych Sarbanes-Oxley Act ma zwi´kszyç indywidualnà odpowiedzialnoÊç mened˝erów po fali skandali korporacyjnych. Naturalnie na kszta∏t struktury nadzorczej w danym kraju ma szereg regulacji
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i praktyk zwiàzany np. z istniejàcym systemem emerytalnym (szczególnie widoczny w Wielkiej Brytanii), rynkiem pracy (ogromne znaczenie tych regulacji
w Niemczech) czy systemem bankowym (Japonia). Dodatkowo, obok regulacji
prawnych na kszta∏t struktur gospodarczych, w tym i nadzorczych, ogromne
znaczenie wywierajà czynniki spo∏eczno-kulturowe (np. niech´ç do przej´ç w Niemczech i Japonii) oraz zakres ingerowania paƒstwa w gospodark´ (np. Wielka Brytania vs. Francja).
Bardzo ciekawym obszarem analiz zarówno w kontekÊcie gospodarek rozwini´tych, jak i transformujàcych si´ jest proces budowy i rozwoju rynku kapita∏owego. Jak wykazujà bowiem badania regulacje prawne, w tym zabezpieczenia ochrony interesów inwestorów i zakres informacji, jakich spó∏ka obowiàzkowo udziela
szerokiej grupie uczestników gie∏dy, stanowià czynnik decydujàcy o rozwoju rynku kapita∏owego i jego znaczenia w procesie pozyskiwania kapita∏u (La Porta
et al., 1998; La Porta et al., 2000). Autorzy wskazujà, i˝ poziom rozwoju i regulacje rynku kapita∏owego b´dà si´ nast´pnie przek∏ada∏y na struktur´ w∏asnoÊci,
a tak˝e na przyk∏ad polityka dywidendowa i systemy motywacyjne. Dla przyk∏adu, przedsi´biorstwa kraje o wy˝szym wskaêniku ochrony inwestorów, takie jak
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia charakteryzuje rozdrobniona struktura w∏asnoÊci, podczas gdy w gospodarkach Europy kontynentalnej
dominuje struktura skoncentrowana (La Porta et al., 1998; Becht i Röell, 1999).
Z powy˝szych rozwa˝aƒ wynika, i˝ omawianie uwarunkowaƒ prawnych nadzoru korporacyjnego w du˝ej mierze opiera si´ na analizie przede wszystkim regulacji i aktów prawnych dotyczàcych np. regulacji o rynku kapita∏owym, zak∏adania i funkcjonowaniu przedsi´biorstw, rachunkowoÊci czy przepisów upad∏oÊciowych.
Obok jednak tych aktów prawnych, analiza taka powinna objàç kwestie orzecznictwa sàdowego i roli zwyczaju w danym systemie prawnym. Wiadomo bowiem,
i˝ formu∏owane regulacje zawsze opierajà si´ i sà reakcjà na problemy z przesz∏oÊci, a nie mogà przewidywaç przysz∏ych potrzeb. Taka „niekompletnoÊç prawa” (Pistor i Xu, 2003) jest rozwiàzywana w praktyce przez podniesienie znaczenia orzeczeƒ sàdowych. Choç praktyka ta jest g∏ównym elementem systemów
prawa zwyczajowego, czasem jest te˝ wykorzystywana w krajach o tradycji prawa cywilnego (civil law), zw∏aszcza w sytuacjach, gdy z∏o˝onoÊç i dynamika procesów gospodarczych powoduje pojawianie si´ nowych, nie przewidzianych prawem problemów. W rezultacie, rola zwyczaju2 staje si´ bardzo cennym elementem
analizy prawnych uwarunkowaƒ corporate governance. Dodatkowe êród∏o regulacji stanowià kodeksy dobrych praktyk, które z uwagi na dobrowolnoÊç ich sto2

Autorka dzi´kuje za t´ cennà uwag´ recenzentowi artyku∏u, dr Tomaszowi Siemiàtkowskiemu
z Katedry Prawa Gospodarczego SGH.

102

Maria Aluchna

sowania okreÊla si´ mianem prawa mi´kkiego (soft law) w odró˝nieniu od przepisów prawa twardego (hard law). Kodeksy te zawierajà list´ zaleceƒ, które powinny przestrzegaç spó∏ki np. notowane na gie∏dzie. Kodeksy dobrych praktyk
stanowià znaczny element ∏adu korporacyjnego w Europie, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych ich rola jest znacznie mniejsza.
Przypadek krajów transformujàcych natomiast umo˝liwia obserwacj´ i analiz´ z jednej strony kszta∏towania si´ poszczególnych regulacji jako wynik wspó∏pracy czy rywalizacji poszczególnych grup interesu, a z drugiej strony efektywnoÊci wprowadzanych przepisów. Analiza poszczególnych przepisów prawnych
u∏atwia zrozumienie procesu rozwoju struktur gospodarczych i nadzorczych, a tak˝e wskazuje na przysz∏e kierunki zmian. Jednym z interesujàcych obszarów, jakie mo˝na porównywaç w skali regionu, jest np. program i procedury prywatyzacji powszechnej (Coffee, 1996). Dla przyk∏adu inne regulacje i struktur´
prywatyzacji masowej wprowadzono w Rosji, gdzie program ten opiera∏ si´ w g∏ównej na transakcjach MBO umo˝liwiajàcych przej´cie dotychczasowej kadrze mened˝erskiej kontroli nad firmami. W rezultacie, powsta∏a grupa bardzo silnych
mened˝erów, którzy poprzez kolejne prywatyzacje i przej´cia firm zdo∏ali budowaç ogromne imperia (system oligarchów). W Czechach przeprowadzono natomiast tzw. prywatyzacj´ kuponowà, w trakcie której przydzielano spo∏eczeƒstwu
udzia∏y w wielu firmach czeskich, jakie nast´pnie by∏y notowane na gie∏dzie,
a stworzone fundusze inwestycyjne mia∏y za zadanie pe∏niç nadzór nad prywatyzowanymi spó∏kami. W rezultacie, struktura w∏asnoÊci by∏a w poczàtkowym etapie bardzo rozdrobniona, funduszom brakowa∏o doÊwiadczenia i mo˝liwoÊci w zakresie prowadzenia efektywnego nadzoru, z wielu firm wyprowadzano wartoÊç,
a 1300 firm notowanych na gie∏dzie musiano wycofaç z publicznego obrotu (Coffee, 1999).
Analiza prawnych uwarunkowaƒ systemu nadzoru korporacyjnego jest procesem bardzo z∏o˝onym i skomplikowanym. Na potrzeby niniejszego artyku∏u zostanie ona przedstawiona w du˝ym uproszczeniu. Uwaga b´dzie koncentrowana
na najistotniejszych elementach regulacji w Polsce, jakie tworzà ramy dla rozwoju systemu nadzoru korporacyjnego. W opracowaniu z punkt wyjÊcia przyj´to
(za: Monks, 2001), i˝ efektywny system nadzoru korporacyjnego winien opieraç
si´ na trzech podstawowych filarach:
1) przejrzystoÊci odnoÊnie ujawnianych o firmie danych,
2) odpowiedzialnoÊci poszczególnych aktorów za wyniki dzia∏ania oraz
3) legitymizacji realizacji celu wzrostu wartoÊci przedsi´biorstwa.
Funkcje te powinny byç zatem widoczne w porzàdku prawnym tworzonych
aktów i regulacji i tak definiowaç ramy funkcjonowania przedsi´biorstwa, by funkcje by∏y realizowane przez poszczególne instytucje i graczy na rynku. Przytoczo-
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na perspektywa b´dzie postawà analizy regulacji wprowadzanych w Polsce analizowanych w kolejnym punkcie.

3. Porzàdek prawny w Polsce w kontekÊcie nadzoru
korporacyjnego
Porzàdek prawny odnoszàcy si´ do warunków kszta∏towania si´ nadzoru korporacyjnego jest w Polsce szczególnie z∏o˝ony i skomplikowany. Ró˝norodne opcje reform, Êcieranie si´ poszczególnych grup interesów oraz d∏ugie debaty polityczno-spo∏eczne zaowocowa∏y wieloma metodami prywatyzacyjnymi, znaczàcà ró˝norodnoÊcià
prawnych form przedsi´biorstw oraz szerokim wachlarzem regulacji.

3.1. Prawodawstwo z zakresu prywatyzacji
W zakresie prawodawstwa z zakresu prywatyzacji wyró˝nia si´ Ustaw´ o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych z 30 sierpnia 1996 roku
oraz Ustaw´ o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Oba akty prawne stworzy∏y warunki do odpowiednio prywatyzacji poÊredniej i bezpoÊredniej, a tak˝e
likwidacji i komercjalizacji przedsi´biorstw paƒstwowych, oraz prywatyzacji powszechnej. Autorzy zwracajà jednoczeÊnie uwag´, i˝ g∏ównym fundamentem niniejszych regulacji by∏o dà˝enie do uzyskania akceptacji spo∏ecznej przekszta∏ceƒ
i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych, co wymaga∏o rozszerzenia zakresu
wspó∏uczestnictwa pracowników tak w zarzàdzaniu spó∏kami powsta∏ymi w wyniku przekszta∏ceƒ, jak i w efektach ekonomicznych prywatyzacji (Grabowski,
1998; ChróÊcicki, 2001). Regulacje prawne w Polsce omówione ni˝ej nast´pujàce
programy prywatyzacyjne:
1. Komercjalizacja przedsi´biorstwa paƒstwowego polega na utworzenie
jednoosobowej spó∏ki Skarbu Paƒstwa, której jedynym akcjonariuszem
jest Skarb Paƒstwa reprezentowany przez Ministra Skarbu (Grabowski,
1998).
W spó∏ce takiej funkcjonuje walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarzàd
i ewentualnie komisja rewizyjna. Ustalanie statutu oraz nominacje do rady nadzorczej le˝à w wy∏àcznej kompetencji Ministra Skarbu. Zgodnie z Ustawà 2/5
cz∏onków rady stanowià osoby wybrane przez pracowników lub w 1/5 przez pracowników (ChróÊcicki, 2001). JsSP krytykowane sà za nieefektywne zarzàdzanie,
realizowanie polityczno-spo∏ecznych celów oraz polityczny klucz doboru cz∏onków zarzàdu i rady nadzorczej (Grzeszak, 2003). Niemniej, wielu badaczy zauwa˝a, i˝ sama idea komercjalizacji mia∏a na celu wprowadzenie choç w minimalnym stopniu pewnych mechanizmów nadzorczych i przygotowanie zarówno kadry,
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jak i samych przedsi´biorstw o koniecznoÊç obowiàzywania takiego porzàdku.
Naturalnie powodzenie komercjalizacji zale˝y od tego, kiedy i w jaki sposób spó∏ka wcià˝ przecie˝ paƒstwowa zostanie sprywatyzowana.
2. Prywatyzacja poÊrednia (art. 31–38), która zak∏ada zbywanie3 akcji
nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa w trybie oferty og∏oszonej publicznie,
przetargu publicznego, rokowaƒ podj´tych na podstawie publicznego zg∏oszenia oraz przyj´cia oferty z∏o˝onej przez podmiot og∏aszajàcych wezwanie.
Szczególnà uwag´ zwracajà uprawnienia pracowników do nieodp∏atnego
nabywania do 15% akcji nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa (art. 36–38) (Grabowski,
1998; ChróÊcicki, 2001).
3. Prywatyzacja bezpoÊrednia (art. 39–54) polega na rozporzàdzaniu
wszystkimi sk∏adnikami materialnymi i niematerialnymi majàtku przedsi´biorstwa paƒstwowego przez: sprzeda˝ przedsi´biorstwa, wniesienie
przedsi´biorstwa do spó∏ki lub oddanie przedsi´biorstwa od odp∏atnego
korzystania (Grabowski, 1998; ChróÊcicki, 2001).
4. Program Powszechnej Prywatyzacji (NFI) przewidywa∏ stworzenie
15 narodowych funduszy inwestycyjnych, które obj´∏y udzia∏y w wi´kszoÊciowe w wysokoÊci 33% w 33–34 przedsi´biorstwach oraz udzia∏y
mniejszoÊciowe (1,9%) w ka˝dym z pozosta∏ych 477.
Ca∏a procedura i doÊwiadczenia PPP sà bardzo cennym êród∏em dla zrozumienia kwestii rozwoju mechanizmów nadzoru korporacyjnego, w niniejszej
analizie uwaga zostanie skoncentrowana na kilku najistotniejszych kwestiach
struktury nadzorczej powsta∏ej w ramach NFI (wi´cej w Ko∏adkiewicz, 2002).
Regulacje dotyczàce polskiego programu prywatyzacji masowej mia∏y na celu unikni´cie wykszta∏cenia si´ bardzo rozdrobnionej struktury w∏asnoÊci, która grozi∏a
wystàpieniem pró˝ni nadzorczej. W miejsce tego powsta∏y struktury z dominujàcym udzia∏owcem oraz wieloma udzia∏owcami mniejszoÊciowymi. Z drugiej jednak strony, struktura polskich NFI okaza∏a si´ bardzo kosztowna, gdy˝ podstawowe organy, jakie obowiàzujà w spó∏kach (rada nadzorcza, WZA i zarzàd)
wyst´powa∏y zarówno w prywatyzowanych spó∏kach parterowych, samych funduszach, jak i firmach zarzàdzajàcych funduszami, które to z kolei cz´sto by∏y
zwiàzywane na mocy porozumienia kilku inwestorów instytucjonalnych (Coffee,
1999). Jakkolwiek program NFI ma wielu krytyków, instytucje finansowe preferujà dalsze inwestycje poza strukturà NFI a wyniki badaƒ nie dajà jednoznacznej odpowiedzi na efektywnoÊç procesów restrukturyzacyjnych, nale˝y przyznaç,
3

Propozycja nabycia i nabycie akcji, jakie sà przedmiotem niniejszych uregulowaƒ sà wy∏àczone spod
przepisów Ustawy o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi.
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i˝ polskie NFI unikn´∏y wielu problemów, jakie mia∏y miejsce w Czechach, Rosji
czy na S∏owacji (Hashi, 1999).

3.2. Regulacje rynku kapita∏owego
Rynek kapita∏owy pe∏ni bardzo istotnà rol´ w kontekÊcie nadzoru korporacyjnego. Z jednej strony stanowi jedno z g∏ównych, obok banków êróde∏ pozyskiwania
przez przedsi´biorstwa kapita∏u zarówno w formie notowanych udzia∏ów, jak i zró˝nicowanych papierów d∏u˝nych. Jak wspomniano we wst´pie regulacje prawne,
w tym zabezpieczenia ochrony interesów inwestorów, stanowià czynnik decydujàcy o rozwoju rynku kapita∏owego i jego znaczenia w procesie pozyskiwania kapita∏u (La Porta et al., 1998; La Porta et al., 2000). W kontekÊcie gospodarki transformujàcej si´ wielu badaczy podkreÊla, i˝ Polska wypracowa∏a bardzo spójny
i silny porzàdek prawny i instytucjonalny (McDermott, 2002; Pistor et al., 2001),
co przyczyni∏o si´ do rozwoju rynku kapita∏owego. Jakkolwiek jego rola jest nieporównywalna z gospodarkami Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii czy Niemiec, na tle innych krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej wypada imponujàco, a GPW w Warszawie stawiana jest za wzór (Pajuste, 2002; Fox et al.,
2003). Ich choç niektórzy badacze kwestionowali znaczenie rynku kapita∏owego
w przypadku krajów transformujàcych si´, gie∏dy niewàtpliwie stanowi∏y pas transmisyjny zasad i standardów prowadzenia dzia∏alnoÊci, rozwiàzywania sporów
i wspó∏pracy zarówno mi´dzy akcjonariuszami a zarzàdem, jak i mi´dzy poszczególnymi grupami udzia∏owców, oraz szczególnie wa˝nych z punktu widzenia nadzoru korporacyjnego obowiàzków informacyjnych (McDermott, 2002).
Funkcjonowanie rynku kapita∏owego w Polsce reguluje Ustawa – Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi z dnia 21 sierpnia 1997 ze zm.,
która jest nowelizacjà ustawy z dnia 22 marca 1991 Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi i funduszach powierniczych. Wiele przepisów wynika równie˝ z regulaminu Gie∏dy Papierów WartoÊciowych. Zgodnie z obowiàzujàcymi regulacjami g∏ównym celem rynku kapita∏owego jest zapewnienie dop∏ywu
kapita∏u do podmiotów, które go potrzebujà i jednoczeÊnie potrafià go zgromadziç. Przepisy regulujàce zasady publicznego obrotu papierami wartoÊciowymi,
które jednoczeÊnie majà prze∏o˝enie na kszta∏t i ramy zasad w zakresie nadzoru korporacyjnego obejmujà (Socha, 2003):
• zasady wprowadzenia papierów wartoÊciowych do publicznego obrotu;
• obowiàzki przekazywania przez spó∏ki raportów;
• zasady i warunki umo˝liwiajàce wycofanie akcji z publicznego obrotu;
• rol´ i zadania Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d;
• zasady dzia∏alnoÊci domów maklerskich;
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• zasady dzia∏ania i zadaƒ Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych;
• post´powanie w przypadku zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji.
¸ad instytucjonalny
Z punktu widzenia ∏adu instytucjonalnego szczególnà uwag´ zwraca pozycja i uprawnienia Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, która jest centralnym
organem administracji rzàdowej. Komisja m.in. (art. 13.1) sprawuje nadzór nad
przestrzeganiem regu∏ uczciwego obrotu i konkurencji w publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi, zapewnia powszechny dost´p do rzetelnych informacji
na rynku, podejmuje dzia∏ania zapewniajàce sprawne funkcjonowanie rynku i ochron´ inwestorów, a tak˝e przygotowuje projekty aktów prawnych zwiàzanych z funkcjonowaniem rynku papierów wartoÊciowych. Ograniczone kompetencje nadzorcze wobec Komisji wynikajà z innych przepisów. Np. Minister Finansów zatwierdza
statut Komisji, Prezes Rady Ministrów powo∏uje i odwo∏uje Przewodniczàcego
Komisji oraz zast´pcy Przewodniczàcego na wniosek Przewodniczàcego Komisji.
Ani Minister Finansów, ani Prezes Rady Ministrów nie dysponuje Êrodkami nadzoru merytorycznego wobec rozstrzygni´ç Komisji.
Zgodnie z art. 107 w stosunku do instytucji rynku kapita∏owego (Gie∏dy,
KDPW, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych) Komisja ma prawo do
prowadzenia post´powaƒ administracyjnych, a uprawnieni przedstawiciele Komisji
majà prawo wst´pu do siedziby podmiotów i ich lokali, wglàdu do ksiàg i dokumentów oraz zbierania wyjaÊnieƒ. W stosunku do gie∏d, rynków pozagie∏dowych oraz
KDPW Komisja mo˝e upowa˝niç swojego przedstawiciela do uczestniczenia w posiedzeniach rady gie∏dy, rad nadzorczych rynku pozagie∏dowego i Krajowego Depozytu, a tak˝e mo˝e tak˝e nakazaç tym radom niezw∏oczne podj´cie w okreÊlonej
sprawie. Na jej pisemne ˝àdanie zarzàdy wszystkich trzech instytucji zobowiàzane sà do zwo∏ania NWZA lub umieszczenia w porzàdku walnego zgromadzenia
spraw wskazanych przez Komisj´. Ma ona tak˝e prawo do zaskar˝ania do sàdu
uchwa∏ WZA lub odpowiednich rad, je˝eli zosta∏y one podj´te z naruszeniem
przepisów prawa, postanowieƒ statutu, regulaminu lub je naruszajà albo naruszajà zasady bezpieczeƒstwa obrotu. Zakres w∏adztwa, jaki ustawa zapewnia Komisji nad spó∏kà prowadzàcà gie∏d´ jest zatem bardzo szeroki. Poza tym uprawnienie organu administracji rzàdowej do nakazania radzie nadzorczej spó∏ki akcyjnej
podj´cia uchwa∏y w okreÊlonej sprawie jest bardzo daleko idàcym uprawnieniem.
Znaczne pakiety akcji (art. 147–158)
Na GPW przyj´to zasad´ informowania inwestorów o poziomie udzia∏u
znaczàcych akcjonariuszy w kapita∏ach spó∏ek akcyjnych. Ustalono tak˝e wielko-
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Êci graniczne stanowiàce o powstaniu obowiàzku informacyjnego. Ka˝dy, kto naby∏ lub zby∏ odpowiednià liczb´ akcji zobowiàzany jest do zawiadomienia o transakcji Komisj´, spó∏k´ oraz Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ciàgu
4 dni od dokonania zapisu na rachunku papierów wartoÊciowych, który z regu∏y nast´puje po 3 dniach od zawarcia transakcji (art. 147). Spó∏ka zobowiàzana
jest do natychmiastowego poinformowania agencji informacyjnej oraz rynku
regulowanego, na którym jest notowana. WielkoÊci uruchamiajàce obowiàzek
informacyjny to (art. 148) (Czerniawski i Wierzbowski, 2002; Regulamin GPW,
2002):
• nabycie akcji dajàcych 5% lub wi´cej albo 10% lub wi´cej ogólnej liczby
g∏osów na walnym zgromadzeniu oraz zbycie i zejÊcie do tych poziomów;
• nabycie lub zbycie akcji zmieniajàce posiadanà dotychczas liczb´ powy˝ej
10% g∏osów na walnym zgromadzeniu o co najmniej 2% w przypadku
spó∏ki publicznej, której akcje sà dopuszczone do obrotu na regulowanym
rynku gie∏dowym, 5% w przypadku pozosta∏ych spó∏ek publicznych. Obowiàzek powstaje zarówno w przypadku zawarcia pojedynczej transakcji,
jak i kilku transakcji ∏àcznie.
Obowiàzek informacyjny dotyczy równie˝ nabycia lub zbycia obligacji zamiennych na akcje, kwitów depozytowych oraz innych papierów wartoÊciowych,
z których wynika prawo lub obowiàzek nabycia akcji dopuszczonych do obrotu
(art. 154). Obowiàzek zawiadomienia spoczywa tak˝e na podmiocie, który: w wyniku nabycia akcji spó∏ki publicznej osiàgnà∏ lub przekroczy∏ próg 10% g∏osów
oraz w wyniku zbycia sta∏ si´ posiadaczem akcji zapewniajàcych nie wi´cej ni˝ –
odpowiednio 25%, 50% lub 75% ogólnej liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu.
Osiàgni´cie lub przekroczenie progu 10% g∏osów na walnym zgromadzeniu nak∏ada obowiàzek przekazania dodatkowych informacji dotyczàcych zamiarów dalszego zwi´kszania udzia∏ów w spó∏ce publicznej w okresie 12 miesi´cy od z∏o˝enia zawiadomienia oraz celu zwi´kszania tego udzia∏u. Nabycie akcji spó∏ki
publicznej lub wystawionych w zwiàzku z tymi akcjami kwitów depozytowych
w liczbie powodujàcej osiàgni´cie lub przekroczenie odpowiednio 25%, 33% lub
50% ogólnej liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu wymaga zezwolenia Komisji, wydanego na wniosek podmiotu nabywajàcego (Czerniawski i Wierzbowski,
2002; Regulamin GPW, 2002; Socha 2003). Dla ochrony akcjonariusza mniejszoÊciowego zastrze˝ono, i˝ je˝eli og∏aszajàcy nabywa∏ – bezpoÊrednio, poÊrednio przez
podmioty od niego zale˝ne lub przez podmioty, z którymi ∏àczy go porozumienie
– akcje b´dàce przedmiotem wezwania, to cena zap∏acona za te akcje w wezwaniu nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ najwy˝sza cena zap∏acona przez nie w okresie
12 miesi´cy przed og∏oszeniem wezwania. Kwestia ta mo˝e byç przedmiotem badania bieg∏ego.
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Obowiàzki informacyjne (art. 81 i 82) § 21, 22, 178–181
Wszelkie informacje przekazywane przez spó∏k´ publicznà w celu ich upublicznienia, przesy∏ane sà do Komisji i do spó∏ki prowadzàcej rynek regulowany,
po 20 minutach przesy∏ane sà do agencji informacyjnej (PAP). Przepisy dotyczàce przekazywania informacji akcjonariuszom sà bardzo ogólne. Spó∏ka akcyjna
ma obowiàzek zbadania przez bieg∏ego rewidenta rocznych sprawozdaƒ finansowych oraz przedstawienie na koniec roku wyników finansowych w Monitorze
Gospodarczym. Kolejne obowiàzki zawarte sà w Kodeksie spó∏ek handlowych.
Zgodnie z tymi regulacjami (Czerniawski i Wierzbowski, 2000; Regulamin GPW,
2002; Socha, 2003) akcjonariusz spó∏ki posiada prawo otrzymania przed WZA
odpisów sprawozdania zarzàdu z dzia∏alnoÊci spó∏ki i sprawozdania finansowego
wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii bieg∏ego rewidenta.
Akcjonariuszowi dodatkowo przys∏uguje prawo otrzymania od zarzàdu spó∏ki informacji dotyczàcych spó∏ki w trakcie walnego zgromadzenia, je˝eli jest to uzasadnione dla oceny sprawy obj´tej porzàdkiem obrad. Zarzàd mo˝e odmówiç udzielenia informacji w przypadku, gdy mog∏oby to wyrzàdziç szkod´ spó∏ce, np. przez
ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych. Zakres ujawnianych informacji obejmuje raporty bie˝àce (informacje, jakie nale˝y przekazaç
do wiadomoÊci niemal˝e natychmiast, poniewa˝ majà istotny wp∏yw na cen´ papieru wartoÊciowego) oraz okresowe (roczne, pó∏roczne, kwartalne). Warto przy
tym zauwa˝yç, i˝ raporty sà dokumentami prawnie chronionymi, co oznacza, ˝e
podanie nieprawdziwych lub niepe∏nych informacji traktowane jest jak przest´pstwo i zagro˝one karà wi´zienia od 6 miesi´cy do 5 lat i karà grzywny do 5 mln
z∏otych.

3.3. Kodeks spó∏ek handlowych
Dnia 15 wrzeÊnia 2000 Sejm RP uchwali∏ ustaw´ – Kodeks spó∏ek handlowych4,
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 roku i tym samym zastàpi∏a obowiàzujàcy od 66 lat, od 1 lipca 1934 roku, wprowadzony rozporzàdzeniem z dnia
27 czerwca 1934 Kodeks handlowy.
KSH okreÊla si´ mianem tzw. prawa kontynentalnego, która jest odmienna od tradycji anglo-amerykaƒskiego systemu prawa common law. Polskie prawo chroni interes: spó∏ki (w konflikcie ze wspólnikiem), wierzycieli (w konflikcie ze spó∏kà) oraz wspólników (w konflikcie pomi´dzy nimi samymi, zw∏aszcza
w konflikcie pomi´dzy wspólnikami wi´kszoÊciowymi i mniejszoÊciowymi). Kodeks
spó∏ek handlowych zawiera przepisy o ochronie kapita∏u firmy w przypadku
4

Ustawa ta zosta∏a znowelizowana w styczniu 2004 roku. Niniejsze omówienie obejmuje przepisy
z uwzgl´dnieniem tej nowelizacji.
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spó∏ek kapita∏owych, które majà chroniç interes wierzycieli wobec ograniczenia
odpowiedzialnoÊci wspólników za zobowiàzania spó∏ek kosztem interesu akcjonariuszy. System ten okreÊla si´ mianem prowierzycielskiego5 (Uruszczak, 2001).
Z punktu widzenia uwarunkowaƒ nadzoru korporacyjnego kluczowe znaczenie
majà regulacje dotyczàce praw i obowiàzków akcjonariuszy, organów dzia∏ajàcych
w spó∏ce, a tak˝e zasady podwy˝szania kapita∏u zak∏adowego oraz kwestie ∏àczenia i przejmowania spó∏ek.
Prawa i obowiàzki akcjonariusza
Zgodnie z KSH akcjonariuszowi przys∏ugujà (So∏tysiƒski et al., 2003):
• prawa majàtkowe, które obejmujà prawo do udzia∏u w zysku spó∏ki oraz
prawo do udzia∏u w majàtku spó∏ki w przypadku jej rozwiàzania) oraz
• prawa korporacyjne, na które sk∏adajà si´ trzy rodzaje praw: 1) przys∏ugujàce ka˝demu akcjonariuszowi (prawo do udzia∏u w walnym zgromadzeniu, prawo g∏osowania, prawo zaskar˝ania uchwa∏ walnego zgromadzenia), 2) prawa s∏u˝àce mniejszoÊci akcjonariuszy (prawo ˝àdania
zwo∏ania walnego zgromadzenia) oraz 3) prawa wi´kszoÊci realizowane
na walnym zgromadzeniu. Statut mo˝e rozszerzaç zakres praw korporacyjnych.
Prawo do uczestnictwa w spó∏ce akcyjnej oznacza, ˝e akcjonariusz nie mo˝e zostaç usuni´ty ze spó∏ki i pozbawiany przys∏ugujàcych mu praw. Ka˝dy, kto
chce wystàpiç ze spó∏ki, mo˝e to uczyniç, sprzedajàc swoje akcje lub wyzbywajàc
si´ ich w inny sposób. Uczestnictwo w spó∏ce oznacza posiadanie prawa do (Socha, 2003; So∏tysiƒski et al., 2003): do przeglàdania ksi´gi akcyjnej w ka˝dym
czasie, przeglàdania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zapoznania si´ z listà obecnoÊci na WZA, przeglàdania w ka˝dym czasie ksi´gi protoko∏ów oraz ˝àdania odpisów sprawozdaƒ przedstawionych
na walnym zgromadzeniu.
WÊród innych praw przys∏ugujàcych akcjonariuszowi (pod warunkiem, ˝e
takie regulacje sà przewidziane w statucie spó∏ki) warto wymieniç tak zwane
prawa mniejszoÊci. Mogà one dotyczyç istotnych spraw zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià spó∏ki, takich jak: wybór osób do rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej,
zwo∏ywanie ZWZA. Warto zauwa˝yç jednak, i˝ KSH przewiduje instrumenty prawne umo˝liwiajàce wy∏àczenie akcjonariusza ze spó∏ki w sytuacji, gdy ten nadu˝y-

