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OD KOMITETU REDAKCYJNEGO

Oddajemy do ràk Czytelników kolejny, 64 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

Andrzej Kulis
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Rynek kapita∏u ryzyka w Polsce
1. Wprowadzenie
Do koƒca lat 70. ubieg∏ego stulecia jako dominujàcà definicj´ inwestycji kapita∏owych w prywatne przedsi´biorstwa przyjmowano t´, która zaw´˝a∏a ich rol´ do
typowych inwestycji charakteryzujàcych si´: wczesnà fazà rozwoju, zaawansowanymi technologiami, wysokim oczekiwaniem stopy zwrotu. Podstawà do takiego
sformu∏owania definicji by∏ rozwój inwestycji (dokonywanych zarówno bezpoÊrednio przez osoby prywatne, jak i instytucje publiczne) w firmy niepubliczne
w Stanach Zjednoczonych. Przewaga amerykaƒskiego systemu gospodarczego
nad europejskim jest w du˝ym stopniu spowodowana przez rozwini´ty rynek kapita∏u ryzyka. Dzi´ki niemu dobrze funkcjonuje tam rynek wiedzy, a gospodarka staje si´ coraz bardziej innowacyjna.
Lata 90. to okres, który przyniós∏ dynamiczny rozwój inwestycji na rynku
niepublicznym na wszystkich kontynentach. W Europie najbardziej sprzyjajàce
warunki dla rozwoju tego rodzaju inwestycji by∏y w Wielkiej Brytanii.
Rynek kapita∏u ryzyka pozostawa∏ dotychczas w cieniu sektora bankowego
i gie∏dy, gdzie widziano kapita∏owe t´tno gospodarki, czyli g∏ówny motor nap´dzajàcy rozwój przedsi´biorstw. Pod poj´ciem kapita∏u ryzyka rozumiane sà: business angels, venture capita∏, private equity oraz corporate venturing. Mimo znacznego baga˝u doÊwiadczeƒ i dorobku inwestycyjnego venture capital i private equity
funkcjonowa∏y w cieniu. Od niedawna o rynku kapita∏u ryzyka mówi si´ i pisze
cz´Êciej. Pomimo, ˝e jest to relatywnie ma∏y element sektora finansowego, okazuje si´ jednak dosyç wa˝ny, poniewa˝ wspó∏tworzy pewien ∏aƒcuch wzajemnych
zale˝noÊci. Jego brak powoduje, ˝e pr´dzej czy póêniej inne elementy systemu finansowego, w sposób poÊredni lub bezpoÊredni, odczujà (byç mo˝e nawet nie
zdajàc sobie z tego sprawy) problemy w obszarze swojej w∏asnej dzia∏alnoÊci.

2. Podstawowe poj´cia
Private Equity to inwestycje kapita∏owe w przedsi´biorstwa, które nie sà notowane na gie∏dzie papierów wartoÊciowych. Inwestycje tego rodzaju mogà byç wykorzystane w celu rozwijania nowych produktów i technologii, zwi´kszania po-
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ziomu kapita∏u pracujàcego w przedsi´biorstwie, dokonywania przej´ç lub wzmacniania struktury bilansu przedsi´biorstwa. Dodatkowà korzyÊcià p∏ynàcà z tego
rodzaju inwestycji jest to, ˝e mogà si´ one przyczyniaç do rozwiàzania kwestii
w∏asnoÊciowych lub spraw zwiàzanych z zarzàdzaniem1.
Private equity obejmujà inwestycje przedsi´biorstwa znajdujàce si´ w ka˝dym stadium rozwoju i w ka˝dym sektorze. Dokonywane sà na rynku niepublicznym, na którym ryzyko inwestowania jest wi´ksze ni˝ przy inwestycjach gie∏dowych. Z uwagi na ten fakt oczekiwany zwrot z tego rodzaju inwestycji jest zwykle
wy˝szy. Wed∏ug definicji EVCA private equity jest terminem nadrz´dnym do terminu venture capital.
Venture capital oznacza specjalistyczne inwestycje kapita∏owe, dokonywane wspólnie z przedsi´biorcà, w celu sfinansowania przedsi´biorstwa we wczesnym
stadium jego rozwoju (tzw. zasiewu i startu) lub jego dalszej ekspansji. Inwestor,
znajàc i akceptujàc wysokie ryzyko, które jest charakterystyczne dla tego rodzaju inwestycji, oczekuje stopy zwrotu b´dàcej wy˝szà ni˝ przeci´tnie uzyskiwana2.
Venture capital to nie tylko inwestycje w przedsi´biorstwa zwiàzane z nowà technologià (choç wi´kszoÊç inwestycji dokonywanych by∏o w sektorach high-tech),
lecz równie˝ „kapita∏ ryzyka”, poniewa˝ transakcje te dotyczà inwestycji we
wczesnych fazach rozwoju przedsi´biorstwa. Jak wiemy fazy te charakteryzujà
si´ wysokim ryzykiem niepowodzenia.
Business angels (anio∏y biznesu) to osoby prywatne, których udzia∏ w rynku
private equity jest doÊç znaczàcy. W Europie dzia∏a oko∏o 125 tys. tzw. aktywnych
anio∏ów biznesu oraz milion potencjalnych inwestorów. Ârednia wielkoÊç inwestycji dokonywanej przez anio∏a biznesu w Europie szacowana jest na ok. 200 tys.
euro3. Najwi´ksze grupy tych osób dzia∏ajà w: Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. W Wielkiej Brytanii liczb´ aktywnych anio∏ów biznesu szacuje si´ od 20 do
40 tys. Rocznie dokonujà oni od 3 do 6 tys. inwestycji na kwot´ w granicach od
0,5 do 1 mld funtów. Zdecydowana wi´kszoÊç inwestycji dokonywana by∏a g∏ównie w tzw. fazie zasiewu (seed), startu lub wczesnego rozwoju (oko∏o 65%)4.
Dzia∏alnoÊç business angels jest wspierana przez dynamicznie rozwijajàce
si´ krajowe sieci (stowarzyszenia), które zajmujà si´ promocjà tego typu inwestycji,
dzia∏alnoÊcià szkoleniowà, doradczà, a tak˝e brokerskà (kojarzenie inwestorów

1
2
3
4

Definicja na podstawie European Private Equity and Capital Association (EVCA), www.evca.com.
Ibidem.
European Business Angel Network (EBAN), www.eban.org.
Dzier˝anowski M. i in., Liberalizacja i integracja rynku us∏ug finansowych, „Niebieskie Ksi´gi”
Nr 5, Polskie Forum Strategii Lizboƒskiej, Gdaƒsk 2003, s. 21.
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z przedsi´biorcami). W 2003 roku, w Europie dzia∏a∏o 157 sieci w tym najwi´cej
w Wielkiej Brytanii (50), nast´pnie w Niemczech (40) oraz we Francji (31)5.
Corporate venturing to inwestycje typu venture capital podejmowane
przez du˝e korporacje dla osiàgni´cia celów finansowych lub korporacyjnych.
Zjawisko corporate venturing zacz´∏o rozwijaç si´ od po∏owy lat 60. ubieg∏ego
wieku. Do chwili obecnej rynek ten przeszed∏ przez trzy fazy rozwoju. Szczyt
ostatniej fazy przypad∏ na 2000 rok i Êrodek internetowej goràczki na gie∏dach.
Dekoniunktura na rynku corporate venturing spowodowa∏a wstrzymanie wielu
programów inwestycyjnych, a na rynku pozostali tylko najbardziej doÊwiadczeni
gracze (m.in. Intel Capital, Johnson & Johnson Development Corporation, Nokia, Xerox Technology Ventures). Analizujàc przyczyny sukcesów i pora˝ek pokazano, jak istotny jest racjonalny model prowadzenia takiej dzia∏alnoÊci (klarownoÊç celów, profesjonalne zarzàdzanie, w∏aÊciwa odleg∏oÊç od korporacji matki,
masa krytyczna portfela)6.

3. Rynek private equity – wady i zalety
Inwestycje private equity dokonywane sà przez podmioty nieformalne oraz instytucjonalne. Podzia∏ pomiotów przedstawiony na rysunku 1 uwzgl´dnia wy∏àcznie
podmioty, które dokonujà bezpoÊrednich inwestycji private equity. Granica pomi´dzy nieformalnymi grupami kapita∏owymi i quasi-funduszami jest bardzo p∏ynna. Podmioty nieformalne dysponujà wy∏àcznie w∏asnymi Êrodkami natomiast
w przypadku podmiotów instytucjonalnych mamy do czynienia ze Êrodkami, które zosta∏y im powierzone.
Podstawowà formà dokonywania inwestycji private equity sà inwestycje w instrumenty kapita∏owe. Ka˝dy fundusz indywidualnie definiuje wielkoÊç potencjalnej inwestycji. Dla przedsi´biorcy wa˝niejsza jest jednak dolna granica ni˝
maksymalna, poniewa˝ dobry projekt zawsze przyciàga dodatkowych inwestorów.
Cz´sto dolna granica oznacza Êrodki, jakie fundusz mo˝e zainwestowaç w d∏ugim okresie (nawet na kilka lat), czyli tzw. commited investments, a nie w jednorazowà inwestycj´.

5
6

www.biznes.idg.pl.
Birkingshaw J., Basten Batenburg Rob van., Murray G., Venturing to succeed, „Business Strategy
Review” 2002, Volume 13, Issue 4.
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Rysunek 1. Podmioty rynku private equity
Podmioty instytucjonalne (formalne)

Podmioty nieformalne

Fundusze private equity
Osoby prywatne (business angels)
Komercyjne krajowe/regionalne

Komercyjne ponadregionalne
Osoby prawne (np. przedsi´biorstwa)
Krajowe specjalne

Quasi-fundusze private equity

Nieformalne grupy kapita∏owe

èród∏o: www.private-equity.pl.

Ustalenie wielkoÊci potencjalnych inwestycji jest uzale˝nione od wielu
czynników, np. wielkoÊci posiadanych przez fundusz Êrodków, sk∏onnoÊci do ryzyka, przyj´tej strategii inwestycyjnej.
Rysunek 2. Forma inwestycji

Kapita∏

Mezzanine

D∏ug

Inne instrumenty
hybrydowe

– podstawowy instrument finansowy wykorzystywany w realizacji inwestycji pe/vc;
– inwestor przejmuje udzia∏y wi´kszoÊciowe i mniejszosciowe w kapitale/funduszach
w∏asnych przedsi´biorstwa.
– instrument finansowy stosowany przez fundusze pe/vc jako uzupe∏nienie
finansowania;
– jako podstawowy instrument finansowania transakcji wykorzystuje go obecnie
w Polsce w∏aÊciwie tylko jeden fundusz;
– w du˝ym uproszczeniu: ∏àczy on cechy obligacji i kapita∏u.
– rzadko stosowany sposób dokonywania inwestycji przez inwestorów pe/vc;
– cz´sto wykorzystywany przez inwestorów nieformalnych;
– niektórzy inwestorzy pe/vc wykorzystujà ten instrument, przejmujàc
przedsi´biorstwo w drodze LBO (MBO, MBI, BIMBO).
– instrumenty te wykorzystywane sà jako uzupe∏nienie prawie ka˝dej
transakcji pe/vc;
– obejmujà one ró˝nego typu opcje call/put, klauzule earn-out itp.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: EVCA, Private equity and Venture capital Incentives in
Europe, May 2003.
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Inwestycje private equity w high-tech wynios∏y w 2003 roku 36,2 mln z∏,
co stanowi∏o ok. 8% ∏àcznych inwestycji. W Polsce inwestycje private equity w high-tech w 2003 roku wynios∏y 33,6 mln z∏, co stanowi∏o 22% ∏àcznych inwestycji7.
Powy˝sze kwoty nie obejmujà nieformalnych transakcji private equity. Fundusze
zarówno private equity, jak i venture capital wykluczajà inwestycje w nieruchomoÊci czy przemys∏ ci´˝ki oraz tzw. inwestycje nieetyczne, czyli takie, które mogà byç szkodliwe dla Êrodowiska naturalnego czy zdrowia. Do takich zaliczamy
przemys∏ tytoniowy, produkcj´, handel bronià itp. Z zasady fundusze nie dokonujà te˝ inwestycji w rolnictwo.
Tabela 1. Sektory inwestycji
Lata
Razem inwestycje
Telekomunikacja/Media
Us∏ugi – inne
Produkcja – inne
Dobra konsumpcyjne
Chemia i gospodarka materia∏owa
Medycyna
Energia
Informatyka
Us∏ugi finansowe
Produkty i us∏ugi przemys∏owe
Automatyka przemys∏owa
Transport
Budownictwo
Inne

2002 (mln z∏)
552,6
256,2
91,2
80,5
49,2
34,8
27,1
4,4
4,4
2,8
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0

2003 (mln z∏)
453,5
63,0
14,5
72,1
159,2
0,0
16,3
30,8
17,2
5,4
7,7
8,2
27,2
26,3
5,4

èród∏o: www.evca.com.

Nale˝y wspomnieç, ˝e kapita∏ private equity to rozwiàzanie, które niesie za
sobà wiele ograniczeƒ, choç z drugiej strony przedstawia du˝e mo˝liwoÊci wzrostu dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Dla nich interesujàcym sposobem na
pozyskanie Êrodków b´dzie dofinansowanie poprzez jeden z funduszy, wspierajàcych rozwój MSP, które g∏ównie wykorzystujà Êrodki UE. Dla wi´kszych przedsi´biorstw najlepszym rozwiàzaniem b´dzie kredyt bankowy, ewentualnie pozyskanie kapita∏u na rozwój poprzez gie∏d´ (lub publiczny rynek pozagie∏dowy, CeTo,
gdzie mo˝na pozyskaç finansowanie zarówno o charakterze d∏u˝nym, jak i kapita∏owym) lub strategiczny inwestor bran˝owy.