5

System common law natomiast bazuje na zasadzie caveat emptor (niech kupujàcy uwa˝a), co
w praktyce oznacza, i˝ strony powinny same zapewniç sobie ochron´ prawnà na podstawie zawieranej umowy. Autorzy przedmiotu wskazujà, i˝ system common law umo˝liwia tym samym obni˝enie formalizacji spó∏ki i kosztów jej dzia∏ania.
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wa swych praw podmiotowych w spó∏ce. Dodatkowe instrumenty wy∏àczenia ze
spó∏ki obejmujà: 1) umorzenie przymusowe akcji (je˝eli przyczyny umorzenia sà
wymienione w statucie, art. 359 § 1), które dzia∏a tylko w odniesieniu do akcji
nowych emisji po ewentualnej zmianie statutu, dopuszczajàcej takà mo˝liwoÊç
(art. 359 § 5) oraz 2) przymusowy wykup akcji (squeeze out) nale˝àcych do akcjonariuszy, którzy reprezentujà mniej ni˝ 5% kapita∏u zak∏adowego, przez pozosta∏ych akcjonariuszy w liczbie nie wi´kszej ni˝ pi´ciu i reprezentujàcych co najmniej 90% kapita∏u zak∏adowego tej spó∏ki. Uchwa∏a wymaga wi´kszoÊci dziewi´ciu
dziesiàtych g∏osów oddanych (art. 418). Warto jednak podkreÊliç, i˝ zgodnie z § 4
art. 418 przepisów o przymusowym wykupie akcji nie stosuje si´ do spó∏ek publicznych.
Akcjonariusz mo˝e dysponowaç akcjami zwyk∏ymi lub uprzywilejowanymi
w obr´bie poszczególnych praw mu przys∏ugujàcych. Akcje uprzywilejowane powinny byç imienne oraz okreÊlone w statucie (art. 351 § 1). Mogà one dotyczyç
prawa g∏osu, prawa do dywidendy lub podzia∏u majàtku w razie likwidacji spó∏ki (art. 351 § 2). Jednej akcji nie mo˝na przyznaç wi´cej ni˝ dwa g∏osy, a w przypadku zamiany akcji na akcje na okaziciela uprzywilejowanie wygasa (art. 352).
Wspó∏praca WZA, zarzàdu i rady nadzorczej
Bioràc pod uwag´ struktur´ organów spó∏ki regulacje KSH sytuujà polski
system nadzorczy w grupie systemów dwupoziomowych (two tier system), co
oznacza, ze rada nadzorcza i zarzàd stanowià oddzielne organy, a ich mandaty
nie mogà si´ pokrywaç. W niniejszym uj´ciu rada sprawuje nadzór nad pracà
i wynikami zarzàdu, nie mogàc jednoczeÊnie ingerowaç w zarzàdzanie. Walne zgromadzenie stanowi natomiast miejsce spotkaƒ akcjonariuszy, w celu podejmowania kluczowych dla spó∏ki decyzji takich jak: zatwierdzanie sprawozdaƒ zarzàdu,
udzielanie absolutorium, powa˝ne inwestycje, emisje akcji czy obligacji, wybór
rady nadzorczej (art. 393–395). Z tego te˝ wzgl´du bardzo istotne sà zasady
wspó∏pracy organów, w tym przep∏yw informacji o kondycji spó∏ki i podzia∏ ich
kompetencji. Zgodnie z art. 382 rada nadzorcza powoduje i odwo∏uje zarzàd, choç
nie ma prawa wydawaç zarzàdowi wià˝àcych poleceƒ dotyczàcych prowadzenia
spraw spó∏ki. Dodatkowo, rada ma mo˝liwoÊç ustalenia wynagrodzeƒ cz∏onków
zarzàdu spó∏ki (art. 382, 392). Minimalna liczba cz∏onków rady6 wynosi 5, których kadencja trwa 5 lat (art. 369). Do szczególnych obowiàzków rady nale˝y:

6

JednoczeÊnie bardzo szczegó∏owo okreÊlono zakaz sprawowania funkcji cz∏onka rady nadzorczej
(art. 387) (Szwaja, 2001b). Cz∏onkiem rady nadzorczej nie mo˝e byç cz∏onek zarzàdu, prokurent,
likwidator (art. 18), osoba karana za przest´pstwa (art. 211, 380), osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç
konkurencyjnà wobec dzia∏alnoÊci spó∏ki, a tak˝e pose∏, senator, radny.
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• ocena sprawozdaƒ w zakresie ich zgodnoÊci z ksi´gami i dokumentami,
jak i ze stanem faktycznym;
• ocena wniosków zarzàdu dotyczàcych podzia∏u zysku albo pokrycia straty;
• sk∏adanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania
z wyników tej oceny (art. 382 p. 3).
W celu wykonania swoich obowiàzków rada nadzorcza mo˝e badaç dokumenty spó∏ki, ˝àdaç od zarzàdu i pracowników sprawozdaƒ i wyjaÊnieƒ oraz dokonywaç
rewizji stanu majàtku spó∏ki (art. 382 p.4). Do kompetencji rady nale˝y równie˝:
• zawieszanie, z wa˝nych powodów, w czynnoÊciach poszczególnych lub
wszystkich cz∏onków zarzàdu;
• delegowanie cz∏onków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoÊci cz∏onków zarzàdu niemogàcych sprawowaç swoich czynnoÊci;
• w przypadku niemo˝noÊci sprawowania czynnoÊci przez cz∏onka zarzàdu
rada powinna niezw∏ocznie podjàç odpowiednie dzia∏ania w celu dokonania zmiany w sk∏adzie zarzàdu (art. 383).
Chocia˝ z przepisów jasno wynika, i˝ zarzàd dzia∏a samodzielnie i nie jest
podporzàdkowany radzie nadzorczej, w razie potrzeby statut mo˝e rozszerzyç kompetencje rady nadzorczej, a w szczególnoÊci przewidywaç, ˝e zarzàd jest zobowiàzany uzyskaç zgod´ rady przed dokonaniem okreÊlonych w statucie czynnoÊci
(art. 384 p. 1).
Zgodnie z regulacjami KSH zarzàd prowadzi sprawy spó∏ki i reprezentuje
spó∏k´ (art. 386). Kadencja zarzàdu nie mo˝e przekroczyç 5 lat, choç dopuszcza
si´ ponowne powo∏anie (art. 369 § 1). Powo∏anie zarzàdu nast´puje na okres wspólnej kadencji, co dotyczy równie˝ wygaÊni´cia mandatu, z tym ˝e statut mo˝e
przewidywaç cz´Êciowe odnawianie zarzàdu (art. 369 § 2). WygaÊni´cie mandatu nast´puje najpóêniej z dniem odbycia WZ zatwierdzajàcego sprawozdanie finansowe za ostatni pe∏ny rok obrotowy pe∏nienia funkcji cz∏onka zarzàdu. KSH
stworzy∏ dla zarzàdu mo˝liwoÊç odwo∏ania si´ do WZA w razie, gdy rada nadzorcza odmówi∏a zezwolenia na dokonanie okreÊlonej czynnoÊci przez zarzàd spó∏ki
(art. 384 § 2).
Podwy˝szanie kapita∏u zak∏adowego oraz ∏àczenie spó∏ek
Zgodnie z KSH podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego wymaga zmiany statutu i nast´puje w drodze emisji nowych akcji lub podwy˝szenia wartoÊci nominalnej dotychczasowych akcji. Zmiany statutu dokonuje walne zgromadzenie akcjonariuszy przez g∏osowanie, a za uchwa∏à musi g∏osowaç co najmniej 75%
obecnych na walnym. KSH przewiduje równie˝ podwy˝szenie kapita∏u w∏asnego
ze Êrodków w∏asnych, o czym decyzj´ podejmuje WZA.
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Podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego mo˝e byç dokonane w trybie zwyk∏ym
w drodze uchwa∏y walnego zgromadzenia. KSH przewiduje szczególne zasady podwy˝szania kapita∏u: 1) w drodze kolejnych podwy˝szeƒ (instytucja kapita∏u docelowego) oraz 2) w trybie warunkowego podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego.
Podwy˝szanie kapita∏u zak∏adowego w trybie kapita∏u docelowego polega na upowa˝nieniu przez walne zgromadzenie w drodze uchwa∏y zmieniajàcej statut zarzàdu do dokonania jednego lub kilku podwy˝szeƒ kapita∏u. Upowa˝nienie mo˝e byç udzielone na kolejne okresy, nie d∏u˝sze ni˝ 3 lata. WysokoÊç kapita∏u
docelowego nie mo˝e przekraczaç 3/4 kapita∏u zak∏adowego. W przypadku warunkowego podwy˝szenia kapita∏u wartoÊç nominalna nie mo˝e przekraczaç? kapita∏u zak∏adowego.
Zliberalizowane regulacje dotyczàce ∏àczenia (art. 492), przekszta∏cania i podzia∏u spó∏ek sà zaliczane do zalet kodeksu spó∏ek handlowych (WoÊ, 2001). Dopuszcza si´ ∏àczenie spó∏ek ró˝nego typu oraz tworzy wspólnà regulacj´ ∏àczenia
si´ przez przej´cie i przez zawiàzanie nowej spó∏ki. Kodeks liberalizuje te˝ post´powanie ∏àczeniowego w przypadku przejmowania przez spó∏k´ dominujàcà
swej jednoosobowej lub prawie jednoosobowej spó∏ki zale˝nej, a tak˝e podzia∏
spó∏ki, w formie rozdzielenia bàdê wydzielenia.
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Szko∏a G∏ówna Handlowa

Nowy konsument w e-przestrzeni
Wspó∏czeÊnie coraz cz´Êciej spotykamy si´ z terminami „nowy konsument”, „e-konsument”. Nowy konsument okreÊlany jest jako osoba lub organizacja, która konsumuje towary i us∏ugi przy wykorzystaniu Internetu, aby w ten sposób u∏atwiç
sobie proces konsumpcji, identyfikacj´ potrzeb, wyszukiwanie rozwiàzaƒ, zakup
towarów i us∏ug, odpowiadanie na pytania i rozwiàzywanie problemów1.
Potencjalnymi e-konsumentami sà wszyscy przynale˝àcy do spo∏eczeƒstwa
informacyjnego. Mogà oni zaspokajaç potrzeby w nowej przestrzeni – na e–rynku, czyli praktycznie na rynkach ca∏ego Êwiata. Z badaƒ CBOS przeprowadzonych we wrzeÊniu 2004 roku wynika, i˝ dost´p do Internetu ma jedna piàta doros∏ych Polaków, a korzysta z niego 26%. Cz´Êciej ni˝ co ósmy doros∏y Polak
kupi∏ coÊ przez Internet, a 4% populacji (15% wÊród Internautów) skorzysta∏o
w p∏atnych us∏ug.
Z badaƒ przeprowadzonych wÊród wielkomiejskich gospodarstw domowych
wynika, i˝ 8% badanych kupuje za poÊrednictwem Internetu, a 13,5% zamierza
skorzystaç z tej formy zaspokajania potrzeb. Najcz´Êciej sà to m´˝czyêni, pracujàcy na w∏asny rachunek, oceniajàcy swojà sytuacj´ dochodowà jako bardzo dobra i dobrà, osoby mieszkajàce w Warszawie2.
Dane przedstawione w Diagnozie Spo∏ecznej 2003 wskazujà, i˝ komputer
posiada co trzecie polskie gospodarstwo domowe, a pod∏àczenie do Internetu co
szóste3 – tabela 1.
Sytuacj´ gospodarstw istotnie ró˝nicuje miejsce zamieszkania i êród∏o utrzymania. Ponad 71% gospodarstw pracujàcych na w∏asny rachunek posiada komputer, a 43% pod∏àczenie do Internetu. Natomiast wÊród gospodarstw utrzymujàcych si´ z niezarobkowych êróde∏ tylko 15% posiada komputer, a 6% pod∏àczenie
do Internetu.
1

2

3

L. Windham, K. Orrton, Dusza Nowego Konsumenta. Postawy, zachowania i preferencje e-klientów, CeDeWu, Warszawa 2000, s. 15–16.
Por. M. Bombol, A. Dàbrowska, M. JanoÊ-Kres∏o, B. Mróz, Model konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych na poczàtku lat 2000-cznych, SGH, Warszawa 2004 (maszynopis powielony). Badania przeprowadzono wÊród 200 gospodarstw domowych zlokalizowanych w Bia∏ymstoku, ¸odzi,
Katowicach, Warszawie, Wroc∏awiu.
Diagnoza Spo∏eczna 2003. Warunki i jakoÊç ˝ycia Polaków, pod red. J. Czapiƒskiego, T. Panka,
Wy˝sza Szko∏a Finansów i Zarzàdzania, Warszawa 2004, s. 197.
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W miastach powy˝ej 500 tysi´cy mieszkaƒców komputer posiada co drugie
gospodarstwo domowe, na wsi co piàte. Podobne rozpi´toÊci dotyczà pod∏àczenia
do Internetu.

Tabela 1. Komputer i Internet w polskich gospodarstwach domowych
Typ
gospodarstwa

Gospodarstwa,
które majà
komputer

Liczba
osób na 1
komputer

Ogó∏em
33,50
Klasa miejscowoÊci zamieszkania
– miasta ponad
50,89
500 tys.
– miasta
40,48
200–500 tysi´cy
– miasta
40,46
100–200 tysi´cy
– miasta
34,27
20–100 tysi´cy
– miasta
poni˝ej
34,90
20 tysi´cy
– wieÊ
21,03
èród∏o utrzymania
– gosp.
pracowników
– gosp.
pracowników
u˝ytkuj. gosp.
rolne
– gosp.
rolników
– gosp. pracuj.
na w∏asny
rachunek
– gosp.
emerytów
– gosp.
rencistów
– gosp. utrzym.
si´ z niezarobk.
êróde∏

3,84

Gospodarstwa,
Internet
Gospodarstwa,
Gospodarstwa,
które
wÊród
które
które majà
chcia∏yby
gospodarstw
chcia∏yby
pod∏àczenie
mieç
z
mieç dost´p
do Internetu
komputer
komputerem do Internetu
34,62
17,01
50,78
31,82

3,48

24,46

29,85

58,66

27,86

3,45

26,80

22,32

55,14

27,80

3,51

27,06

23,37

57,76

29,71

3,70

33,79

17,28

50,42

32,54

4,03

33,50

16,70

47,85

33,74

4,53

44,00

8,11

38,56

34,34

49,82

11,97

26,16

52,51

38,33

32,77

15,82

11,24

34,30

44,38

18,18

24,70

8,54

46,97

40,36

71,48

10,55

43,12

60,32

25,45

13,09

64,28

6,02

45,99

17,46

13,52

48,93

3,01

22,26

31,12

15,15

26,63

6,09

40,20

44,44

èród∏o: Diagnoza Spo∏eczna 2003. Warunki i jakoÊç ˝ycia Polaków, pod red. J. Czapiƒskiego, T. Panka,
Wy˝sza Szko∏a Finansów i Zarzàdzania, Warszawa 2004, s. 197.
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Stosowanie nowych technologii wywo∏uje zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. WÊród negatywnych konsekwencji nale˝y wymieniç problem wykluczenia, zarówno ze wspólnoty spo∏eczeƒstw krajów wysoko rozwini´tych, jak
i postawienie grupy konsumentów nie obcujàcych z komputerem i Internetem
poza mo˝liwoÊcià zaspokajania potrzeb w inny sposób ni˝ tradycyjny i bez przekraczania granic.
WÊród u˝ytkowników Sieci mo˝na wyró˝niç:
1) osoby nale˝àce do pierwszych entuzjastów, korzystajà z Sieci od kilku lat,
2) osoby, które niedawno nabra∏y wprawy w obcowaniu z Siecià,
3) prawdziwi internetowi neofici.
Czas obcowania z komputerem i Internetem, a tak˝e technologiami mobilnymi wp∏ywa na kszta∏towanie si´ nowej sylwetki e-konsumenta, powstawanie
nowych segmentów. Nowe profile e-konsumentów ró˝nicujà takie elementy, jak:
oczekiwane korzyÊci, stosunek do ceny, marki, stosunek do tradycyjnego handlu.
Mo˝na wyró˝niç nast´pujàce segmenty e-konsumentów4:
• kupujàcy dla wygody – konsumenci ci z regu∏y dokonujà zakupów wcià˝
na tych samych witrynach i dla tych samych kategorii produktów. Powód
– te witryny ju˝ znajà, a ten sposób robienia zakupów, co jest dla nich
niezmiernie istotne, oszcz´dza ich czas. Sà zachowawczy je˝eli chodzi o podawanie swoich danych – tylko jednej witrynie, jak i opanowywanie nowych narz´dzi nawigacyjnych, nawet jeÊli oznacza to wy˝szy koszt tych
samych produktów;
• konsumenci wra˝liwi na ceny – nie sà lojalni wobec witryny, wybierajà
te, które oferujà ni˝sze ceny, bowiem sà na nie wra˝liwi;
• konsumenci porównujàcy – traktujà zakupy przez Internet jako przygod´, bardzo lubià zakupy, wyszukujà okazje, przed podj´ciem decyzji porównujà produkt, cen´, op∏aty za dostaw´, specjalne oferty promocyjne;
• konsumenci lojalni wobec marki – zwyczajowo sk∏onni do zakupów na tej
samej witrynie, do której majà zaufanie. Brak sk∏onnoÊci do zmiany witryny wynika z poczucia komfortu, zadowolenia, a nie z wygody;
• konsumenci skoncentrowani – wchodzà do okreÊlonych-konkretnych witryn z zamiarem zakupu okreÊlonych produktów. Do e-zakupów podchodzà beznami´tnie, bez emocji, czyli wybierajà produkt, dokonujà transakcji i surfujà dalej;
• konsumenci niech´tni wszelkim sklepom – dla niektórych wyjÊcie do sklepu detalicznego jest stresem, niemi∏ym prze˝yciem, bowiem nie znoszà
t∏umów, procedury zakupów. Dla nich e-zakupy sà wybawieniem.
4

Ibidem, s. 70–76.
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G∏ównymi przes∏ankami, które decydujà o atrakcyjnoÊci zakupów w sklepach internetowych jest wygoda i oszcz´dnoÊç czasu. Istotnà rol´ w powstaniu
i rozwoju e-rynków i e-handlu odegra∏o upowszechnienie si´ kart p∏atniczych, jako metody zap∏aty (w 2004 roku w portfelach Polaków znajdowa∏o si´ ponad 16
milionów kart p∏atniczych, z czego zdecydowanej wi´kszoÊci nie mo˝na u˝yç do
p∏atnoÊci w sklepach internetowych).
E-zakupy wymagajà minimalnego wysi∏ku ze strony konsumenta, potrzebny jest komputer pod∏àczony do Internetu i Êrodek p∏atniczy. Jest to tak˝e mo˝liwoÊç bycia konsumentem ponad granicami paƒstw, tzn. pokonana zosta∏a bariera czasu i przestrzeni. Dla polskich konsumentów dodatkowà korzyÊcià
e-zakupów jest fakt, i˝ zagraniczne sklepy internetowe sprzedajà setki tysi´cy artyku∏ów. Oferujà towary cz´sto niedost´pne w naszym kraju, bàdê pojawiajàce
si´ u nas z wi´kszym lub mniejszym opóênieniem (elektronika, filmy na p∏ytach
DVD). Nie bez znaczenia jest fakt, i˝ zwi´ksza si´ mo˝liwoÊç wyszukiwania i porównywania ofert poszczególnych sklepów, a tak˝e ˝e cz´ste przeceny i promocje
czynià te towary taƒsze od polskich od kilku do kilkudziesi´ciu procent.
W Internecie, konsument praktycznie mo˝e kupiç wszystko – poczàwszy od
ksià˝ek, poprzez p∏yty z muzykà i filmami, artyku∏y spo˝ywcze, bilety lotnicze i wycieczki turystyczne, a˝ po odzie˝, wyroby jubilerskie, sprz´t RTV i AGD, a nawet
samochody i domy. Do najpopularniejszych kategorii asortymentów w sklepach internetowych nale˝à: ksià˝ki i wydawnictwa, sprz´t komputerowy5 (rysunek 1).
Nale˝y podkreÊliç, i˝ sà pewne grupy artyku∏ów, które mo˝na kupiç wy∏àcznie przy pomocy komputera, np. niektóre programy.
Sklepy internetowe konkurujà z tradycyjnymi sklepami szerszà ofertà oraz
cenami. Badania I-Metrii wskazujà, ˝e ponad 26% Polaków uwa˝a, ˝e ceny w sklepie internetowym sà ni˝sze. JednoczeÊnie ponad 93% w∏aÊcicieli sklepów internetowych stwierdza, ˝e ma sta∏ych klientów i coraz wi´cej z nich prowadzi polityk´ premiowania sta∏ych klientów (najpopularniejszà formà sà upusty cenowe).
Innà formà zach´ty sà darmowe dostawy, szczególnie powy˝ej pewnej kwoty.
Dodatkowymi atutami zakupów w e-przestrzeni jest fakt, i˝ nie ruszajàc
si´ z domu mo˝na ∏atwo dotrzeç do informacji o produkcie, obejrzeç go i zapoznaç si´ z innymi ofertami, opiniami u˝ytkowników, co pozwala konsumentom
podjàç bardziej racjonalnà decyzj´.
Przy e-zakupach kluczowà jest kwestia zap∏aty za nabywany towar. W Polsce najbardziej popularnym rozwiàzaniem sà p∏atnoÊci za zaliczeniem pocztowym (67%) i przy odbiorze (kurierowi) – 51%. Innym sposobem jest zap∏ata kar5

Szerzej badania I-Metrii omówiono w: Elektroniczna gospodarka w Polsce, pr. zb. pod red. G. Szyszko i B. Âliwczyƒskiego, Biblioteka Logistyka, Poznaƒ 2004.
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tà p∏atniczà, p∏atnoÊç przelewem bankowym, bàdê przekazem pocztowym. W przypadku zakupów w zagranicznych sklepach internetowych konsument jest „skazany” na u˝ycie karty p∏atniczej. Wi´kszoÊç sklepów internetowych akceptuje p∏atnoÊç kartami p∏atniczymi spod znaku Visa i MasterCard oraz mniej popularnymi
w Polsce: American Express, Diners Club, Discover itd. P∏atnoÊci w Internecie
mo˝na dokonaç jedynie wypuk∏ymi kartami p∏atniczymi (wyjàtkiem jest Visa Electron Inteligo).
Rysunek 1. Najpopularniejsze kategorie asortymentowe w sklepach internetowych
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èród∏o: I-Metria S.A.

Dla konsumenta wa˝ne sà tak˝e informacje o kosztach przesy∏ki, czy to
krajowej, czy zagranicznej. Koszty wysy∏ki sk∏adajà si´ najcz´Êciej z dwóch elementów – jednorazowego kosztu za wysy∏k´ (stawka Per Shipment) oraz kosztu
dodatkowego za ka˝dy kupiony przedmiot (stawka Per Item).
E-handlowcy nie sà zbyt optymistyczni, je˝eli chodzi o rozwój e-handlu
w Polsce. W skali od 1 do 5 przewa˝a∏y oceny 3. Owa powÊciàgliwoÊç wynika∏a
z poziomu dost´pu do Internetu, braku nale˝ytego bezpieczeƒstwa zakupów, braku wiedzy na temat zakupów on-line.
Podobnie jak przy zakupach tradycyjnych, wiele osób zastanawia si´, jaki
wp∏yw na e-zakupy wywrze cz∏onkostwo Polski w UE. Otó˝ na terenie Unii Europejskiej:
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• zostanà zniesione c∏a na towary wyprodukowane w paƒstwach nale˝àcych do Unii,
• zostanà zniesione wszelkie ograniczenia w handlu, nie b´dà obowiàzywa∏y ograniczenia iloÊciowe, ani wartoÊciowe towarów pochodzàcych z UE,
• zwi´kszy si´ bezpieczeƒstwo i szybkoÊç przesy∏ek, wzroÊnie wykorzystanie poczty ekspresowej i kurierskiej,
• powinny si´ obni˝yç koszty przesy∏ki nabywanych towarów,
• wejÊcie do Unii z biegiem czasu b´dzie skutkowa∏o wi´kszym dost´pem
do us∏ug finansowych, bankowych i parabankowych,
• utrzymane zostanà c∏a na towary handlowe pochodzàce spoza UE o wartoÊci powy˝ej 22 euro. Przesy∏ki o ni˝szej wartoÊci sà zwolnione z c∏a i VAT'u.
W przypadku „prezentów” od osób fizycznych limit stanowi 45 euro.
W 2004 roku odnotowano podwojenie obrotów handlu elektronicznego w Polsce. ¸àczna wartoÊç transakcji w handlu elektronicznym, bez uwzgl´dnienia
platform aukcyjnych, wynios∏a blisko 300 mln z∏, szacuje spó∏ka eCard, obs∏ugujàca transakcje w sklepach internetowych6.
Polska jest cz∏onkiem Mi´dzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów i Rozwoju Sieci – ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network). Jednà z inicjatyw tej organizacji, w której Polska bierze czynny udzia∏,
jest organizowanie corocznie mi´dzynarodowych dni przeszukiwania Internetu.
Celem tej akcji jest:
• promocja uczciwej przedsi´biorczoÊci w drodze edukacji Êrodowisk przedsi´biorców,
• edukacja konsumentów za pomocà rozpowszechniania w mediach informacji zdobytych w ramach prowadzonych akcji,
• demonstracja obecnoÊci organów kontroli i nadzoru w przestrzeni internetowej.
Podj´ta przez Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sierpniu
2004 roku akcja kontrolna wynika∏a z koniecznoÊci przystosowania witryn internetowych do wymagaƒ przepisów konsumenckich regulujàcych Êwiadczenie us∏ug
na odleg∏oÊç, które sygnalizowane jest w Strategii Polityki Konsumenckiej na lata 2004–2006. Zagadnienia te regulujà7:
1) Kodeks cywilny,
2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),
6

7

Handel zamiast tradycyjnych sklepów: E-zakupy za 300 mln z∏otych, „Gazeta Prawna” z dnia 5 kwietnia 2004 roku.
E-commerce, Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, sierpieƒ 2004.
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3) ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
Jednym z za∏o˝eƒ Strategii Polityki Konsumenckiej na lata 2004–2006 jest
wypromowanie handlu elektronicznego jako bezpiecznej sfery obrotu konsumenckiego, funkcjonujàcej w ramach Wspólnego Rynku UE, dostosowanego jednoczeÊnie do standardów mi´dzynarodowych okreÊlanych przez Organizacj´ Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju.
Strategia zak∏ada przeprowadzenie kontroli w zakresie us∏ug dost´pu do
Internetu (pod∏àczenie, zak∏adanie kont pocztowych, witryn WWW itp. oraz
w zakresie sprzeda˝y on-line.
Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zebra∏ dane nt. zgodnoÊci z prawem zasobów polskich witryn internetowych. Kontrolà obj´to 186 witryn internetowych (przybory toaletowe, kosmetyki – 10 witryn, sprz´t RTV – 20, muzyka – 28, sprz´t elektroniczny/elektryczny – 15, ksià˝ki – 28, ubrania – 16, zabawki,
gry – 17, sprz´t komputerowy, oprogramowanie komputerowe – 9, produkty bankowe – 10).
W wyniku przeprowadzonych kontroli sprzeda˝y on-line stwierdzono szereg nieprawid∏owoÊci, a mianowicie:
• we wszystkich witrynach brakowa∏o informacji o stosowanych kodeksach
etycznych;
• w 183 przypadkach nie wskazano sàdu w∏aÊciwego do rozpatrzenia ewentualnych sporów. Tylko jeden z badanych przedsi´biorców zastrzeg∏, ˝e
jest to sàd w∏aÊciwy ze wzgl´du na jego siedzib´ (zapis ten jest sprzeczny z art. 385 pkt. 23 k.c.);
• w 178 przypadkach stwierdzono niekompletnà informacj´ o przedsi´biorcy. Udost´pniane informacje by∏y niepe∏ne, najcz´Êciej brakowa∏o numeru REGON lub/oraz oznaczenia organu, który zarejestrowa∏ dzia∏alnoÊç
gospodarczà wykonywanà przez dany podmiot. Zdarza∏y si´ przypadki,
kiedy udost´pniano jedynie nazw´ bez danych teleadresowych. Cz´stym
zjawiskiem by∏o umiejscawianie informacji w sposób trudny do odnalezienia;
• w 176 przypadkach brakowa∏o wskazania j´zyka, w którym mo˝e byç zawarta umowa;
• w 165 przypadkach brakowa∏o informacji o czasie, w którym oferta oraz
materia∏y sà wià˝àce (tzw. warming up). Polskie przepisy wyraênie okreÊlajà taki obowiàzek wià˝àc z jego niedochowaniem okreÊlone konsekwencje
zwiàzane z terminem odstàpienia od umowy. Brak tych informacji mo˝e
wp∏ywaç na redukcj´ zaufania konsumentów do handlu elektronicznego;
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• w 158 przypadkach nie wskazano terminu sk∏adania reklamacji;
• w 148 przypadkach brakowa∏o mo˝liwoÊci korygowania b∏´dów w zamówieniu;
• w 132 przypadkach nie wskazano sposobu rozpatrywania reklamacji;
• w 94 przypadkach nie wskazano sposobu sk∏adania reklamacji;
• w 92 przypadkach nie by∏o informacji o prawie do odstàpienia od umowy, niekiedy podawano sprzeczne informacje z treÊcià przepisów ustawy
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnoÊci za
szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebezpieczny – np. mo˝liwoÊç odstàpienia w terminie 3–5 dni roboczych od daty odebrania przesy∏ki;
• w 73 przypadkach wykorzystano dane osobowe niezgodnie z przepisami,
mimo ˝e przedsi´biorcy zastrzegajà na swoich stronach, ˝e dane b´dà przetwarzane zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
• w 67 przypadkach brakowa∏o informacji o czynnoÊciach technicznych sk∏adajàcych si´ na procedur´ zawarcia umowy;
• w 56 przypadkach nie udost´pniano regulaminu;
• w 53 przypadkach nie zapewniono, ˝e zamówienie zostanie potwierdzone;
• w 6 przypadkach niew∏aÊciwie okreÊlono termin, w którym konsumenci
mogà odstàpiç od umowy albo pomini´to t´ informacj´.
Najmniej zastrze˝eƒ budzi∏y sposoby prezentacji produktów. Ka˝da z badanych witryn handlowych zawiera∏a wymagane logistyczne dane o cenie (zwykle podawano ceny brutto), kosztach oraz sposobach zap∏aty.
Badanie wykaza∏o tak˝e wzrastajàce zaufanie do transakcji przy wykorzystaniu karty kredytowej (z autoryzacjà on-line).
Zawieranie umów za poÊrednictwem Internetu pociàga dla konsumenta wiele niebezpieczeƒstw na ró˝nych etapach transakcji, a mianowicie8:
1) na etapie dokonywania czynnoÊci przedkontraktowych – czyli przesy∏anie niezamówionych materia∏ów, informacji, ofert, nielegalne przetwarzanie danych osobowych,
2) na etapie zawierania umowy – brak dostatecznych danych o przedsi´biorcy, z którym konsument zawiera umow´, brak pe∏nej informacji o treÊci umowy – przedmiocie umowy, brak informacji o prawie do odstàpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odleg∏oÊç,
3) na etapie wykonywania umowy,
4) na etapie dochodzenia roszczeƒ.
8

S. Stanis∏awska-Kloc, SkutecznoÊç dost´pnych Êrodków prawnych w handlu elektronicznym a bezpieczeƒstwo konsumentów. Aspekty cywilnoprawne, Instytut Prawa W∏asnoÊci Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloƒski (materia∏y konferencyjne).
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Wobec powy˝szych spostrze˝eƒ istotne jest tworzenie klimatu zaufania
konsumentów do e-zakupów. W procesie tym uczestniczà ró˝ne organizacje mi´dzynarodowe, np. OECD. Organizacja ta wskazuje na potrzeb´ okreÊlenia ram
prawnych dla wspó∏pracy pomi´dzy krajami na rzecz wyeliminowania nieuczciwych praktyk handlowych wobec konsumentów w odniesieniu do transakcji internetowych, czyli na potrzeb´ budowania zaufania konsumentów poprzez9:
• tworzenie mocnych podstaw dla wzrostu zaufania konsumenckiego,
• promowanie i zwi´kszenie dost´pu konsumentów do systemów informacyjnych,
• zapewnienie stabilnych regulacji w zakresie prawa ochrony konsumentów,
• wypracowywanie elastycznych i pragmatycznych wytycznych w celu zwi´kszenia efektów wdra˝ania prawa ochrony konsumentów.
Do tej akcji w∏àczy∏y si´ tak˝e instytucje i organizacje ochrony i edukacji
konsumentów w Polsce, przede wszystkim Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

9

www.oecd.org/sti/consumer-policy.