7

www.evca.com.
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Poni˝sze zestawienie przedstawia wady i zalety rynku private equity.
Zalety private equity
Mo˝liwoÊç pozyskania na ka˝dym etapie rozwoju.

Wsparcie d∏ugofalowego rozwoju – fundusz pe,
w przeciwieƒstwie do banku,
nie koncentruje si´ na teraêniejszoÊci.

Elastyczne podejÊcie do ryzyka – fundusz jako
wspó∏w∏aÊciciel, nie obawia si´ poszukiwaç rozwiàzaƒ
niekonwencjonalnych oraz podjmowaç decyzji
co do przysz∏oÊci przedsi´biorstwa, których
unikajà zazwyczaj banki.

Nie ma koniecznoÊci stosowania zabezpieczeƒ
– inwestorzy pe zazwyczaj akceptujà brak zabezpieczenia
dokonywanej inwestycji, choç w zamian ˝àdajà
wi´kszego wp∏ywu na przedsi´biorstwo
i podwy˝szonej premii za ryzyko.

Przedsi´biorca nadal posiada du˝y wp∏yw
na zarzàdzanie – fundusze poszukujà pomi´dzy
przedsi´biorcami liderów, którzy przy ich wsparciu
istotnie zwi´kszajà wartoÊç przedsi´biorstwa.

Zwi´kszona zdolnoÊç kredytowa – przedsi´biorstwo
jest w stanie pozyskaç dodatkowe Êrodki
na rozwój w postaci kredytu.

Brak jakichkolwiek regularnych wyp∏at gotówkowych
z przedsi´biorstwa na rzecz funduszu (np. dywident)
jak to jest w przypadku sp∏at kredytu bankowego

Fundusz private equity dodaje przedsi´biorstwu
wiarygodnoÊci i przyczynia si´ równie˝ do
poprawy wizerunku firmy, zarówno w kraju
jak i zagranicà.

Wsparcie przedsi´biorstwa specjalistycznym know-how
w zakresie zarzàdzania, finansów, marketingu oraz
w zakresie mi´dzynarodowych kontaktów bran˝owych
i biznesowych – samodzielne pozyskanie tej wiedzy
przez przedsi´biorstwo mog∏oby byç bardzo
kosztowne.

Utrzymanie ograniczonego dost´pu do informacji
– pozyskanie finansowania przez gie∏d´ niesie za sobà
wype∏nianie szczegó∏owych wymogów
informacyjnych.

Dyscyplinowanie zespo∏u zarzàdzajàcego – inwestor
private equity wymaga Êcis∏ego przestrzegania
okresowego raportowania, co eliminuje ex ante cz´Êç
nieefektywnych dzia∏aƒ i zmusza zespó∏ zarzàdzajàcy
do racjonalnoÊcu; fundusz mo˝e te˝ natychmiastowo
zareagowaç w sytuacjach przerastajàcych zespó∏
zarzàdzajàcy lub, wykorzystujàc swojà specjalistycznà
wiedz´, przewidzieç problemy w przysz∏oÊci.

Wsparcie przy okreÊlaniu d∏ugofalowej strategii wzrostu
– przedsi´biorstwom w Polsce cz´sto jest brak
specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów,
a przede wszystkim budowy modeli finansowych
przedstawiajàcych kilkuletnie projekcje finansowe.

Rynek kapita∏u ryzyka w Polsce
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Wady private equity
Wysoki koszt pozyskania Êrodków kapita∏owych
– gie∏da mo˝e daç bardziej obiektywnà
wycen´ przedsi´biorstwa

Relatywnie s∏abe wsparcie bran˝owe
– strategiczny inwestor bran˝owy mo˝e efektywniej
wp∏ynàç na wzrost przedsi´biorstwa

Wprowadzenie dodatkowych obowiàzków
– koniecznoÊç przygotowywania okresowych
raportów, zwo∏ywania regularnych posiedzeƒ
rady nadzorczej itp.

KoniecznoÊç podzia∏u wypracowanych zysków
z funduszem – bank wymaga tylko odsetek
niezale˝nie od wysokoÊci zysków.

Ograniczenie swobody dzia∏ania przedsi´biorcy
– fundusz private equity jest partnerem, który ogranicza
mo˝liwoÊci kierowania przedsi´biorstwem zarówno
w zarzàdzaniu bie˝àcym, jak i opracowaniu
strategii rozwoju.

Okresowy charakter inwestycji – w przeciwieƒstwie do
inwestora bran˝owego, fundusz od momentu
inwestycji deklaruje „wyjÊcie” z inwestycji po up∏ywie
kilku lat; w przeciwieƒstwie do spó∏ki gie∏dowej,
wszelkie zmiany w∏aÊcicielskie mogà wywo∏ywaç
znaczàce perturbacje.

Ryzyko utraty wczeÊniejszej pozycji w swojej w∏asnej
firmie – mo˝liwoÊç ta jest raczej tylko teoretyczna,
poniewa˝ w praktyce zagro˝onà stronà sà fundusze,
czego niektóre z nich ju˝ doÊwiadczy∏y.

4. Rozwój rynku kapita∏u ryzyka w Polsce
Polska, która znajduje si´ ciàgle w procesie wielkich zmian strukturalnych i stawia
na sektor rodzimych przedsi´biorstw, potrzebuje rynku kapita∏u ryzyka jeszcze
bardziej ni˝ gospodarki zachodnioeuropejskie. Za rozwojem tego rodzaju rynku
w naszym kraju przemawia wiele argumentów. Jednym z nich jest tzw. argument
unijny, czyli spe∏nienie wymogów Financial Services Action Plan (FSAP)8 oraz
Risk Capital Action Plan (RCAP)9. Argument ten, choç wa˝ny i istotny, nie jest
zbyt wyraênie akcentowany w dyskusjach o kapitale ryzyka. W∏àczenie RCAP do
zakresu FSAP spowodowa∏o, ˝e jego realizacja w Polsce bardziej postrzegana jest
przez pryzmat dzia∏aƒ odnoszàcych si´ do publicznego rynku kapita∏owego. Z kolei mi´kkie dzia∏ania zawarte w RCAP, nie znajdujàc w kraju odpowiedniego
wsparcia, zosta∏y rozmyte albo w ogóle nie podj´te. Co gorsza, zadania przewidziane w ramach RCAP by∏y zaprogramowane wy∏àcznie do 2003 roku. Komisja
Europejska jest zainteresowana dalszà kontynuacjà dzia∏aƒ w ramach nowego
8

9

Dzier˝anowski M. i in., Liberalizacja i integracja rynku us∏ug finansowych, „Niebieskie Ksi´gi”
Nr 5, Polskie Forum Strategii Lizboƒskiej, Gdaƒsk 2003, s. 16.
Ibidem, s. 17.

16

Andrzej Kulis

Action Plan. Jednak stanowi to argument niejako zewn´trzny, majàcy posmak
biurokratycznego programu, który raczej nale˝y wdro˝yç w sposób pozbawiony
ducha. Ma on równie˝ i zalet´. Jako program przemyÊlany i w du˝ym stopniu
kompletny, pozwala na elastyczne rozk∏adanie akcentów. Jest to raczej program
koordynacyjny, a nie dyrektywny – przynajmniej w zakresie dzia∏aƒ mi´kkich.
W Polsce uzasadnienia dla rozwijania rynku kapita∏u ryzyka cz´sto szuka
si´ poÊród czynników strukturalnych. Wskazuje si´ na koniecznoÊç stworzenia
pola dla inwestycyjnego zagospodarowania kapita∏ów funduszy emerytalnych
oraz otwartych funduszy inwestycyjnych. Panuje te˝ przekonanie, ˝e kapita∏ ryzyka powinien przyczyniç do poprawienia kondycji rynku gie∏dowego, który traktuje si´ jako sposób wyjÊcia z inwestycji (poprzez upublicznienie). Ostatnim, w pe∏ni systemowym argumentem jest wspó∏tworzenie przez rynek kapita∏u ryzyka
pewnego ekosystemu finansowego, który umo˝liwia∏by finansowanie ró˝nych
stadiów rozwoju firmy – od fazy startu poprzez wzrost, restrukturyzacj´ a˝ do
jej upublicznienia czy w∏àczenia jej w wi´ksze struktury kapita∏owe.
Ten ostatni argument jest tym bardziej wa˝ny, gdy˝ Polska boryka si´
z powa˝nym problemem bezrobocia, który d∏ugofalowo mo˝e byç rozwiàzany wy∏àcznie poprzez rozwój przedsi´biorczoÊci. Rozwój ten mo˝e nastàpiç wtedy, gdy
powstanie du˝a liczba instytucji finansowych oferujàcych kapita∏ w ró˝nych formach, o odpowiedniej wielkoÊci i na indywidualnych warunkach. W obecnych
czasach nie ma w Polsce tak zdemokratyzowanego, czyli powszechnego dost´pu
do kapita∏u.
Z argumentów zaprezentowanych powy˝ej, najbardziej istotnym i konkretnym jest argument bezrobocia i budowy krajowych zasobów przedsi´biorczoÊci.
To wokó∏ nich warto budowaç koalicj´ na rzecz venture capital i private equity,
przyciàgnàç uwag´ i zyskaç ˝yczliwoÊç polityków, by skutecznie wygraç konkurencj´ z innymi mo˝e bardziej nag∏oÊnionymi politycznie tematami, ale mniej wa˝nymi pod wzgl´dem rozwoju. Pozosta∏e argumenty mogà byç ∏atwo skrytykowane i podwa˝one, np. trudno jest kogoÊ zainteresowaç kapita∏em ryzyka jako
sposobem na ul˝enie funduszom emerytalnym. Jest to argument zbyt abstrakcyjny i odleg∏y od codziennej rzeczywistoÊci. Trudno te˝ uwierzyç, ˝e venture capital zbuduje w Polsce sektor wysokich technologii, gdy˝ problemy tego sektora
nie le˝à w sferze finansów.
Do tej pory rynek kapita∏u ryzyka by∏ nieprawid∏owo pojmowany: rynek
kapita∏owy (equity) b∏´dnie uto˝samiano prawie wy∏àcznie z rynkiem gie∏dowym,
a tematyka venture capital i private equity nie mia∏a swojego intelektualnego
umiejscowienia w ˝adnej instytucji rzàdowej czy ministerstwie gospodarczym10.
10

Tamowicz P., Wspieranie rynku venture capital przez w∏adze publiczne, IBnGR, 1999, s. 27.
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Sytuacja ta nieznacznie ulega poprawie, chocia˝ nie wiadomo, czy na trwa∏e.
Kwestia venture capital zosta∏a podj´ta w sektorowym programie operacyjnym
(wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw), przygotowanym przez Ministerstwo
Gospodarki. Poj´cia venture capital i private equity zosta∏o zasygnalizowane w dokumencie Ministerstwa Finansów Agenda Warsaw City 201011.
Organizacja rynku kapita∏u ryzyka w Polsce znacznie lepiej przebiega oddolnie. W 2002 roku powsta∏o Stowarzyszenie Venture Capital & Private Equity
(Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita∏owych), a w 2003 roku Stowarzyszenie Business Angels (Polskie Stowarzyszenie Anio∏ów Biznesu – PolBAN). Wa˝ne jest, aby instytucje te znalaz∏y w∏aÊciwe poparcie od rzàdu, co mog∏oby zaowocowaç wykreowaniem pewnego przywództwa duchowego oraz zwiàzanej z nim
pewnej koncepcji rozwoju strategii. Istnieje mo˝liwoÊç wykorzystania do tego,
projektowanej przez Ministerstwo Finansów, Rady Rynku Kapita∏owego (dokument Agenda Warsaw City 2010). Przedsi´wzi´cie to ma szans´ powodzenia w przypadku, gdy Rada b´dzie cia∏em merytorycznym, niezale˝nym od instytucji rynku kapita∏owego oraz nieskr´powanym ró˝nymi relacjami i uk∏adami. Jednak
s∏aba kultura biurokratyczno-polityczna naszego kraju, przejawiajàca si´ nieumiej´tnoÊcià konstruowania i korzystania z takich instytucji (stosowanie klucza
politycznego lub kole˝eƒskiego, fasadowoÊç dyskusji, awersja do otwartoÊci i krytyki), stwarza niepewnà przysz∏oÊç. Mimo powodzenia wariantu z Radà i tak konieczna b´dzie znaczna aktywnoÊç Êrodowiska (np. przygotowywanie w∏asnej wizji i zarysu strategii), gdy˝ pok∏adanie losów rynku w r´ce jednej instytucji jest
ma∏o przezorne12.
Pobie˝na obserwacja danych rynkowych pokazuje, ˝e g∏ówna s∏aboÊç rynku
kapita∏u ryzyka po∏o˝ona jest w jego nadmiernej fragmentacji. Dobrze rozwini´ty
jest segment private equity. Dzia∏a na nim kilkanaÊcie firm zarzàdzajàcych, które
majà do dyspozycji zdecydowanà wi´kszoÊç Êrodków, jakie przeznaczono na Polsk´ (∏àcznie w Polsce – wed∏ug danych PSIK – dzia∏a 28 firm zarzàdzajàcych kapita∏em wartoÊci 13 mld z∏13). Fundusze te na czo∏owych miejscach stawiajà inwestycje w granicach 3–5 mln dolarów w firmy o znacznych perspektywach rozwoju.
Poza segmentem private equity mo˝emy mówiç o istnieniu znacznej luki
kapita∏owej. Segment venture capital ma praktycznie charakter szczàtkowy. Brakuje mu wsparcia ze strony rynku korporacyjnego equity (corporate venture capital), natomiast segment nieformalnego venture capital (business angels) pozostaje najprawdopodobniej we wczesnej fazie rozwoju (poza tym jest w ogóle
niezwykle s∏abo rozpoznany). Fragmentacja stanowi pewnà naturalnà konsekwen11
12
13