Violetta Wróblewska
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Znaczenie kultury w organizacji zarzàdzajàcej wiedzà
1. Wprowadzenie
W ciàgu ostatnich kilkunastu lat wzros∏o zainteresowanie kulturà organizacyjnà
w nauce o zarzàdzaniu. Wraz z pojawieniem si´ nowych koncepcji w zarzàdzaniu – szczególnie odnosi si´ to do zarzàdzania wiedzà – kultura organizacyjna
sta∏a si´ przedmiotem wielu badaƒ teoretycznych i empirycznych. Z badaƒ tych
wynika, ˝e êróde∏ niepowodzenia wdro˝enia koncepcji zarzàdzania wiedzà mo˝na upatrywaç w lekcewa˝àcym stosunku do ró˝nych aspektów kultury organizacyjnej.
Zarzàdzanie wiedzà samo w sobie jest holistycznà, interdyscyplinarnà koncepcjà, obejmujàcà swym zasi´giem ca∏à organizacj´, a wi´c wszystkie jej aspekty funkcjonowania. Dlatego na zarzàdzanie wiedzà ma wp∏yw wiele czynników,
m.in.: technologiczny, kulturowy, procesowy, ludzki, strategiczny, pomiarowy
i strukturalny. Przedmiotem moich zainteresowaƒ w tym artykule jest czynnik
kulturowy.
W takim razie, jakie powinny byç cechy kultury organizacyjnej, aby sprzyja∏a ona zarzàdzaniu wiedzà organizacyjnà? Jak zarzàdzanie wiedzà wp∏ywa na
kultur´ organizacyjnà? Jakie powinny byç funkcje i za∏o˝enia kultury organizacji zarzàdzajàcej wiedzà? Poni˝szy artyku∏ jest próbà odpowiedzi na powy˝sze
pytania.

2. Kultura organizacji zarzàdzajàcej wiedzà
Poj´cie „kultura organizacyjna” pojawi∏o si´ w literaturze angloj´zycznej ju˝
w latach 60. WÊród badaczy kultury organizacji nie ma do tej pory jednoznacznoÊci co do tego, czym ona jest i w czym si´ przejawia. I tak, kultura organizacyjna jest przez jednych autorów przedstawiana jako coÊ, co dana organizacja
ma, przez innych zaÊ jako coÊ, czym organizacja jest (Smircich, 1983). Wi´kszoÊç
mened˝erów i konsultantów traktuje kultur´ jako atrybut organizacji, przez co zak∏adajà, ˝e mo˝liwe jest jej analizowanie i wprowadzanie zmian1.
1

Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umys∏u, PWE, Warszawa 2000, s. 267–268.
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L. Smircich prezentuje trzy uj´cia kultury organizacyjnej:
• kultura traktowana jako jeden z podsystemów organizacji, jako jej cz´Êç
sk∏adowa, czyli organizacja „ma” swojà kultur´,
• kultura jako synonim organizacji, czyli organizacja „jest” kulturà,
• kultura jako cz´Êç sk∏adowa otoczenia organizacji2.
Natomiast V. Neuman i K. Chaharbaghi nadali nowe znaczenie poj´ciu „kultura organizacyjna”, traktujàc jà jako efekt procesów uczenia3.
Uchylajàc si´ od dyskusji terminologicznych prowadzonych, ponadto m.in.
przez takich badaczy, jak A. Ch. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, R. D. Lewis, R. Haus czy G. Hofstede, proponuj´ ograniczyç si´ do dwóch definicji zaproponowanych przez E. Scheina, a opartych na za∏o˝eniach kulturowych i psychologicznym podejÊciu do kultury.
Wed∏ug E. Scheina kultura jest ca∏oÊcià fundamentalnych za∏o˝eƒ, które
dana grupa wymyÊli∏a, odkry∏a lub stworzy∏a, uczàc si´ rozwiàzywania problemów adaptacji do Êrodowiska i integracji wewn´trznej4 oraz jest to zespó∏ psychologicznych predyspozycji cz∏onków organizacji, które determinujà okreÊlone
zachowania5.
Pierwsza z przytoczonych definicji podkreÊla, ˝e normy i wartoÊci kszta∏towane przez przyj´te za∏o˝enia kulturowe, stanowià fundament kultury organizacyjnej oraz element scalajàcy organizacj´. Potwierdza ona równie˝ fakt, i˝ normy i wartoÊci stanowià swoistego rodzaju kierunkowskazy, pokazujàce jakiego
rodzaju wiedz´ oraz jakimi metodami zdobywaç. Sà one tak˝e elementem kontrolnym, eliminujàcym sprzeczne z nimi êród∏a wiedzy i metody jej zdobywania6.
Druga z definicji wskazuje na szczególne predyspozycje, jakie powinien posiadaç
cz∏onek organizacji, aby z powodzeniem wspieraç proces cyrkulacji i dzielenia si´
wiedzà, a tak˝e byç propagatorem i obroƒcà wiedzy oraz procesów uczenia si´,
ale równie˝, mo˝e sugerowaç, ˝e podzielane wartoÊci i przekonania majà wp∏yw
na podejmowane dzia∏ania i zachowania cz∏onków organizacji.
Definicje E. Scheina wychodzà poza postrzeganie kultury organizacyjnej
przez pryzmat jej twardych czynników (struktura, strategia, systemy) i bardziej
zbli˝ajà si´ ku mi´kkim czynnikom (umiej´tnoÊci, cz∏onkowie organizacji, cele,
2
3

4
5

6

Morgan G., Creative organization theory, SAGE Publication 1989, pp. 157.
Wi´cej w: G∏adys-Jakóbik J., Stobiƒska K., Kultura organizacyjna w organizacji uczàcej si´ – efekt
uboczny czy êród∏o zmian?, w: Wawrzyniak B., red., Zarzàdzanie wiedzà w przedsi´biorstwie, Wydawnictwo Wy˝szej Szko∏y Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania im. L. Koêmiƒskiego, Polska Fundacja
Promocji Kadr, Warszawa 2003, s. 93.
Strategor, Zarzàdzanie firmà. Strategie. Struktury. Decyzje. To˝samoÊç, PWE, Warszawa 1999, s. 512.
Fazlagiç A., OsobowoÊç na sprzeda˝, czyli jak funkcjonuje profesjonalista w gospodarce wiedzy,
„Personel i zarzàdzanie”, 16–30 czerwca 2002, s. 30–34.
P∏oszajski P. i studenci Ko∏a Naukowego Zarzàdzania Wiedzà SGH, Wdra˝anie nowych metod zarzàdzania: zarzàdzanie wiedzà (maszynopis powielany), SGH, Warszawa 2001.
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style kierowania), czyli „osobowoÊci” danej organizacji. Jak twierdzi bowiem Schein:
kultura jest wszechobecna w ca∏ym przedsi´biorstwie7.
Przytoczone definicje kultury zamierzam odnieÊç do organizacji zarzàdzajàcej wiedzà, aby w rezultacie okreÊliç kultur´ takiej organizacji.
Zarzàdzanie wiedzà to zespó∏ procesów obejmujàcych identyfikacj´, pozyskiwanie, transfer, kodyfikacj´, wykorzystanie i kreacj´ wiedzy w celu budowania trwa∏ej przewagi konkurencyjnej organizacji8. Organizacja zarzàdzajàca wiedzà kreuje sprzyjajàcà uczeniu si´ oraz wymianie wiedzy kultur´ organizacyjnà,
wykorzystuje kreatywne i innowacyjne mo˝liwoÊci cz∏onków organizacji, a tak˝e
potencja∏ technologii informatycznej do tworzenia wartoÊci, czyli produktów i us∏ug
bogatych w wiedz´. Zarzàdzanie wiedzà jest organicznym sposobem funkcjonowania organizacji, które u∏atwia jej ciàg∏e uczenie si´.
Kultura organizacji zarzàdzajàcej wiedzà jest zbiorem wartoÊci odnoszàcych si´ do wiedzy9. Wiedza, jako efekt uczenia si´, staje si´ kluczowà wartoÊcià
organizacji i determinuje jej zdolnoÊç do wprowadzania zmian. Kultura organizacji jest tworzona przez jej cz∏onków, stosowane instrumenty zarzàdzania (struktury, strategie, procedury, systemy kierowania) oraz otoczenie organizacji. Uwa˝am, ˝e powinna ona s∏u˝yç rozwojowi procesu zarzàdzania wiedzà i uczenia si´
organizacji.
Jakie powinny byç zatem podstawowe cechy kultury organizacyjnej, aby mog∏y, jak najlepiej s∏u˝yç realizacji procesu zarzàdzania wiedzà i uczenia si´ organizacji? Zadane pytanie ma swoje g∏´bokie uzasadnienie. Wynika z faktu, ˝e liczne
wyniki badaƒ empirycznych wskazujà na brak kultury dzielenia si´ wiedzà, jako
kluczowà przeszkod´ we wdra˝aniu organizacyjnej koncepcji zarzàdzania wiedzà10
7

8

9

10

˚elazo J., Ku synergii kulturowej, czyli o kulturze organizacyjnej w korporacjach, „Problemy zarzàdzania. Innowacje”, Wydawnictwo Naukowe Wydzia∏u Zarzàdzania UW, Nr 1, 2004, s. 125.
Dla przyk∏adu podam, ˝e firma konsultingowa Andersen wymienia nast´pujàce procesy zarzàdzania wiedzà: Identyfikacja wiedzy, Gromadzenie wiedzy, Dostosowanie wiedzy, Organizowanie wiedzy, Zastosowanie wiedzy, Dzielenie si´ wiedzà, Kreowanie wiedzy. Natomiast w firmie konsultingowej KPMG Aspekt procesowy identyfikuje nast´pujàce procesy zarzàdzania wiedzà: Tworzenie
Wiedzy, Kodyfikacj´ Wiedzy, Transfer Wiedzy. Zob.: maszynopis powielony, Andersen Global Best
Practices, Knowledge Management Assessment Questionnaire, 2001oraz maszynopis powielony,
M. Strojny, CKO Coordinator CEE, Zarzàdzanie wiedzà w KPMG, Warszawa, 18 lipca 2002.
W socjologii i psychologii organizacji kultur´ rozumie si´ najcz´Êciej w sposób niewartoÊciujàcy.
Kultura organizacyjna obejmuje wówczas normy i wartoÊci wyznaczajàce specyficzny sposób zachowania si´ uczestników danej organizacji, ró˝niàce t´ organizacj´ od innych. Cyt. za: Sikorski Cz.,
Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewnoÊci, Wydawnictwo Uniwersytetu ¸ódzkiego, ¸ódê 1998, s. 56.
Zob.: KPMG, KPMG European Knowledge Management Survey. Insights from the 2002/2003 Survey (maszynopis powielony), wyniki badaƒ przeprowadzone na 500 organizacjach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech pokaza∏y, ˝e oko∏o 82% ankietowanych twierdzi, ˝e zarzàdzanie
wiedzà nie jest codziennym priorytetem, a oko∏o 65% uwa˝a brak kultury dzielenia si´ wiedzà za
powa˝ne utrudnienie we wdra˝aniu programu zarzàdzania wiedzà oraz w: Wyniki badaƒ sonda˝owych
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oraz na brak motywacji do dzielenia si´ wiedzà11. Przejawami braku kultury
dzielenia si´ wiedzà wÊród cz∏onków organizacji sà: nie traktowanie dzielenia si´
wiedzà jako priorytetu i nie w∏àczenie go do codziennej pracy, brak systemu nagradzania dzielenia si´ wiedzà12.
Podstawowe, po˝àdane cechy kultury w organizacji zarzàdzajàcej wiedzà
przedstawia rysunek 1. Nale˝y podkreÊliç, ˝e zidentyfikowane poni˝ej kluczowe
wartoÊci kulturowe – w tym wyodr´bniona, najwa˝niejsza wartoÊç, jakà jest wiedza – pe∏nià funkcje spoiwa wobec ró˝nych wyzwaƒ organizacji (np.: budowanie
trwa∏ej przewagi konkurencyjnej).
Spojrzenie na kultur´ organizacji zarzàdzajàcej wiedzà przez pryzmat zarzàdzania strategicznego, operacyjnego, dzia∏aƒ indywidualnych i grupowych pozwala dostrzec, ˝e kultura organizacyjna powinna byç zgodna z celami organizacji i realizowanymi strategiami13, w tym strategià zarzàdzania wiedzà. Jak równie˝
powinna umo˝liwiaç zrozumienie misji i strategii organizacji (w tym strategii zarzàdzania wiedzà), integrowaç cz∏onków organizacji wokó∏ celów, które definiuje
misja i strategia organizacji14. W procesie konkurowania wa˝ne jest dopasowanie
kultury do warunków otoczenia, poniewa˝ otoczenie wymusza pewne zachowania organizacji15.
Kultura organizacji zarzàdzajàcej wiedzà powinna byç kulturà konstruktywnà, zdolnà do kreacji rozwiàzaƒ, s∏u˝àcych osiàgni´ciu sukcesu. Troska o potencja∏ ludzki powinna wyra˝aç si´ w traktowaniu wszystkich cz∏onków organizacji i jej klientów z jednakowà uwagà oraz na zaspokojeniu ich potrzeb. Organizacja
powinna dà˝yç do tego, aby ka˝dy jej cz∏onek stale pog∏´bia∏ swojà wiedz´, by∏
otwarty na poszukiwanie i ryzyko oraz na tworzenie innowacji.
Spojrzenie na kultur´ organizacyjnà przez pryzmat jej strategii pozwala
dostrzec pewnà, korzystnà zale˝noÊç. Wspólna wizja (poziom strategiczny) pozwala ukierunkowaç dzia∏ania cz∏onków organizacji w zespo∏ach i wszystkich ze-

11

12

13

14

15

nad zarzàdzaniem wiedzà w Polsce, w: B∏aszczuk A., Brdulak J. J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarzàdzanie wiedzà w polskich przedsi´biorstwach, SGH, Warszawa 2003, s. 95. Badania te przeprowadzono na 33 firmach dzia∏ajàcych w Polsce. Ankietowani uznali s∏abà komunikacj´ i opór przed
dzieleniem si´ wiedzà jako g∏ówne bariery w zarzàdzaniu wiedzà.
Wen Chong Ch., Holden T., Wilhelmij P., Schmidt R. A., Where does knowledge management add
value?, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 1, No 4, 2000, pp. 366–380.
W∏asne badania ankietowe przeprowadzone na 50 organizacjach dzia∏ajàcych w Polsce, realizujàcych i podejmujàcych inicjatywy z zakresu zarzàdzania wiedzà.
Urbanowska-Sojkin E., Zarzàdzanie przedsi´biorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznaƒ 2003, s. 289.
Ochnik-P∏onka J., Integracja europejska a kultura organizacji, w: Budzowski K., red., Materia∏y
konferencyjne: Administracja, zarzàdzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji, Krakowska Szko∏a Wy˝sza im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2002, s. 265.
Aniszewska G., Rola kultury organizacyjnej w zarzàdzaniu, „Przeglàd Organizacji”, TNOiK, Nr 1,
2004, s. 9.
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spo∏ów razem oraz wzmacnia identyfikacj´ organizacyjnà, opartà na zespo∏owej
to˝samoÊci kulturowej. Minimalizuje poziom konfliktu mi´dzyzespo∏owego i mi´dzygrupowego. Poczucie wspólnoty wytwarza u pracowników silnà motywacj´ do
zaanga˝owania si´ w sprawy organizacji oraz poczucie lojalnoÊci. U∏atwia nieformalnà integracj´. OtwartoÊç, szczeroÊç sprzyjajà sprawnej komunikacji, zarówno
pionowej, jak i poziomej, zorientowaniu kulturowemu na osiàgni´cie celów, u∏atwiajà dost´p do ró˝nych informacji w organizacji oraz w jej otoczeniu.

Rysunek 1. Podstawowe cechy kultury organizacji zarzàdzajàcej wiedzà

ORGANIZACJA ZARZÑDZAJÑCA WIEDZÑ
WIEDZA I WARTOÂCI ZGODNE Z CELAMI ZW

KULTURA
1. Âwiadoma znaczenia wiedzy.
2. Promujàca wartoÊci zgodne z celami
zarzàdzania wiedzà.
3. Zaanga˝owana w proces uczenia si´.
4. Wykazujàca trosk´ o wszystkich cz∏onków
organizacji i jej klientów.
5. Dzielàca si´ wiedzà, sprzyjajàca cyrkulacji wiedzy.
6. Dajàca poczucie wspólnoty.
7. Otwarta, szczera.
8. Dajàca poczucie w∏asnoÊci.
9. Sprzyjajàca proaktywnej postawie.
10. Tworzàca klimat do kwestionowania,
eksperymentowania, poszukiwania.
11. Promujàca prac´ zespo∏owà.
12. Dajàca swobod´ dzia∏ania.
13. Poszukujàca i innowacyjna
14. Tolerujàca odmienne poglàdy.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Bratnicki M., Podstawy wspó∏czesnego myÊlenia o zarzàdzaniu, Wy˝sza Szko∏a Biznesu, Dàbrowa Górnicza 2000; Consortium Learning Forum Best-Practice
Report, Successfully Implementing Knowledge Management. Knowledge For Improvement, APQC American Productivity & Quality Center, Texas 2000; G∏adys-Jakóbik J., Stobiƒska K., Kultura organizacyjna..., op. cit.; Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhand R., red., Organizacja przysz∏oÊci, Business
Press, Warszawa 1998; Jagoda H., Lichtarski J., red., Nowe kierunki w zarzàdzaniu przedsi´biorstwem
– ciàg∏oÊç i zmiana, Wydawnictwo AE, Wroc∏aw 2000; Mertins K., Heisig P., Vorbeck J. (editors), Best
Practices in Europe, Springer-Verlag Berlin. Heidelberg 2001; Sajkiewicz A., Kreacja kapita∏u ludzkiego przez kultuw: Rybak M., red., Kapita∏ ludzki, a konkurencyjnoÊç przedsi´biorstw, Poltext, Warszawa 2003; Sikorski Cz., Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury..., op. cit.; Sobolewska S., Kultura firmy dajàca przewag´, „Manager” 2004, INFOR, Nr 4.
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Nale˝y w tym miejscu zwróciç uwag´ na pewnà zale˝noÊç. Proaktywna postawa sprzyja kszta∏towaniu proaktywnej kultury, w której cz∏onkowie organizacji powinni byç przekonani co do mo˝liwoÊci kszta∏towania w∏asnych warunków
dzia∏ania, poprzez wp∏ywanie na otoczenie bli˝sze i dalsze. Zaanga˝owanie w proces uczenia si´, tworzenie klimatu organizacyjnego do kwestionowania, eksperymentowania i poszukiwania, sprzyjajà tworzeniu kultury uczenia si´, opartej na
ró˝nicach wynikajàcych z umiej´tnoÊci cz∏onków organizacji, ich kwalifikacji, wyznawanych zasad i przyj´tych wartoÊci.
Praca zespo∏owa przynosi organizacji synergiczny efekt, daje o wiele wi´cej ni˝ suma indywidualnej pracy wszystkich jej cz∏onków. Pozwala na szybkie
podejmowanie trafniejszych decyzji, dzi´ki porozumieniom i kompromisom.
Organizacja zarzàdzajàca wiedzà w porównaniu do organizacji tradycyjnej
wymaga zastosowania odmiennego, silnie zaakcentowanego profilu kultury organizacyjnej16. Przejawia si´ on w obszarze optymalizacji dzia∏alnoÊci nowoczesnego przedsi´biorstwa na zasobach ludzkich i niematerialnych oraz elastycznoÊci
i ekspansji jego granic17. W takim razie, zasadna jest próba stwierdzenia, ˝e kultura organizacji zarzàdzajàcej wiedzà powinna byç budowana na wartoÊciach
profesjonalnych, takich jak: jakoÊç, kompetencje, przywództwo, innowacje, a równie˝ na wartoÊciach uniwersalnych, do których nale˝à: zaufanie, otwartoÊç, szczeroÊç, tolerancja dla odmiennych poglàdów, aktywnoÊç, swoboda dzia∏ania, troskliwoÊç o wszystkich cz∏onków organizacji i klientów. W firmie zarzàdzajàcej wiedzà
dzielenie si´ wiedzà zajmuje wa˝nà pozycj´ obok innych kluczowych wartoÊci
kulturowych, takich jak: zaufanie, komunikacja, docenianie, porzàdek, przywództwo, praca zespo∏owa, zarzàdzanie procesem, sta∏e ulepszanie, uczàca si´ organizacja, pomiar wyników18.
Wydaje si´ inspirujàce dla dalszych rozwa˝aƒ dokonanie porównania funkcji kultury w uj´ciu tradycyjnym z funkcjami kultury w organizacji zarzàdzajàcej wiedzà i nastawionej na uczenie si´.

3. Funkcje kultury organizacji zarzàdzajàcej wiedzà
Kultura rozumiana w kategoriach funkcjonalnych stanowi szczególny kontekst,
który wywiera wp∏yw na proces zarzàdzania wiedzà.

16
17
18

Cyt.: materia∏y konferencyjne, Jagoda H., Lichtarski J., red., Nowe kierunki..., op. cit., s. 457.
Ibidem, s. 457.
Consortium Learning Forum Best-Practice Report, Successfully..., op. cit., pp. 74.
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Tabela 1. Porównanie funkcji kultury w uj´ciu tradycyjnym z funkcjami kultury w organizacji zarzàdzajàcej wiedzà i nastawionej na uczenie si´
Funkcje kultury w organizacji zarzàdzajàcej
wiedzà i nastawionej na uczenie si´
Funkcja integracyjna
Tworzenie sta∏ej grupy odniesienia,
Umiej´tnoÊç ∏atwego integrowania si´
zapewniajàcej poczucie to˝samoÊci
z ró˝nymi grupami spo∏ecznymi.
i przynale˝noÊci.
Luêne i tymczasowe wi´zi spo∏eczne.
Sta∏oÊç wi´zi spo∏ecznych.
Umiej´tnoÊç otwierania si´ na inne grupy
Budowanie i utrwalanie to˝samoÊci
spo∏eczne i organizacje.
organizacji.
Funkcja percepcyjna
Umiej´tnoÊç przetwarzania obserwowanych
Zrozumienie rzeczywistych uwarunkowaƒ
procesów i faktów na powszechnie
i znaczeƒ obserwowanych faktów,
zrozumia∏y j´zyk w∏asnej kultury.
procesów.
Pozwala wyjaÊniç z∏o˝onoÊç zachodzàcych
Rozszerzenie p∏aszczyzny rozumienia
zjawisk poprzez przyj´te wzorce myÊlowe.
i wyjaÊniania procesów.
Funkcja adaptacyjna
Dopasowanie otoczenia do w∏asnych
Przystosowanie si´ do zmieniajàcego si´
wymagaƒ kulturowych.
otoczenia i umiej´tnoÊç kreowania w∏asnej
przysz∏oÊci.
Funkcje kultury w uj´ciu tradycyjnym

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Sikorski Cz., Ludzie nowej organizacji..., op. cit., s. 30–77;
Czop K., Wiedza, zmiana i uczenie si´ jako determinanty kultury nowoczesnej organizacji, Ko∏o
Naukowe OiZ „Strateg” z Archiwum „Zarzàdzanie wiedzà – koncepcja firmy przysz∏oÊci”.

Przedstawione w tabeli 1 funkcje kultury organizacyjnej, integracyjna, percepcyjna i adaptacyjna, zmierzajà do zmniejszenia poczucia niepewnoÊci cz∏onków
organizacji. S∏u˝à temu kolektywizm, konformizm, poczucie stabilnoÊci i porzàdku.
Skoro nakreÊli∏am po˝àdane cechy i omówi∏am za∏o˝enia oraz funkcje kultury organizacji zarzàdzajàcej wiedzà, zasadna jest próba omówienia najwa˝niejszych aspektów kultury.
Z punktu widzenia zarzàdzania wiedzà i procesów uczenia si´ organizacji,
za najwa˝niejsze uwa˝a si´ trzy poni˝sze aspekty kultury:
1) normatywny – dotyczàcy tworzenia norm, wzorów kulturowych i regu∏
zachowania cz∏onków organizacji sprzyjajàcych zarzàdzaniu wiedzà;
2) psychologiczny – podkreÊlajàcy psychiczne mechanizmy rozwoju kultury,
zachodzàce dzi´ki procesom adaptacji i uczenia si´ cz∏onków organizacji;
3) strukturalistyczny – skupiajàcy si´ na integrowaniu kultury organizacyjnej i jej ca∏oÊciowym systemowym charakterze19.
Kultura rozumiana w kategoriach funkcjonalnych stanowi szczególny kontekst, wywierajàcy wp∏yw na proces zarzàdzania wiedzà. Organizacja jest tu
pewnym systemem wiedzy i wartoÊci, które okreÊlajà jej to˝samoÊç.
19

Su∏kowski ¸., Problemy poznawcze..., op. cit., s. 7.
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Organizacja kreuje pod∏o˝e wzorów kulturowych o nieformalnych charakterze. Takie podejÊcie powinno dotyczyç ka˝dej cz´Êci sk∏adowej organizacji, gdy˝
w ten sposób promuje si´ zdolnoÊç do personalizacji wartoÊci w codziennym procesie
podejmowania decyzji20. Te wzory kulturowe sà wynikiem konfrontacji indywidualnego systemu wartoÊci ka˝dego cz∏onka organizacji, z tym co oferuje organizacja.

4. Porównanie kultury organizacji tradycyjnej i zarzàdzajàcej wiedzà
Kultura organizacji tradycyjnej, oparta na pos∏uszeƒstwie, nie sprzyja lub s∏abo
sprzyja podejmowaniu odpowiedzialnego ryzyka. Kultura organizacji zarzàdzajàcej wiedzà, oparta na zaufaniu, sprzyja piel´gnowaniu kultury odmiennych zdaƒ.
W organizacji tradycyjnej otwartoÊç komunikacyjna i dost´p do informacji jest na
niskim poziomie, natomiast w organizacji zarzàdzajàcej wiedzà nauka wbudowana jest w kultur´, co sprzyja nauczaniu technicznych, spo∏ecznych, organizacyjnych i komunikacyjnych umiej´tnoÊci.
Tabela 2 prezentuje podejÊcie wartoÊciujàce do kultury organizacyjnej (tzw.
normatywny aspekt). Wskazuje na wzory kulturowych zachowaƒ, normy i wartoÊci (które sà znaczàce dla osiàgni´cia celów organizacji i wp∏ywajà na jej sprawnoÊç funkcjonowania) w organizacji tradycyjnej i zarzàdzajàcej wiedzà.
Kultura organizacji tradycyjnej oparta jest na w∏adzy i zasobach (materialnych), na biurokracji i biernoÊci spo∏ecznej.
Kultura organizacji zarzàdzajàcej wiedzà i nastawionej na procesy uczenia
si´ daje przyzwolenie dla niekonwencjonalnych poglàdów i zachowaƒ. Relacje z otoczeniem sà na tyle z∏o˝one, ˝e sytuacja ta prowadzi do heterogenizacji kultury
organizacji. A wynika ona z przynale˝noÊci cz∏onków organizacji do wielu grup
spo∏ecznych. Instrumentalny stosunek do wzorów kulturowych jest spowodowany tymczasowoÊcià ról organizacyjnych i jest skutkiem procesu uczenia si´ cz∏onków organizacji. Relatywizm ról spo∏ecznych w organizacji jest skutkiem wzrastajàcej presji na innowacje techniczne i organizacyjne. W organizacji zarzàdzajàcej
wiedzà i nastawionej na procesy uczenia si´ ludzie cz´sto pracujà w ró˝nych
miejscach, stajà si´ cz∏onkami ró˝nych zespo∏ów, uczestniczàc w realizacji ró˝nych projektów. Zespo∏y posiadajà du˝à autonomi´ w realizacji procesów. Pozwala im ona dynamizowaç twórcze kreowanie zasobów wiedzy21.

20
21

Zacytuj´ za: Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhand R., red., Organizacja przysz∏oÊci..., op. cit., s. 57.
Hebeler J. W., Van Doren D. C., Unfettered Leverage: The Ascendancy of Knowledge Rich Products and Processes, „Business Horizons”, No 3, 1997, pp. 9.

132

Violetta Wróblewska

Tabela 2. Zestawienie ró˝nic pomi´dzy kulturami organizacji tradycyjnej i zarzàdzajàcej wiedzà
Kultura organizacji tradycyjnej
Skoncentrowana na rolach odgrywanych
przez cz∏onków organizacji.
Kultura wspólnoty, której idea∏ami sà:
ograniczone kana∏y komunikacji i interakcji,
silna hierarchia, wyraênie okreÊlona rola
i miejsce ka˝dego cz∏onka wspólnoty.

Przekonanie o niewielkim wp∏ywie
na otoczenie.
Relacje spo∏eczne oparte na zasadach
wspó∏pracy.
Kultura niskiej tolerancji niepewnoÊci.

Kultura zespo∏ów nakierowana na
rozwiàzywanie bie˝àcych problemów.
Ma∏a elastycznoÊç zachowaƒ, przewa˝a
sztywnoÊç i rutyna w zachowania.
Ograniczone formy wspó∏pracy, najcz´Êciej
w ramach obowiàzujàcej struktury.

Kultura organizacji zarzàdzajàcej wiedzà
(nastawionej na procesy uczenia si´)
Skoncentrowana na jakoÊci dialogu i wi´zi
mi´dzy cz∏onkami organizacji.
Spontaniczna, otwarta i woluntarystyczna
o nieograniczonych mo˝liwoÊciach
w dziedzinie myÊlenia i zachowania. Wzory
kulturowe znajdujà odzwierciedlenie
w wymianie idei mi´dzy cz∏onkami
organizacji.
ZmiennoÊç ról odgrywanych przez cz∏onków
organizacji.
Przekonanie o du˝ym wp∏ywie na otoczenie.
Relacje spo∏eczne oparte na poszukiwaniu
harmonii z otoczeniem.
Kultura wysokiej tolerancji niepewnoÊci,
zorientowana na zadania, skoncentrowana
na celach, procesach.
Kultura zespo∏ów sprzyjajàca rozwiàzywaniu
z∏o˝onych problemów i wytwarzaniu
innowacji.
Du˝a elastycznoÊç zachowaƒ,
unikanie rutyny.
Rozmaite formy wspó∏pracy ludzi
w organizacji. Po∏àczenie ró˝nych stylów
i wyznawanych wartoÊci w organizacji w celu
uaktywnienia zapa∏u jej cz∏onków
do dzielenia si´ wiedzà.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Sikorski Cz., Ludzie nowej organizacji..., op. cit., s. 66–67.