Dokument jest dost´pny na www.mf.gov.pl.
Pozytywnym wyjàtkiem jest Rada ds. Przekszta∏ceƒ W∏asnoÊciowych w formule z poczàtku lat 90.
„Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita∏owych” – rocznik 2004.
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cj´ sposobu rodzenia si´ tego rynku. Jest to pewien etap, a nie stan statyczny.
Wa˝ne, aby etap ten trwa∏ jak najkrócej.
Rynek kapita∏u ryzyka w Polsce zrodzi∏ si´ g∏ównie na skutek dzia∏ania
znacznych oddolnych si∏ rynkowych. Na poczàtku lat 90., wraz ze stabilizacjà gospodarki, w Polsce zacz´∏y si´ lokowaç fundusze oparte g∏ównie o kapita∏y zagranicznych instytucji finansowych (Polish Private Equity Funds, Pioneer Poland
Fund i inne). Podmioty te korzysta∏y z przywileju pierwszeƒstwa, uzyskujàc dost´p do najciekawszych projektów inwestycyjnych, które g∏ównie zwiàzane by∏y
z procesem prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych. Wraz z dalszà stabilizacjà warunków gospodarowania i pojawieniem si´ znacznego wzrostu gospodarczego, Polska jeszcze bardziej zwi´kszy∏a swojà atrakcyjnoÊç inwestycyjnà, przyciàgajàc nowe kapita∏y. Pod koniec lat 90. nastàpi∏ dalszy wysyp funduszy. Fakt,
˝e Êrodki te pochodzi∏y g∏ównie od du˝ych inwestorów instytucjonalnych, mia∏
znaczny wp∏yw na modus operandi rynku private equity. Podbija∏o to Êrednià wielkoÊç funduszu, zmuszajàc do anga˝owania si´ w coraz to wi´ksze projekty (aby
nie rozpraszaç portfela).
Du˝y wp∏yw na kszta∏t rynku mia∏a równie˝ uniwersalna kolizja pomi´dzy
liniowym charakterem relacji op∏ata za zarzàdzanie/wielkoÊç funduszu (2–5% od
wartoÊci aktywów), a nieliniowym (skokowym) kszta∏towaniem si´ kosztów zarzàdzania funduszem. Relacja ta oznacza∏a, ˝e im mniejszy fundusz, tym wi´ksza cz´Êç jego kapita∏ów jest konsumowana przez koszty zarzàdzania. Z punktu
widzenia inwestorów taka sytuacja by∏a nieop∏acalna i ryzykowna. Konsekwencjà takiego niedopasowania rozk∏adu kosztów i przychodów jest naturalna tendencja fund managerów do omijania ni˝szych segmentów rynku (czyli segmentu
venture capital) i ubiegania si´ g∏ównie o zarzàdzanie takimi Êrodkami, które
gwarantujà pewien minimalny standard wynagrodzenia tej profesji14.
Zwi´kszona poda˝ kapita∏ów na rynek private equity doprowadzi∏a do jego
o˝ywienia, fundujàc nam jednak w sposób niezamierzony, zwi´kszenie fragmentacji, czyli rozdêwi´ku w stosunku do segmentu venture capital. Chocia˝ chronologicznie na rynku jako pierwsza pojawi∏a si´ inicjatywa czynnika publicznego15
(Polsko-Amerykaƒski Fundusz Przedsi´biorczoÊci, Caresbac), oddzia∏ywanie tego
elementu w ca∏ym interesujàcym nas okresie (czyli od 1990 roku) by∏o stosunkowo s∏abe. AktywnoÊç podejmowa∏y g∏ównie zagraniczne instytucje pomocowe,
natomiast zaanga˝owanie czynników krajowych by∏o znikome. Szkoda, ˝e wraz
z wygasaniem pomocy zagranicznej, substytucji nie przejmowa∏y czynniki krajowe. Zabrak∏o w tym wzgl´dzie dalekowzrocznoÊci.
14

15

W krajach, które przesz∏y transformacj´ gospodarczà, koszty zarzàdzania funduszami dodatkowo
podwy˝szane sà poprzez niew∏aÊciwà infrastruktur´ prawnà oraz niski poziom obrotu gospodarczego.
Tamowicz P., Wspieranie rynku venture capital przez w∏adze publiczne, IBnGR, 1999, s. 19.

Rynek kapita∏u ryzyka w Polsce

19

Aby mówiç o pe∏nej strukturze rynku, trzeba wspomnieç o segmencie inwestorów nieformalnych (business angels) oraz o venture capital, czyli funduszach dla projektów absorbujàcych nie wi´cej ni˝ 3–4 mln z∏16. PowinniÊmy powiedzieç tak˝e o dzia∏alnoÊci inwestycyjnej du˝ych korporacji, okreÊlanej mianem
corporate venturing lub corporate venture capital.
Drogi narodzin polskich business angels sà najprawdopodobniej dwie: po
pierwsze, akumulacja doÊwiadczenia biznesowego i kapita∏u w oparciu o konsulting
(w szczególnoÊci inwestycyjny), a nast´pnie przejÊcie do inwestowania i budowania
w∏asnego portfela oraz po drugie, przejÊcie na pozycje inwestora kapita∏owego po
sprzeda˝y (ca∏kowitej lub cz´Êciowej) w∏asnej firmy. Obie Êcie˝ki sà niezwykle efektywne ze wzgl´du na tworzenie zasobów rynku business angels. Dochodzi tu bowiem do po∏àczenia realnego doÊwiadczenia biznesowego z kapita∏em.
Rynek business angels z oczywistych wzgl´dów jest w fazie zalà˝kowej.
Z uwagi na brak jakichkolwiek badaƒ empirycznych i analiz ma∏o jest informacji na temat jego aktualnego stanu oraz problemów rozwojowych. Z ca∏à pewnoÊcià istnieje pewna grupa indywidualnych inwestorów, która dokona∏a pierwszych inwestycji niepublicznych. Âwiadczà o tym takie przyk∏ady, jak: dzia∏alnoÊç
inwestycyjna za∏o˝ycieli Europejskiego Funduszu Leasingowego czy spó∏ki Lukas. Znane sà tak˝e przyk∏ady business angels dzia∏ajàcych poprzez proste wehiku∏y inwestycyjne, np. Advanced Technologies Investors (Betacom). Niewiele jest
dost´pnych informacji o mniejszych inwestycjach, opartych wy∏àcznie o rynek
niepubliczny i bardziej zbli˝onych do klasycznego rozumienia business angels –
inwestycja rz´du co najwy˝ej kilkudziesi´ciu tys. dolarów.
Nieaktywny potencja∏ rynku business angels pozostaje zapewne kilkanaÊcie razy wi´kszy od zasobów, które sà ju˝ u˝ytkowane. W sposób bardzo uproszczony mo˝na szacowaç, ˝e przy 100 tys. osób dysponujàcych majàtkiem wartoÊci
nie mniejszej ni˝ 1 mln z∏ jakieÊ 5% z nich, czyli 5 tys., mo˝e pod wzgl´dem
awersji do ryzyka biznesowego oraz innych cech pasowaç do klasycznego profilu
europejskiego business angel. Liczba ta mo˝e byç nawet wi´ksza ze wzgl´du na
fakt zani˝ania przez przedsi´biorców swoich dochodów17. JeÊli nawet zdecydujemy si´ na ostr˝niejsze szacunki (np. 1–2%), to i tak potencja∏ jest znaczàcy. Zak∏adajàc, ˝e pojedynczy business angel jest w stanie w danym roku efektywnie
zarzàdzaç portfelem od jednej do kilku inwestycji, rynek ten móg∏by rocznie obs∏u˝yç ponad kilkaset firm. By∏yby to firmy o najwi´kszych perspektywach rozwojowych, najbardziej innowacyjne, a wi´c takie, które dawa∏yby gospodarce spory efekt mno˝nikowy.
16

17

Wi´ckowski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsi´biorstw, PWN, Warszawa,
1997, s. 109.
Na podstawie rozmowy z Wojciechem Do∏kowskim – prezesem PolBAN.
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Aby u∏atwiç rozwój tak delikatnego segmentu rynku venture capital, opierajàcego si´ w du˝ym stopniu na pomys∏owoÊci i aktywnoÊci jednostki, powinniÊmy skoncentrowaç si´ na otwieraniu drogi do dzia∏aƒ oddolnych, udra˝nianiu
wàskich garde∏ i jedynie nieznacznej delikatnej interwencji odgórnej. PowinniÊmy uwierzyç w mo˝liwoÊci samoorganizacji tego rynku, a od paƒstwa oczekiwaç
promowania dobrych wzorców i uprzedzania zagro˝eƒ, podobnych do tych, które wystàpi∏y w przesz∏oÊci na innych tego typu rynkach.
W obszarze interwencji odgórnej wa˝nà rol´ odgrywajà bodêce podatkowe,
które cz´sto stosowane w Europie dla wsparcia business angels, jak równie˝ rynku
venture capital. Majà one na celu uatrakcyjnienie tego typu inwestycji poprzez
zmniejszenie awersji do ryzyka. Interesujàce w tej kwestii sà rozwiàzania brytyjskie (np. Enterprise Investment Scheme)18. Jednak w przypadku Polski wàtpliwe
jest, aby wprowadzenie zach´t podatkowych dla inwestycji typu business angels
czy w ogóle dla inwestycji kapita∏owych by∏o mo˝liwe. Zapowiedê budowy pewnej strategii podatkowego wsparcia rynku kapita∏owego pojawia si´ w dokumencie Agenda Warsaw City 2010. Program taki powinien mieç charakter horyzontalny i obejmowaç wszystkie segmenty – business angels, venture capital, private
equity, corporate venturing i gie∏d´.
Trudnym zadaniem b´dzie równie˝ aktywizacja segmentu funduszy venture
capital, chocia˝ z pozoru mo˝e si´ wydawaç, ˝e jest to bardzo proste. W wi´kszoÊci
êróde∏ s∏aboÊci tego segmentu upatruje si´ w kilku zagadnieniach: braku odpowiedniego wsparcia ze strony polityki publicznej, s∏abej poda˝y kapita∏ów ze strony
êróde∏ krajowych blokowanej przez nadmiernie rygorystyczne regulacje prawne19.

5. Podsumowanie
Podsumowujàc powy˝sze rozwa˝ania nas temat budowy rynku kapita∏u ryzyka,
mo˝na stworzyç zbiór pewnych celów i dzia∏aƒ, które mogà przys∏u˝yç si´ budowie
segmentu venture capital i tym samym zmniejszeniu luki kapita∏u private equity.
Rynek venture capital i private equity powinien byç w∏àczony do obiegu
myÊlenia o rynku kapita∏owym. Trzeba decydentom uÊwiadomiç, ˝e co najmniej
tyle samo uwagi powinni przywiàzywaç do rynku niepublicznego, jak i do rynku
publicznego. To ten pierwszy jest fundamentem gospodarki, a nie odwrotnie. Powinno si´ równie˝ umiej´tnie tworzyç klimat zainteresowania rynkiem kapita∏u
ryzyka, odpowiednio dobieraç argumenty i podejmowaç dzia∏ania, aby wygraç kon18

19

Campbell A., Birkinshaw J., Morrison A., Basten Batenburg Rob van., The Future of Corporate
Venturig: Choosing the Right Business Model, „MIT Sloan Management Review”, Fall 2003.
EVCA, Prywatne inwestycje kapita∏owe w Polsce, listopad 1996.
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kurencj´ z innymi segmentami rynku finansowego, o wzgl´dy polityków gospodarczych. Argumenty budowy krajowych zasobów przedsi´biorczoÊci i demokratyzacji dost´pu do kapita∏u wydajà si´ chyba najbardziej noÊne politycznie i u˝yteczne w staraniach o rozwój tego rynku.
Nale˝y pami´taç, ˝e ju˝ nied∏ugo ca∏y rynek mo˝e zostaç poddany ci´˝kiej
próbie. Pojawiajàca si´ moda na venture capital oraz praktycznie otwarte ju˝ podwoje funduszy strukturalnych mogà przyciàgaç ludzi o dobrych sercach, lecz
ma∏ej wiedzy inwestycyjnej. Konieczne jest podj´cie si´ trudnego i ˝mudnego zadania budowania rynku business angels, czyli promocji rynku i standardów dzia∏ania, stworzeniu pewnych minimalnych rozwiàzaƒ podatkowych, wspieraniu
sieci. Ten segment nieformalnego venture capital na pewno ju˝ w Êrednim okresie dobrze przys∏u˝y si´ pozosta∏ym instytucjom. Projektujàc bodêce podatkowe,
nale˝y planowaç je horyzontalnie dla ca∏ego rynku, a nie tylko pewnego fragmentu. Nie mo˝na doprowadzaç do sytuacji, gdzie jeden segment rynku b´dzie
si´ rozwija∏ kosztem innego. Taka konkurencja jest szkodliwa dla interesów naszej gospodarki. Zwi´kszanie gotowoÊci inwestycyjnej powinno staç si´ troskà
wszystkich instytucji dzia∏ajàcych na rynku finansowym i zyskaç wydatne wsparcie ze strony czynnika publicznego.
Segment venture capital powstanie tylko wtedy, gdy b´dzie na niego popyt
zarówno ze strony przedsi´biorstw, jak i ze strony inwestorów. Jest ma∏o prawdopodobne, aby takiego popytu w ogóle nie by∏o. Byç mo˝e ma on bardziej potencjalny ni˝ realny charakter. Nawet jeÊli tak jest, trzeba go wykreowaç, odkryç
nawet za cen´ pewnych kosztów i poÊwi´ceƒ. Sfinansowanie tych kosztów musi
na siebie wziàç czynnik publiczny, co nie wyklucza wsparcia ze strony sektora
komercyjnego. Oba te sektory muszà zdaç sobie spraw´, ˝e budowanie ∏adu instytucjonalnego (czyli mi´kkiej infrastruktury rynku) jest równie wa˝ne jak budowa autostrad. W przypadku venture capital potrzeba nam strategii sukcesu,
strategii wyjÊcia z zakl´tego kr´gu niemo˝noÊci, podejmowania dzia∏aƒ drobnych, do przesady ostro˝nych i na prób´.
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Nietypowe zachowania kursów walutowych?
Rynek walutowy charakteryzuje si´ najwy˝szà p∏ynnoÊcià ze wszystkich rynków
aktywów finansowych. Powodem takiego stanu jest jego globalny zasi´g, czas
oraz skala dzia∏ania – praktycznie 24 godziny na dob´, przy obrotach dziennych
przekraczajàcych nawet 1 miliard USD. Na takim rynku, gdzie transakcje sà dokonywane niemal bez przerwy, kursy walutowe sà sk∏onne do gwa∏townych zmian,
zw∏aszcza pod wp∏ywem informacji makroekonomicznych, politycznych lub innych. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e kursy te sà bardzo ulotne, a ich prognozowanie – skomplikowane i pracoch∏onne.
Sposoby prognozowania sà liczne, od najbardziej skomplikowanych, opierajàcych si´ na z∏o˝onych metodach matematycznych i statystycznych (sieci neuronowe oraz analiza szeregów czasowych), ale równie˝ przy wykorzystaniu takich metod, jak analiza po∏o˝enia gwiazd i Ksi´˝yca (badane przez m.in. Larry
Williams w 1979 roku), do mniej skomplikowanych, opartych na pewnych wzorach (analiza techniczna) w zasi´gu niemal ka˝dego analityka lub inwestora.
Bioràc pod uwag´ wszystkie te metody opracowywane przez banki, dealerów czy
instytucje finansowe, mo˝na sàdziç, ˝e dzi´ki nim ∏atwiej powinno si´ zawieraç
skuteczne transakcje na rynku walutowym, jednak tak si´ nie dzieje.
Z pewnoÊcià mo˝na stwierdziç, ˝e informacja jest obecnie dobrem bardziej
dost´pnym ni˝ kiedykolwiek wczeÊniej, co niewàtpliwie pomaga w podejmowaniu
produktywnych decyzji inwestycyjnych. Jednak równie˝ z tego samego powodu
b∏yskawicznie rozpowszechniajà si´ fa∏szywe informacje. G∏ówny problem zwiàzany z przewidywaniem kursów walutowych nie dotyczy nawet jakoÊci, ile ich
wcià˝ rosnàcej iloÊci. Wià˝e si´ ponadto z niepewnoÊcià inwestorów, w odniesieniu do wydarzeƒ rynkowych.
Kursy walutowe sà wyjàtkowo podatne na zachowanie inwestorów, którzy
z kolei swoje decyzje inwestycyjne opierajà na pewnych reakcjach psychologicznych. Skutki tych reakcji mogà si´ nieco ró˝niç od spodziewanych z punktu widzenia ekonomicznego. Opisany poni˝ej przyk∏ad jest zwiàzany ze stopami procentowymi.
Ogólnie rzecz bioràc, stopy procentowe stanowià bodêce lub bariery dla inwestowania w danym kraju lub rynku. Ich wzrost mo˝e sk∏oniç do transferowania kapita∏u do miejsca, gdzie stopy procentowe sà bardziej atrakcyjne. Z drugiej
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strony, inwestorzy mogà równie˝ przyjàç, ˝e wzrost stóp procentowych b´dzie
wynikaç z determinacji rzàdu do rozwiàzywania deficytu bud˝etowego.
Natomiast w przypadku spadku, prawdopodobnà reakcjà inwestorów stanie
si´ szukanie korzystniejszych rynków do ulokowania swojego kapita∏u, co powoduje zmniejszenie si´ inwestycji zagranicznych. To wywo∏uje spadek popytu na danà walut´, a w konsekwencji obni˝enie kursu walutowego wzgl´dem innej waluty.
Nie zawsze jednak wzrost lub spadek stóp procentowych doprowadzi do
odpowiadajàcego mu wzrostu lub spadku kursu waluty (krajowej). Taka sytuacja
nastàpi∏a na poczàtku stycznia 2004 roku, gdy kurs EUR/USD osiàgnà∏ nowy
szczyt na poziomie 1,2800 – to jest o 10% wy˝ej ni˝ w czerwcu 2003 roku (wtedy
Europejski Bank Centralny obni˝y∏ stopy procentowe) oraz o 50% wy˝ej ni˝
w 2002 roku, (minimalny poziom od czasu wprowadzenia euro)1. Takie zachowanie
daje si´ t∏umaczyç wyst´powaniem czynnika psychologicznego, gdy˝ inwestorzy
obawiajàc si´ co do dalszego spadku stóp procentowych, nabywajà d∏ugoterminowe
papiery wartoÊciowe.
Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wzrostu stopy procentowej,
kiedy to inwestorzy, obawiajàc si´ wzrostu deficytu bud˝etowego, przechodzà od
waluty krajowej na rzecz innej (zagranicznej). Takie zachowania sà niezmiernie
trudne do przewidzenia.
Nieco inna sytuacja powstaje, gdy istnieje przekonanie, i˝ po obni˝eniu
stóp procentowych dalsze spadki w przysz∏oÊci nie zajdà, a kursy walutowe spadnà tylko tymczasowo (w przedziale czasowym od 30 do 40 minut). Taki spadek
kursów walutowych mo˝e byç powiàzany z reakcjami gie∏dy papierów wartoÊciowych. Cz´sto zaobserwowano, i˝ przez pierwsze 30 minut trwajà „korekty”, podczas których nast´puje przewaga sprzeda˝y papierów wartoÊciowych nad kupnem tych papierów. To powoduje wycofywanie si´ kapita∏u z danej waluty (przy
za∏o˝eniu, ˝e wynikiem sprzeda˝y papierów wartoÊciowych, nast´puje wycofywaniu kapita∏u z danego kraju).
Mi´dzynarodowe czynniki (polityczne lub inne) majà równie˝ bardzo istotny
wp∏yw na rynek walutowy. Przyk∏adowà sytuacja tego typu, tj. reakcji rynku
przeciwnej do oczekiwaƒ jego uczestników, by∏ atak w Madrycie w marcu 2004 roku.
Niewàtpliwie po pewnym czasie by∏o ju˝ jasne, dlaczego kurs EUR/USD wzrasta∏
w b∏yskawicznym tempie, podczas gdy logiczny w tych okolicznoÊciach by∏by jego
spadek. Poczàtkowy tok rozumienia uczestników rynku przebiega∏ nast´pujàco:
1) w zwiàzku z obecnoÊcià europejskich si∏ zbrojnych w Iraku, mo˝na by∏o si´ obawiaç kolejnych ataków terrorystycznych w (innych krajach)
Europy;
1

Flying high, „The Economist”, Vol. 370, Nr 8357 z dnia 10 stycznia 2004 r., s. 55,
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2) takie obawy doprowadzà do braku inwestycji w krajach uczestniczàcych
w konfliktach wojennych;
3) brak nap∏ywu kapita∏u oznacza brak zainteresowania europejskà walutà, co ostatecznie doprowadzi do jej spadku.
W rzeczywistoÊci przebieg ca∏ego zdarzenia mo˝na zaÊ by∏o wyt∏umaczyç
nast´pujàco:
1) nale˝y szukaç waluty, która jest neutralna (a przy okazji, której kupno
nie „zaszkodzi” euro);
2) podj´to prób´ odpowiedzi na pytanie, który kraj w europie jest najbardziej neutralny? – Szwajcaria (waluta tego kraju ju˝ od dawna cieszy
si´ popularnoÊcià jako jedna z najbardziej bezpiecznych walut);
3) ze wzgl´du na uzale˝nienie szwajcarskiej gospodarki z krajami „Eurolandii”, bardzo szybko euro zareagowa∏o, odpowiadajàc silnym wzrostem.
Ta sytuacja okaza∏a si´ bardzo korzystna dla euro, które mog∏oby w przeciwnym przypadku znacznie straciç na wartoÊci.
Rysunek 1. Wykres EUR/USD (minutowy) z okresu 10–12 marca 2004 roku
EURUSD

WYBUCHY W MADRYCIE
ucieczka od USD do CHF
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1.244
1.243
1.242
1.241
1.240
1.239
1.238
1.237
1.236
1.235
1.234
1.233
1.232
1.231
1.230
1.229
1.228
1.227
1.226
1.225
1.224
1.223
1.222
1.221
1.220
1.219
1.218
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12

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Warto zwróciç uwag´ na pierwszy punkt i wyt∏umaczyç, dlaczego tak wa˝ne
by∏o nabywanie waluty, która nie zaszkodzi∏aby euro. Wià˝e si´ to z faktem, ˝e
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rynki kapita∏owe, finansowe i walutowe sà powiàzane ze sobà (dzia∏anie inwestorów na jednym rynku, wp∏ywa na kolejne), a portfel „du˝ych” inwestorów (ze
wzgl´du na dywersyfikacj´ ryzyka) nie sk∏ada si´ jedynie z jednego instrumentu
finansowego, lecz z wielu ró˝nych. Naturalne jest wi´c zachowanie, które nie zaszkodzi pozosta∏ym sk∏adnikom portfela.
Je˝eli np. portfel inwestorów sk∏ada si´ z akcji i walut (przyjmijmy: w Hiszpanii), to nabywanie obligacji ostatecznie – w uj´ciu ogólnym – pozwala zmniejszyç
prawdopodobieƒstwo wyst´powania strat w portfelu inwestycyjnym. Gdy wyst´pujà
takie wydarzenia, jak marcowy wybuch, to najprawdopodobniej straty b´dà wp∏ywaç
w wi´kszym stopniu na akcje i waluty (je˝eli sytuacja gospodarcza na to pozwoli).
Jeden z najbardziej niepokojàcych obecnie tematów – ropa naftowa – jest
ciekawym przedmiotem analizy wp∏ywu na rynek walutowy. Jest to bardzo wa˝ny surowiec z punktu widzenia skutków, jakie wywiera na poszczególne rynki finansowe, poniewa˝ wp∏ywa on na sytuacj´ finansowà firm wydobywajàcych ropy czy produkujàcych Êrodki transportu,ale te˝ agencji podró˝y, przedsi´biorstw
energetycznych itd., dochodzàc a˝ do finalnego konsumenta (wp∏ywa wi´c na ca∏à gospodark´).
Gwa∏towny wzrost cen ropy naftowej zanotowano ju˝ pod koniec marca
2004 roku. Wówczas wyst´powa∏a powszechna opinia, ˝e wzrost cen ropy naftowej
doprowadzi do znacznego os∏abienia waluty Stanów Zjednoczonych. Jednak najbardziej dotkni´tà walutà okaza∏ si´ japoƒski jen (¥ JPY). Tylko w kwietniu
2004 roku jen wzrós∏ z 103,80 (USD/JPY) (najni˝sze notowanie w kwietniu), do
109,30 (USD/JPY) – 15 kwietnia.
Tabela 1. Import Ropy do krajów OECD (I kwarta∏ 2004 r., Êrednie dzienne,
w milionach bary∏ek)
OECD
OECD – Europa
Ogó∏em
Import
Netto
Import
Brutto
Import
Brutto
z OPEC

OECD – spoza Europy

Ogó∏em
Wielka Inne
Korea
Stany
Francja Niemcy W∏ochy
Kanada Japonia
Inne
Europa
Brytania Europa
Po∏udniowa Zjednoczone

25861

8632

1811

2463

1681

–0,412

3089

–1,065

5739

2240

11440

–1,125

42408

18652

2315

2915

2175

1649

9598

1199

5844

2861

12377

1474

18578

4963

0,770

0,415

1202

0,197

2380

0,379

4981

2154

5391

0,710

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t33.xls, z dnia 16 listopada 2004.