Nale˝y dodaç, ˝e w takiej organizacji „poczucie w∏asnoÊci” powinno byç
jednà z podstawowych wartoÊci kulturowych. Wed∏ug Cz. Sikorskiego, „w∏asnoÊç”
w znaczeniu psychologicznym, zwiàzana jest z przekonaniem, ˝e wszystko to, co
ludzie robià w firmie, robià dla siebie, dla w∏asnego zadowolenia, rozwoju kariery i zwi´kszenia w∏asnej konkurencyjnoÊci, jako pracowników22.
W organizacjach, w których cz∏onkowie wykazujà silne poczucie w∏asnoÊci,
widoczna jest wi´ksza dba∏oÊç o cudze interesy. Za A. K. Koêmiƒskim, mog´ stwierdziç, ˝e oznacza to przybli˝enie kultury organizacyjnej do wzorców kulturowych
panujàcych w zespo∏ach naukowych. A. K. Koêmiƒski wymienia nast´pujàce
wzorce naukowe: pasja poznawcza, poszukiwanie presti˝u opartego na uznanych
22

Cyt. za: Sikorski Cz., Ludzie nowej organizacji..., op. cit., s. 66.
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osiàgni´ciach naukowych, swoboda twórcza, dzia∏anie w swobodnie kszta∏tujàcych si´ zespo∏ach naukowych, z∏o˝onych z ludzi o podobnych zainteresowaniach,
otwartoÊç na Êwiat i inne Êrodowiska naukowe23.
Cz∏onek organizacji pracuje w zmiennym otoczeniu organizacyjnym. Chodzi tu o to, ˝e zmienia si´ konfiguracja wspó∏pracowników, ró˝niàcych si´ cechami osobowoÊciowymi, doÊwiadczeniem zawodowym, zwyczajami i formami zachowania. Wa˝na jest umiej´tnoÊç adaptacji spo∏ecznej. Ka˝dy uczestnik zespo∏u musi
wnieÊç do zespo∏u coÊ nowego. Powinien byç elastyczny i staraç si´ rozpoznaç
system wartoÊci oraz normy spo∏eczne innych cz∏onków i podporzàdkowaç si´
kulturze zespo∏u. Si∏a zespo∏u tkwi we wzmacnianiu odmiennoÊci jego cz∏onków.
Je˝eli cz∏onek organizacji b´dzie Êwiadomy faktu, ˝e praca dla organizacji jest
jednoczeÊnie pracà dla siebie, dla w∏asnego zadowolenia, poszerzenia wiedzy, horyzontów myÊlowych i gdy si´ umo˝liwia jemu rozwój oraz daje si´ samodzielnoÊç, wtedy jest on w stanie daç z siebie wszystko. Dzi´ki uznawaniu pewnych
metod post´powania za oczywiste oraz dzi´ki wspólnym wartoÊciom, przekonaniom i celom, u∏atwione zostajà interakcje mi´dzyludzkie w organizacji. Radzenie sobie ze z∏o˝onoÊcià staje si´ o wiele ∏atwiejsze, kiedy cz∏onkowie organizacji podzielajà sposoby zachowania, myÊlenia, wspó∏dzia∏ania. Dodatkowo wzajemne
zaufanie dodatnio wp∏ywa na sk∏onnoÊç do podejmowania ryzyka przez cz∏onków
organizacji, na poczucie bezpieczeƒstwa i sprzyja otwartoÊci informacyjnej.
Po zaprezentowaniu po˝àdanych norm, wzorów kulturowych i regu∏ zachowania w organizacji zarzàdzajàcej wiedzà, przejd´ do omówienia mechanizmów rozwoju
kultury, zachodzàcych dzi´ki procesom adaptacji i uczenia si´ cz∏onków organizacji.

5. Uwarunkowania rozwoju kultury organizacji zarzàdzajàcej wiedzà
Kultura kszta∏tuje si´ w d∏u˝szym okresie czasu, pod wp∏ywem wielu zjawisk zachodzàcych w organizacji i jej otoczeniu. I dlatego jednym z zasadniczych, funkcjonalnych trzonów kulturowych organizacji zarzàdzajàcej wiedzà i przekszta∏cajàcej si´ w organizacj´ uczàcà si´, powinno byç zaanga˝owanie si´ jej cz∏onków
w proces uczenia si´ i wprowadzania zmian. Bo jedynà, sta∏à wartoÊcià organizacji jest jej proces nieustannego uczenia si´ i zmian.
Aby dana kultura mog∏a si´ rozwijaç i umocniç, musi zaistnieç odpowiedni klimat ku temu24. Kultura sprzyjajàca dzieleniu si´ wiedzà najlepiej rozwija

23

24

Koêmiƒski A. K., red., Zarzàdzanie wiedzà warunkiem konkurencyjnoÊci firm, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2001, s. 10.
Rapacki R., red., Problemy kszta∏towania si´ kultury przedsi´biorstwa w Polsce w okresie transformacji, SGH, Warszawa 1995, s. 83.
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si´ w organizacjach, w których jest lokalna autonomia, a rozwiàzywanie problemów odbywa si´ poprzez poddanie dyskusji ró˝nych kwestii.
M. Bratnicki wskazuje na nast´pujàce cechy kultury organizacyjnej, sprzyjajàce transferowi wiedzy: zaufanie, czas i miejsce dla uczenia si´, nagradzanie
za dzielenie si´ wiedzà, jakoÊç idei liczàcej si´ bardziej ni˝ jej êród∏o, akceptowanie i nagradzanie twórczych b∏´dów oraz wspó∏pracy itp.25
G∏ówne czynniki, pomagajàce kreowaç kultur´ dzielenia si´ wiedzà, to:
• w∏àczenie dzielenia si´ wiedzà w biznesowà strategi´,
• sieç kontaktów mi´dzyludzkich sprzyja tworzeniu trwa∏ych relacji opartych na dzieleniu si´ wiedzà,
• dzielenie si´ wiedzà w codziennej pracy,
• mened˝erowie i liderzy wiedzy g∏oszà potrzeb´ dzielenia si´ wiedzà,
• nagradzanie za dzielenie si´ wiedzà, organizowanie treningów i specjalnych spotkaƒ.
Najcz´Êciej êród∏em pojawiajàcych si´ problemów w zarzàdzaniu
wiedzà jest lekcewa˝àcy stosunek organizacji do ludzi i aspektów kultury organizacyjnej26.
Badania przeprowadzone przez Delphi Group pokaza∏y, ˝e a˝ 52% badanych
organizacji uwa˝a, ˝e najwa˝niejszymi czynnikami sukcesu wdro˝enia zarzàdzania
wiedzà sà organizacyjna kultura oraz powiàzanie jej ze strategià biznesu27. Inne, niezale˝nie przeprowadzone badania równie˝ wykaza∏y, ˝e kultura organizacyjna jest najwa˝niejszym czynnikiem sukcesu wdro˝enia zarzàdzania wiedzà28.
A przeprowadzone przez Delphi Consulting Group badania w 1998 roku wÊród
650 fachowców od technologii informacyjnej jeszcze raz pokaza∏y, ˝e kultura korporacyjna ma du˝y wp∏yw na udane wdro˝enie koncepcji zarzàdzania wiedzà29.
Zaufanie musi byç zakorzenione w kulturze organizacyjnej. Oznacza to, ˝e kultura organizacyjna powinna wykazywaç tolerancj´ dla b∏´dów, charakteryzowaç si´ obopólnym zaufaniem i otwartoÊcià30.
25
26

27

28
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30

Bratnicki M., Podstawy wspó∏czesnego myÊlenia..., op. cit., s. 58.
Szerzej na ten temat pisze: Santosus M., Surmacz J., The ABC’s of knowledge management, „CIO
Magazine”, 23 May 2001, www.cio.com.
Romaƒczuk A., Inicjatywy zarzàdzania wiedzà w korporacjach zachodnich – g∏ówne czynniki sukcesu i obszary problemowe (przeglàd badaƒ), w: materia∏ach na konferencj´, Zarzàdzanie wiedzà
w przedsi´biorstwie, Polska Fundacja Promocji Kadr-Zarzàd, Warszawa 2001, s. 189.
Badania Fraunhofer IPK 2000, gdzie by∏o a˝ 47,1% wskazaƒ na kultur´ organizacyjnà, drugi z kolei czynnik decydujàcy o sukcesie zarzàdzania wiedzà zosta∏ okreÊlony jako strukturalny/zewn´trzny i mia∏ 29,8% wskazaƒ. Zob.: Mertins K., Heisig P., Vorbeck J., editors, Knowledge Management..., pp. 106.
Morey D. J. D., Maybury M., Thuraisingham B., editors, Knowledge Management. Classic and Contemporary Works, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts., pp. 109.
Podobnà opini´ mo˝na znaleêç, m.in. w: Mertins K., Heisig P., Vorbeck J., editors, Knowledge Management. Best Practices in Europe, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2001, pp. 111.
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Wszyscy cz∏onkowie organizacji powinni mieç do siebie i swoich pomys∏ów
wzajemny szacunek. JeÊli chcesz budowaç Êrodowisko wzajemnego zaufania musisz stawiç czo∏o wielu problemom. Nie powinieneÊ robiç tego przy pomocy konsultantów. Musisz mówiç o tym otwarcie, pytaç cz∏onków organizacji jak ulepszyç
jà, s∏uchaç ich i robiç to o co proszà – stwierdzi∏ B. Hackett – Specjalista ds. Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi podczas konferencji w USA31.
Zaufanie mo˝na przyrównaç do kleju, który scala razem wiedz´ zach´conych do dzielenia si´ nià cz∏onków organizacji. Tutaj wiedza wywodzi si´ z otwartego dialogu, popartego wzajemnym zaufaniem. G∏ównym celem jest budowanie
poczucia wspólnoty i wspólnej w∏asnoÊci.
Najwa˝niejszym za∏o˝eniem zarzàdzania wiedzà powinno byç budowanie kultury organizacyjnej, opartej na ÊwiadomoÊci znaczenia wiedzy32.
Jak twierdzi D. J. Skyrme, odpowiednia kultura organizacyjna jest jedynie
w stanie zach´ciç do dzielenia si´ wiedzà, uczenia si´, eksperymentowania i innowacji33.
Przywódcy nie sà sami w stanie stworzyç nowej kultury, mogà oni
co najwy˝ej stworzyç nowà organizacj´, dzia∏ajàcà w oparciu o nowe
procedury dzia∏ania.
Charyzmatyczni liderzy powinni pomagaç w swobodnym przep∏ywie myÊli
i doÊwiadczeƒ cz∏onków organizacji, wspó∏uczestniczàc w tworzeniu kultury organizacyjnej, ze sprawnym systemem obiegu informacji i z rodzinnà atmosferà34.
Formowanie kultury wymaga wspólnego procesu uczenia si´ oraz doÊwiadczania
sukcesów, jak i pora˝ek35. Liderzy powinni cieszyç si´ zaufaniem i dà˝yç do integrowania cz∏onków organizacji wokó∏ priorytetów zarzàdzania wiedzà, w tym
dzielenia si´ wiedzà.
Ceni´ i podzielam podejÊcie E. H. Scheina, jednego z twórców psychologii
organizacyjnej, który stwierdzi∏, ˝e istotnà sprawà w pojmowaniu dynamiki kulturowej jest to, ˝e przywódcy nie mogà arbitralnie przekszta∏caç kultury organizacyjnej w sensie eliminowania wadliwie funkcjonujàcych elementów. Mogà natomiast dokonywaç ewolucji kultury przez oparcie si´ na mocnych stronach
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32
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Chiem P. X., Trust Matters, An atmosphere or distrust can trip up even the best-planned KM initiative, http://destinationCRM-knowledgemanagement.htm, 20.11.2002.
Podobnà opini´ mo˝na znaleêç, m.in. w: Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarzàdzanie wiedzà
w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 57.
Skyrme D. J., Skyrme D. J., Developing a Knowledge Strategy: From Management to Leadership,
in: Morey D. J. D., Maybury M., Thuraisingham B., editors, Knowledge Management. Classic and
Contemporary Works, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2000, pp. 80.
Sobolewska S., Kultura firmy dajàca przewag´..., op. cit., s. 11.
Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., red., Lider przysz∏oÊci. Nowe wizje, strategie i metody
dzia∏ania na nadchodzàcà er´, Business Press, Warszawa 1997, s. 87.
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organizacji i stopniowe wykorzenianie s∏aboÊci. Kultura nie podlega manipulacji
na zasadzie og∏aszania wprowadzanych zmian czy wdra˝ania „programów naprawczych […] Kultura organizacyjna ulega zmianom, w rzeczywistoÊci poszerzeniu, przez zmiany zachodzàce w zasadniczych koncepcjach modeli intelektualnych
osób, które sà g∏ównym noÊnikiem tej kultury36.
Zachowania niesprzyjajàce zarzàdzaniu wiedzà powinny byç stopniowo eliminowane z ˝ycia organizacji, gdy˝ nie sprzyjajà one kszta∏towaniu odpowiedniej kultury organizacyjnej.
Identyfikacja cz∏onków organizacji z celami i wartoÊciami organizacji nastawionymi na zarzàdzanie wiedzà, zdolnoÊç do szybkiego dostosowania si´ do
zmian zewn´trznych oraz powiàzanie kultury organizacyjnej z jej celami strategicznymi majà pozytywny wp∏yw na jej funkcjonowanie i kszta∏towanie przewag
konkurencyjnych37.

6. Podsumowanie
Kultura organizacyjna jest bardzo istotnym czynnikiem wp∏ywajàcym na zarzàdzanie wiedzà, gdy˝ determinuje w du˝ym stopniu zachowania organizacyjne, takie jak: sk∏onnoÊç do dzielenia si´ wiedzà, w∏àczenie procesów zarzàdzania wiedzà do codziennej pracy i traktowanie tego jako priorytetu, sprawna komunikacja,
zaufanie i otwartoÊç. Wiedza w du˝ym stopniu jest przekazywana za pomocà obserwacji oraz podczas obcowania z osobà bardziej doÊwiadczonà. Je˝eli organizacja nie skoncentruje si´ na pokonywaniu barier kulturowych podczas implementacji zarzàdzania wiedzà to raczej nie mo˝e liczyç na sukces.
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Struktura inwestorska realizowanego w Polsce
budownictwa mieszkaniowego
1. Wprowadzenie
Wraz z wkroczeniem Polski z koƒcem 1989 roku w okres zmian politycznych, gospodarczych, spo∏ecznych, istotne zmiany zaobserwowane zosta∏y tak˝e w sektorze budownictwa mieszkaniowego i mieszkalnictwa. Poza ogólnym kryzysem budownictwa mieszkaniowego zmianie uleg∏ wczeÊniejszy uk∏ad jego struktury
inwestorskiej, w której nastàpi∏a trwa∏a utrata dominacji przez dotychczas najsilniejsze budownictwo spó∏dzielcze. Pojawi∏y si´ ponadto nowe rodzaje budownictwa mieszkaniowego, budownictwo deweloperskie oraz realizowane przez Towarzystwa Budownictwa Spo∏ecznego.
Niniejsze opracowanie ma na celu zobrazowanie i usystematyzowanie uk∏adu inwestorów, zajmujàcych si´ realizacjà budownictwa mieszkaniowego w Polsce, pod kàtem jakoÊciowych, w mniejszym stopniu iloÊciowych wyników ich
dzia∏alnoÊci w tym obszarze. Rozwini´cie powy˝szej problematyki Êwiadomie
koncentruj´ na zjawiskach i zmianach, majàcych miejsce w latach 90. i pierwszych
latach XXI wieku, czyli w okresie intensywnego wprowadzania i umacniania zasad wolnego rynku. Uporzàdkowane omówienie poszczególnych form inwestorskich (w oparciu o które mo˝liwa jest realizacja nowego budownictwa mieszkaniowego, majàcego skutkowaç przyrostem ogólnej liczby zasobów mieszkaniowych
oraz przyrostem poziomu zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w dalszej kolejnoÊci) stanowi tak˝e podstaw´ do wyodr´bnienia zró˝nicowanych pod wzgl´dem zamo˝noÊci grup ludnoÊci, mogàcych byç u˝ytkownikami lokali, budowanych przez kolejne grupy podmiotów.

2. Budownictwo indywidualne
W chwili obecnej najwi´kszy udzia∏ iloÊciowy w ca∏oÊci budownictwa mieszkaniowego, tym samym w rozwiàzywaniu problemu deficytu mieszkaƒ przypada budownictwu indywidualnemu (w praktyce g∏ównie jednorodzinnemu), mierzony
zarówno liczbà przekazanych do eksploatacji mieszkaƒ, liczbà oddanych izb, jak
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te˝ Êrednim metra˝em powierzchni u˝ytkowej mieszkaƒ1. Przewaga liczebna nowych mieszkaƒ tej formy budownictwa wystàpi∏a jednak dopiero w okresie urynkowienia gospodarki, kiedy rozwój prywatnej zabudowy przesta∏ byç kr´powany
ograniczeniami terenowymi, technologicznymi, surowcowymi, wykonawczymi i innymi. Budownictwo indywidualne, czyli realizowane przez inwestorów prywatnych, g∏ównie celem w∏asnego korzystania z powsta∏ych lokali mieszkalnych,
jeszcze dziÊ cz´sto identyfikowane jest wy∏àcznie z zabudowà jednorodzinnà.
Obserwowana w latach 90. intensywnoÊç rozwoju indywidualnej formy zabudowy wynika przede wszystkim z silnego zainteresowania inwestorów w∏aÊnie
budowà domów jednorodzinnych, stanowiàcych niezwykle atrakcyjnà alternatyw´ sposobu zamieszkiwania wzgl´dem zapami´tanych z lat wczeÊniejszych ma∏ych, niewygodnych mieszkaƒ (z dominacjà spó∏dzielczych), budowanych wed∏ug
tych samych planów, zgodnych z paƒstwowymi normatywami projektowania. Wy˝szy standard powierzchniowy, ró˝norodnoÊç form architektonicznych, bezpoÊredni kontakt z otoczeniem to tylko niektóre elementy decydujàce o trwa∏ej przewadze budownictwa jednorodzinnego w zakresie preferencji spo∏ecznych, dotyczàcych
sposobu zamieszkiwania.
W minionej epoce budownictwo indywidualne jedynie uzupe∏nia∏o „produkcj´” budynków wielorodzinnych, aktualnie to zabudowa prywatna jest najch´tniej wybierana i skutecznie konkuruje z budownictwem wielorodzinnym.
Nasilenie zabudowy jednorodzinnej jest zró˝nicowane pod wzgl´dem terytorialnym. Ten charakterystyczny i tradycyjny dla obszarów wiejskich rodzaj budownictwa, g∏ównie z powodu ograniczonego dla nich zasi´gu budynków wielorodzinnych, szybko zyska∏ na popularnoÊci i zaczà∏ si´ rozwijaç tak˝e w miastach,
zw∏aszcza Êrednich i mniejszych. W przypadku aglomeracji miejskich, lokalizacja
domów jednorodzinnych dominuje na obrze˝ach miast i terenach peryferyjnych,
co potwierdza ogólne zm´czenie spo∏eczeƒstwa mieszkaniem w brudnych, zat∏oczonych centrach miast, zniech´cenie do mieszkania w bloku.
Dom jednorodzinny, zgodnie z ustawà prawo budowlane2, rozumiany jako
budynek wolno stojàcy albo budynek w zabudowie bliêniaczej, szeregowej lub grupowej, s∏u˝àcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiàcy konstrukcyjnie
samodzielnà ca∏oÊç, w którym dopuszcza si´ wydzielenie nie wi´cej ni˝ dwóch lo1

2

Procentowy udzia∏ budownictwa indywidualnego w wynikach ca∏ego budownictwa mieszkaniowego
z 2002 roku stanowi∏ kolejno: 53,7% udzia∏u w ca∏oÊci przekazanych do u˝ytku mieszkaƒ, 68,2%
w ogólnej liczbie izb oddanych do u˝ytku, 135,8% w przeci´tnej powierzchni u˝ytkowej mieszkaƒ
oddanych do u˝ytku. Obliczenia w∏asne na podstawie: Budownictwo – wyniki dzia∏alnoÊci w 2002 r.,
GUS, Warszawa 2003.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r.
ze zm.
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kali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u˝ytkowego o powierzchni ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 30 proc. powierzchni ca∏kowitej budynku,
budowany przede wszystkim przez inwestora indywidualnego, niemal od zawsze
traktowany by∏ jako najbardziej po˝àdana forma mieszkania. Obecnie budownictwo jednorodzinne, najbardziej zró˝nicowane ze wszystkich form budownictwa
pod wzgl´dem zastosowanych rozwiàzaƒ technicznych i surowcowych jest ogromnà szansà dla rozwoju produkcji budowlanej, a przez to ca∏ej gospodarki.
Wysoka konkurencyjnoÊç w∏asnego domu jednorodzinnego, niezale˝nie od
jego typu i formy architektonicznej rozpoczyna si´ ju˝ na etapie planowania jego
budowy. Inwestor dokonuje wyboru przysz∏ej lokalizacji budynku, zgodnej z indywidualnymi preferencjami, potrzebami, a nast´pnie decyduje o wyglàdzie architektonicznym domu, jego powierzchni, uk∏adzie funkcjonalnym. Pe∏na swoboda
w doborze materia∏ów budowlanych, mo˝liwoÊç podzielenia ca∏ego procesu budowy na etapy, a nawet wzniesienia jednorazowo tylko cz´Êci domu, z zamiarem
dokoƒczenia budowy (rozbudowy) w przysz∏oÊci pozwalajà skutecznie kontrolowaç koszty, dostosowujàc czas trwania inwestycji do mo˝liwoÊci finansowych.
Te wszystkie elementy, dla których obecnie coraz wi´cej osób rezygnuje
z mieszkania w budynku wielorodzinnym, podejmujàc si´ budowy domu jednorodzinnego, Êwiadczà o niezwyk∏ej atrakcyjnoÊci, komforcie mieszkania we w∏asnym domu. OczywiÊcie koszt budowy takiego domu jest du˝o wy˝szy, ani˝eli
mieszkania w budynku wielorodzinnym (koszt dzia∏ki, jej uzbrojenia oraz koszt
wzniesienia samego domu), jednak i w tej kwestii mo˝na znaleêç rozwiàzanie poprzez budow´ mniejszego, energooszcz´dniejszego domu, odpowiedniego do mo˝liwoÊci finansowych inwestora i jego rzeczywistych potrzeb (dom funkcjonalny
nie oznacza du˝y), a ponadto cz´Êç nak∏adów finansowych inwestor mo˝e zastàpiç wk∏adem w∏asnej pracy. Domy jednorodzinne, w odró˝nieniu od zabudowy
wielorodzinnej, charakteryzuje wysoki stopieƒ elastycznoÊci w przystosowywaniu
ich do zmieniajàcych si´ potrzeb, preferencji i sytuacji ekonomicznej ich lokatorów (przez rozbudow´, zmian´ rozk∏adu pomieszczeƒ), idàcych w parze z ogólnym rozwojem ˝ycia spo∏ecznego i gospodarczego.
Nale˝y sàdziç, ˝e rozwój budownictwa indywidualnego w trudnym okresie
przemian lat 90. i przy ogólnym krachu budowlanym nie by∏ przypadkowy. Jak
zauwa˝y∏a B. Uchman3 w budownictwie indywidualnym tkwià znaczne rezerwy,
które mo˝na by wykorzystaç dla poprawy sytuacji mieszkaniowej, znacznie ∏atwiej
te˝ przystosowuje si´ ono do zmieniajàcej si´ sytuacji gospodarczej. Budownictwo
indywidualne, realizowane w g∏ównej mierze w oparciu o w∏asne Êrodki inwesto3

B. Uchman, Przyczyny przed∏u˝ania cykli budowy domów jednorodzinnych oraz nierejestrowania
ich ukoƒczenia i zasiedlania, IGM, Warszawa 1995.
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ra jest najbardziej niezale˝nà formà inwestycji mieszkaniowych i nale˝y sàdziç,
˝e w∏aÊnie z tego powodu w najmniejszym stopniu odczu∏o ono skutki wkraczania gospodarki w regu∏y rynkowe. ZdolnoÊç szybkiej adaptacji budownictwa indywidualnego do nowej sytuacji ogólnogospodarczej jest czynnikiem wzmagajàcym koniecznoÊç jego dalszego rozwoju. Budowa domów jednorodzinnych, dominujàcych
w strukturze mieszkaƒ tej formy budownictwa jest szansà na popraw´ warunków
mieszkaniowych, poprzez uzupe∏nianie, a nawet liczebnà przewag´ nad ogólnà sumà
mieszkaƒ, przekazywanych przez budownictwo wielorodzinne. Prywatne inwestycje
mieszkaniowe mogà zmniejszyç dysproporcje w rozwoju budownictwa mieszkaniowego poszczególnych obszarów kraju i zahamowaç wzrost potrzeb mieszkaniowych.
Budownictwo jednorodzinne oferuje najwygodniejszà form´ mieszkania, bo
dostosowanà do konkretnych, indywidualnych wymagaƒ. Powa˝nym mankamentem, zniech´cajàcym do dzia∏ania potencjalnych inwestorów – zarówno w sferze
budownictwa jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego – pozostaje niestety problem niewystarczajàcego wk∏adu kapita∏owego dla sfinansowania inwestycji mieszkaniowej i nadal zbyt niskie zaanga˝owanie Êrodków kredytowych, mogàcych
znacznie przyspieszyç moment zakoƒczenia prac budowlanych. Z drugiej strony
ÊwiadomoÊç w∏asnych potrzeb mieszkaniowych jest czynnikiem motywujàcym do
oszcz´dzania na cele mieszkaniowe.

3. Budownictwo deweloperskie
Obok budownictwa indywidualnego, od 2001 roku pozycj´ wicelidera w liczbie
oddawanych do eksploatacji mieszkaƒ zajmuje, uwzgl´dniane w statystykach
GUS od 1993 roku, budownictwo deweloperskie4. Przedsi´biorstwo deweloperskie definiowane jest jako firma podejmujàca na w∏asne ryzyko przedsi´wzi´cia
inwestycyjne, a powsta∏y w jego wyniku obiekt przeznaczajàca w trakcie budowy
lub po jej zakoƒczeniu do sprzedania, w celu wycofania w∏o˝onego kapita∏u i osiàgni´cia zysku5. Inne wyjaÊnienia poj´cia „deweloper” dodajà do celu jego dzia∏a4

5

W 2001 roku nowo powsta∏e mieszkania przeznaczone na sprzeda˝ lub wynajem stanowi∏y 72,4%
liczby mieszkaƒ przekazanych przez budownictwo indywidualne i o 13,8% przewy˝sza∏y sum´
mieszkaƒ oddanych do eksploatacji przez spó∏dzielnie mieszkaniowe. Obliczenia w∏asne na podstawie danych Budownictwo – wyniki dzia∏alnoÊci w 2002 r., op. cit.
W. Werner, E. W´˝yk, T. Jaworski, System deweloperski w Polsce – bariery, efekty i ryzyko funkcjonowania, IGM, Warszawa 2002. Polska praktyka pokazuje niestety, ˝e ryzyko realizowanych przez
deweloperów inwestycji mieszkaniowych ponoszà z regu∏y nie oni, ale osoby fizyczne, na rzecz których
prowadzona jest budowa. Wynika to z faktu uzale˝nienia podj´cia prac budowlanych przez deweloperów
prawie zawsze od dop∏ywu Êrodków pieni´˝nych ze strony przysz∏ych w∏aÊcicieli mieszkaƒ. Co wi´cej, terminy oraz wysokoÊci przewidywanych wp∏at nie zawsze pokrywajà si´ ze stanem zaawansowania inwestycji, a to budzi obawy o celowoÊci wp∏at i niepewnoÊç skutecznego zakoƒczenia budowy.
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nia uzyskiwanie dochodu tak˝e z wynajmu zrealizowanej inwestycji. Deweloper
jest wi´c inwestorem stawiajàcym obiekty budowlane na potrzeby innych, ni˝ on
sam u˝ytkowników, z myÊlà czerpania z nich zysku po zakoƒczeniu procesu inwestycyjnego.
Pierwsze polskie przedsi´biorstwa deweloperskie powstawa∏y z przekszta∏cenia przedsi´biorstw budowlanych, majàcych ju˝ doÊwiadczenie w realizacji inwestycji, funkcjonujàcych wczeÊniej jako spó∏dzielnie mieszkaniowe, generalni
wykonawcy inwestycji budowlanych, a tak˝e w wyniku ∏àczenia mniejszych, ale
wzajemnie uzupe∏niajàcych swojà dzia∏alnoÊç instytucji, na przyk∏ad przedsi´biorstw budowlanych z agencjami obrotu nieruchomoÊciami. W póêniejszym etapie rozwoju inwestycji deweloperskich, g∏ównie z powodu ich rosnàcej rentownoÊci, dzia∏alnoÊç tego rodzaju zacz´∏a byç podejmowana przez osoby o niewielkim
doÊwiadczeniu, a czasem nawet i samej wiedzy o prowadzeniu dzia∏alnoÊci budowlanej, co przy zaanga˝owaniu zbyt skromnego kapita∏u i nieefektywnych decyzjach inwestycyjnych szybko odnajdywa∏o swoje odbicie w s∏abych wynikach finansowych tych przedsi´biorstw, b´dàcych przyczynà upadku wielu z nich6.
Polskie przedsi´biorstwa deweloperskie od momentu swojego zaistnienia
na rynku budownictwa mieszkaniowego dynamicznie si´ rozwija∏y, co zw∏aszcza
w poczàtkowych latach ich funkcjonowania wzmagane by∏o znacznà przewagà
popytu mieszkaniowego nad mo˝liwoÊciami produkcyjnymi pozosta∏ych form budownictwa w jego zaspokajaniu. Z tej te˝ przyczyny pierwsze inwestycje deweloperskie wykonywane by∏y na zlecenie konkretnego klienta i finansowane by∏y
równie˝ w zdecydowanie dominujàcym stopniu z jego Êrodków.
Rosnàca efektywnoÊç i op∏acalnoÊç przedsi´wzi´ç mieszkaniowych powodowa∏a jednak coraz szersze zaanga˝owanie w ich finansowaniu Êrodków w∏asnych
deweloperów, coraz cz´Êciej podejmujàcych si´ budowy mieszkaƒ dla przysz∏ych,
lecz nieznanych jeszcze nabywców. W miar´ intensywnego przyrostu z ka˝dym
rokiem liczby nowych przedsi´biorstw deweloperskich oraz poda˝y oferowanych
przez nich mieszkaƒ, coraz trudniej by∏o inwestorom znaleêç, zainteresowane zakupem mieszkaƒ gospodarstwa domowe, ju˝ na etapie planowania inwestycji budowlanej. Co wi´cej – wiele podmiotów, deklarujàcych si´ jako przyszli nabywcy
budowanych mieszkaƒ, z uwagi na trudnoÊci finansowe rezygnowa∏o z dalszego
finansowania inwestycji, ˝àdajàc zwrotu wniesionych nak∏adów, co by∏o jednà
6

Dodaç tutaj trzeba, ˝e pod pretekstem realizacji inwestycji budowlanych bardzo cz´sto wchodzi∏y
na rynek podmioty z góry nastawione na nieuczciwe dzia∏ania. Ich celem by∏o wy∏udzenie pieni´dzy od osób fizycznych, chcàcych zaspokoiç swoje potrzeby mieszkaniowe, przy jednoczesnym braku podj´cia jakichkolwiek prac budowlanych. Efektem dzia∏aƒ takich w∏aÊnie „deweloperów” by∏a
utrata wieloletnich oszcz´dnoÊci przez oszukanych klientów, a w konsekwencji negatywne ustosunkowanie si´ spo∏eczeƒstwa do tej formy budownictwa mieszkaniowego.