Aby zrozumieç wp∏yw ropy naftowej na gospodark´ tych dwóch krajów, nale˝y je analizowaç osobno. Stany Zjednoczone i Japonia sà z najwi´kszymi im-
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porterami ropy naftowej na Êwiecie (tabela 1), jednak kraje te dzieli jedna zasadnicza ró˝nica: Japonia nie posiada zasobów naturalnych (zwiàzanych z pozyskiwaniem energii), w zwiàzku z czym importuje wszystkie rodzaje energii: rop´
naftowà, gaz naturalny oraz inne zasoby. Stany Zjednoczone sà z kolei (wed∏ug
OPEC – 2003) jednymi z najwi´kszych producentów (ok. 10 milionów bary∏ek
dziennie)2 ropy naftowej na Êwiecie. Bez g∏´bszej analizy polityki handlowej tych
dwóch krajów oraz bez badania bie˝àcych danych (importu i eksportu), trudno
by∏o si´ spodziewaç zachowania rynku w postaci znacznego os∏abienia japoƒskiego jena.
Tabela 2. Eksport ropy naftowej przez Stany Zjednoczone
Okres
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

(ogó∏em)
Styczeƒ
Luty
Marzec
Kwiecieƒ
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpieƒ
Wrzesieƒ
Paêdziernik
Listopad

Export (Ogó∏em)
w tys.
1026,601
74,845
1045,52
1024,167
1153,402
1051,884
1069,575
1079,628
1090,841
961,149
1077,695
972,467

Export (Ropy)
w tys.
12,433
6,163
7,698
19,328
54,658
26,094
44,975
17,717
13,204
34,66
25,368
12,2

Export (Produktów
ropy naftowej) w tys.
1014,168
742,287
1037,822
1004,84
1098,744
1025,791
1024,6
1061,911
1077,637
926,489
1052,327
960,267

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie „December 2004 Monthly Energy Review”, z www.tonto.eia.doe.gov/merquery/mer_data.asp?table=T03.01b, z dnia 28 grudnia 2004.

Jak ju˝ wspomniano, informacja odgrywa znacznà rol´ w przewidywaniu
kursów walutowych, a du˝a iloÊci tych informacji mo˝e doprowadziç do b∏´dnych
oczekiwaƒ inwestorów lub do nieoczekiwanych zmian rynkowych. Na przyk∏ad,
jeÊli oczekiwano spadku Êrodków trwa∏ych, a nastàpi∏ ich wzrost w obecnym
miesiàcu o 0,5%, mo˝e to oznaczaç korekt´ danych w dó∏ za miesiàc poprzedni;
w rzeczywistoÊci móg∏ nie zaistnieç ˝aden wzrost, lecz jest on wynikiem poni˝szej korekty danych3. W tabeli 2 zilustrowano omówiony przyk∏ad: inwestorzy
posiadajà informacje, ˝e poprzedni stan wynosi 1000 j., oczekiwano spadku do
985 j. a og∏oszono 994,95. RzeczywiÊcie nastàpi∏ spadek. W dwa dni póêniej (7 lutego) og∏aszano korekt´ w stosunku do stanu poprzedniego (1000 j.) na 990 j. To
oznacza w rzeczywistoÊci wzrost o 0,5% do stanu poprzedniego, a nie jego spadek.
2
3

„United States Country Analysis”, z www.eia.doe.gov/emeu/cabs/usa.html, z dnia 28.12.2004.
http://www.forex.com/forex_economic_indicators.html.
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Rynek walutowy charakteryzuje si´ bardzo wysokà p∏ynnoÊcià, co w odniesieniu do poprzedniego przyk∏adu oznacza, ˝e do momentu og∏oszenia korekt,
setki innych wiadomoÊci zwiàzanych z tym rynkiem zostajà og∏oszone poprzez
np. serwisy informacyjne (takie jak: Reuters, Bloomberg). W zwiàzku z tym
inwestorzy w mi´dzyczasie dokonujà kolejnych transakcji, opartych na tych informacjach i ostatecznie ta korekta danych w momencie og∏oszenia mo˝e ju˝ nie
mieç takiego znaczenia jakie mia∏aby wczeÊniej.
Tabela 3. B∏´dne oczekiwania na skutek korekt danych

Ârodki trwa∏e
oczekiwano
og∏oszono
korekta 7 lutego za miesiàc poprzedni

Stan w styczniu
(za grudzieƒ)
1000
–

5 luty
(za styczeƒ)
–
985
994.95

990

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Kolejnà ciekawà i stosunkowo cz´stà sytuacjà, zaobserwowanà na notowaniach kursu EUR/USD, jest spadek tego kursu mi´dzy godzinà 23:00 a 00:00
(czasem nawet do 01:00), po czym nast´puje jego wzrost. Opisany przypadek jest
nieco trudniejszy do wyt∏umaczenia, mo˝na si´ jednak zastanowiç nad przyczynami, które wp∏ywajà na takie zachowanie kursu.
Jak ju˝ wspomniano, na rynek walutowy mogà mieç wp∏yw ró˝ne sytuacje.
W tym przypadku wykluczono jednak zdarzenia losowe, gdy˝ zaobserwowany
spadek wyst´powa∏ nierzadko przez kilkanaÊcie dni w miesiàcu. Je˝eli wi´c nie
mo˝na uwzgl´dniç zdarzeƒ losowych, takich jak og∏oszenie wskaêników makroekonomicznych, znaczy to, ˝e przyczyny takiego zachowania muszà si´ cz´sto powtarzaç.
Najcz´stsze zdarzenia cykliczne (w odst´pach dziennych) wyst´pujà na
rynkach kapita∏owych – m.in. specyficznie otwarcia i zamkni´cia rynku papierów
wartoÊciowych. Gie∏dy dzia∏ajà niemal na ca∏ym Êwiecie w ró˝nych godzinach,
w zale˝noÊci od pozycji geograficznej danego kraju (lub gie∏dy). W tej konkretnej sytuacji (dot. EUR/USD) mo˝na braç pod uwag´ przede wszystkim gie∏dy papierów wartoÊciowych w krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych. Te
pierwsze zamykajà obrót oko∏o godziny 17:00, te drugie natomiast zamykajà si´
o ró˝nych godzinach. NYSE (New York Stock Exchange) zamyka notowania oko∏o 22:00 (czasu polskiego), tak samo NASDAQ (North American Securities Dealers Automated Quotations). Ten fakt oznacza, ˝e zainteresowanie amerykaƒskim dolara ust´puje i powoduje to os∏abienie tej waluty, co ostatecznie doprowadza
do spadku kursu EUR/USD. Ta sama sytuacja mo˝na wyst´powaç przy zamkni´-
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ciu europejskiego rynku kilka godzin wczeÊniej. Mo˝na wi´c przyjàç, ˝e wszelkie
ruchy EUR/USD, po zamkni´ciu europejskiego rynku sà skutkiem zainteresowania lub jego braku wzgl´dem amerykaƒskiej waluty.
Rysunek 2. Wykres EUR/USD (60 minutowy) w okresie kwiecieƒ–maj 2004 roku
EURUSD
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1.17
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èród∏o: opracowanie w∏asne.

Do tej pory by∏y analizowane konkretne przypadki zachowaƒ, odbiegajàce
od oczekiwaƒ uczestników. Warto jednak omówiç metody powszechnie u˝ywane
do przewidywania kursów walutowych, aby zrozumieç, czy takie nietypowe zachowania wyst´pujà na skutek samego funkcjonowania rynku, czy te˝ niedoskona∏oÊci stosowanych metod.
Pierwsza metoda, analiza fundamentalna, polega na analizie czynników ekonomicznych majàcych wp∏yw na kurs walutowy. Jest to skuteczna metoda w analizie d∏ugoterminowej (tzn. dla okresów d∏u˝szych ni˝ rok). Drugà najcz´Êciej
stosowanà metodà jest analiza techniczna opierajàca si´ na badania ruchów cenowych oraz skutków tych zmian.
Problem zwiàzany z analizà technicznà polega na tym, ˝e zastosowana jako jedyna mo˝e nie przynieÊç efektywnych wyników. W takim przypadku nale-
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˝a∏oby stosowaç równie˝ np. analiz´ fundamentalnà – a inaczej traktowaç jà jako praktycznie nieskutecznà. Jednak analiza techniczna jest bardziej efektywna,
gdy sytuacje ekonomiczne si´ nie zmieniajà, a jeÊli ju˝ nast´pujà takie zmiany,
to powinno si´ uwzgl´dniç je w poprzednich analizach.
Wady innych metod (np. szeregów czasowych) polegajà na tym, ˝e opierajà si´ one na przesz∏ych zdarzeniach, które niewàtpliwie rzadko powtarzajà si´
w przysz∏oÊci. Do niedoskona∏oÊci tych metod zalicza si´ równie˝ rodzaj prowadzonej analizy: mianowicie nie analizujà one skutków pojedynczych zdarzeƒ, ale
integrujà je z pozosta∏ymi.
Ka˝dy inwestor stosuje takà metod´, która uwa˝a za najbardziej skutecznà oraz wykorzystuje ró˝ne kryteria w konstruowaniu swoich badaƒ, co ostatecznie przy zawieraniu transakcji, wp∏ywa na kurs walutowego w ró˝noraki
sposób. Trudno jest wi´c stwierdziç, co wp∏ywa w najwi´kszym stopniu na kurs
walutowy – czynniki makroekonomiczne, kryteria badawcze czy te˝ skutecznoÊç
analizy lub naturalne zainteresowanie danym kursem walutowym.
Omawiane przypadki nie stanowià precyzyjnej odpowiedzi na pytanie o przyczyny nietypowych zachowaƒ kursów walutowych, lecz stanowià jedynie prób´
zwrócenia uwagi i wyt∏umaczenia pojedynczych przypadków.

Patrycja Barszczak
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Zamówienia publiczne w Êwietle dyscypliny
finansów publicznych
1. Wprowadzenie
17 grudnia 2004 roku Sejm RP uchwali∏ ustaw´ o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych1, która zacznie obowiàzywaç od dnia 1 lipca
2005 roku. W zwiàzku z powy˝szym przestanà obowiàzywaç regulacje zawarte
w dziale V ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych2.
Nowa ustawa kompleksowo reguluje materi´ i procedur´ odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nawiàzuje do niektórych dotychczasowych rozwiàzaƒ, zawiera jednak i nowe uregulowania. Przede wszystkim rozszerza kràg podmiotów, które b´dà ponosi∏y odpowiedzialnoÊç za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych. Nale˝à do nich nie tylko kierownik jednostki
sektora finansów publicznych i pracownicy tych jednostek, którym powierzono
okreÊlone obowiàzki w zakresie gospodarki finansowej, lecz tak˝e osoby gospodarujàce Êrodkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. OdpowiedzialnoÊci b´dà równie˝ podlegaç osoby wchodzàce w sk∏ad organu wykonujàcego bud˝et lub plan finansowy jednostki sektora
finansów publicznych, jednostki spoza sektora finansów publicznych otrzymujàcej Êrodki publiczne lub zarzàdzajàcego mieniem tych jednostek. Zmiany dotyczà
równie˝ zakresu przedmiotowego ustawy. Nieco inaczej ni˝ dotychczas uregulowano czyn zwiàzany z wykorzystaniem Êrodków publicznych przekazanych w formie dotacji (art. 8 i 9 ustawy). Zgodnie z obowiàzujàcym obecnie stanem prawnym, naruszenie dyscypliny finansów publicznych zwiàzane z dysponowaniem
dotacjà mog∏o byç pope∏nione przez beneficjenta dotacji. Nowa ustawa przewiduje zarówno odpowiedzialnoÊç beneficjenta, jak i udzielajàcego dotacji.
Wprowadzenie do katalogu czynów stanowiàcych naruszenie dyscypliny finansów publicznych czynu polegajàcego na przekazaniu dotacji z naruszeniem
zasad lub trybu jej udzielania, nierozliczenie lub nieterminowe rozliczenie dotacji oraz nieustalenie kwoty dotacji podlegajàcej zwrotowi do bud˝etu paƒstwa powinno zdyscyplinowaç urz´dników udzielajàcych dotacji, usprawniç system ich
1
2

Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114.
Tekst jednolity: 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148.
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przekazywania, a przede wszystkim kontrol´ nad prawid∏owoÊcià wykorzystywania Êrodków publicznych. Istotna jest równie˝ zmiana dotyczàca naruszenia dyscypliny finansów publicznych zwiàzanego z udzieleniem zamówieƒ publicznych
(art. 17). Na podstawie obecnie obowiàzujàcych przepisów art. 138 ust. 1 pkt 12
ustawy o finansach publicznych naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
jest udzielenie zamówienia publicznego, z naruszeniem zasad lub trybu post´powania przy udzieleniu zamówienia publicznego, okreÊlonych ustawà z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówieƒ publicznych. Nowa ustawa odmiennie okreÊla
czyn naruszenia dyscypliny finansów publicznych zwiàzany z zamówieniami publicznymi3.

2. Kontrola prawid∏owoÊci udzielania zamówieƒ publicznych
Zgodnie z rozdzia∏em 3 ustawy Prawo zamówieƒ publicznych, kontrol´ udzielania zamówieƒ publicznych przeprowadza Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych.
Jej celem jest sprawdzenie zgodnoÊci post´powania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy. Wszcz´cie kontroli nast´puje poprzez dor´czenie zamawiajàcemu
˝àdania przekazania kopii dokumentacji post´powania o udzielenie zamówienia
potwierdzonych za zgodnoÊç z orygina∏em przez kierownika zamawiajàcego. Powy˝sze potwierdzenie za zgodnoÊç z orygina∏em ma miejsce tak˝e, gdy kontrola
uprzednia – przed zawarciem umowy – jest wszczynana z urz´du (na podstawie
art. 167 p.z.p.). Kopie dokumentów potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em stanowià wartoÊç dowodowà oryginalnych dokumentów. Prezes Urz´du Zamówieƒ
Publicznych mo˝e ˝àdaç od kierownika zamawiajàcego niezw∏ocznego przekazania kopii dokumentów zwiàzanych z post´powaniem o udzielenie zamówienia potwierdzonych za zgodnoÊç z orygina∏em. Dotyczy to kopii innych dokumentów
zwiàzanych z post´powaniem, niestanowiàcych za∏àczników do protoko∏u post´powania. Prezes Urz´du mo˝e tak˝e ˝àdaç od kierownika zamawiajàcego oraz od
pracowników zamawiajàcego udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym,
pisemnych wyjaÊnieƒ w sprawach dotyczàcych przedmiotu kontroli (art. 164 ust. 1
i 2 p.z.p.)4.
Z kontroli sporzàdza si´ protokó∏ kontroli, który zawiera w szczególnoÊci:
• nazw´ i adres zamawiajàcego,
• dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli,
• imiona i nazwiska kontrolujàcych,
3

4

A. KoÊciƒska-Paszkowska, Naruszenie dyscypliny finansów – nowe przepisy, Monitor zamówieƒ publicznych 2005, Nr 2, s. 3.
D. Szczepaƒski, Kierownik zamawiajàcego, Zamówienia publiczne – Doradca 2005, Nr 2, s. 13 i nast.
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• oznaczenie post´powania o udzielenie zamówienia, które by∏o przedmiotem kontroli,
• informacj´ o stwierdzeniu naruszeƒ oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych,
• wyszczególnienie za∏àczników.
Po przeprowadzeniu kontroli Prezes Urz´du niezw∏ocznie przesy∏a zamawiajàcemu informacj´ o jej wyniku. Informacja o wyniku kontroli stanowi za∏àcznik
do protoko∏u kontroli oraz do protoko∏u post´powania o udzielenie zamówienia.
W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urz´du mo˝e:
• zawiadomiç w∏aÊciwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
• na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà, o której mowa w dziale 7 ustawy Prawo zamówieƒ publicznych,
• wystàpiç do sàdu o stwierdzenie niewa˝noÊci umowy w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

3. Co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w Êwietle ustawy prawo zamówieƒ publicznych
Zgodnie z delegacjà art. 17 ustawy o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi
udzielenie zamówienia publicznego:
• wykonawcy, który nie zosta∏ wybrany w trybie okreÊlonym w przepisach
o zamówieniach publicznych,
• z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczàcych:
– przes∏anek stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia publicznego,
– obowiàzku zamieszczenia og∏oszenia w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
– obowiàzku uzyskania wymaganej zgody Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych,
• którego przedmiot lub warunki zosta∏y okreÊlone w sposób naruszajàcy
zasady uczciwej konkurencji,
• z innym ni˝ wymienione naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, je˝eli naruszenie to mia∏o wp∏yw na wynik post´powania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego:

34

Patrycja Barszczak

• bez zachowania formy pisemnej,
• na czas nieoznaczony, z wy∏àczeniem przypadków okreÊlonych w przepisach o zamówieniach publicznych,
• na czas d∏u˝szy ni˝ 3 lata bez wymaganej zgody Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych,
• przed ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu z naruszeniem przepisów
o zamówieniach publicznych.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
• uniewa˝nienie post´powania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, okreÊlajàcych przes∏anki
upowa˝niajàce do uniewa˝nienia tego post´powania;
• niez∏o˝enie przez cz∏onka komisji przetargowej lub innà osob´ wyst´pujàcà
w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiajàcego oÊwiadczeƒ wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych;
• niewy∏àczenie z post´powania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegajàcej wy∏àczeniu z takiego post´powania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
• zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych;
• dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych
do pope∏nienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wskutek zaniedbania lub niewype∏nienia obowiàzków w zakresie kontroli finansowej.
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych uwa˝a si´ za pope∏nione w czasie, w którym sprawca dzia∏a∏ lub zaniecha∏ dzia∏ania, do którego byt obowiàzany.
OdpowiedzialnoÊç jest ponoszona zarówno za umyÊlne, jak i nieumyÊlne naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest pope∏nione umyÊlnie, je˝eli sprawca mia∏ zamiar je pope∏niç, to jest chcia∏ je pope∏niç albo przewidujàc
mo˝liwoÊç jego pope∏nienia na to si´ godzi∏.
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest pope∏nione nieumyÊlnie,
je˝eli sprawca nie majàc zamiaru jego pope∏nienia, pope∏ni∏ je jednak na skutek
niezachowania ostro˝noÊci wymaganej w danych okolicznoÊciach, mimo ˝e mo˝liwoÊç naruszenia dyscypliny finansów publicznych przewidywa∏ albo móg∏ przewidzieç. NieÊwiadomoÊç tego, ˝e dzia∏anie lub zaniechanie, stanowi naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, nie wy∏àcza odpowiedzialnoÊci, chyba ˝e nieÊwiadomoÊç by∏a usprawiedliwiona.
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4. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych
OdpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegajà:
• osoby wchodzàce w sk∏ad organu wykonujàcego bud˝et lub plan finansowy
jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymujàcej Êrodki publiczne lub zarzàdzajàcego mieniem tych jednostek,
• kierownicy jednostek sektora finansów publicznych,
• pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono
okreÊlone obowiàzki w zakresie gospodarki finansowej lub czynnoÊci przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych,
• osoby gospodarujàce Êrodkami publicznymi przekazanymi jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi
osoba:
• która pope∏ni∏a czyn naruszajàcy dyscyplin´ finansów publicznych okreÊlony przez ustaw´ obowiàzujàcà w czasie jego pope∏nienia,
• której mo˝na przypisaç win´ w czasie pope∏nienia naruszenia,
• która wyda∏a polecenie wykonania czynu naruszajàcego dyscyplin´ finansów publicznych.
Osoba, która naruszy∏a dyscyplin´ finansów publicznych wskutek wykonania polecenia prze∏o˝onego albo kierownika jednostki, albo dysponenta Êrodków publicznych, organu nadzorujàcego lub organu za∏o˝ycielskiego, nie ponosi
odpowiedzialnoÊci, je˝eli przed wykonaniem polecenia zg∏osi∏a pisemnie zastrze˝enie i, pomimo tego zastrze˝enia, otrzyma∏a pisemne potwierdzenie wykonania
polecenia albo polecenie nie zosta∏o odwo∏ane albo zmienione. W tym przypadku
odpowiedzialnoÊç ponosi osoba, która podpisa∏a si´ pod pisemnym poleceniem
wykonania polecenia, a przy braku takiego dokumentu osoba, która wyda∏a polecenie.
W przypadkach zas∏ugujàcych na szczególne uwzgl´dnienie mo˝na, bioràc
pod uwag´ rodzaj i okolicznoÊci naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub
w∏aÊciwoÊci i warunki osobiste sprawcy naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wymierzyç kar´ ∏agodniejszego rodzaju, a nawet odstàpiç od jej wymierzenia.
Jako okolicznoÊci ∏agodzàce mo˝na uwzgl´dniç w szczególnoÊci:
• dzia∏anie lub zaniechanie ze szczególnych pobudek lub w szczególnych warunkach, zas∏ugujàcych na uwzgl´dnienie,
• wyró˝nianie si´ przed pope∏nieniem naruszenia dyscypliny finansów publicznych wzorowym spe∏nianiem obowiàzków zawodowych,
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• przyczynienie si´ do usuni´cia szkodliwych nast´pstw naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub podj´cie o to staraƒ.
Ukaranie osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie ogranicza praw Skarbu Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych do dochodzenia odszkodowania za poniesionà szkod´.
Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych sà:
• upomnienie,
• nagana,
• kara pieni´˝na
• zakaz pe∏nienia funkcji zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi na okres od roku do 5 lat przez:
– kierownika, zast´pcy kierownika,
– dyrektora generalnego,
– cz∏onka zarzàdu,
– skarbnika,
– g∏ównego ksi´gowego lub zast´pcy g∏ównego ksi´gowego,
– kierownika lub zast´pcy kierownika komórki bezpoÊrednio odpowiedzialnej za wykonywanie bud˝etu lub planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych.
KaralnoÊç naruszenia dyscypliny finansów publicznych ustaje, je˝eli od
czasu jego pope∏nienia up∏yn´∏y 3 lata. Je˝eli jednak w tym okresie wszcz´to post´powanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych karalnoÊç ustaje z up∏ywem 2 lat od zakoƒczenia tego okresu. W razie stwierdzenia niewa˝noÊci prawomocnego postanowienia lub orzeczenia komisji orzekajàcej w sprawie o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, karalnoÊç ustaje po up∏ywie 2 lat od dnia
stwierdzenia niewa˝noÊci prawomocnego postanowienia lub orzeczenia. W razie
uchylenia prawomocnego postanowienia lub orzeczenia komisji orzekajàcej w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, karalnoÊç ustaje po up∏ywie
2 lat od dnia uchylenia prawomocnego postanowienia lub orzeczenia.
W razie wznowienia post´powania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych zakoƒczonego prawomocnym postanowieniem lub orzeczeniem, karalnoÊç ustaje po up∏ywie 2 lat od dnia wydania postanowienia o wznowieniu post´powania.
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5. Organy orzekajàce o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych
Organami orzekajàcymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji sà komisje orzekajàce w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Organem orzekajàcym w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych drugiej instancji jest G∏ówna Komisja Orzekajàca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.
Komisjami orzekajàcymi sà:
• wspólna komisja orzekajàca,
• resortowe komisje orzekajàce przy ministrach kierujàcych dzia∏em lub
dzia∏ami administracji rzàdowej,
• komisja orzekajàca przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
• regionalne komisje orzekajàce przy regionalnych izbach obrachunkowych.
Wspólna komisja orzekajàca orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych w zakresie realizacji bud˝etu paƒstwa w cz´Êciach:
• Kancelaria Sejmu,
• Kancelaria Senatu,
• Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
• Sàd Najwy˝szy,
• Naczelny Sàd Administracyjny,
• Trybuna∏ Konstytucyjny,
• Najwy˝sza Izba Kontroli,
• Rzecznik Praw Obywatelskich,
• Rzecznik Praw Dziecka,
• Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
• Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
• Instytut Pami´ci Narodowej – Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
• Krajowe Biuro Wyborcze,
• Paƒstwowa Inspekcja Pracy,
• Krajowa Rada Sàdownictwa.
Wspólna komisja orzekajàca orzeka równie˝ w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do jednostek otrzymujàcych Êrodki
publiczne przekazane z cz´Êci bud˝etu paƒstwa.
Resortowa komisja orzekajàca orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych w zakresie dotyczàcym:
• realizacji bud˝etu paƒstwa w cz´Êciach, którymi dysponuje minister kierujàcy dzia∏em lub dzia∏ami administracji rzàdowej,
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• organów i jednostek podleg∏ych lub nadzorowanych przez ministra oraz
jednostek im podleg∏ych lub przez nie nadzorowanych,
• innych jednostek otrzymujàcych Êrodki publiczne przekazane z cz´Êci bud˝etu paƒstwa lub innych Êrodków publicznych, którymi dysponuje minister.
Resortowa komisja orzekajàca przy ministrze w∏aÊciwym do spraw administracji publicznej orzeka tak˝e w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w zakresie dotyczàcym:
• osób pe∏niàcych funkcje wojewody, wicewojewody, dyrektora generalnego
urz´du wojewódzkiego i g∏ównego ksi´gowego cz´Êci bud˝etowej, której
dysponentem jest wojewoda,
• osób pe∏niàcych funkcje marsza∏ka województwa, cz∏onka zarzàdu województwa i g∏ównego ksi´gowego bud˝etu województwa (skarbnika województwa).
Komisja orzekajàca przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów orzeka
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotyczàcym:
• realizacji bud˝etu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
• samorzàdowych kolegiów odwo∏awczych,
• organów i jednostek nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz
jednostek im podleg∏ych lub przez nie nadzorowanych,
• osób pe∏niàcych funkcje:
– sekretarza stanu,
– podsekretarza stanu,
– dyrektora generalnego naczelnego lub centralnego urz´du administracji
rzàdowej,
– g∏ównego ksi´gowego cz´Êci bud˝etowej,
• innych jednostek otrzymujàcych Êrodki publiczne przekazane z cz´Êci bud˝etu paƒstwa lub innych Êrodków publicznych, którymi dysponuje Szef
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Regionalna komisja orzekajàca orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotyczàcym:
• jednostek samorzàdu terytorialnego, ich zwiàzków i stowarzyszeƒ,
• realizacji bud˝etu wojewody,
• jednostek podleg∏ych i nadzorowanych przez wojewod´,
• samorzàdowych jednostek organizacyjnych, w tym samorzàdowych osób
prawnych,
• innych jednostek otrzymujàcych Êrodki publiczne przekazane z bud˝etów
jednostek samorzàdu terytorialnego lub innych Êrodków publicznych,
którymi dysponujà te jednostki,
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• innych jednostek w zakresie Êrodków otrzymanych z bud˝etu wojewody
lub z innych Êrodków, którymi dysponuje wojewoda.