144

Aneta Ewa Rózga

z przyczyn obserwowanego upadku wielu przedsi´biorstw deweloperskich, zw∏aszcza tych mniejszych, cz´sto nie znajdujàcych inwestorów zast´pczych, których
Êrodki pozwoli∏yby dokoƒczyç budow´7.
Zwi´kszony stopieƒ zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najzamo˝niejszej cz´Êci spo∏eczeƒstwa, objawiajàcy si´ nadwy˝kà poda˝y nowych mieszkaƒ
nad popytem na nie zauwa˝ony zosta∏ w 2001 roku, kiedy to deweloperzy zacz´li mieç problemy ze sprzeda˝à nowo wybudowanych lokali mieszkalnych. Coraz
mniejszy popyt mieszkaniowy, wyd∏u˝ajàcy si´ okres bezproduktywnego dysponowania gotowymi mieszkaniami, czasem ca∏ymi budynkami wielomieszkaniowymi
to g∏ówne powody rezygnacji z podejmowania kolejnych, tak licznych dzia∏aƒ budowlanych w roku kolejnym.
Aktualnie szacuje si´, ˝e w Polsce funkcjonuje oko∏o 350–500 typowych
przedsi´biorstw deweloperskich8. Z uwagi jednak na fakt podejmowania si´ dzia∏alnoÊci charakterystycznej dla deweloperów tak˝e przez inne instytucje, zw∏aszcza
spó∏dzielnie mieszkaniowe, których wyniki budownictwa statystyki GUS obejmujà jako odr´bnego inwestora, mo˝na szacowaç, ˝e faktyczny udzia∏ mieszkaƒ oddanych na wynajem lub sprzeda˝ wynosi oko∏o 50% ca∏oÊci nowych zasobów mieszkaniowych9. Analizujàc dzia∏alnoÊç typowych przedsi´biorstw deweloperskich
w sferze budownictwa mieszkaniowego, wskazaç nale˝y na silnà koncentracj´ inwestycji budowlanych w du˝ych aglomeracjach, przy jednoczesnym szczàtkowym
ich udziale na terenach najs∏abiej rozwini´tych gospodarczo i spo∏ecznie.
Deweloperzy, jako nowy inwestor na rynku mieszkaniowym, od poczàtku
swojego funkcjonowania realizowali budownictwo luksusowe, o wysokim standardzie powierzchniowym, funkcjonalnym, dostosowane do indywidualnych wymagaƒ klientów w kwestii rozwiàzaƒ przestrzennych, uk∏adu Êcian, materia∏ów
wykoƒczeniowych. Poniewa˝ charakter tych mieszkaƒ by∏ zupe∏nym przeciwieƒstwem nieatrakcyjnych, jednorodnych pomieszczeƒ mieszkalnych – masowo
wznoszonych przez ostatnie pó∏wiecze – pierwsze inwestycje deweloperskie szybko znajdowa∏y amatorów na ich finansowanie, ostatecznie b´dàcych nabywcami

7

8
9

Niestety, w przypadku rezygnacji z mieszkania bardzo cz´sto osoby fizyczne nie sà w stanie wyegzekwowaç od przedsi´biorstwa deweloperskiego zwrotu wniesionych przedp∏at. Odstàpienie od
umowy z deweloperem cz´sto warunkowane jest znacznym podwy˝szeniem kosztów budowy, wzgl´dem okreÊlonych w umowie (nawet o dodatkowe 20–40%). Cz´stà przyczynà upadku przedsi´biorstw deweloperskich jest tak˝e wspomniana ju˝ nieuczciwoÊç, polegajàca na Êwiadomym wy∏udzeniu od inwestorów indywidualnych Êrodków pieni´˝nych na rzekomà realizacj´ inwestycji
budowlanej oraz przekierowaniu ich za granic´ lub do innego przedsi´biorstwa i jednoczesnym
og∏oszeniu upad∏oÊci.
Dane na podstawie: W. Werner, E. W´˝yk, T. Jaworski, System deweloperski..., op. cit.
Dane na podstawie: T. Jaworski, E. W´˝yk, Problemy funkcjonowania firm deweloperskich – wyniki badaƒ, „Problemy rozwoju budownictwa”, IGM, Warszawa 2001, zeszyt 4/2001.
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budowanych domów i mieszkaƒ. Odnoszàc si´ do rozwiàzaƒ projektowych, deweloperzy intensywnie rozwijali budow´ domów jednorodzinnych, podnoszàc znacznie jakoÊç ich otoczenia, podobnie jak osiedli budynków wielorodzinnych, poprzez budow´ licznych obiektów, urzàdzeƒ rekreacyjnych (place zabaw dla dzieci,
korty tenisowe, baseny) oraz bezpieczeƒstwo mieszkania w nich (ogrodzenie, ca∏odobowa ochrona stra˝ników).
W odpowiedzi na zainteresowanie spo∏eczne zabudowa jednorodzinna przyjmowa∏a charakter domów wolnostojàcych, bliêniaczych, szeregowych lub atrialnych. Ze wzgl´du na ni˝szy koszt terenu i walory krajobrazowe osiedla domów
jednorodzinnych od poczàtku znajdowa∏y swoje usytuowanie w strefie podmiejskiej, na obszarach peryferyjnych. Strefa Êródmiejska by∏a z kolei najcz´Êciej wykorzystywana do realizacji budynków wielorodzinnych. Oferowane przez deweloperów lokale mieszkalne w tych budynkach od poczàtku ich wystàpienia cechowa∏
wysoki stopieƒ zró˝nicowania. W miar´ nasycania rynku na poczàtku lat 90.
komfortowymi, przestronnymi, o wysokim standardzie wykoƒczenia domami
i mieszkaniami, coraz silniej odczuwany przez deweloperów brak zapotrzebowania na nie wymusi∏ na inwestorach ograniczenie ich budowy na rzecz wykonywania taƒszych, mniejszych, skierowanych do szerszego grona odbiorców lokali
mieszkalnych, usytuowanych przede wszystkim w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej – szeregowej.
Elementem decydujàcym o niezwyk∏ej sile rozwoju deweloperskich inwestycji mieszkaniowych w Polsce by∏a niewàtpliwie odmienna, zachwycajàca architekturà, mnogoÊcià rozwiàzaƒ aran˝acji wn´trz, pomieszczeƒ, istota powstajàcych
lokali mieszkalnych. Niestety, rosnàce zainteresowanie spo∏eczne zaspokajaniem
potrzeb mieszkaniowych efektami pracy tej grupy inwestorów, a tak˝e spó∏dzielni mieszkaniowych dzia∏ajàcych na podobnych zasadach by∏o przyczynà wkroczenia na rynek szeregu podmiotów niezdolnych ekonomicznie prawid∏owo funkcjonowaç, niepotrafiàcych odnaleêç si´ w bran˝y budowlanej i wreszcie nieuczciwych,
czego skutkiem by∏a upad∏oÊç wielu z nich, a dla klientów nieodwracalna utrata, cz´sto oszcz´dnoÊci ca∏ego ˝ycia, wp∏acanych na poczet realizacji inwestycji.
Odnotowane w drugiej po∏owie lat 90. liczne bankructwa przedsi´biorstw
deweloperskich, najdotkliwiej odczuwane zawsze przez klientów, skutecznie niszczy∏y wizerunek dewelopera jako uczciwego inwestora, zniech´cajàc gospodarstwa domowe do korzystania z jego us∏ug w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i utrwalajàc przekonanie o braku jego wiarygodnoÊci. Sytuacja ta sta∏a si´
niejako czynnikiem, motywujàcym solidnych, rzetelnie wywiàzujàcych si´ z powierzonych im zadaƒ deweloperów do szerszego zaanga˝owania w∏asnego kapita∏u w procesie budowlanym, a nawet realizacji inwestycji wy∏àcznie z w∏asnych
Êrodków z zamiarem wystawienia na sprzeda˝ ju˝ gotowych lokali mieszkalnych.
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To, co jednak redukowa∏o ryzyko nabywcy mieszkania, kupujàcego gotowy lokal
i znajàcego jego pe∏ny stan prawny, oznacza∏o dla dewelopera niepewnoÊç zwrotu zainwestowanego kapita∏u, wynikajàcà z ukszta∏towania si´ popytu na mieszkania i domy o konkretnej lokalizacji, metra˝u powierzchni u˝ytkowej, rozk∏adzie pomieszczeƒ, cenie. Trudnym okresem dla przedsi´biorstw deweloperskich
okaza∏ si´ 2001 roku, kiedy nadwy˝ki niesprzedanych, zbyt du˝ych i zbyt drogich mieszkaƒ, wzgl´dem mo˝liwoÊci popytu spowodowa∏y rezygnacj´ z cz´Êci ju˝
wczeÊniej zaplanowanych inwestycji budowlanych w roku kolejnym.
Powy˝sza analiza dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw deweloperskich i osiàganych
przez nie wyników w sferze realizowanego budownictwa mieszkaniowego pozwala stwierdziç, ˝e mimo ogromnej dynamiki zmiennoÊci jednostek dzia∏ajàcych w tej
bran˝y, w ciàgu zaledwie dwunastoletniego funkcjonowania tej grupy inwestorów
na rynku, uda∏o si´ im utrwaliç swojà pozycj´, przy jednoczesnym dalszym, systematycznym jej umacnianiu. Coraz wi´ksza liczba podmiotów, podejmujàcych
si´ prowadzenia dzia∏alnoÊci deweloperskiej sprzyja efektywnej konkurencji, prowadzàcej do wzrostu profesjonalizmu, podnoszenia jakoÊci Êwiadczonych us∏ug budowlanych, w coraz wi´kszym stopniu uwzgl´dniajàcych oczekiwania i preferencje klientów, a tym samym przyczynia si´ do eliminowania podmiotów nierzetelnych
i nieuczciwych. Z punktu widzenia definicji deweloper jest podmiotem, podejmujàcym si´ prowadzenia dzia∏alnoÊci inwestycyjnej na w∏asne ryzyko i z tego powodu to on powinien ponosiç tak˝e ryzyko zwiàzane z jej finansowaniem. Nie
nale˝y tego jednak interpretowaç jako obowiàzku finansowania inwestycji wy∏àcznie przy pomocy kapita∏u w∏asnego dewelopera, gdy˝ mo˝e byç on uzupe∏niany Êrodkami kredytowymi, jednak zaanga˝owanie Êrodków finansowych klienta
powinno mieç charakter marginalny.
Efekty budownictwa deweloperów, podobnie jak i innych typów inwestorów, przyczyniajà si´ do wzrostu poda˝y mieszkaƒ na rynku pierwotnym, zwi´kszajàc tym samym ogólnà sum´ lokali mieszkalnych, aktywizujàc transakcje kupna – sprzeda˝y na rynku wtórnym i poprawiajàc warunki mieszkaniowe znacznej
cz´Êci spo∏eczeƒstwa. Uwzgl´dniajàc istniejàcy w Polsce deficyt mieszkaƒ, a tak˝e ograniczone wyniki nowego budownictwa mieszkaniowego przy narastajàcych
potrzebach mieszkaniowych, nale˝y stworzyç dla tej grupy podmiotów równe szanse na prowadzenie efektywnej dzia∏alnoÊci inwestycyjno-budowlanej, a w efekcie
na popraw´ warunków ich funkcjonowania, gdy˝ spoglàdajàc perspektywicznie
na sfer´ budownictwa mieszkaniowego, nabiera si´ pewnoÊci, ˝e inwestycje podejmowane przez t´ grup´ podmiotów stanowià ogromnà szans´ dla jego rozwoju w przysz∏oÊci.
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4. Budownictwo spó∏dzielcze
Trzecià, pod wzgl´dem aktualnych wyników iloÊciowych, ale niezwykle wa˝nà
z uwagi na znaczàcy jej udzia∏ w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ca∏oÊciowymi zasobami, formà inwestorskà, realizujàcà budownictwo mieszkaniowe w Polsce jest spó∏dzielczoÊç mieszkaniowa10. Poczàtki spó∏dzielczoÊci w niepodleg∏ej Polsce oparte zosta∏y o ustaw´ z dnia 29 paêdziernika 1920 roku o spó∏dzielniach11,
która wraz z wprowadzanymi do niej zmianami funkcjonowa∏a do 1961 roku. Powstawanie i rozwój spó∏dzielni mieszkaniowych w miastach, jako instytucji majàcych za zadanie zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych swoich cz∏onów, wp∏acajàcych na ten cel wk∏ady mieszkaniowe, w latach mi´dzywojennych wzmagane
by∏o ch´cià korzystania z lokali spó∏dzielczych zw∏aszcza przez gospodarstwa domowe o Êrednim poziomie dochodów, którym mo˝liwoÊci finansowe nie pozwala∏y na zakup domu, a które odrzuca∏y ewentualnoÊç wynajmu mieszkaƒ. Ju˝ w latach 30. XX wieku funkcjonowa∏ podzia∏ na spó∏dzielnie mieszkaniowo-budowlane
(w∏asnoÊciowe) oraz mieszkaniowe (lokatorskie), których efekty w postaci nowo
wybudowanych lokali mieszkalnych w du˝ej mierze by∏y wynikiem uruchomienia
przez paƒstwo wzgl´dem inwestorów spó∏dzielczych d∏ugoterminowych kredytów,
udzielanych przez dzia∏ajàcy od 1924 roku Bank Gospodarstwa Krajowego12.
Po drugiej wojnie Êwiatowej charakter oraz rozwój polskiej spó∏dzielczoÊci
mieszkaniowej stopniowo dostosowywany by∏ do celów realizowanej przez paƒstwo, a opartej na za∏o˝eniach ówczesnego systemu polityki mieszkaniowej. Momentem krytycznym dla tej formy budownictwa mieszkaniowego okaza∏a si´
druga po∏owa lat 50., kiedy to w wyniku pog∏´bianej centralizacji systemu gospodarki mieszkaniowej, a niewydolnoÊci paƒstwa, realizujàcego budownictwo publiczne (paƒstwowe), funkcja g∏ównego inwestora w zakresie budowy nowych
mieszkaƒ przeniesiona przez nie zosta∏a w∏aÊnie na spó∏dzielczà form´ budownictwa. Pomoc paƒstwa, tak niezb´dna w jej skutecznym rozwoju, uzale˝niona
10

11
12

Wyniki iloÊciowe nowego budownictwa mieszkaniowego od 1994 roku pozbawi∏y spó∏dzielnie mieszkaniowe dominujàcej pozycji wzgl´dem pozosta∏ych form budownictwa, a od 2001 roku pozwalajà
one na zaj´cie dopiero trzeciego miejsca. Jak wykaza∏y jednak wyniki spisu powszechnego z 20 maja 2002 roku spoÊród mieszkaƒ zamieszkanych (prawie 94% ogó∏u mieszkaƒ), a˝ 28,6% stanowià
mieszkania spó∏dzielcze (w tym 19,3% – mieszkania w∏asnoÊciowe, oraz 9,3% mieszkania lokatorskie), co pozwala spó∏dzielczoÊci na obj´cie drugiej po osobach fizycznych (sà one w∏aÊcicielami
55,2% ca∏oÊci mieszkaƒ) pozycji wÊród w∏aÊcicieli zasobów mieszkaniowych. Obliczenia w∏asne na
podstawie: Raport z wyników narodowego spisu powszechnego ludnoÊci i mieszkaƒ 2002, GUS,
Warszawa 2003.
Na podstawie: L. Myczkowski, Spó∏dzielnie mieszkaniowe, C.H. Beck, Warszawa 2002.
Jak podaje w swojej pracy M. Bryx spó∏dzielcze koszty budowy mieszkaƒ, wed∏ug badaƒ ankietowych z 1928 r., w 53,6% pokrywane by∏y z funduszy publicznych, w 30,2% – z funduszy w∏asnych,
w 15,7% – z kredytów prywatnych. Na podstawie: M. Bryx, Finansowanie rozwoju budownictwa
mieszkaniowego w miastach, SGH, Warszawa 1999.
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zosta∏a od przyj´cia nowych zasad dzia∏ania, które wypaczajàc sens istoty spó∏dzielczoÊci nada∏y jej funkcje s∏u˝ebne wzgl´dem realizowanej przez w∏adze paƒstwowe polityki spo∏eczno-gospodarczej. Silne zredukowanie samodzielnoÊci decyzyjnej w∏adz spó∏dzielni, po∏àczone z administracyjnà ingerencjà w jej relacje
z cz∏onkami, naruszajàce podstawowe regu∏y funkcjonowania spó∏dzielczoÊci (równoÊç praw wszystkich cz∏onków, dobrowolnoÊç zrzeszania si´) by∏y efektem jawnego wprowadzania nadzoru paƒstwowego. Nadzór ten by∏ cenà, za uprzywilejowanie spó∏dzielni mieszkaniowych w dost´pie do gruntów pod budow´ lokali
mieszkalnych, a tak˝e kredytów, pokrywajàcych zdecydowanà cz´Êç ich kosztów
budowy, co w rezultacie doprowadzi∏o do dynamicznego rozwoju tej formy budownictwa mieszkaniowego, widocznego zw∏aszcza w jej rosnàcym udziale procentowym w strukturze inwestorskiej w latach 60. i 70.
Aktem prawnym, normujàcym dzia∏alnoÊç spó∏dzielni mieszkaniowych tego dwudziestolecia by∏a, pochodzàca z 17 lutego 1961 roku ustawa o spó∏dzielniach i ich zwiàzkach13, na mocy której zachowany zosta∏ dotychczasowy podzia∏
spó∏dzielni na mieszkaniowe (lokatorskie), budowlano-mieszkaniowe (w∏asnoÊciowe) oraz wprowadzone w 1954 roku spó∏dzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych. Rzeczowe efekty spó∏dzielczoÊci mieszkaniowej, zgodnie z potrzebami polityki mieszkaniowej paƒstwa rozwijajàcej si´ g∏ównie w miastach, w latach
70. w coraz wi´kszym stopniu s∏u˝y∏y zaspokajaniu potrzeb nie spó∏dzielców,
a terenowych organów administracji paƒstwowej i zak∏adów pracy, co wynika∏o
z ograniczania zaanga˝owania tych ostatnich w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych swoich pracowników we w∏asnym zakresie, czyli lokalami zak∏adowymi.
Rosnàcy z ka˝dym rokiem odsetek mieszkaƒ spó∏dzielczych, który spó∏dzielnie mia∏y obowiàzek przekazywania administracji paƒstwowej oraz zak∏adom pracy coraz bardziej wyd∏u˝a∏ „kolejk´” i czas oczekiwania cz∏onków spó∏dzielni na mieszkania, co przy progresywnych potrzebach mieszkaniowych,
wzmaganych falà wy˝u demograficznego, pot´gowa∏o frustracje spo∏eczne i dalszà destrukcj´ idei spó∏dzielczoÊci. Jakakolwiek mo˝liwoÊç wspó∏uczestnictwa spó∏dzielców w zarzàdzaniu sprawami spó∏dzielni, w oddzia∏ywaniu na charakter podejmowanych przez w∏adze spó∏dzielni decyzji coraz bardziej nabiera∏a cech fikcji,
czego niewàtpliwà przyczynà by∏ intensywny rozrost spó∏dzielni do postaci trudno dost´pnych molochów, obserwowany na przestrzeni lat 60. i 70.
Aby zahamowaç dalszà destabilizacj´ w sferze zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez spó∏dzielczoÊç mieszkaniowà, b´dàcà wynikiem silnej interwencji
paƒstwowej ostatnich lat, aby zniwelowaç negatywne skutki, niesprawiedliwych
spo∏ecznie tendencji przydzia∏u mieszkaƒ podmiotom spoza listy cz∏onkowskiej,
13

Dz.U. Nr 12, poz. 61 z 1961 r.
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mimo zgromadzenia przez spó∏dzielców pe∏nego wk∏adu mieszkaniowego, oraz aby
zminimalizowaç b´dàce ich efektem napi´cia i naciski ludnoÊci, ustawà z dnia
16 wrzeÊnia 1982 roku prawo spó∏dzielcze14 zrekonstruowane zosta∏y normatywy funkcjonowania spó∏dzielni mieszkaniowych. Mimo stworzonych w ten sposób warunków dla rozwoju spó∏dzielczej formy zabudowy mieszkaniowej, mogàcej intensywnie wykorzystywaç wszelkie inicjatywy spo∏eczne, lata 80. by∏y
poczàtkiem, nasilonego w kolejnej dekadzie, kryzysu mieszkaniowego. Problemy
zwiàzane z dost´pnoÊcià materia∏ów budowlanych, urzàdzeƒ i sprz´tu technicznego, terenów wyposa˝onych w niezb´dnà infrastruktur´ technicznà skutecznie
uniemo˝liwia∏y realizacj´ znacznej cz´Êci planowanych przez nowo utworzone spó∏dzielnie budów. Odzwierciedleniem tej sytuacji by∏ rokroczny spadek liczby nowo przekazywanych do eksploatacji mieszkaƒ spó∏dzielczych, który w zwiàzku ze
zmianà systemu polityczno-gospodarczego, a w jego wyniku likwidacjà preferencji kredytowych i przywróceniu mieszkaniu jego ekonomicznych cech, dopiero po
1989 roku przekszta∏ci∏ si´ w prawdziwy regres.
Drastyczne ograniczanie przez spó∏dzielnie mieszkaniowe w latach 90. rozmiarów nowego budownictwa, negatywnie oddzia∏ujàce na charakter ca∏oÊciowych wyników polskiego budownictwa mieszkaniowego, przyczyni∏o si´ do wskazanej ju˝ wczeÊniej zmiany struktury inwestorskiej, w której spó∏dzielczoÊç z pozycji
lidera, jeszcze w 1993 roku przekazujàca prawie 53% ogó∏u pochodzàcych z tego
okresu nowych lokali mieszkalnych, od 2001 roku obejmowa∏a ju˝ trzecià pozycj´, z udzia∏em nieco ponad 24% w 2001 roku, oraz prawie 16% w 2002 roku15.
Powodem tego stanu rzeczy by∏y ogólne zmiany zasad finansowania wszelkiej dzia∏alnoÊci, w tym mieszkalnictwa, stanowiàce nierozerwalny element wdra˝anego
modelu gospodarki rynkowej. Z chwilà, gdy cena mieszkania, tak˝e spó∏dzielczego nada∏a mu przede wszystkim cechy ekonomiczne, odebranie dotacji paƒstwowych oraz trudny i drogi (realnie oprocentowany kredyt bankowy) dost´p do
Êrodków finansowych istotnie zredukowa∏y popyt na lokale mieszkalne do gospodarstw domowych, dysponujàcych przynajmniej Êrednim poziomem dochodów. Co
wi´cej, spó∏dzielnie mieszkaniowe nie by∏y ju˝ jedynà formà budownictwa, za poÊrednictwem której mo˝liwe by∏o efektywne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
gdy˝ w sposób niemal nieograniczony mog∏o rozwijaç si´ budownictwo indywidualne, nie mówiàc o pojawieniu si´ nowego realizatora budownictwa mieszkaniowego – dewelopera.
Aktualnie spó∏dzielnie mieszkaniowe funkcjonujà w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spó∏dzielniach mieszkaniowych16. Celem spó∏14
15
16

Tekst jednolity Dz.U. Nr 54, poz. 288 z 1995 r. ze zm.
Obliczenia w∏asne na podstawie: Budownictwo – wyniki dzia∏alnoÊci w 2002 r., op. cit.
Dz.U. Nr 4, poz. 27 z 2001 r. ze zm.
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dzielni mieszkaniowej, (...), jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych
potrzeb cz∏onków oraz ich rodzin, przez dostarczanie cz∏onkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a tak˝e lokali o innym przeznaczeniu17. Cel ten, zgodnie z ustawà o spó∏dzielniach mieszkaniowych, mogà one
realizowaç zw∏aszcza poprzez budow´ bàdê nabycie budynków mieszkalnych oraz
ustanawianie na rzecz swoich cz∏onków praw lokatorskich, w∏asnoÊciowych lub
odr´bnej w∏asnoÊci do znajdujàcych si´ w tych budynkach lokali mieszkalnych,
a tak˝e budow´ bàdê nabycie domów jednorodzinnych, wzgl´dem których przenoszona jest na rzecz cz∏onków w∏asnoÊç tych domów.
W zwiàzku z urynkowieniem cen mieszkaƒ, w tym tak˝e spó∏dzielczych,
a wi´c ukszta∏towaniem ich na poziomie zgodnym z kosztami budowy lokali, zaspokajanie w powy˝szy sposób potrzeb mieszkaniowych przez spó∏dzielnie wymaga
nie tyle cz∏onkostwa w spó∏dzielni, co zgromadzenia odpowiednich zasobów finansowych, które uczynià to cz∏onkostwo produktywnym. Oznacza to, ˝e spó∏dzielcza
– podobnie jak indywidualna czy deweloperska – forma budownictwa mieszkaniowego b´dzie przyczyniaç si´ do rozwoju mieszkalnictwa, poprzez budow´ nowych
mieszkaƒ i domów, tylko wtedy, gdy spó∏dzielców b´dzie staç na ich finansowanie.
Spó∏dzielcze mieszkanie nie jest ju˝ bowiem sposobem na „darmowà” popraw´
warunków mieszkaniowych ludnoÊci najubo˝szej, cz´sto ˝yjàcej w warunkach
substandardowych i mimo, i˝ koszt jego budowy, przynajmniej teoretycznie, powinien si´ kszta∏towaç na ni˝szym poziomie, ani˝eli koszt realizowanych z zamiarem
osiàgni´cia zysku z ich sprzeda˝y czy wynajmu mieszkaƒ deweloperskich (spó∏dzielnie mieszkaniowe funkcjonujà na zasadach non profit, co zwalnia je z p∏atnoÊci
podatku dochodowego), w rzeczywistoÊci ró˝nice mi´dzy nimi coraz bardziej si´
zacierajà, a nawet je˝eli ceny lokali spó∏dzielczych sà ni˝sze, sà i tak zbyt wysokie, by by∏y w stanie im sprostaç s∏absze finansowo gospodarstwa domowe.
Niezale˝nie od bie˝àcej pozycji rynkowej, rozmiarów inwestycji budowlanych ostatnich lat, czy udzia∏u w strukturze podmiotów, realizujàcych budownictwo mieszkaniowe, spó∏dzielczoÊç mieszkaniowa, jako g∏ówny i masowy inwestor
okresu PRL, bez wàtpienia przyczyni∏a si´ do zaspokojenia ca∏ej rzeszy potrzeb
mieszkaniowych, a nawet poprawy dotychczasowych warunków zamieszkiwania
ogromnej cz´Êci polskiego spo∏eczeƒstwa. Mimo, i˝ dopiero ostatnia dekada umo˝liwi∏a jej dzia∏anie, zgodnie z prawdziwymi ideami spó∏dzielczoÊci, nie mo˝na zapominaç, ˝e aktualny stan zasobów mieszkaniowych ukszta∏towany zosta∏ g∏ównie w oparciu o efekty w∏aÊnie tej formy budownictwa mieszkaniowego. Mieszkania
spó∏dzielcze uczestniczà i zapewne d∏ugo jeszcze w tak znacznym stopniu uczestniczyç b´dà w tworzeniu ca∏oÊciowego zasobu mieszkaniowego w Polsce.
17

Ibidem.
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T´ form´ budownictwa mieszkaniowego cechuje ogromny potencja∏, a zwa˝ywszy na jej wieloletnie doÊwiadczenia w zaspokajaniu popytu mieszkaniowego,
swobod´ odnajdywania si´ i poruszania na rynku us∏ug budowlanych, znajomoÊç
aktualnych potrzeb i umiej´tnoÊç efektywnego przygotowania odpowiadajàcych im
ofert, propozycji budowy lokali mieszkalnych z ca∏ym przekonaniem mo˝na powiedzieç, ˝e rozwój spó∏dzielczoÊci mieszkaniowej, uwzgl´dniajàc powa˝ne miejsce
mieszkalnictwa w gospodarce narodowej, jest nieodzownym elementem ca∏oÊciowego
wzrostu koniunkturalnego w budownictwie mieszkaniowym i mieszkalnictwie.
Aby spó∏dzielnie mieszkaniowe mog∏y w dalszym ciàgu produktywnie funkcjonowaç, rozwijaç si´ i przyczyniaç si´ do przyrostu zasobów mieszkaniowych
w naszym kraju, niezb´dne jest zainteresowanie gospodarstw domowych zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych w∏aÊnie poprzez korzystanie ze spó∏dzielczej
formy zabudowy. I tutaj po raz kolejny problemem okazuje si´ byç niewystarczajàca iloÊç zasobów finansowych dla pokrycia wydatków inwestycyjnych, co powoduje, i˝ grono potencjalnych spó∏dzielców ogranicza si´ do podmiotów o przynajmniej Êrednich dochodach. Z tego w∏aÊnie powodu, braku ch´tnych na wykup
mieszkaƒ spó∏dzielczych wÊród cz∏onków spó∏dzielni, instytucje te coraz cz´Êciej
podejmowa∏y si´ sprzeda˝y gotowych mieszkaƒ osobom spoza listy cz∏onkowskiej
(na zasadach zbli˝onych do sprzeda˝y deweloperskiej), a celem ograniczenia do
poziomu mo˝liwego minimum op∏at czynszowych, coraz ch´tniej podejmujà si´
one budowy domów mieszkalnych z pomieszczeniami u˝ytkowymi na wynajem.