6. Zasady post´powania
Post´powanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest dwuinstancyjne. Obejmuje post´powanie wyjaÊniajàce prowadzone przez rzecznika dyscypliny, post´powanie przed komisjà orzekajàcà oraz post´powanie odwo∏awcze
przed G∏ównà Komisjà Orzekajàcà.
Stronami post´powania przed komisjà orzekajàcà i G∏ównà Komisjà Orzekajàcà sà obwiniony o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz oskar˝yciel. Oskar˝ycielem jest rzecznik dyscypliny, który wyst´puje z wnioskiem o ukaranie, a oskar˝ycielem przed G∏ównà Komisjà Orzekajàcà jest G∏ówny Rzecznik.
Nie wszczyna si´ post´powania, a wszcz´te umarza, gdy:
• zarzucanego czynu nie pope∏niono,
• w zarzucanym czynie brak jest znamion naruszenia dyscypliny finansów
publicznych,
• nastàpi∏o przedawnienie karalnoÊci,
• obwiniony zmar∏,
• obwiniony na mocy przepisów szczególnych nie podlega orzecznictwu
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• w sprawie o ten sam czyn, pope∏niony przez tego samego obwinionego,
zosta∏o wydane prawomocne postanowienie lub orzeczenie komisji orzekajàcej albo w tej samej sprawie przeciwko temu samemu obwinionemu
toczy si´ przed komisjà orzekajàcà wczeÊniej wszcz´te post´powanie,
• zachodzi inna okolicznoÊç wykluczajàca z mocy ustawy orzekanie w sprawie
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

7. Podsumowanie
Obowiàzujàca od dnia 1 lipca 2005 roku ustawa o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi kontynuacj´ dotychczasowej regulacji w tym zakresie, zawartej w Dziale V ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. Jednak nowa ustawa, co przemawia na jej korzyÊç:
• w sposób kompleksowy reguluje problematyk´ odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nie ma wi´c dotychczasowych
odniesieƒ w zakresie zasad post´powania w sprawach o naruszenie dys-
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cypliny finansów publicznych do przepisów karnych (Kodeksu wykroczeƒ
lub Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia),
• znacznie bardziej szczegó∏owo definiuje:
– zakres podmiotowy osób podlegajàcych odpowiedzialnoÊci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych,
– zakres przedmiotowy zachowaƒ powodujàcych odpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
wprowadza
takie zakresy naruszeƒ dyscypliny finansów publicznych, które
•
w dotychczasowym stanie prawnym nie mia∏y swoich odpowiedników. Szczególnie dotyczy to zamówieƒ publicznych oraz Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej,
• okreÊla czas pope∏nienia naruszenia,
• zapewnia dwuinstancyjnoÊç post´powania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kontrol´ sàdowà prawomocnych rozstrzygni´ç koƒczàcych post´powanie w toku instancji.

Aneta Ewa Rózga
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego
w Niemczech w oparciu o system
oszcz´dnoÊciowo-kredytowy
1. Wprowadzenie
Niemcy sà krajem o rozwini´tej gospodarce rynkowej, zgodnie z zasadami której,
mieszkanie traktowane jest jako towar, dobro o cechach ekonomicznych, a za zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, kreacj´ popytu mieszkaniowego odpowiedzialne jest przede wszystkim spo∏eczeƒstwo. Z drugiej strony, w∏adze rzàdzàce
krajem nie pozostajà zupe∏nie na uboczu wzgl´dem problemu mieszkaniowego
i nie ograniczajà swojego dzia∏ania tylko do regulacji prawnej sfery budownictwa
mieszkaniowego, usuwania organizacyjnych, technicznych barier dla jego rozwoju,
ale tak˝e bezpoÊrednio wspierajà go Êrodkami wydzielonymi z bud˝etu. Pomoc
finansowa paƒstwa dobrze dostosowana jest do realiów gospodarczych Niemiec,
gdy˝ g∏ówny nacisk k∏adzie ona na pobudzanie popytu inwestycyjnego, poprzez
motywowanie spo∏eczeƒstwa do oszcz´dzania, a nast´pnie wydatkowania zgromadzonych Êrodków na indywidualne cele mieszkaniowe. Stymulacyjny charakter anga˝owania Êrodków bud˝etowych w rozwój budownictwa mieszkaniowego i mieszkalnictwa objawia si´ ponadto dodatnio ukierunkowanym uzale˝nieniem
wartoÊci otrzymanego przez gospodarstwo domowe wsparcia finansowego od
wartoÊci wniesionego wk∏adu w∏asnego. Szczególnà troskà rzàd niemiecki otacza
Êrednio i s∏abiej zamo˝nà ludnoÊç, którà w∏aÊnie z uwagi na jej gorszà kondycj´
ekonomicznà, trudniej jest zach´ciç do oszcz´dzania i podejmowania prób samodzielnego zaspokojenia indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. Jednak równie˝ wzgl´dem tej grupy spo∏eczeƒstwa, paƒstwo stara si´ unikaç sytuacji zast´powania swoich obywateli w procesie zamiany potrzeb mieszkaniowych w efektywny
popyt na mieszkania, u∏atwiajàc im drog´ dost´pu do mieszkaƒ zwi´kszonym
wsparciem bud˝etowym, ale pod warunkiem wykorzystania do tego celu przede
wszystkim w∏asnych oszcz´dnoÊci. System finansowania celów mieszkaniowych
w Niemczech oparty jest zatem w silnym stopniu o oszcz´dnoÊci gospodarstw domowych, które wspomagane sà Êrodkami publicznymi i uzupe∏niane Êrodkami kredytowymi.
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Nawiàzujàc do cech kolejnych, wyodr´bnionych jako podstawowe, systemów kredytowania budownictwa mieszkaniowego1, jak i wy˝ej wskazanej, Êwiadomej i powszechnej prooszcz´dnoÊciowej postawy spo∏eczeƒstwa niemieckiego, wysoko rozwini´tej na gruncie kreacji popytu mieszkaniowego, skonstatowaç nale˝y,
˝e dominujàcym w Niemczech systemem kredytowania budownictwa mieszkaniowego jest system kontraktowy. W ramach systemu tego funkcjonujà specjalistyczne instytucje oszcz´dnoÊciowo-kredytowe w postaci kas oszcz´dnoÊciowo-budowlanych (Bausparkassen), których zadaniem jest otwieranie i prowadzenie
rachunków celowego oszcz´dzania swoich klientów, a nast´pnie udzielanie im
kredytów na cele mieszkaniowe.
Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybli˝yç ide´, g∏ówne za∏o˝enia,
zasady systemu oszcz´dnoÊciowo-kredytowego, odgrywajàcego w Niemczech szczególnà rol´ wÊród systemów kredytowania budownictwa mieszkaniowego. Zasadniczym powodem skupienia mojej uwagi w∏aÊnie na tym systemie, wchodzàcym
w obszar szeroko rozumianego finansowania celów mieszkaniowych jest wysoka
jego efektywnoÊç – zarówno spo∏eczna, jak i gospodarcza, natomiast wyboru Niemiec, jako kraju reprezentujàcego ten system dokona∏am nie tylko wykorzystujàc fakt skromniejszego jego znaczenia przy finansowaniu potrzeb mieszkaniowych w innych paƒstwach, w których mo˝na zaobserwowaç wyst´powanie tego
systemu, ale przede wszystkim o powszechne uznanie niemieckiego systemu
oszcz´dnoÊciowo-kredytowego za wzorcowy dla innych krajów. JednoczeÊnie zaznaczam, i˝ z uwagi na nadmiernà obszernoÊç pomijam w tym opracowaniu kwesti´ finansowego zaanga˝owania paƒstwa niemieckiego we wspieraniu celowego
oszcz´dzania, co jednak w ˝adnym stopniu nie umniejsza jej wagi i której poÊwi´ci∏am wiele miejsca w przygotowywanej rozprawie doktorskiej.

2. Geneza i ewolucja niemieckich kas
oszcz´dnoÊciowo-budowlanych (Bausparkassen)
Poczàtki niemieckich kas oszcz´dnoÊciowo-budowlanych si´gajà 1885 roku, kiedy
to za∏o˝ona zosta∏a w Bielefeld pierwsza niemiecka kasa oszcz´dnoÊciowo-budowlana dla ka˝dego (Bausparkasse fur Jedermann). Momentem prze∏omowym dla
rozwoju kas by∏ okres po I wojnie Êwiatowej (lata 1924–1929), co wynika∏o z pilnej koniecznoÊci odbudowy kraju, po∏àczonej z brakiem Êrodków finansowych na

1

Por. cztery rodzaje systemów kredytowania budownictwa mieszkaniowego, wskazane w pracy:
I. Herbst, Kontraktowy system kredytowania budownictwa mieszkaniowego, zasady i warunki stosowania, IGM, Warszawa 1992.
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budow´ nowych mieszkaƒ i domów. Po 1948 roku nastàpi∏o kolejne o˝ywienie dla
niemieckich kas oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, które dostarczajàc na korzystnych
warunkach kapita∏u na budownictwo mieszkaniowe po raz kolejny sprawdzi∏y
si´ przy odbudowie paƒstwa, zniszczonego w trakcie II wojny Êwiatowej. Nast´pne lata prowadzi∏y do dalszej rozbudowy i umacniania tego systemu, czego potwierdzeniem mo˝e byç intensywny przyrost liczby umów o celowe oszcz´dzanie,
zawartych przez kasy z jej klientami, których w 1948 roku by∏o 306 tys., podczas gdy w 1972 roku ju˝ 12,5 mln. W 1973 roku wprowadzone zosta∏o w ˝ycie
prawo o kasach oszcz´dnoÊciowo – budowlanych. Na poczàtku lat 80. zainteresowanie spo∏eczne oszcz´dzaniem w kasach, jak i kredytowaniem przy ich udziale budownictwa mieszkaniowego zmala∏o, co wiàza∏o si´ z przejÊciowym brakiem
zapotrzebowania na wolne lokale mieszkalne, których poda˝ w tym okresie przewy˝sza∏a popyt. Jednak˝e ju˝ w po∏owie lat 80. wzrós∏ popyt na nowe mieszkania, a wraz z nim post´powa∏ rozwój oszcz´dzania na cele mieszkaniowe. Progresywne ukierunkowanie popytu mieszkaniowego na poczàtku lat 90. wynika∏o
nie tylko z rozwoju gospodarczego kraju i wzrostu poziomu dochodów ludnoÊci
Êrednio i mniej zamo˝nej, która dà˝y∏a do nabycia na w∏asnoÊç zamieszkiwanych
mieszkaƒ, czy domów, ale tak˝e by∏o wynikiem zmian spo∏eczno-demograficznych, zmiany modelu gospodarstw domowych, wÊród których coraz cz´Êciej zaczyna∏y pojawiaç si´ m∏ode, samotne, samodzielnie utrzymujàce si´ osoby2.
Obserwowany w okresie powojennym, powszechny, intensywny rozwój oszcz´dzania na cele zwiàzane z budownictwem mieszkaniowym by∏ skutecznà próbà
radzenia sobie przez niemieckie spo∏eczeƒstwo z trudnà sytuacjà liczbowego niedoboru mieszkaƒ, po∏àczonego z wysokimi cenami nieruchomoÊci i jednoczeÊnie
niedostatkiem Êrodków kredytowych, po mo˝liwym do udêwigni´cia, zw∏aszcza
przez osoby Êrednio i mniej zamo˝ne koszcie. Wynikiem sukcesywnego, trwajàcego wiele lat rozwoju oszcz´dnoÊciowo-kredytowej formy finansowania potrzeb
mieszkaniowych ludnoÊci w Niemczech by∏o stopniowe uzale˝nienie rozwoju budownictwa mieszkaniowego i mieszkalnictwa od celowego oszcz´dzania. Aktualnie oszcz´dzanie na cele budowlane, mieszkaniowe stanowi nierozerwalnà cz´Êç
sk∏adowà niemieckiego systemu kredytowania budownictwa mieszkaniowego,
czego niewàtpliwym potwierdzeniem sà zamieszczone w tabeli 1 dane, dotyczàce
liczby kredytów na budownictwo mieszkaniowe, udzielonych przez uwzgl´dnione
instytucje w pierwszym kwartale 2003 i 2004 roku.

2

Na podstawie: Bausparkassen – Fachbuch 2000, Schriftleiter: W. Thomas, Deutcher Sparkassen
Verlag GmbH, Stuttgart 2000.
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Tabela 1. Kredyty na budownictwo mieszkaniowe w mln euro w pierwszym
kwartale 2003 i 2004 roku
I-III 2003

Instytucja
kredytujàca

Banki kredytowe
(Kreditbanken)
Banki landów
(Landesbanken)
Kasy oszcz´dnoÊciowe
(Sparkassen)
Centralne banki
spó∏dzielcze
(Genossenschaftliche
Zentralbanken)
Spó∏dzielnie kredytowe
(Kreditgenossenschaften)
Rzeczywiste instytucje
kredytowe
(Realkreditinstitute)
Kasy oszcz´dnoÊciowobudowlane
(Bausparkassen)
Banki specjalistyczne
(Banken mit
Sonderaufgaben)
Banki zagraniczne
(Auslandsbanken)

Kredyty
hipoteczne na
nieruchomoÊci
mieszkaniowe

Pozosta∏e
kredyty na
budownictwo
mieszkaniowe

I-III 2004

¸àcznie

Kredyty
Pozosta∏e
hipoteczne na
kredyty na
nieruchomoÊci budownictwo
mieszkaniowe mieszkaniowe

¸àcznie

%-owy
udzia∏ w
rynku w
I kwartale
2004 r.
w wartoÊci
∏àcznej

187726

48844

236570

185645

50656

236301

21,59

66221

17697

83918

66961

16725

83686

7,65

167991

123920

291911

213555

77095

290650

26,55

191

909

1100

28

777

805

0,07

100912

61460

162372

137584

32902

170486

15,57

146924

4506

151430

143628

5214

148842

13,6

81891

23377

105268

83119

24397

107516

9,82

30118

4274

34392

31199

5719

36918

3,37

15613

2522

18135

16514

2929

19443

1,78

Pozycja „banki kredytowe” obejmuje: du˝e banki (Grossbanken), banki regionalne i pozosta∏e banki
kredytowe (Regionalbanken und sonstige Kreditbanken) oraz filie banków zagranicznych (Zweigstellen auslandischer Banken).
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: http://www.bundesbank.de/stat/download/bankenstatistik/S11CATIB13641.PDF z dnia 22 czerwca 2004 roku.