5. Budownictwo spo∏eczne czynszowe (TBS)
Obserwowany w pierwszej po∏owie lat 90. narastajàcy kryzys mieszkaniowy, rokrocznie potwierdzany malejàcà liczbà przekazywanych do eksploatacji nowych lokali mieszkalnych oraz rosnàcymi potrzebami mieszkaniowymi, wyznaczanymi
na podstawie relacji liczby tych mieszkaƒ do liczby zawieranych ma∏˝eƒstw, sta∏
si´ czynnikiem motywujàcym do poszukiwania rozwiàzaƒ tej trudnej sytuacji,
czego odzwierciedleniem by∏y za∏o˝enia polityki mieszkaniowej kolejnych lat. Poniewa˝ popyt mieszkaniowy, czyli zapotrzebowanie na domy i mieszkania, wsparte odpowiednimi zasobami finansowymi móg∏ byç na bie˝àco zaspokajany i wzgl´dem gospodarstw domowych o wysokiej sprawnoÊci finansowej by∏ zaspokajany,
istotnym problemem stawa∏y si´ progresywnie kszta∏towane potrzeby mieszkaniowe spo∏eczeƒstwa Êrednio zamo˝nego. Ta grupa ludnoÊci nie dysponowa∏a bowiem zasobami pieni´˝nymi, pozwalajàcymi na indywidualnà budow´ domu, czy
zakup mieszkania, ale jednoczeÊnie poziom osiàganych dochodów pozostawa∏
zbyt wysoki, by uprawniaç, czy w ogóle zach´caç do zajmowania mieszkaƒ ko-
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munalnych, pe∏niàcych funkcje typowo socjalne, gdy˝ skierowanych do osób najubo˝szych.
Pot´gujàce si´ zjawisko niemo˝noÊci zamiany potrzeb mieszkaniowych osób
Êrednio zarabiajàcych w efektywny popyt sta∏o si´ przyczynà interwencji w∏adz
paƒstwowych, które jako sposób na popraw´ warunków mieszkaniowych tej grupy ludnoÊci upatrywa∏y budownictwo czynszowe. Przes∏ankà do koniecznoÊci
rozwoju tej formy zabudowy mieszkaniowej by∏y wskazania polityki mieszkaniowej z 1994 roku, wÊród których poruszona zosta∏a kwestia powo∏ania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, jako instytucji, której powierzone b´dzie dysponowanie publicznymi Êrodkami finansowymi, majàcymi mi´dzy innymi za zadanie
wspomagaç budow´ mieszkaƒ na wynajem. Za∏o˝enia dotyczàce spraw budownictwa mieszkaniowego i mieszkalnictwa z 1995 roku dope∏nia∏y te wczeÊniejsze o jednoznaczne umiejscowienie jako priorytetu budowy mieszkaƒ na wynajem (czynszowych), których realizacjà poza spó∏dzielniami mieszkaniowymi powinny si´
zajàç Towarzystwa Budownictwa Spo∏ecznego.
Podstawà prawnà dla powstania tych ostatnich instytucji, a tak˝e wczeÊniej wspomnianego KFM sta∏a si´ ustawa z dnia 26 paêdziernika 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw18. W ten oto sposób od 1996 roku funkcjonowaç zacz´∏y Towarzystwa
Budownictwa Spo∏ecznego, a zasadniczy cel ich dzia∏ania okreÊlony zosta∏ jako
budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Idea rozwoju budowy mieszkaƒ czynszowych, majàcych za zadanie zaspokojenie odpowiadajàcych im potrzeb mieszkaniowych czy poprawy dotychczasowych warunków
zamieszkiwania by∏a ÊciÊle zwiàzana z za∏o˝eniami polityki mieszkaniowej paƒstwa umo˝liwienia dost´pu do „dachu nad g∏owà” gospodarstwom domowym o Êrednim poziomie zamo˝noÊci. Gospodarstwa takie nie b´dàc w stanie reprezentowaç
popytu mieszkaniowego z uwagi na zbyt s∏abà kondycj´ finansowà (cz´sto brak
nawet zdolnoÊci kredytowej) otrzyma∏y szans´ przynajmniej na zaspokojenie potrzeb, gdy˝ postawiony zosta∏ przed nimi wymóg jedynie pokrywania op∏at czynszowych. Zdecydowana cz´Êç kosztów dzia∏aƒ inwestycyjno-budowlanych, ponoszonych przez TBS podczas realizacji budynków mieszkalnych ustawowo mia∏a
zagwarantowane swoje pokrycie w preferencyjnym kredycie ze Êrodków KFM.
Wobec takiego stanu rzeczy przed przysz∏ym lokatorem mieszkania TBS mog∏o
tylko pojawiç si´ zobowiàzanie do wniesienia kaucji, zabezpieczajàcej pokrycie
nale˝noÊci z tytu∏u najmu, istniejàcych w dniu opró˝nienia lokalu, w kwocie nie
wy˝szej ani˝eli 10% wartoÊci odtworzeniowej lokalu w dniu zawarcia umowy
najmu.
18

Tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z 2000 r. ze zm.
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TBS to instytucje zajmujàce si´ finansowaniem i organizacjà budownictwa
mieszkaniowego o umiarkowanych czynszach w gminach, które jako najcz´stszy
za∏o˝yciel Towarzystw nie tylko przyczyniajà si´ do rozwoju tej formy budownictwa mieszkaniowego, ale dzi´ki niej realizujà w∏asne zadanie, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych spo∏ecznoÊci lokalnej. AtrakcyjnoÊç zaanga˝owania w∏adz samorzàdowych w budownictwie spo∏ecznym czynszowym, w ramach
funkcjonowania TBS polega na mo˝liwoÊci zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
bez koniecznoÊci ponoszenia znacznych nak∏adów finansowych na ich budow´.
Co wi´cej, uprawnienie gmin do ustalania stawek czynszu dla zasobów mieszkaniowych Towarzystw, b´dàcych o 1% wy˝sze od stawek czynszu w zasobach komunalnych i pozwalajàcych na pokrycie kosztów eksploatacji oraz remontów budynków, a tak˝e na sp∏at´ zaciàgni´tego na ich budow´ kredytu z KFM, eliminuje
charakterystycznà dla zasobów komunalnych ewentualnoÊç w∏asnych dop∏at do
utrzymania tych zasobów. Gmina, podejmujàc niekiedy decyzj´ jedynie o partycypacji w kosztach budowy mieszkaƒ, realizowanych przez TBS, podobnie jak
i inne podmioty mogàce wspó∏finansowaç ten cel, otrzymuje prawo wskazania
przysz∏ych lokatorów tych zasobów, oczywiÊcie spe∏niajàcych warunki, uprawniajàce do ich zajmowania, dzi´ki czemu mo˝e odzyskiwaç, dotychczas zajmowane
przez te osoby mieszkania w budynkach komunalnych. Lokale mieszkalne TBS
cechuje du˝o wy˝szy standard, ni˝ mieszkania komunalne, przez co przeniesienie do nich lokatorów z mieszkaƒ komunalnych cz´sto oznacza jedynà szans´ na
popraw´ ich warunków mieszkaniowych.
TBS mo˝e wynajàç mieszkanie tylko osobie fizycznej oraz osobom zg∏oszonym do wspólnego zamieszkania, nie dysponujàcym tytu∏em prawnym do innego mieszkania w tej samej miejscowoÊci, przy jednoczesnym uprawnieniu do korzystania z tej formy budownictwa mieszkaniowego, uzale˝nionym od poziomu
osiàganych dochodów. DochodowoÊç, jako zasadniczy element kwalifikujàcy do grona lokatorów mieszkaƒ TBS podlega okresowej kontroli, a w sytuacji przekroczenia przez najemc´ wyznaczonych limitów daje mo˝liwoÊç do wypowiedzenia
przez Towarzystwo umowy najmu w kwestiach dotyczàcych czynszu i zastosowania czynszu wolnego.
Szczególnym przywilejem Towarzystw jest zwolnienie ich dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, przy czym osiàgane zyski TBS ma obowiàzek przeznaczaç na realizacj´ zadaƒ statutowych, nigdy natomiast do podzia∏u mi´dzy wspólników czy cz∏onków, co ma na celu wzmocnienie
finansowe ich dzia∏alnoÊci inwestycyjnej.
TBS to instytucje, które od chwili zaistnienia na rynku wykazywa∏y intensywny rozwój, odzwierciedlony zarówno rokrocznym wzrostem liczby zarejestrowanych Towarzystw, jak równie˝ progresem w liczbie oddawanych do u˝ytku
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mieszkaƒ czynszowych. Przyczynà rozwoju tej formy budownictwa by∏a nie tylko rosnàca popularnoÊç i zainteresowanie spo∏eczne lokalami mieszkalnymi na
wynajem, ale szeroko prowadzona dzia∏alnoÊç promujàca ten sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych po∏àczona z intensywnà dzia∏alnoÊcià kredytowà KFM.
W wyniku systematycznego zwi´kszania iloÊciowego, jak i wartoÊciowego, kredytów udzielanych ze Êrodków KFM, od 2000 roku zacz´∏a byç dostrzegalna niewydolnoÊç finansowa Funduszu, co w efekcie doprowadzi∏o do zmiany zasad kredytowania budowy mieszkaƒ czynszowych, polegajàcej na uprzywilejowaniu
regionów o najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej i jednoczesnym wysokim popycie na mieszkania TBS.
Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest dynamiczny rozwój budownictwa spo∏ecznych mieszkaƒ czynszowych w najwi´kszych miastach, które z jednej strony
cechuje bogatszy rynek pracy, b´dàcy przyczynà dodatnich migracji ludnoÊci, z drugiej – znaczàca luka zasobów mieszkalnych. Analizujàc rozk∏ad przestrzenny funkcjonujàcych Towarzystw, nale˝y zauwa˝yç dominujàcy ich udzia∏ w województwie
mazowieckim i wielkopolskim19. O perspektywach rozwoju tej formy budownictwa na terenie województwa mazowieckiego Êwiadczyç mogà dane o z∏o˝onych
w 2002 roku wnioskach o kredytowanie mieszkaƒ z KFM, na podstawie których
mo˝na oczekiwaç wybudowania przez TBS w latach 2003–2005 ponad 29,7 tys.
nowych mieszkaƒ, w tym 5,2 tys. (17,7%) w województwie mazowieckim20.
Podsumowujàc rozwa˝ania na temat Towarzystw Budownictwa Spo∏ecznego, instytucji majàcych za zadanie przede wszystkim budow´ mieszkaƒ na wynajem o umiarkowanych czynszach, trzeba podkreÊliç ogromnà potrzeb´ dalszego
rozwoju tej formy budownictwa, jako powa˝nego dostarczyciela lokali czynszowych. Lokale takie w sytuacji, gdy prawie 60%21 rodzin w Polsce nie mo˝e pozwoliç sobie na kupno w∏asnego mieszkania, stanowià bowiem niekiedy jedyny
sposób na zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej, a wzgl´dem osób zajmujàcych
lokale w zasobach komunalnych – szans´ na lepsze warunki bytowe.
Od 2000 roku liczba nowo przekazywanych do eksploatacji mieszkaƒ przez
TBS przekracza sum´ nowych mieszkaƒ komunalnych i zak∏adowych ∏àcznie.
Zjawisko to jest niewàtpliwie zwiàzane z rosnàcym zainteresowaniem gmin w zak∏adaniu Towarzystw czy tylko partycypacji w ogólnych kosztach realizacji bu19

20
21

W 2002 r. na województwo mazowieckie przypada∏o 49 TBS, a na wielkopolskie 39, które to Towarzystwa ∏àcznie stanowi∏y prawie? ogólnej liczby Towarzystw dla ca∏ego kraju. Obliczenia w∏asne na podstawie danych: W. Urbaƒska, Przestrzenne rozmieszczenie zasobów Towarzystw Budownictwa Spo∏ecznego, „Sprawy mieszkaniowe”, IGM, Warszawa 2002, zeszyt 2–3–4/2002.
Dane i obliczenia na podstawie: Ibidem.
Na podstawie: I. Herbst, Perspektywy rozwoju Towarzystw Budownictwa Spo∏ecznego w okresie
najbli˝szych 3-5 lat, w: praca zbiorowa pod red. E. Gostomski, „Perspektywy finansowania budownictwa mieszkaniowego”, Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà, Gdaƒsk 1999.
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dynków, co coraz cz´Êciej czynià tak˝e zak∏ady pracy, poszukujàce mieszkaƒ dla
swoich pracowników. To jednak nie nadaje lokalom TBS cech budownictwa socjalnego – przeznaczonego dla najubo˝szej cz´Êci spo∏eczeƒstwa. Podobnie, wspó∏finansujàce budow´ mieszkaƒ czynszowych zak∏ady pracy, nabywajàce w ten sposób prawo wskazania przysz∏ego lokatora, muszà mieç ÊwiadomoÊç obowiàzku
spe∏nienia przez niego ustawowych warunków w kwestiach zarobkowych. Dlatego te˝ niezale˝nie od przyrostu zasobów mieszkaniowych b´dàcych efektem funkcjonowania TBS nale˝y pami´taç, ˝e nie rozwiàzujà one problemu niedoboru mieszkaƒ socjalnych. Poziom op∏at czynszowych w zasobach Towarzystw jest niewiele
ni˝szy, a cz´sto nawet wy˝szy od kwoty wydatków zwiàzanych z utrzymaniem
mieszkania spó∏dzielczego. Zasadnicza ró˝nica polega jedynie na tym, ˝e wzgl´dem mieszkania spó∏dzielczego lokatorskiego istnieje mo˝liwoÊç wykupu, czego
nie mo˝na uczyniç przy lokalu TBS, nawet po ca∏kowitej sp∏acie, wliczonego
w czynsz kredytu, co oczywiÊcie wynika z samej idei mieszkaƒ TBS, majàcych
zaspokajaç potrzeby osób, b´dàcych finansowo w stanie pokrywaç op∏aty czynszowe, ale nie raty zwiàzane z kupnem mieszkania22.

6. Budownictwo komunalne i zak∏adowe
Omawiajàc poszczególne formy, w jakich realizowane jest budownictwo mieszkaniowe w Polsce nie mo˝na pominàç, mimo coraz s∏abszych wyników w postaci
nowo budowanych lokali mieszkalnych23, budownictwa komunalnego oraz zak∏adowego. Budynki mieszkalne, powstajàce w ramach tych dwóch rodzajów budownictwa, z przeznaczeniem przede wszystkim na wynajem, a po 1989 roku cz´sto
wyprzedawane, w minionym systemie polityczno-gospodarczym kraju wchodzi∏y
w sk∏ad zasobów publicznych (paƒstwowych). Realizacjà budownictwa komunalnego zajmowa∏y si´, podlegajàce administracji paƒstwowej w∏adze terenowe, celem póêniejszego udost´pnienia mieszkaƒ ludnoÊci lokalnej, a powstajàce z woli
paƒstwowych zak∏adów pracy mieszkania zak∏adowe mia∏y za zadanie zapewnienie „dachu nad g∏owà” ich pracownikom.
Nadanie przez w∏adze paƒstwowe mieszkaniu cech dobra spo∏ecznego, przy
jednoczesnym ustaleniu op∏at czynszowych na bardzo niskim poziomie, zniech´22

23

Nie mogà zostaç wyodr´bnione na w∏asnoÊç ani przydzielone na zasadach spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu spó∏dzielcze mieszkania lokatorskie czy na wynajem, jeÊli na pokrycie
kosztów ich budowy spó∏dzielnia skorzysta∏a ze Êrodków KFM. Por. omawianà ustaw´ z dnia
26 paêdziernika 1995 r., tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z 2000 r. ze zm.
W 2002 r. budownictwo komunalne i zak∏adowe ∏àcznie przyczyni∏o si´ do ukszta∏towania 3,2%
ogó∏u nowych lokali mieszkalnych, natomiast w 1990 r. udzia∏ ten stanowi∏ jeszcze 13,7%. Obliczenia w∏asne na podstawie Budownictwo – wyniki dzia∏alnoÊci w 2002 r., op. cit.
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ca∏o gospodarstwa domowe do podejmowania trudu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych we w∏asnym zakresie. Dodatkowo nieefektywne zarzàdzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, za które odpowiedzialne by∏y terenowe organy administracji paƒstwowej (TOAP), mimo intensywnego ich dotowania
Êrodkami publicznymi, podobnie jak budynków mieszkalnych zak∏adów pracy, przyczynia∏o si´ do ich stopniowej dekapitalizacji.
Zapoczàtkowana z koƒcem 1989 roku reforma ustrojowa stworzy∏a warunki do opracowania podstaw prawnych, w oparciu o które wyodr´bniony zosta∏ od
w∏adzy paƒstwowej jednoszczeblowy samorzàd terytorialny w postaci gmin. Na
mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzàdzie terytorialnym24, w ramach zadaƒ w∏asnych, przekazane zosta∏y gminom lokalne sprawy publiczne, do
których w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty zaliczona zosta∏a odpowiedzialnoÊç za organizacj´ i gospodarowanie komunalnymi budynkami
mieszkaniowymi. Zgodnie bowiem z ustawà z dnia 10 maja 1990 roku przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o samorzàdzie terytorialnym i ustaw´ o pracownikach samorzàdowych25, mienie ogólnonarodowe, w tym zasoby mieszkaniowe poprzednio administrowane przez TOAP, przekazane zosta∏y na w∏asnoÊç gminom.
W ten oto sposób realizacja polityki mieszkaniowej przeniesiona zosta∏a ze
szczebla centralnego na samorzàdowy, jako ˝e istniejàce potrzeby mieszkaniowe,
a tak˝e kwestie ich zaspokajania stanowià problem lokalny, co dodatkowo uj´te
zosta∏o w ustawie z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych26 oraz w obecnie obowiàzujàcej ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego27. Zgodnie z tym ostatnim aktem prawnym jednostki
samorzàdu terytorialnego, jakimi sà gminy zosta∏y zobligowane do tworzenia warunków, sprzyjajàcych zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych spo∏ecznoÊci lokalnych, natomiast w ramach w∏asnych zasobów mieszkaniowych, wchodzàcych
w sk∏ad mienia komunalnego, zobowiàzane zosta∏y do wyodr´bnienia mieszkaƒ
socjalnych, zamiennych, a tak˝e skierowanych do osób o niskich dochodach. Oznacza to, ˝e gminna substancja mieszkaniowa skierowana zosta∏a do trzech grup
gospodarstw domowych, których stan ekonomiczny nie pozwala na samodzielne
zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej. Odmienna od tej sprzed 1990 roku organizacja mieszkalnictwa komunalnego mia∏a zapewne za zadanie zaktywizowanie
spo∏eczeƒstwa do indywidualnego poszukiwania rozwiàzaƒ na popraw´ dotychczasowych warunków mieszkaniowych, które to dzia∏ania gminy powinny wspie24
25
26
27

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

Nr
Nr
Nr
Nr

16, poz. 95 z 1990 r.
32, poz. 191 z 1990 r.
105, poz. 509 z 1994 r.
71, poz. 733 z 2001 r.
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raç znoszàc bariery dla lokalnego rozwoju wszystkich form budownictwa mieszkaniowego.
Z chwilà przej´cia przez gminy paƒstwowych zasobów mieszkaniowych,
stanowiàcych podstaw´ ukszta∏towania mieszkalnictwa komunalnego, celem dostosowania do charakteru tworzonej gospodarki rynkowej, dotychczas zarzàdzajàce tymi budynkami mieszkalnymi TOAP w formie PGM-ów (Przedsi´biorstw
Gospodarki Mieszkaniowej) i PGKiM-ów (Przedsi´biorstw Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej) zacz´∏y byç stopniowo zast´powane zak∏adami bud˝etowymi oraz
spó∏kami gminy, a od 1996 roku tak˝e TBS-ami28. Nieumiej´tne i nieefektywne
gospodarowanie wówczas jeszcze paƒstwowymi zasobami mieszkaniowymi, przy
zachowaniu op∏at czynszowych na bardzo niskim poziomie, mimo silnych dotacji
bud˝etowych uniemo˝liwia∏o bie˝àce remontowanie czy modernizowanie budynków mieszkalnych, które z biegiem lat coraz bardziej niszcza∏y, ulegajàc przyspieszonej dekapitalizacji.
Zjawisko to sta∏o si´ przyczynà utrwalenia spo∏eczeƒstwa w przekonaniu,
˝e lokale komunalne cechuje bardzo niska jakoÊç oraz standard zamieszkiwania,
co zresztà znalaz∏o swoje potwierdzenie w odnajdywaniu wÊród u˝ytkowników
tych mieszkaƒ zw∏aszcza ubogich gospodarstw domowych, czyli takich, które ze
wzgl´dów finansowych nie mogà skorzystaç z innej formy budownictwa, a cz´sto nawet nie sà zainteresowane poprawà warunków bytowych w aktualnie zajmowanym lokum. Zmiana podmiotów zarzàdzajàcych mieszkaniami komunalnymi, upatrywana jako sposób na podwy˝szenie jakoÊci tych dzia∏aƒ, przy utrzymaniu
czynszów na niskim poziomie, s∏abo zró˝nicowanych w odniesieniu do zamo˝noÊci lokatorów i niewystarczajàcych na utrzymanie zasobów w po∏owie lat 90. nie
doprowadzi∏a do istotnej poprawy, zmuszajàc do dalszego dotowania zasobów komunalnych.
S∏aba kondycja bud˝etu publicznego, niezdolnego finansowaç mieszkalnictwo komunalne na poziomie umo˝liwiajàcym podnoszenie jego wartoÊci, jak równie˝ dà˝enie do wzrostu zaanga˝owania ludnoÊci w finansowaniu w∏asnych potrzeb mieszkaniowych doprowadzi∏y do popularyzowania prywatyzacji komunalnych
zasobów mieszkaniowych. Wyprzedajàc mieszkania komunalne, gminy wyzbywa∏y si´ obowiàzku utrzymywania starych, kapita∏och∏onnych budynków mieszkalnych, jednoczeÊnie zdobywajàc Êrodki na budow´ nowych. Zasadniczà zmian´
w kwestiach prowadzonej przez gminy polityki mieszkaniowej przynios∏o pojawienie si´ TBS, które tworzone w zdecydowanej cz´Êci przy wspó∏udziale gmin
traktowane by∏y jako szansa na przyspieszenie rozwoju lokalnego budownictwa
28

Szeroko na ten temat por.: M. Majchrzak, Zarzàdzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi,
w: red. H. Sochacka-Krysiak, „Zarzàdzanie gospodarkà i finansami gminy”, SGH, Warszawa 2003.
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mieszkaniowego. Realizacja budynków mieszkaniowych w tej w∏aÊnie formie z jednej strony oznacza∏a dla jednostek samorzàdowych, o czym by∏a ju˝ mowa,
ogromnà oszcz´dnoÊç finansowà, a z drugiej mo˝liwoÊç zaoferowania mieszkaƒ
o znacznie wy˝szym standardzie, ani˝eli lokale komunalne czy socjalne. Kierujàc ofert´ mieszkaƒ, powstajàcych w ramach funkcjonowania TBS do gospodarstw domowych aktualnie zamieszkujàcych zasoby gminne, ale spe∏niajàcych
warunki kwalifikujàce je do zaj´cia lokalu TBS, gminy podejmujà si´ Êwiadomego przemieszczania gospodarstw domowych, które zwalniajàc dotychczas zajmowane mieszkania w budynkach komunalnych, odst´pujà je tym samym rodzinom
bardziej potrzebujàcym, ograniczajàc zaanga˝owanie gmin w budowie nowych
mieszkaƒ komunalnych i socjalnych. Te ostatnie, z regu∏y o obni˝onym standardzie, powinny byç bowiem wyodr´bniane przede wszystkim z istniejàcych ju˝ zasobów, tak aby wynikiem nowych inwestycji by∏y nowoczesne i pe∏nowartoÊciowe mieszkania.

7. Podsumowanie
Koƒczàc rozwa˝ania na temat poszczególnych form, w jakich realizowane sà budynki mieszkalne w Polsce wskazaç nale˝y na naturalnie ukszta∏towany podzia∏
gospodarstw domowych, b´dàcych u˝ytkownikami poszczególnych lokali, którego
podstawowym kryterium jest poziom ich zamo˝noÊci. Zasady, jakimi rzàdzi si´
gospodarka rynkowa uÊwiadamiajà wszystkich o roli pieniàdza w zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych oraz mo˝liwoÊci zamiany ich w efektywny popyt. Swoboda rozwoju budownictwa mieszkaniowego w ka˝dej formie umo˝liwia zaspokojenie subiektywnych oczekiwaƒ przysz∏ych mieszkaƒców, które jednak w zetkni´ciu z rzeczywistoÊcià ulegajà przekszta∏ceniom i dostosowaniu do poziomu
posiadanych Êrodków finansowych. Oznacza to po prostu, ˝e ka˝dy mo˝e zajmowaç taki lokal mieszkalny, na jaki go staç.
Powy˝sza charakterystyka ró˝nych podmiotów, zajmujàcych si´ realizacjà
budownictwa mieszkaniowego pozwala zauwa˝yç, ˝e najwi´ksze pole manewru
w kwestii sposobu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych majà gospodarstwa domowe najlepiej sytuowane, które mogà podjàç si´ samodzielnej budowy domu,
mogà te˝ nabyç dom lub mieszkanie od dewelopera albo spó∏dzielni mieszkaniowej. Osoby, które nie dysponujà tak znacznymi zasobami pieni´˝nymi, by móc
bez problemu sfinansowaç kupno czy budow´ w∏asnego lokum mogà skorzystaç
z oferty mieszkaniowej TBS. Wzgl´dem rodzin najubo˝szych prowadzona jest natomiast polityka taniego mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego, którego standard utrzymywany jest na niskim, zgodnym z charakterem tych mieszkaƒ pozio-
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mie. Wniosek jest wi´c taki, ˝e poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych b´dzie tym wy˝szy, im sami zainteresowani tà sprawà w∏o˝à wi´kszy wysi∏ek w osiàgni´cie wyznaczonych celów. Zajmowanie mieszkania atrakcyjnego powierzchniowo, lokalizacyjnie, wyposa˝eniowo jest efektem w∏asnego zaanga˝owania, w∏asnej
pracy i przede wszystkim ÊwiadomoÊci o pozycji siebie, jako inwestora i g∏ównego odpowiedzialnego za zaspokojenie w∏asnych potrzeb mieszkaniowych.
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Typologia fuzji i przej´ç na przyk∏adzie europejskiego
sektora telekomunikacyjnego
1. Wprowadzenie
Przedsi´biorstwa modyfikujà swoje strategie konkurencji wobec zmieniajàcych
si´ warunków panujàcych w otoczeniu ogólnym i celowym. Efektem radykalnych
zmian w strategii mogà byç w∏aÊnie fuzje i przej´cia.
Fuzje i przej´cia sà formà strategii zewn´trznego rozwoju przedsi´biorstwa.
Nale˝à równie˝ do form kooperacji przedsi´biorstw, wymagajàcych zaanga˝owania kapita∏owego partnerów. Typologia tego typu transakcji zosta∏a przedstawiona w poni˝szym artykule na przyk∏adzie europejskiego sektora telekomunikacyjnego.

2. Podstawowe poj´cia
Wed∏ug A. Sulejewicza (1997) fuzja czy wykup innego przedsi´biorstwa nale˝à do
czystych form, b´dàcych klarownymi, prawnymi konstrukcjami obdarzonymi pod
wzgl´dem funkcjonowania struktur kooperacyjnych wzgl´dnie jasnà interpretacjà ekonomicznà.
Istnieje te˝ znaczàca ró˝nica pomi´dzy fuzjà a przej´ciem. W drodze transakcji zwanej fuzjà nast´puje po∏àczenie dwóch dotychczas niezale˝nych organizacyjnie przedsi´biorstw. W wyniku tego procesu powstaje nowa organizacja, zarzàdzajàca zasobami dotychczas nale˝àcymi do odr´bnych przedsi´biorstw.
W obr´bie fuzji mo˝na wyró˝niç kilka podtypów. Idealnym przyk∏adem fuzji by∏oby po∏àczenie dwóch firm, w którym dotychczasowi akcjonariusze mieliby po
50% udzia∏ów w nowej firmie i ˝adna z organizacji nie mia∏aby dominujàcego
wp∏ywu na zarzàdzanie. Jednak taka sytuacja nie zdarza si´ w praktyce gospodarczej. W wi´kszoÊci przypadków mocniejszy partner wch∏ania w swoje struktury s∏abszego, przejmujàc kontrol´ nad jego zasobami i integrujàc go z w∏asnymi. Sà te˝ przypadki, ˝e w drodze fuzji powstaje nowa firma, jednak dominujàcà
rol´ w jej dzia∏alnoÊci ma silniejszy partner, który dominuje nad s∏abszym (F. J. Weston, J. A. Siu, B. A. Johnson, 2001).
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W przypadku przej´cia mamy do czynienia z innym typem transakcji.
Silniejszy partner przejmuje zasoby istniejàcego przedsi´biorstwa w cz´Êci bàdê
ca∏oÊci, a nast´pnie podporzàdkowuje go swojej strategii. W wyniku takiej transakcji nabywana firma jest nadal niezale˝na organizacyjnie, a jej zasoby nie sà integrowane ze spó∏kà – matkà. Jednak traci ona swojà samodzielnoÊç decyzyjnà
i staje si´ filià z punktu widzenia zarzàdzania.
W zale˝noÊci od sytuacji ekonomicznej uczestników transakcji mo˝e mieç
ona charakter bardziej partnerski lub polegaç na nabyciu s∏abszej firmy bez jej
zgody. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przej´ciem przyjaznym (lub
bia∏ym), w drugim z wrogà akwizycjà (M. Romanowska, 1998). Przyjazna transakcja jest dokonywana w porozumieniu z zarzàdem s∏abszego partnera, negocjowane sà warunki wykupu, a nast´pnie decyzja jest zatwierdzana przez rad´ nadzorczà i zgromadzenie akcjonariuszy. W przypadku wrogiej transakcji zarzàd
przejmowanej firmy nie zgadza si´ na jej wykup. W takiej sytuacji oferta jest kierowana bezpoÊrednio do akcjonariuszy, którzy majà prawo jà zaakceptowaç.
W ten sposób silniejsze przedsi´biorstwo zdobywa wi´kszoÊciowy g∏os na zgromadzeniu akcjonariuszy i ma prawo odwo∏aç dotychczasowà rad´ nadzorczà i zarzàd, dzi´ki czemu przejmuje kontrol´ nad przedsi´biorstwem (P. Gaughan, 1996).
Jednak wi´kszoÊç transakcji dokonywana jest dzi´ki prowadzeniu przyjaznych
negocjacji z przedstawicielami przejmowanej firmy.

3. Motywy fuzji i przej´ç
Dla szerszej analizy fuzji i przej´ç w sektorze telekomunikacyjnym w Europie
potrzebne jest przeÊledzenie najwa˝niejszych motywów tego typu transakcji. Dlaczego firmy ∏àczà si´, przejmujà inne, budujà konglomeraty, holdingi? Mo˝na wyró˝niç wiele przyczyn i zakwalifikowaç je do ró˝nych grup. Wielu badaczy przedstawia swój podzia∏ czynników warunkujàcych fuzje i przej´cia. Prezentowana
poni˝ej typologia utworzona zosta∏a na podstawie przeglàdu literatury nt. motywów fuzji i przej´ç, a nast´pnie dostosowana do uwarunkowaƒ panujàcych w europejskim sektorze telekomunikacyjnym.

3.1. Otoczenie (environmental motives)
Wed∏ug F. Amesse, R. Latour, C. Rebelledo, L. Seguin-Dulude (2003) czynnikami
warunkujàcymi fuzje i przej´cia sà zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Nastàpi∏a deregulacja, która zliberalizowa∏a sektor i utworzy∏a podstawy prawne dla tego typu transakcji. W Europie zosta∏y rozbite monopole paƒstwowe na Êwiadczenie us∏ug telefonii g∏osowej i pozwolono wejÊç na rynek alternatywnym operatorom.
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3.2. Motywy rynkowe (market specific motives)
Szybki rozwój nowych technologii doprowadzi∏ do konwergencji us∏ug i zmusi∏
wiele firm telekomunikacyjnych, aby podda∏y si´ procesom restrukturyzacyjnym,
czego póêniej skutkiem sà równie˝ fuzje i przej´cia. Wed∏ug J. B. Barney (2001)
motywem rynkowym fuzji bàdê przej´cia jest koniecznoÊç przetrwania na rynku.
Pewien typ akwizycji mo˝e zapewniç danej firmie odpowiednie miejsce w bran˝y. Dzi´ki temu nie stanie si´ ona potencjalnym celem przej´cia dla konkurentów. J. L. Bower (2001) jako rynkowy motyw fuzji bàdê przej´cia podaje rozszerzenie oferty produktowej oraz zdobycie nowych rynków, zazwyczaj chodzi tu
o rynki zagraniczne. Takie posuni´cie cz´sto wià˝e si´ z pozyskaniem tego samego ogniwa ∏aƒcucha wartoÊci, ale dzia∏ajàcego na rynku zagranicznym i tym samym przej´ciem jego udzia∏u w rynku.

3.3. Motywy rynkowe o znaczeniu strategicznym (strategic motives)
Wed∏ug H. D. Hopkins (1999) fuzja bàdê przej´cie ma znaczenie strategiczne dla
wi´kszego partnera w przypadku, gdy prowadzi do polepszenia pozycji firmy na
rynku oraz zwi´ksza jej si∏´ oddzia∏ywania na pozosta∏ych uczestników rynku.
Poprzez tego typu transakcj´ przedsi´biorstwo inicjujàce jà mo˝e uzyskaç dost´p
do komplementarnych zasobów, których wczeÊniej nie posiada∏o i dzi´ki temu uzyska przewag´ nad konkurentami. J. P. Katz, A. Simanek, J. B. Townsend (1997)
wymieniajà mo˝liwoÊç uzyskania dost´pu do unikalnych zasobów, które kosztowa∏yby du˝o wi´cej, gdyby przejmujàce przedsi´biorstwo samo w ich rozbudow´
inwestowa∏o. Dotyczy to przede wszystkim takich zasobów jak znak firmowy, reputacja czy innowacyjna technologia.

3.4. Motywy finansowe (financial motives)
Przyczynà fuzji sà czynniki finansowe. J. B. Barney (2001) podaje ch´ç zdobycia
dodatkowych êróde∏ kapita∏owych poprzez przej´cie firmy wysoko dochodowej.
Równie˝ wiele tego typu transakcji jest motywowana nadzwyczajnymi zyskami,
jakie potencjalnie b´dà w przysz∏oÊci generowane przez nowo powsta∏e przedsi´biorstwo.

3.5. Motywy ekonomiczne (economic motives)
H. D. Hopkins (1999) wymienia jako motywy ekonomiczne ch´ç osiàgni´cia korzyÊci skali, które mogà zostaç uzyskane po po∏àczeniu dwóch przedsi´biorstw.
Mo˝e to pozytywnie wp∏ynàç na redukcj´ kosztów, a tym samym na wzrost zysków. Jednak trzeba liczyç si´ z tym, ˝e zak∏adane oszcz´dnoÊci mogà okazaç si´
du˝o mniejsze ni˝ wczeÊniej planowano i przekraczaç koszty samej transakcji.
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3.6. Pozosta∏e motywy
Jako pozosta∏e motywy fuzji i przej´ç nale˝y tutaj wspomnieç o interesach mened˝erów zarzàdzajàcych przedsi´biorstwem, którzy mogà dà˝yç do transakcji,
mimo i˝ nie powoduje ona wzrostu wartoÊci przedsi´biorstwa. J. B. Barney (2001)
nazywa te motywy problemem agencji (the agency problem). W tym przypadku
mamy do czynienia z konfliktem interesów pomi´dzy akcjonariuszami a zarzàdem. Akcjonariusz oczekuje jak najwy˝szego zwrotu z inwestycji w dane akcje,
a mened˝er dà˝y do powi´kszenia przedsi´biorstwa i dywersyfikacji dzia∏alnoÊci,
dzi´ki czemu wzroÊnie jego znaczenie.

4. Typologia fuzji i przej´ç oraz ich miejsce w ∏aƒcuchu wartoÊci
sektora telekomunikacyjnego
4.1. ¸aƒcuch wartoÊci w sektorze telekomunikacyjnym
Rysunek 1 przedstawia ∏aƒcuch wartoÊci sektora telekomunikacyjnego. Dla poni˝szej analizy kluczowym elementem jest operator telekomunikacyjny, Êwiadczàcy us∏ugi telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej, specjalizujàcej si´
w transmisji danych, us∏ugach g∏osowych lub multimedialnych. Zaprezentowany
poni˝ej ∏aƒcuch wartoÊci mo˝na zastosowaç we wszystkich wymienionych przypadkach. Konstrukcja ∏aƒcucha wartoÊci pozwoli nast´pnie przeanalizowaç typy
fuzji i przej´ç. W poni˝szej analizie interesujàce sà wszystkie transakcje, w których bierze udzia∏ operator telekomunikacyjny. Pozosta∏e transakcje majàce miejsce w ∏aƒcuchu wartoÊci nie b´dà brane pod uwag´.

4.2. Typ horyzontalny
Horyzontalne, poziome fuzje bàdê przej´cia anga˝ujà przedsi´biorstwa dzia∏ajàce w tym samym sektorze gospodarki. Mogà to byç równie˝ konkurenci rynkowi. W wyniku po∏àczenia powstaje du˝o wi´ksze przedsi´biorstwo, które wykorzystuje ekonomi´ skali i daje ca∏emu koncernowi wi´kszà si∏´ rynkowà, dzi´ki
czemu mo˝e on efektywniej oddzia∏ywaç na otoczenie i konkurencj´. Ten tryb
transakcji jest nadzorowany przez odpowiednie urz´dy paƒstwowe, majàce za zadanie nie dopuÊciç do powstania monopolu w danym sektorze. ¸àczenie si´ firm
z tych samych bran˝y, b´dàcych bezpoÊrednimi konkurentami mo˝e negatywnie
wp∏ynàç na poziom konkurencji w sektorze i spowodowaç powstanie przedsi´biorstwa prowadzàcego praktyki monopolistyczne (F. J. Weston, J. A. Siu, B. A. Johnson, 2001). Wykorzystujàc ∏aƒcuch wartoÊci przedstawiony na rysunku 1 fuzje
horyzontalne majà miejsce mi´dzy przedsi´biorstwami dzia∏ajàcymi w tym samym ogniwie ∏aƒcucha wartoÊci. Wa˝nymi dla poni˝szej analizy przyk∏adami sà
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Rysunek 1. ¸aƒcuch wartoÊci w sektorze telekomunikacyjnym
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Firmy

komponenty

aplikacje

Przyk∏ady produktów i us∏ug
• mikrofon
• System operacyjny
• s∏uchawka
• WAP
• bateria
• iMODE
• klawiatura
• SMS
• DSP
• Mikropocesor
• ROM Chipy
• pami´ç
• RF Transceiver
• Aether Systems
• Microsoft
• Phone.com
• Sun
• ADI
• Intel
• Motorola
• National
• Systems

• telefony
• Sprz´t
telekomunikacyjny
• Âwiat∏owody
• centrale
• Karty SIM

• Wytwarza
• Sprzeda˝ us∏ug
us∏ug´
oferowanych przez
telekomunikacyjnà
operatora

• Nokia
• Motorola
• Ericsson
• Siemens
• Samsung

• BT, FT, DT
• Orange
• Vodafone
• TP SA

• Telepunkt
• Autoryzowany
dealer
• Dostawca
internetu

• Us∏uga na u˝ytek
prywatnt
• Us∏uga na u˝ytek
publiczny
• Us∏uga na u˝ytek
firmowy

Nie
dotyczy

èród∏o: Adaptacja na podstawie Ch. Fine (2001), Mapping the Telecom Value Chain: A Roadmap for
Communications Networks, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, Cambridge, http://mitsloan.mit.edu/research/clockspeed/main.html, revised on 17.01.2005.

transakcje pomi´dzy operatorami telekomunikacyjnymi, np. przej´cie operatora
telefonii komórkowej poprzez operatora telefonii stacjonarnej, bàdê po∏àczenie
dwóch operatorów Êwiadczàcych ten sam rodzaj us∏ugi. Ten typ transakcji by∏
w latach 1999–2000 najpopularniejszy.

4.3. Typ wertykalny
Wertykalne, pionowe fuzje i przej´cia polegajà na po∏àczeniu przedsi´biorstw
znajdujàcych si´ w ró˝nych stadiach ∏aƒcucha wartoÊci, pomi´dzy dostawcà a nabywcà. Jest wiele przyczyn tego typu transakcji. Pozwalajà na omini´cie kosztów
zwiàzanych z nabywaniem trudno dost´pnych surowców koniecznych do wykonywania podstawowej dzia∏alnoÊci. Eliminujà wydatki zwiàzane z poszukiwaniem odpowiednich kontrahentów i koordynacji dostaw. Sà te˝ sposobem realizacji strategii dywersyfikacji lub integracji pionowej (F. J. Weston, J. A. Siu,
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B. A. Johnson, 2001). W skrócie strategia integracji pionowej jest prowadzona po
to, aby zdobyç pe∏nà kontrol´ nad ∏aƒcuchem wartoÊci i pominàç pewne problemy, jak np. w telekomunikacji rozwiàzaç problem dost´pu do ostatniej mili.
W przypadku sektora telekomunikacyjnego transakcje o charakterze wertykalnym wyst´pujà najcz´Êciej mi´dzy operatorem a sprzedawcà us∏ug. Fuzje
lub przej´cia pomi´dzy operatorem a przedsi´biorstwami z poprzednich ogniw ∏aƒcucha wartoÊci nie zdarzajà si´. Prawdopodobnà przyczynà takiej sytuacji jest zbyt
ró˝ny typ dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw znajdujàcych si´ w wy˝szych ogniwach
∏aƒcucha. Dostarczajà one technologie i urzàdzenia niezb´dne do Êwiadczenia us∏ug
telekomunikacyjnych. Ich dzia∏alnoÊç jest wàska i kapita∏och∏onna. Operatorom
bardziej op∏aca si´ przejmowaç dystrybutorów swoich us∏ug, np. firmy oferujàce
dost´p do Internetu, które dzier˝awià od nich ∏àcza.

4.4. Typ konglomeratowy
W przypadku fuzji lub przej´cia o charakterze konglomeratowym nast´puje po∏àczenie dwóch firm z ró˝nych bran˝y. W telekomunikacji mamy do czynienia
z transakcjami pomi´dzy operatorami telekomunikacyjnymi a przedsi´biorstwami oferujàcymi us∏ugi niezwiàzane z g∏ównà dzia∏alnoÊcià, jak wydawcy ksià˝ek
telefonicznych czy agencje reklamowe. Sà to zazwyczaj firmy o zasi´gu lokalnym
bàdê krajowym, które nie majà wi´kszego wp∏ywu na europejski sektor telekomunikacyjny. Równie˝ wartoÊç tych transakcji jest niewielka.

5. Typy fuzji i przej´ç charakterystycznych dla sektora
telekomunikacyjnego
W sektorze telekomunikacyjnym mo˝liwe jest wyró˝nienie czterech typów transakcji wed∏ug typologii horyzontalno-wertykalnej charakteru po∏àczenia, jak równie˝ wed∏ug natury przedsi´biorstw wchodzàcych do transakcji. Na poczàtku potrzebne jest scharakteryzowanie przedsi´biorstw telekomunikacyjnych. Narodowym
operatorem nazywane jest przedsi´biorstwo o d∏ugiej tradycji na rynku telekomunikacyjnym, które przed deregulacjà rynku telekomunikacyjnego posiada∏o monopol na Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych w danym kraju. Liberalizacja
prawa telekomunikacyjnego znios∏a paƒstwowy monopol na us∏ugi telekomunikacyjne i pozwoli∏a na wejÊcie na rynek alternatywnym operatorom, którzy rzucili wyzwanie by∏ym monopolistom. Sà to równie˝ spó∏ki operatorskie, które wykorzystujàc post´p techniczny wesz∏y na nowo powsta∏e rynki, np. telekomunikacji
bezprzewodowej. Poni˝ej firmy te b´dà wyst´powa∏y pod nazwà nowo wchodzàcych na rynek.

Typologia fuzji i przej´ç na przyk∏adzie europejskiego sektora...

167

G. Le Blanc i H. Shelanski (2002) wprowadzili nast´pujàcà typologi´ fuzji
i przej´ç w europejskim sektorze telekomunikacyjnym:
• Narodowy operator – narodowy operator,
• Narodowy operator – nowo wchodzàcy na rynek,
• Nowo wchodzàcy na rynek – nowo wchodzàcy na rynek,
• Po∏àczenia o charakterze wertykalnym.
Dla potrzeb analizy powy˝sza typologia zosta∏a zmodyfikowana i po∏àczona z tradycyjnà klasyfikacjà transakcji.
A. Narodowy operator – narodowy operator.
B. Narodowy operator – nowo wchodzàcy na rynek.
B.1. o charakterze horyzontalnym.
B.2. o charakterze wertykalnym.
C. Nowo wchodzàcy na rynek – nowo wchodzàcy na rynek.
C.1 o charakterze horyzontalnym.
C.2 o charakterze wertykalnym.
D. Po∏àczenia o charakterze horyzontalnym przedsi´biorstw z ró˝nych bran˝.
Powy˝sze rozró˝nienie zostanie zastosowane w koƒcowej klasyfikacji najwa˝niejszych fuzji i przej´ç w sektorze telekomunikacyjnym.

6. Dobór próby
Do utworzenia typologii fuzji i przej´ç w sektorze telekomunikacyjnym w Europie zosta∏a dobrana próba. Poczàtkowo przyj´to okres analizy lata 1998–2001. Jednak po przeanalizowaniu 63 przypadków okaza∏o si´, ˝e najwi´ksze fuzje o zasi´gu europejskim, które osiàgn´∏y najwy˝sze wartoÊci i zosta∏y opisane przez
liczàcà si´ pras´ ekonomicznà o zasi´gu mi´dzynarodowym, mia∏y miejsce w latach 1999–2000. Wobec powy˝szego okres analizy zosta∏ skrócony. Nie wszystkie
transakcje, w których nastàpi∏o zbycie udzia∏ów przedsi´biorstwa zosta∏y zaliczone do próby. Wy∏àczono nast´pujàce przypadki:
• zakup pakietu mniejszoÊciowego;
• zwi´kszenie udzia∏u poprzez dokupienie kolejnych akcji;
• transakcje typu lokalnego, wewnàtrz jednego kraju. Ten typ nie ma wi´kszego znaczenia dla kszta∏tu rynku europejskiego;
• transakcje dotyczàce przedsi´biorstw zlokalizowanych poza Europà (jako
Europ´ rozumiany jest ca∏y kontynent europejski, nie tylko kraje Unii
Europejskiej);
• transakcje, które nie zosta∏y opisane w dzienniku „Wall Street Journal
Europe” za lata 1999–2000.
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Najwi´ksze nat´˝enie fuzji i przej´ç mia∏o w latach 1999–2000, w okresie
najwi´kszego wzrostu akcji firm z bran˝ zajmujàcych si´ nowoczesnà technologià. W 2001 roku nastàpi∏o znaczne spowolnienie w iloÊci i wartoÊci tego typu
transakcji. By∏o to spowodowane nag∏ym za∏amaniem rynku akcji przedsi´biorstw
nale˝àcych do sektora „dot.com”. Wiele z tych firm upad∏o bàdê znalaz∏o si´
w du˝ych k∏opotach finansowych. JednoczeÊnie spad∏a ich wartoÊç i tym samym
wartoÊç transakcji równie˝ si´ obni˝y∏a. W tym samym czasie przedsi´biorstwa
o dotychczas stabilnych finansach popad∏y w ogromne zad∏u˝enie, spowodowane
wczeÊniejszymi transakcjami, nak∏adami na nowe technologie, zakupem licencji
telefonii trzeciej generacji, a przede wszystkim spadkiem cen, wywo∏anym wzrostem konkurencji w wielu segmentach.
Tabela 1. Najwi´ksze fuzje i przej´cia w europejskim sektorze telekomunikacyjnym w latach 1999–2000
Data
Przedsi´biorstwo
og∏oszenia
przejmujàce
transakcji
15/01/1999 Vodafone
(W. Brytania)
20/01/1999 Telia (Szwecja)
20/02/1999 Olivetti (W∏ochy)
22/04/1999 Deutsche Telecom
12/07/1999 Swisscom (Szwajcaria)
06/08/1999 Deutsche Telekom
28/07/1999 British Telecom
19/10/1999 Mannesmann
(Niemcy)
14/11/1999 Vodafone AirTouch

Przedsi´biorstwo
przejmowane
AirTouch (USA)
Telenor (Norwegia)
Telecom Italia
Telecom Italia
Debitel (Niemcy)
One 2 One
(W. Brytania)
Cellnet (W. Brytania)
Orange (W. Brytania)

Mannesmann
(Niemcy)
10/12/1999 KPN (Holandia)
E-Plus (Niemcy)
11/01/2000 British Telecom
Esat Telecom Group
(Irlandia)
23/03/2000 France Telecom
MobilCom AG
(Niemcy)
28/04/2000 Telefonica (Hiszpania) KPN
30/05/2000 France Telecom
Orange
24/07/2000 Deutsche Telekom
VoiceStream Wireless
(USA)
18/09/2000 AT&T
British Telecom

WartoÊç
Typ
transakcji
transakcji*
w mln USD
65,657
C.1

Transakcja
zosta∏a
zawarta
Tak

47,000
64,000
76,000
1,620
13,547

A
D
A
B.2
B.1

Nie
Tak
Nie
Tak
Tak

5,000
35,412

B.1
C.1

Tak
Tak

185,063

C.1

Tak

9,400
2,423

B.1
B.1

Tak
Tak

3,590

B.1

Tak

60,000
41,786
48,880

A
B.1
B

Nie
Tak
Tak

na

A

Nie

* Typ transakcji wed∏ug: A. Narodowy operator – narodowy operator; B. Narodowy operator – nowo
wchodzàcy na rynek; B.1 o charakterze horyzontalnym; B.2 o charakterze wertykalnym; C. Nowo
wchodzàcy na rynek – nowo wchodzàcy na rynek; C.1 o charakterze horyzontalnym; C.2 o charakterze wertykalnym; D. Po∏àczenia o charakterze horyzontalnym przedsi´biorstw z ró˝nych bran˝.
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie LexisNexis Database.
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Tabela 1 prezentuje najwa˝niejsze fuzje i przej´cia w sektorze telekomunikacyjnym w latach 1999–2000. Do analizy w∏àczono wszystkie transakcje spe∏niajàce za∏o˝enia zawarte w cz´Êci nt. doboru próby. Równie˝ po∏àczenia o wysokiej wartoÊci, które zakoƒczy∏y si´ niepowodzeniem, zosta∏y uj´te w zestawieniu.
Celem w∏àczenia nieudanych prób fuzji do próby jest pokazanie, ˝e najwi´ksze
z transakcji, które mia∏yby ogromy wp∏yw na kszta∏t sektora telekomunikacyjnego, nie zosta∏y zawarte. Faktem jest, ˝e typ po∏àczenia narodowych operatorów nie doszed∏ w tym czasie do skutku na rynku europejskim, mimo i˝ by∏ d∏ugotrwale negocjowany.
Popularnym typem fuzji i przej´ç by∏o po∏àczenie dwóch nowo wchodzàcych uczestników na rynek telekomunikacyjny po liberalizacji. Jest to spowodowane czynnikami ekonomicznymi i rynkowymi. Sà to firmy, przed którymi stoi
wielkie wyzwanie – przeciwstawienie si´ graczom z ugruntowanà pozycjà rynkowà, o silnym zapleczu finansowym. Wiele z tych nowo powsta∏ych organizacji nie
by∏o w stanie dzia∏aç na d∏u˝szà met´ samodzielnie i dlatego silniejsze decydowa∏y si´ na przej´cie s∏abszych.
Nowo wchodzàcy na rynek stawali si´ równie˝ ∏atwym celem dla narodowych operatorów, którzy dzi´ki silnemu zapleczu finansowemu byli w stanie
przejàç inne firmy. Dzi´ki temu mogli oni z ∏atwoÊcià rozszerzaç swojà ofert´
produktowà i zasi´g geograficzny.
Jednak w tym momencie stan´li oni do walki o dominujàcà pozycj´ na rynku europejskim. W drugiej po∏owie lat 90. rozpoczà∏ si´ wyÊcig mi´dzy najsilniejszymi narodowymi operatorami majàcymi korzenie w ró˝nych krajach europejskich. Rywalizacja ta ma odzwierciedlenie w fuzjach i przej´ciach.
Tabela 1 zawiera tylko jeden przyk∏ad fuzji o charakterze horyzontalnym
przedsi´biorstw z ró˝nych bran˝y (Olivetti – Telecom Italia). Jednak ten typ na
skal´ europejskà nie by∏ zbytnio popularny, raczej cz´Êciej w tego typu transakcje by∏y zawierane na skal´ lokalnà.

7. Znaczenie fuzji i przej´ç dla sektora telekomunikacyjnego
Fuzje i przej´cia zmieniajà kszta∏t sektora. Ka˝da transakcja tego typu ma wp∏yw
na konkurencj´, dostawców i klientów. Reasumujàc, odczuwa jà ka˝de ogniwo
∏aƒcucha wartoÊci. Najwi´kszy wp∏yw majà na bezpoÊrednià konkurencj´, której
silne koncerny zaczynajà zagra˝aç w pewnych rejonach bàdê segmentach dzia∏alnoÊci. Równie˝ dostawcy sprz´tu i technologii mogà odczuç wp∏yw tego typu
transakcji. Mogà zmniejszyç si´ nak∏ady inwestycyjne i wydatki dotychczas przeznaczone na nie, b´dà kierowane na integracje struktur organizacyjnych. Tak˝e
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odbiorcy us∏ug telekomunikacyjnych nie pozostanà nienaruszoni. Zmniejszyç si´
mo˝e iloÊç oferentów danej us∏ugi i trudniej mo˝e wyglàdaç negocjowanie korzystnych warunków. Si∏a oddzia∏ywania klientów mo˝e tym samym os∏abnàç.
W europejskim sektorze telekomunikacyjnym drogà fuzji i przej´ç przedsi´biorstwa walczà o wp∏ywy w skali ca∏ego kontynentu, w wielu przypadkach
równie˝ w znaczàcych krajach pozaeuropejskich. Dzia∏ania te zgodne sà z ogólnoÊwiatowà tendencjà tworzenia wielkich grup telekomunikacyjnych, czerpiàcych zyski z najbardziej zyskownych segmentów dzia∏alnoÊci oraz regionów.
Transakcje te majà jednak wiele negatywnych skutków dla samych ∏àczàcych si´ przedsi´biorstw, jak równie˝ dla sektora. Fala fuzji i przej´ç pod koniec
lat 90. spowodowa∏a znaczne problemy finansowe wielu uczestników rynku, którzy dotychczas byli uwa˝ani za stabilnych finansowo. Wszyscy operatorzy popadli w ogromne zad∏u˝enie, które wymusi∏o na nich niezb´dne zmiany w ich strategii. Wielu z nich musia∏o pozbyç si´ znacznych aktywów. Przyk∏adem jest
holenderski KPN, który po przej´ciu niemieckiego operatora telefonii komórkowej E-Plus, rozpoczà∏ sprzeda˝ udzia∏ów mniejszoÊciowych w krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej, poniewa˝ znajdowa∏ si´ na skraju bankructwa.
Z∏a sytuacja finansowa wielu operatorów ma równie˝ negatywne skutki
dla ca∏ego sektora. Poszczególni gracze nie sà w stanie zwi´kszaç nak∏adów inwestycyjnych, muszà je w wielu przypadkach redukowaç, poszukujàc oszcz´dnoÊci. Odbija si´ to negatywnie na klientach, którzy muszà d∏u˝ej czekaç na nowe
us∏ugi. Przyk∏adem jest opóêniony start UMTS w Europie.
Celem wielu transakcji zawartych w latach 1999–2000 by∏o skorzystanie
z hossy na rynkach kapita∏owych dla spó∏ek telekomunikacyjnych. Wielu graczy
stawia∏o sobie za najwa˝niejszy cel strategiczny zdobycie dominujàcej pozycji w sektorze telekomunikacyjnym i wybra∏o fuzje oraz przej´cia jako drog´ do osiàgni´cia swoich zmierzeƒ. Jednak wielu z nich musia∏o nast´pnie poddaç si´ gruntownej restrukturyzacji w celu zoptymalizowania swojej dzia∏alnoÊci, w wyniku czego
musieli pozbyç si´ wielu aktywów generujàcych straty dla ca∏ej grupy.
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Europejska karta samorzàdu terytorialnego
a problem samorzàdowego d∏ugu publicznego
Obowiàzujàce w Polsce prawo oparte jest m.in. na ratyfikowanych umowach mi´dzynarodowych. Europejska Karta Samorzàdu Terytorialnego (EKST)1 jest w∏aÊnie takim êród∏em prawa samorzàdowego. Zosta∏a ona przyj´ta 15 paêdziernika 1985 roku w Strasburgu podczas 20. posiedzenia plenarnego Sta∏ej Konferencji
W∏adz Lokalnych i Regionalnych Europy, dzia∏ajàcej w ramach Rady Europy, przez
13 paƒstw cz∏onkowskich a 1 wrzeÊnia 1988 roku, po przyj´ciu dokumentów ratyfikujàcych, nabra∏a mocy prawnej i wesz∏a w ˝ycie. Karta, którà ratyfikowa∏y
34 paƒstwa2, jest konwencjà Rady Europy. Nie wszystkie kraje cz∏onkowskie
Unii Europejskiej jednak jà zaakceptowa∏y (nie podpisa∏y i nie ratyfikowa∏y Karty: Czechy, Francja, Belgia, Wlk. Brytania, zaÊ spoza UE – Szwajcaria).
Najogólniej rzecz bioràc, Europejska Karta Samorzàdu Terytorialnego jest
dokumentem odnoszàcym si´ do kwestii statutu prawnego samorzàdu terytorialnego w skali mi´dzynarodowej. Ma ona charakter konwencji mi´dzynarodowej
i zosta∏a ratyfikowana w Polsce 26 kwietnia 1993 roku3. Wed∏ug EKST zasada
samorzàdu terytorialnego musi byç uznana w przepisach wewn´trznych paƒstw
cz∏onkowskich, a w miar´ mo˝liwoÊci w konstytucjach. Idea samorzàdu terytorialnego stanowi w EKST wspólnà podstaw´ dla paƒstw Europy, samorzàd jest
bowiem w niej pojmowany jako g∏ówny element efektywnej demokracji.
Karta zawiera katalog zasad istotnych dla prawid∏owego funkcjonowania
samorzàdu terytorialnego, takich jak: powszechna wybieralnoÊç organów w∏adzy
samorzàdowej, obowiàzek zasi´gania opinii spo∏ecznej, samodzielnoÊç administracyjna i gospodarcza w∏adz lokalnych oraz prawna ochrona samorzàdu. Ma
ona na celu w∏àczenie gmin i regionów w realizacj´ integracji europejskiej, wspó∏1

2
3

Europejskiej Karty Samorzàdu Terytorialnego nie nale˝y myliç z odr´bnym dokumentem, jakim
jest Europejska Karta Samorzàdu Regionalnego, na co zwraca uwag´ m.in. Leon Kieres w artykule: L. Kieres, Przysz∏oÊç regionów, przysz∏oÊç reformy, „Rzeczpospolita”, 08.04.1998. Niestety, nawet w fachowej literaturze mo˝na zauwa˝yç mylenie tych dwóch uzupe∏niajàcych si´ dokumentów.
Patrz: M. Kotulski, Województwo samorzàdowe jako region europejski (wybrane uwagi na tle Europejskiej Karty Samorzàdu Terytorialnego) w: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorzàdu terytorialnego, pod red. nauk. S. Dolaty, Tom I „Prawo Samorzàdowe i administracyjne”,
Uniwersytet Opolski, Opole 2000.
Co to znaczy – czyli podr´czny s∏ownik terminów unijnych, „Rzeczpospolita”, 31.03.2003.
OÊwiadczenie Rzàdu RP z dnia 14 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 608).
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prac´ mi´dzy gminami i regionami europejskimi oraz zaanga˝owanie obywateli
w tworzenie demokracji w ich miejscu zamieszkania.
Europejska Karta Samorzàdu Terytorialnego sk∏ada si´ z Preambu∏y, 18
artyku∏ów i 30 postanowieƒ. SpoÊród nich twórcy EKST wyró˝nili 14 jako postanowienia najwa˝niejsze merytorycznie. Ka˝de paƒstwo przyjmujàce EKST zobowiàzane jest do wybrania 20 postanowieƒ, przy czym 10 z nich powinno wywodziç si´ z 14 najwa˝niejszych, czyli nast´pujàcych:
• zasada samorzàdnoÊci terytorialnej musi byç uznana w prawie wewn´trznym oraz, w miar´ mo˝liwoÊci, w Konstytucji;
• samorzàd terytorialny oznacza prawo i zdolnoÊç spo∏ecznoÊci lokalnych,
w granicach okreÊlonych prawem, do kierowania i zarzàdzania zasadniczà cz´Êcià spraw publicznych na ich w∏asnà odpowiedzialnoÊç i w interesie ich mieszkaƒców;
• prawo to jest realizowane przez rady lub zgromadzenia, w których sk∏ad
wchodzà cz∏onkowie wybierani w wyborach wolnych, tajnych, równych,
bezpoÊrednich i powszechnych i które mogà dysponowaç organami wykonawczymi im podlegajàcymi4;
• podstawowe kompetencje spo∏ecznoÊci lokalnych sà okreÊlone w Konstytucji lub w ustawie. To postanowienie nie wyklucza jednak˝e mo˝liwoÊci
przyznania spo∏ecznoÊciom lokalnym uprawnieƒ niezb´dnych do realizacji specyficznych zadaƒ, zgodnie z prawem;
• spo∏ecznoÊci lokalne majà – w zakresie okreÊlonym prawem – pe∏nà swobod´ dzia∏ania w ka˝dej sprawie, która nie jest wy∏àczona z ich kompetencji lub nie wchodzi w zakres kompetencji innych organów w∏adzy;
• kompetencje przyznane spo∏ecznoÊciom lokalnym powinny byç w zasadzie ca∏kowite i wy∏àczne i mogà zostaç zakwestionowane lub ograniczone przez inny organ w∏adzy, centralny lub regionalny, jedynie w zakresie
przewidzianym prawem;
• ka˝da zmiana granic spo∏ecznoÊci lokalnej wymaga uprzedniego przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanà spo∏ecznoÊcià, mo˝liwie w drodze
referendum, jeÊli ustawa na to zezwala;
• status przedstawicieli wybieranych do w∏adz lokalnych powinien zapewniaç swobodne wykonywanie ich mandatu;
• wszelka kontrola administracyjna spo∏ecznoÊci lokalnych mo˝e byç dokonywana wy∏àcznie w sposób oraz w przypadkach przewidzianych w Konstytucji lub w ustawie;
4

Przepis ten nie wyklucza mo˝liwoÊci odwo∏ania si´ do zgromadzeƒ obywateli, referendum lub ka˝dej innej formy bezpoÊredniego uczestnictwa obywateli, jeÊli ustawa dopuszcza takie rozwiàzanie.
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• spo∏ecznoÊci lokalne majà prawo, w ramach narodowej polityki gospodarczej, do posiadania w∏asnych wystarczajàcych zasobów finansowych, którymi mogà swobodnie dysponowaç w ramach wykonywania swych uprawnieƒ;
• wysokoÊç zasobów finansowych spo∏ecznoÊci lokalnych powinna byç dostosowana do zakresu uprawnieƒ przyznanych im przez Konstytucj´ lub
przez prawo;
• przynajmniej cz´Êç zasobów finansowych spo∏ecznoÊci lokalnych powinna
pochodziç z op∏at i podatków lokalnych, których wysokoÊç spo∏ecznoÊci te
majà prawo ustalaç, w zakresie okreÊlonym ustawà;
• wykonujàc swoje uprawnienia, spo∏ecznoÊci lokalne majà prawo wspó∏pracowaç z innymi spo∏ecznoÊciami lokalnymi oraz zrzeszaç si´ z nimi –
w granicach okreÊlonych prawem – w celu realizacji zadaƒ, które stanowià przedmiot ich wspólnego zainteresowania;
• spo∏ecznoÊci lokalne majà prawo do odwo∏ania na drodze sàdowej w celu
zapewnienia swobodnego wykonywania uprawnieƒ oraz poszanowania
zasad samorzàdnoÊci terytorialnej, przewidzianych w Konstytucji lub w prawie wewn´trznym.
EKST okreÊla ide´ autonomii terytorialnej i stanowi zbiór zasad dotyczàcych statusu samorzàdnoÊci lokalnej. W Karcie szczególnie wyró˝niony zosta∏ zapis mówiàcy o niezaprzeczalnym prawie obywateli do uczestnictwa w kierowaniu
sprawami publicznymi na szczeblach lokalnych, jako o podstawie funkcjonowania demokratycznego spo∏eczeƒstwa. Prawa i obowiàzki spo∏ecznoÊci lokalnych
powinny byç okreÊlane uchwa∏ami poszczególnych parlamentów oraz mieç swoje
miejsce w konstytucjach paƒstw.
OkreÊlenie statusu spo∏ecznoÊci lokalnych wed∏ug wspólnych zasad ma wspomagaç procesy integracyjne w Europie oraz stanowiç krok na drodze do decentralizacji w∏adzy. Oprócz postanowieƒ obligatoryjnych, do przestrzegania których
zobowiàzujà si´ paƒstwa cz∏onkowskie Karty, istniejà równie˝ przepisy fakultatywne, obejmujàce problematyk´ decentralizacji, kompetencji spo∏ecznoÊci lokalnych oraz wspó∏pracy mi´dzynarodowej jednostek samorzàdu terytorialnego (j.s.t.).
Art. 2 ust. 1 definiuje samorzàd terytorialny jako prawnà i rzeczywistà zdolnoÊç
jednostek terytorialnych do regulowania i kszta∏towania, w ramach prawa, istotnej cz´Êci spraw publicznych na w∏asnà odpowiedzialnoÊç i dla dobra swoich mieszkaƒców.
Karta jest wynikiem kompromisu, co mo˝na zaobserwowaç np. w tym, ˝e
art. 6, zezwalajàcy j.s.t. na samodzielne ustalanie swej struktury organizacyjnej,
nie posiada mocy wià˝àcej. Procedura wyrównawcza na rzecz ochrony s∏abszych
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finansowo jednostek terytorialnych, wprowadzona w art. 9 ust. 5, równie˝ nie
jest bezwzgl´dnym zaleceniem. Przyczynà tych – w pewnym sensie – niekonsekwencji by∏a bardzo zró˝nicowana pozycja jednostek samorzàdu terytorialnego
w paƒstwach cz∏onkowskich.
Pozycja samorzàdu jest wynikiem pojmowania Europy m.in. jako porozumienia regionów. Porozumienie to w∏àcza trzeci szczebel w∏adzy (czyli w∏aÊnie
jednostki samorzàdu terytorialnego i w∏adze terytorialne) do procesu integracji
i struktur decyzyjnych. Regiony uwzgl´dniajà samodzielnoÊç ni˝szych szczebli
politycznych oraz przybli˝ajà proces decyzyjny do obywateli. J.s.t korzystajà
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
W cz´Êci drugiej Europejskiej Karty Samorzàdu Terytorialnego zawarto
postanowienia, które majà gwarantowaç respektowanie przez poszczególne paƒstwa
jej podstawowych regulacji. W art. 12 podkreÊlono minimalny zakres przedmiotowy
postanowieƒ, które ka˝da ze stron zobowiàzuje si´ do uznania za wià˝àce. Ów
minimalny zakres obejmuje dwadzieÊcia paragrafów zawartych w pierwszej cz´Êci
Karty, przy czym z tego co najmniej dziesi´ç musi byç wybranych z art. 12 Karty.
Europejska Karta Samorzàdu Terytorialnego zawiera tak˝e pewne wytyczne w obszarze gospodarki finansowej j.s.t., które muszà byç spe∏nione przez
ustawodawstwo krajowe (w tym tak˝e obowiàzkowe – wymienione wy˝ej). Karta
stanowi wi´c êród∏o prawa, w tym tak˝e prawa finansowego5. Zgodnie z art. 9
Karty odnoszàcym si´ do zasad finansowych spo∏ecznoÊci lokalnych:
1) spo∏ecznoÊci lokalne majà prawo, w ramach narodowej polityki gospodarczej, do posiadania w∏asnych wystarczajàcych zasobów finansowych,
którymi mogà swobodnie dysponowaç w ramach wykonywania swych
uprawnieƒ;
2) wysokoÊç zasobów finansowych spo∏ecznoÊci lokalnych powinna byç dostosowana do zakresu uprawnieƒ przyznanych im przez Konstytucj´
lub przez prawo;
3) przynajmniej cz´Êç zasobów finansowych spo∏ecznoÊci lokalnych powinna pochodziç z op∏at i podatków lokalnych, których wysokoÊç spo∏ecznoÊci te majà prawo ustalaç, w zakresie okreÊlonym ustawà;
4) systemy finansowe, na jakich opierajà si´ zasoby pozostajàce do dyspozycji spo∏ecznoÊci lokalnych, powinny byç wystarczajàco zró˝nicowane
i elastyczne, aby mog∏y w miar´ mo˝liwoÊci odpowiadaç rzeczywistym
zmianom zachodzàcym w poziomie kosztów zwiàzanych z wykonywaniem uprawnieƒ;
5

W. Miemiec, Europejska Karta Samorzàdu Terytorialnego jako zespó∏ gwarancji zabezpieczajàcych
samorzàdnoÊç finansowà gmin, „Samorzàd Terytorialny”, Nr 10 (1997).
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5) ochrona spo∏ecznoÊci lokalnych, finansowo s∏abszych, wymaga zastosowania procedur wyrównawczych lub dzia∏aƒ równowa˝àcych, majàcych
na celu korygowanie skutków nierównego podzia∏u potencjalnych êróde∏ dochodów, a tak˝e wydatków, jakie te spo∏ecznoÊci ponoszà. Procedury lub dzia∏ania tego typu nie powinny ograniczaç swobody podejmowania decyzji przez spo∏ecznoÊci lokalne w zakresie ich uprawnieƒ
w∏asnych;
6) spo∏ecznoÊci lokalne powinny byç konsultowane, w odpowiednim trybie, co
do form przyznania im zasobów pochodzàcych z redystrybucji dochodów;
7) o ile jest to mo˝liwe, subwencje przyznane spo∏ecznoÊciom lokalnym nie
powinny byç przeznaczane na finansowanie specyficznych projektów.
Przyznanie subwencji nie mo˝e zagra˝aç podstawowej wolnoÊci spo∏ecznoÊci lokalnej do swobodnego prowadzenia w∏asnej polityki w zakresie
przyznanych jej uprawnieƒ;
8) dla potrzeb finansowania nak∏adów inwestycyjnych spo∏ecznoÊci lokalne
powinny mieç dost´p do krajowego rynku kapita∏owego, w granicach
okreÊlonych prawem.
W zakresie problematyki finansowej z art. 9 EKST nale˝y uwzgl´dniç paragrafy 1, 2 i 3 (trzy pierwsze postanowienia z wy˝ej wymienionych). Wa˝nà
kwestià jest równie˝ fakt, i˝ art. 14 Karty wprowadza obowiàzek przekazywania
przez dane paƒstwo informacji do Sekretarza Generalnego Rady Europy odnoÊnie przepisów prawnych i innych rozwiàzaƒ zastosowanych w celu dokonania
zmian dostosowujàcych prawo do rozwiàzaƒ przyj´tych w Karcie.
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku, poprzez odmienne okreÊlenie êróde∏ powszechnie obowiàzujàcego w Polsce prawa, zmieni∏a tak˝e w sposób zasadniczy wag´ Europejskiej Karty Samorzàdu Terytorialnego w ca∏ym systemie. Odtàd bowiem pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç wyst´powania do Trybuna∏u Konstytucyjnego
przez organy samorzàdu terytorialnego z wnioskami o stwierdzenie zgodnoÊci
z Konstytucjà lub Kartà okreÊlonej ustawy lub innych przepisów prawa ustanowionych przez naczelne bàdê centralne organy paƒstwa.
Ponadto ka˝dy, kto uwa˝a, ˝e jego konstytucyjne wolnoÊci lub prawa zosta∏y w jakimÊ stopniu naruszone, ma prawo z∏o˝enia do Trybuna∏u Konstytucyjnego skargi konstytucyjnej w sprawie zgodnoÊci z konstytucjà ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sàd lub organ administracji
publicznej orzek∏ w sposób ostateczny o wolnoÊciach lub prawach czy obowiàzkach zawartych w Konstytucji6.
6

Skarga konstytucyjna mo˝e byç zastosowana jednak dopiero po wyczerpaniu drogi sàdowej. Patrz:
Polskie prawo finansowe, praca zb. pod red. E. RuÊkowskiego, KIK, Warszawa 1998, s. 8.
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Europejska Karta Samorzàdu Terytorialnego stwarza w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorzàdu terytorialnego pewne okreÊlone standardy, które znajdujà swojà kontynuacj´ w ustawodawstwie krajowym. Ostatecznie koƒcowym efektem rozwiàzaƒ prawnych bazujàcych na EKST jest model systemu
finansowego paƒstwa, w którym samorzàd terytorialny posiada konstytucyjnie
i ustawowo zagwarantowane granice autonomii finansowej. Przekazywaniu zadaƒ ze szczebla centralnego do realizacji w jednostkach samorzàdu terytorialnego powinna towarzyszyç decentralizacja uprawnieƒ w obr´bie gromadzenia i wydatkowania zasobów pieni´˝nych, niezb´dnych do prawid∏owego wykonywania
takich zadaƒ. Rola Europejskiej Karty Samorzàdu Terytorialnego jest zatem
uwa˝ana za pozytywnà w rozwoju samorzàdu w Polsce7.
Jednym z aspektów samodzielnoÊci jednostek samorzàdu terytorialnego jest,
jak ju˝ wspomniano, prawo zaciàgania zobowiàzaƒ do finansowania okreÊlonych
inwestycji. Uprawnienie to jest zawarte w Europejskiej Karcie Samorzàdu Terytorialnego8:
• dla potrzeb finansowania nak∏adów inwestycyjnych spo∏ecznoÊci lokalne
powinny mieç dost´p do krajowego rynku kapita∏owego, w granicach
okreÊlonych prawem;
• j.s.t. powinny mieç, w granicach prawa, dost´p do rynków kapita∏owych,
w celu uzyskania po˝yczek na wydatki kapita∏owe – z zastrze˝eniem, ˝e
mogà przedstawiç swojà zdolnoÊç do obs∏ugi d∏ugu przez ca∏y okres sp∏aty przy u˝yciu w∏asnych dochodów.
Nale˝y podkreÊliç, i˝ finansowanie inwestycji (zw∏aszcza infrastruktury
komunalnej) jest jednym z najwa˝niejszych zadaƒ j.s.t. Wyró˝niamy przy tym zewn´trzne i wewn´trzne êród∏a finansowania inwestycji. Wewn´trznym êród∏em
finansowania sà w∏asne Êrodki bud˝etowe, które pochodzà z podatków i op∏at lokalnych, ale tak˝e z gospodarowania mieniem komunalnym.
Coraz cz´Êciej wykorzystywane zewn´trzne êród∏a finansowania dzielà si´
natomiast na9:
• bezzwrotne êród∏a finansowania, takie jak: subwencje, dotacje, fundusze
pomocowe oraz partycypacja finansowa mieszkaƒców i innych podmiotów;
• zwrotne êród∏a finansowania: bankowe kredyty komercyjne i preferencyjne, po˝yczki wyspecjalizowanych funduszy a tak˝e obligacje komunalne.
7

8
9

Z. Ofiarski, M. Mokrzyc, B. Rutkowski, Reforma samorzàdu terytorialnego, Tom II. Zagadnienia finansowo-prawne, Zachodnie Centrum Organizacji, Szczecin–Zielona Góra 1999, s. 20.
Europejska Karta Samorzàdu Terytorialnego (Dz.U. z 1994 Nr 124, poz. 607).
C. Rudzka-Lorentz, J. Sierak, Zarzàdzanie finansami w gminach w: Zarzàdzanie gospodarkà i finansami gminy, praca zb. pod red. H. Sochackiej-Krysiak, Szko∏a G∏ówna Handlowa w Warszawie,
Warszawa 2003, s. 194–195.
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Gminy, powiaty i województwa mogà zaciàgaç kredyty i po˝yczki oraz emitowaç papiery wartoÊciowe na:
• pokrycie wyst´pujàcego w ciàgu roku niedoboru ich bud˝etów,
• finansowanie wydatków nieznajdujàcych pokrycia w ich planowych dochodach,
• sp∏at´ wczeÊniej zaciàgni´tych zobowiàzaƒ z tytu∏u emisji papierów wartoÊciowych oraz zaciàgni´tych po˝yczek i kredytów,
• sfinansowanie wydatków wp∏ywajàcych na przebieg procesów gospodarczych, takich jak aktywizacja rozwoju gospodarczego, niedopuszczenie do
powstania recesji lub jej przeciwdzia∏anie,
• przedsi´wzi´cia publiczno-prywatne, które opierajà si´ na partnerstwie.
Dochody zwrotne mogà przyczyniç si´ do zwi´kszenia wydatków inwestycyjnych gmin, mogà jednak tak˝e s∏u˝yç pokryciu deficytu bud˝etowego (definiowanego jako ró˝nica mi´dzy dochodami a wydatkami bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego). Nale˝y przy tym zauwa˝yç, ˝e EKST w art. 9 (punkt 1 i 2)
zaleca równowag´ finansowà, a zatem brak deficytu finansów bie˝àcych.
Deficyt jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e byç pokryty wp∏ywami10:
• ze sprzeda˝y papierów wartoÊciowych wyemitowanych przez samorzàd,
• z kredytów lub po˝yczek,
• z prywatyzacji majàtku samorzàdowego,
• z wolnych Êrodków jako nadwy˝ki Êrodków pieni´˝nych na rachunku bie˝àcym bud˝etu jednostki samorzàdu, wynikajàcej z rozliczeƒ kredytów
i po˝yczek z ubieg∏ych lat,
• z nadwy˝ki bud˝etu samorzàdowego z ubieg∏ych lat.
Pozyskanie zwrotnych êróde∏ finansowania, bez wzgl´du na cel ich przeznaczenia, jest równoznaczne z zaciàganiem d∏ugu i wià˝e si´ z ryzykiem jego
niekontrolowanego przyrostu. Tote˝ w polskim systemie prawnym powsta∏ szereg regulacji ostro˝noÊciowych. Pierwszym ograniczeniem dowolnoÊci zad∏u˝ania
jest zapis konstytucyjny ograniczajàcy wysokoÊç d∏ugu publicznego do 60% PKB.
Ograniczenie to dotyczy zarówno rzàdu, jak i samorzàdów. Limit d∏ugu nie jest
bowiem w ˝aden sposób podzielony pomi´dzy szczeble administracji publicznej.
Szczegó∏owe regulacje nt. zad∏u˝enia sà tak˝e zawarte w ustawie o finansach publicznych (art. 112, 113 i 114):
• ∏àczna kwota przypadajàcych do sp∏aty w danym roku bud˝etowym rat
kredytów i po˝yczek, wykupu papierów wartoÊciowych oraz potencjalnych kwot wynikajàcych z udzielonych por´czeƒ nie mo˝e przekroczyç

10

Art. 12 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych.
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15% planowanych na dany rok bud˝etowy dochodów jednostki samorzàdu terytorialnego,
• ∏àczna kwota d∏ugu na koniec roku bud˝etowego nie mo˝e przekraczaç
60% dochodów jednostki samorzàdowej w tym roku.
Istnieje przy tym obowiàzek uzyskania opinii regionalnej izby rozrachunkowej w sprawach:
• mo˝liwoÊci sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostk´ samorzàdowà,
• prawid∏owoÊci za∏àczonej do bud˝etu prognozy kwoty d∏ugu danej jednostki, ze szczególnym uwzgl´dnieniem przestrzegania przepisów ustawy
dotyczàcych uchwalania i wykonywania bud˝etów lat nast´pnych11.
Specjalne procedury ostro˝noÊciowe przewidziane sà w sytuacji, gdy poziom paƒstwowego d∏ugu publicznego powi´kszonego o kwot´ przewidywanych
wyp∏at z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych przekroczy 50% PKB:
• gdy d∏ug publiczny zawiera si´ w przedziale 50-55% PKB, deficyt jednostek samorzàdu terytorialnego wyra˝ony jako procent dochodów nie mo˝e byç wi´kszy ni˝ deficyt bud˝etu centralnego, ustalony na poziomie nie
wy˝szym ni˝ w roku poprzednim;
• gdy relacja ta jest wi´ksza ni˝ 55% a mniejsza ni˝ 60% PKB, górne ograniczenie stosunku deficytu ka˝dej j.s.t. do jej dochodów, jakie mo˝e byç
uchwalone w bud˝ecie tej jednostki, zostaje zmniejszone poprzez pomno˝enie przez wspó∏czynnik R, wyliczany w nast´pujàcy sposób:
R = (0,6 – PDP/PKB): 0,05,
gdzie: PKB – produkt krajowy brutto, PDP – paƒstwowy d∏ug publiczny,
powi´kszony o kwot´ przewidywanych wyp∏at z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielonych przez podmioty tego sektora, oznaczajà wielkoÊci og∏oszone za poprzedni rok bud˝etowy. Ponadto ∏àczna kwota przypadajàcych
do sp∏aty w danym roku bud˝etowym rat kredytów i po˝yczek, potencjalnych sp∏at kwot por´czeƒ i wykupów papierów wartoÊciowych wyemitowanych przez j.s.t. nie mo˝e przekroczyç 12% planowanych dochodów tej
jednostki. Oprócz tego j.s.t. muszà zostaç obj´te programem sanacyjnym;
• gdy relacja paƒstwowego d∏ugu publicznego jest nie mniejsza ni˝ 60% PKB,
w ogóle nie wolno planowaç deficytu pokrywanego d∏ugiem, j.s.t nie mogà udzielaç nowych por´czeƒ i gwarancji, przy czym zakaz ten obowiàzu11

JeÊli opinia regionalnej izby obrachunkowej w powy˝szych sprawach jest negatywna, organ uchwa∏odawczy jednostki samorzàdu terytorialnego powinien w tym przedmiocie podjàç odr´bnà uchwa∏´.
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je tak˝e w kolejnym roku bud˝etowym. Tak jak wczeÊniej j.s.t. obj´te sà
programem sanacyjnym, którego celem jest zmniejszenie relacji d∏ugu
publicznego do PKB poni˝ej poziomu 60%12.
Prognozy poziomu d∏ugu i dochodów j.s.t. podlegajà opiniowaniu przez regionalne izby obrachunkowe, co ma wyeliminowaç praktyki „kreatywnej ksi´gowoÊci”, majàce na celu omijanie limitów zad∏u˝enia13.
Nadmiernym deficytom bud˝etowym i niekontrolowanemu przyrostowi d∏ugu
majà dodatkowo zapobiegaç nast´pujàce zasady zaciàgania zobowiàzaƒ przez j.s.t.:
• zobowiàzania zaciàgni´te na pokrycie niedoboru bud˝etowego, wyst´pujàcego w ciàgu roku, podlegajà sp∏acie lub wykupowi w tym samym roku,
w którym zosta∏y zaciàgni´te lub wyemitowane. Suma przedmiotowych
zobowiàzaƒ nie mo˝e przekroczyç kwoty okreÊlonej w bud˝ecie j.s.t.;
• ubieganie si´ o udzielenie kredytu lub po˝yczki oraz zamiar emisji obligacji przez gmin´, powiat lub województwo powinno byç poprzedzone wydaniem w tej sprawie przez regionalnà izb´ rozrachunkowà opinii o mo˝liwoÊci sp∏aty kredytu lub po˝yczki albo mo˝liwoÊci wykupu danych
papierów wartoÊciowych;
• na finansowanie wydatków nieznajdujàcych pokrycia w planowanych dochodach gminy, powiatu lub województwa mogà byç zaciàgane jedynie takie zobowiàzania finansowe, których koszty obs∏ugi sà ponoszone co najmniej raz do roku, przy czym:
– dyskonto od emitowanych przez te jednostki papierów wartoÊciowych
nie mo˝e przekraczaç 5% wartoÊci nominalnej,
– nie jest dopuszczalna kapitalizacja odsetek;
12

13

W zwiàzku z nowelizacjà ustawy o finansach publicznych od 1 maja 2004 roku, omówione ograniczenia nie dotyczà d∏ugu zaciàgni´tego na pokrycie wk∏adu w∏asnego potrzebnego do skorzystania
ze Êrodków funduszy strukturalnych lub Funduszu SpójnoÊci Unii Europejskiej. Dotyczy to jednak
tylko limitów indywidualnych ustanowionych dla jednostek samorzàdu terytorialnego, a nie procedur sanacyjnych wynikajàcych z przekroczenia progów ostro˝noÊciowych ∏àcznego d∏ugu publicznego. Limity te dotyczà bud˝etu i gospodarki pozabud˝etowej. Nie obejmujà jednak dzia∏alnoÊci za
poÊrednictwem spó∏ek b´dàcych odr´bnymi osobami prawnymi.
Interesujàcym faktem jest to, ˝e w przypadku ograniczeƒ samorzàdu terytorialnego zwiàzanych z d∏ugiem publicznym wÊród badaczy tematu istnieje poglàd, i˝ niektóre zapisy ustawy o finansach publicznych naruszajà Konstytucj´. Dla przyk∏adu Z. Gilowska w Z. Gilowska, Finansowanie samorzàdu terytorialnego wed∏ug ustaw o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorzàdu
terytorialnego, „Samorzàd Terytorialny”, Nr 3 (1999) dowodzi, ˝e naruszenia te sà zb´dne poniewa˝ nawet bez nich mo˝liwe jest utrzymanie dyscypliny finansów publicznych na poziomie lokalnym. Oprócz tego krytyce poddaje si´ cz´sto to, i˝ przepisy dotyczàce d∏ugu publicznego sà znacznie ostrzejsze wobec samorzàdu terytorialnego ni˝ wobec innych podmiotów sektora publicznego.
Te krytyczne uwagi dotyczà równie˝ tego, ˝e ograniczenia sà jednakowe dla wszystkich jednostek
samorzàdu terytorialnego bez wzgl´du na ich cechy charakterystyczne odnoszàce si´ np. do wielkoÊci bud˝etu. Patrz: E. Malinowska, W. Misiàg, Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik na 2002 r.,
OÊrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdaƒsk 2002.
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• gminy, powiaty i województwa nie mogà zaciàgaç zobowiàzaƒ finansowych,
których maksymalna wartoÊç nominalna, wyra˝ona w z∏otych, nie zosta∏a ustalona w dniu zawierania transakcji14;
• jednostki samorzàdu terytorialnego majà prawo udzielania por´czeƒ i gwarancji do wysokoÊci okreÊlonej w uchwa∏ach bud˝etowych. Przedmiotowe
por´czenia powinny byç terminowe i udzielone do okreÊlonej kwoty.
W poczàtkowym okresie funkcjonowania j.s.t. korzystanie z instrumentów
kredytowych do finansowania swoich zadaƒ by∏o prowadzone na znikomà skal´.
Stopniowo jednak, w miar´ nabierania odpowiedniej wiedzy i doÊwiadczeƒ przez
w∏adze samorzàdowe, zainteresowanie instrumentami d∏u˝nymi wydatnie wzros∏o. Du˝à rol´ w ich popularyzacji mia∏o wejÊcie w ˝ycie ustawy o obligacjach
z 1995 roku15, która po∏o˝y∏a ramy instytucjonalne do pozyskania Êrodków finansowych przez j.s.t tà drogà, a tak˝e sugestie zagranicznych organizacji doradczych16.
Podczas gdy jeszcze w 1995 roku wielkoÊç zad∏u˝enia jednostek samorzàdu terytorialnego wynosi∏a 3 mld z∏, na koniec 2001 roku zad∏u˝enie to przekroczy∏o 12 mld z∏17. Znacznej zmianie uleg∏a tak˝e struktura d∏ugu – z przewagi
zad∏u˝enia niekomercyjnego na dominacj´ kredytów bankowych w puli wszystkich dost´pnych instrumentów d∏u˝nych. Coraz cz´Êciej j.s.t. finansujà si´ emisjà obligacji komunalnych, chocia˝ dominujà tutaj emisje niepubliczne18.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e jednym z zagro˝eƒ naszej gospodarki jest poziom
d∏ugu publicznego19. Zasadne jest wi´c pytanie: czy poziom zad∏u˝enia j.s.t. jest
wysoki? W 2003 roku d∏ug samorzàdowy przekroczy∏ ogó∏em 17,3 mld z∏, co stanowi∏o nieco ponad 3% d∏ugu publicznego, podczas gdy udzia∏ bud˝etów jednostek samorzàdowych w ca∏oÊci wydatków sektora finansów publicznych wyniós∏
prawie 40%20. Wniosek, jaki mo˝na z tego faktu wyciàgnàç jest taki, ˝e to nie
14

15
16

17
18

19

20

Wyjàtki od tego ograniczenia ustala Rada Ministrów w drodze rozporzàdzenia, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci kredyty i po˝yczki z instytucji mi´dzynarodowych lub od po˝yczkodawców rzàdowych.
Praktycznie wyklucza to zad∏u˝anie si´ j.s.t. za granicà, o ile nie sà to kredyty i po˝yczki z instytucji rzàdowych czy od po˝yczkodawców rzàdowych.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. Nr 83, poz. 420).
Jak np. Bank Âwiatowy i USAID wyra˝one w publikacjach: Bitner M., Gmina na rynku kapita∏owym:
podstawy zarzàdzania d∏ugiem komunalnym, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999 oraz
R. Stanek, D. Âmia∏kowski. Wieloletnie plany inwestycyjne, Municipium, Warszawa 2001.
P. Swianiewicz, Finanse lokalne, teoria i praktyka, Municipium SA, Warszawa 2004, s. 172.
Widoczna jest coraz wi´ksza ÊwiadomoÊç finansowania dzia∏alnoÊci j.s.t. za pomocà emisji obligacji.
Oprócz funkcji kredytowej operacja taka spe∏nia tak˝e funkcj´ p∏atniczà (jako swoisty substytut
pieniàdza); mo˝e tak˝e przyczyniç si´ do promocji jednostek samorzàdowych wÊród potencjalnych
inwestorów.
W 2003 r. d∏ug sektora finansów publicznych przekroczy∏ granic´ pierwszego progu ostro˝noÊciowego, który wynosi 50% PKB. Pojawi∏o si´ tak˝e doÊç realne ryzyko przekroczenia 60% progu
ostro˝noÊciowego ju˝ w 2005 roku. Patrz m.in.: M. Radzikowski, Kryzys argentyƒski. Wnioski dla
Polski, C.H. Beck, Warszawa 2004.
P. Swianiewicz, Finanse lokalne..., op. cit., s. 174.
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wielkoÊç d∏ugu samorzàdowego stanowi zagro˝enie, lecz zad∏u˝enie bud˝etu paƒstwa i zwiàzanych z nim funduszy celowych.
W tym kontekÊcie pozytywnie nale˝y oceniç realizacj´ funkcji nadzoru nad
dzia∏alnoÊcià jednostek samorzàdu terytorialnego. Jest on wykonywany przez Prezesa Rady Ministrów i wojewodów, zaÊ w zakresie spraw finansowych przez
wspomniane ju˝ wy˝ej regionalne izby obrachunkowe21. Nadzór ten wykonywany jest z punktu widzenia legalnoÊci, celowoÊci, gospodarnoÊci i rzetelnoÊci. Zakres przedmiotowy spraw obj´tych nadzorem zosta∏ ró˝nie okreÊlony w poszczególnych ustawach: w ustawie o samorzàdzie gminnym mówi si´ o „sprawach
bud˝etowych”, zaÊ w ustawie o samorzàdzie wojewódzkim o „sprawach finansowych”. Zadania regionalnych izb rozrachunkowych obejmujà natomiast22:
• nadzór nad dzia∏alnoÊcià jednostek samorzàdu terytorialnego w zakresie
spraw finansowych,
• kontrol´ gospodarki finansowej i zamówieƒ publicznych podmiotów sektora samorzàdowego wymienionych w ustawie,
• kontrol´ sprawozdaƒ kwartalnych z wykonania bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego,
• wydawanie opinii w prawach okreÊlonych ustawami (jak np. ustawa o finansach publicznych),
• dzia∏alnoÊç informacyjnà i szkoleniowà.
W ramach prowadzonego nadzoru regionalne izby obrachunkowe badajà
zatem uchwa∏y dotyczàce: procedury uchwalania bud˝etu i jego zmian, zaciàgania zobowiàzaƒ wp∏ywajàcych na wysokoÊç d∏ugu publicznego jednostek samorzàdu terytorialnego oraz udzielania po˝yczek, zasad i zakresu przyznawania dotacji, podatków i op∏at lokalnych, a tak˝e absolutorium dla rzàdu.
W przypadku stwierdzenia przez izb´ niezgodnoÊci uchwa∏ z prawem wszczyna ona post´powanie w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci takiej uchwa∏y
w ca∏oÊci lub cz´Êci, zaÊ w wystàpieniu do jednostki kontrolowanej wskazuje nieprawid∏owoÊci oraz sposób i termin ich usuni´cia. Rozstrzygni´cia nadzorcze mogà byç zaskar˝ane do Naczelnego Sàdu Administracyjnego z powodu niezgodnoÊci z prawem23.

21

22
23

Mówi o tym art. 171 ust. 2 Konstytucji RP. Ustawa z 7 paêdziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. Nr 82, poz. 428 ze zm.) rozwija przepis konstytucyjny i rozszerza uprawnienia nadzorcze regionalnych izb rozrachunkowych.
C. Rudzka-Lorentz, J. Sierak, Zarzàdzanie finansami..., op. cit., s. 208.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, powo∏ana do wspó∏pracy 16 niezale˝nych izb,
opracowa∏a katalog uchwa∏, który po akceptacji kolegiów wszystkich izb i uzgodnieniu z wojewodami, wyznacza bardziej szczegó∏owo zakres nadzoru prowadzonego przez regionalne izby rozrachunkowe.
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