Analizujàc kolejne dane tabeli 1, dotyczàce liczby udzielonych kredytów na
budownictwo mieszkaniowe przez wyodr´bnione w tabeli instytucje kredytowe nale˝y zauwa˝yç, ˝e zmiany badanych wielkoÊci, w dwóch okresach porównawczych, pierwszym kwartale 2003 i 2004 roku sà bardzo niewielkie i dlatego przyjàç mo˝na, i˝ udzia∏ w rynku udzielonych kredytów przez poszczególne instytucje,
w kolejnych momentach czasowych kszta∏tuje si´ na tym samym poziomie, oczywiÊcie przy mo˝liwych, niewielkich zmianach samej wartoÊci udzia∏u procentowego. Jak wynika z przeprowadzonych obliczeƒ, najwy˝szy procentowy udzia∏,
z punktu widzenia liczby udzielonych kredytów na budownictwo mieszkaniowe,
wÊród uwzgl´dnionych instytucji kredytujàcych majà w Niemczech kasy oszcz´d-
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noÊciowe (Sparkassen), które w I kwartale 2004 roku udzieli∏y na cele zwiàzane
z budownictwem mieszkaniowym ponad 1/4 ogó∏u tego rodzaju kredytów. Drugie
miejsce pod tym wzgl´dem (ponad 1/5 ca∏oÊci udzielonych kredytów na budownictwo mieszkaniowe) przypad∏o w udziale bankom kredytowym, ∏àczàcym w sobie
trzy grupy instytucji (du˝e banki, banki regionalne i pozosta∏e banki kredytowe
oraz filie banków zagranicznych). Pozosta∏e, uwzgl´dnione w tabeli podmioty,
uczestniczàce w finansowaniu celów, zwiàzanych z budownictwem mieszkaniowym zajmujà na tym rynku s∏absze pozycje. Z uwagi na szczególnà rol´ w finansowaniu budownictwa i mieszkalnictwa niemieckiego przez wyspecjalizowane instytucje oszcz´dnoÊciowo-kredytowe, jakimi sà kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane
(Bausparkassen), wska˝´ jeszcze, ˝e udzia∏ tych instytucji w kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego w I kwartale 2004 roku wynosi∏ niespe∏na 10%.

3. Charakterystyka niemieckiego systemu
oszcz´dnoÊciowo-kredytowego
3.1. Zasady funkcjonowania niemieckiego systemu
oszcz´dnoÊciowo-kredytowego oraz kas
oszcz´dnoÊciowo-budowlanych
Przechodzàc do pog∏´bionej charakterystyki niemieckiego systemu oszcz´dnoÊciowo-kredytowego, jako najwa˝niejszego w tym kraju systemu kredytowania budownictwa mieszkaniowego, rozpoczn´ od wyjaÊnienia poj´cia systemu Bausparen,
systemu oszcz´dzania na cele budowlane. Niemiecki system oszcz´dnoÊciowo-kredytowy, system Bausparen polega na dobrowolnym podj´ciu si´ celowego oszcz´dzania (oszcz´dzania na cele zwiàzane z budownictwem mieszkaniowym), co jest
czynnikiem warunkujàcym póêniejsze otrzymanie od specjalistycznej instytucji
oszcz´dnoÊciowo-kredytowej (kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlanej), pomocy finansowej. Pomoc t´ cechuje wysoka atrakcyjnoÊç cenowa, objawiajàca si´ du˝o ni˝szym oprocentowaniem kredytów, udzielanych przez kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane (Bausparkassen), ani˝eli oprocentowaniem innych, dost´pnych na rynku
kapita∏owym, mo˝liwych form finansowania.
Niemiecki system Bausparen, system oszcz´dzania na cele budowlane, mieszkaniowe funkcjonuje na zasadach organizacji samopomocowej, zespo∏owej samopomocy finansowej jego uczestników. Poprzez zawarcie z kasà oszcz´dnoÊciowo-budowlanà umowy celowego oszcz´dzania, oszcz´dzajàcy staje si´ cz∏onkiem
systemu Bausparen, w którym przechodzi przez dwie, zasadnicze dla tego systemu
fazy: faz´ oszcz´dzania i faz´ kredytowania. W fazie pierwszej, oszcz´dzajàcy
wnosi do systemu wk∏ad w∏asny (oszcz´dnoÊci), s∏u˝àcy wygenerowaniu kapita∏u,
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który w nast´pnej fazie trafiaç b´dzie, w postaci Êrodków kredytowych na budownictwo mieszkaniowe do kolejnych uczestników systemu. Z uwagi na to, ˝e
êród∏em pieniàdza kredytowego sà wy∏àcznie wp∏aty, dokonywane przez oszcz´dzajàcych w kasach, co powoduje zamkni´cie obiegu pieniàdza wewnàtrz kasy,
omawiany system oszcz´dnoÊciowo-kredytowy staje si´ niezale˝ny od zewn´trznego rynku kapita∏owego, a tak˝e charakterystycznych dla niego wahaƒ stóp
procentowych, wynikajàcych ze zmian w poziomie inflacji. Poniewa˝ zatem system Bausparen jest systemem zamkni´tym – czyli jest samofinansujàcy si´ –
mo˝na przyjàç twierdzenie, ˝e stanowi on rodzaj mini rynku kapita∏owego. Odci´cie obiegu pieniàdza w systemie oszcz´dzania na cele budowlane, od w∏aÊciwego rynku kapita∏owego jest zasadniczà przyczynà wysokiej atrakcyjnoÊci cenowej kredytu, kreowanego przez kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane, który cechuje
nie tylko ni˝sze, ale przede wszystkim stabilniejsze, wzgl´dem kredytów bankowych, oprocentowanie. OczywiÊcie pami´taç przy tym nale˝y, ˝e ni˝sza od rynkowej cena kredytów, udzielanych przez kasy wià˝e si´ dla oszcz´dzajàcego z odpowiednio ni˝szym oprocentowaniem gromadzonego w kasie wk∏adu w∏asnego.
Niemiecki system celowego oszcz´dzania w kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych jest, o czym by∏o ju˝ wspomniane, systemem zamkni´tym. Celem przybli˝enia idei zamkni´tego systemu oszcz´dzania na cele zwiàzane z budownictwem
mieszkaniowym, polegajàcej na samofinansowaniu pos∏u˝´ si´ poni˝szym, uproszczonym (pomin´ oprocentowanie oszcz´dnoÊci i kredytu) modelem3.
Przyjmuj´ za∏o˝enie, ˝e wyst´puje 10 osób, wyra˝ajàcych ch´ç celowego
oszcz´dzania w kasie oszcz´dnoÊciowo-budowlanej. Ka˝da z tych osób sk∏onna
jest wp∏aciç na indywidualny rachunek oszcz´dnoÊciowy w kasie 10 jednostek
pieni´˝nych rocznie. Ostateczna kwota, jakiej potrzebuje ka˝dy z oszcz´dzajàcych dla sfinansowania w∏asnych potrzeb mieszkaniowych, odpowiada 100 jednostkom pieni´˝nym. Z tego wynika, i˝ ka˝da z 10 osób oszcz´dzajàcych w kasie,
rocznie jest w stanie zgromadziç wk∏ad odpowiadajàcy wartoÊci 1/10 wymaganego kapita∏u, co jest równoznaczne z koniecznoÊcià odk∏adania przez ka˝dà z osób
10 jednostek pieni´˝nych przez 10 lat, celem zebrania wymaganej sumy. Je˝eli
jednak w pierwszym roku oszcz´dzania do kasy wp∏ynie ∏àcznie 100 jednostek
pieni´˝nych, stanowiàcych 10 odr´bnych wp∏at, ka˝da o wartoÊci 10 jednostek
pieni´˝nych, zebrana suma oka˝e si´ wystarczajàca do tego, aby ju˝ w pierwszym roku oszcz´dzania, jednemu z oszcz´dzajàcych mo˝na by∏o wyp∏aciç potrzebnà mu kwot´ (100 jednostek pieni´˝nych), która pozwoli mu pokryç planowane wydatki, zwiàzane z budownictwem mieszkaniowym. Zak∏adajàc dodatkowo,
˝e kredytobiorca ka˝dego roku b´dzie sp∏aca∏ 1/10, udost´pnionej mu przez kas´
3

Na podstawie: Bausparkassen – Fachbuch 2000, Schriftleiter: W. Thomas, op. cit.
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kwoty, czyli 10 jednostek pieni´˝nych, oka˝e si´, ˝e w drugim roku oszcz´dzania
do kasy ponownie wp∏ynie kwota, równa 100 jednostkom pieni´˝nym (9 wp∏at
i 1 sp∏ata), co znów stworzy podstaw´ do udzielenia drugiego ju˝ kredytu kolejnemu oszcz´dzajàcemu. Kontynuujàc takie post´powanie, co roku udost´pniç
mo˝na b´dzie Êrodki kredytowe nast´pnym z pozosta∏ych uczestników systemu,
a˝ do momentu, gdy w 10 roku oszcz´dzania sfinansowane zostanà potrzeby mieszkaniowe ostatniego oszcz´dzajàcego. Ostatnia, z poczàtkowych 10 oszcz´dzajàcych
osób otrzyma jednak ju˝ nie kredyt, ale zwrot sukcesywnie wp∏acanych Êrodków,
które po 10 latach oszcz´dzania utworzà kwot´ celowà 100 jednostek pieni´˝nych. Dla tej osoby oszcz´dzanie w kasie nie przyniesie wi´kszych korzyÊci, ni˝
gdyby oszcz´dza∏a ona przez ten czas indywidualnie. Celem wspólnego oszcz´dzania w kasie oszcz´dnoÊciowo-budowlanej jest jednak mo˝liwoÊç wczeÊniejszego otrzymania kredytu, ani˝eli po up∏ywie, uwzgl´dnionych w powy˝szym przyk∏adzie 10 lat. W tym przypadku przeci´tny czas oczekiwania na Êrodki kredytowe
stanowi 5,5 roku.
Powy˝szy przyk∏ad funkcjonowania systemu oszcz´dnoÊciowo-kredytowego,
jako systemu zamkni´tego mo˝e jednak okazaç si´ nie wystarczajàcy, poniewa˝
w praktyce nie wyst´pujà kasy, ograniczajàce liczb´ uczestników systemu do
pierwotnie przyj´tej grupy oszcz´dzajàcych. Oznacza to zatem, ˝e ka˝dego roku
do systemu mogà dochodziç nowe osoby oszcz´dzajàce, co skutkowaç b´dzie
wzrostem ca∏kowitej sumy oszcz´dnoÊci na rachunku w kasie, a przez to wzrostem liczby udzielonych w kolejnych latach kredytów4. W tym przypadku zamkni´cie
systemu Bausparen polegaç b´dzie wy∏àcznie na zachowaniu zasady finansowania poszczególnych oszcz´dzajàcych poprzez samofinansowanie (w oparciu o Êrodki,
które wp∏yn´∏y do systemu tylko od jego cz∏onków, jako wp∏aty lub sp∏aty). System ten jednak, w porównaniu do pierwotnego przyk∏adu cechowaç b´dzie otwartoÊç na pozyskiwanie nowych oszcz´dzajàcych, co oczywiÊcie nie znosi jego odr´bnoÊci od zewn´trznego rynku kapita∏owego.
Autonomia finansowa niemieckiego systemu oszcz´dnoÊciowo-kredytowego
wzgl´dem rynku kapita∏owego jest dla tego systemu niezwykle korzystna, z uwagi na bardzo ograniczonà elastycznoÊç tego systemu w odniesieniu do zmian koniunkturalnych. Spadek koniunktury – czego odzwierciedleniem mo˝e byç spadek dochodów realnych ludnoÊci, a przez to wzrost niech´ci do oszcz´dzania
i jednoczeÊnie korzystania ze Êrodków kredytowych banku z powodu ich rosnàcej
ceny – nawet, je˝eli doprowadzi do rezygnacji z dalszego oszcz´dzania w kasie
4

Rozszerzenie przedstawionego modelu na sytuacj´ dochodzenia do systemu celowego oszcz´dzania
kolejnych uczestników – por.: A. Nowak, Powiàzania niemieckiego systemu wspólnego oszcz´dzania na cele mieszkaniowe z globalnym popytem, w: red. E. Gostomski, „Perspektywy finansowania
budownictwa mieszkaniowego”, Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà, Gdaƒsk 1999.

48

Aneta Ewa Rózga

oszcz´dnoÊciowo-budowlanej wÊród cz´Êci dotychczasowych jej uczestników czy
obni˝enia dotychczasowego poziomu, wp∏acanych do kasy sk∏adek, stanowiàcych
wk∏ad w∏asny, nie wp∏ynie w wielkoÊci wprost proporcjonalnej na pogorszenie sytuacji finansowej kasy (mo˝liwe b´dzie wystàpienie jedynie mniej ni˝ proporcjonalnego ograniczenia ogólnej sumy oszcz´dnoÊci w kasie oraz akcji kredytowej).
Instrumentem obronnym kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlanej w sytuacji os∏abienia
koniunktury gospodarczej kraju jest sta∏e i du˝o ni˝sze od rynkowego oprocentowanie udzielanych kredytów. Z tego mo˝na wnioskowaç, ˝e najbardziej widocznym
skutkiem pogorszenia koniunktury mo˝e byç dla oszcz´dzajàcego w kasie wyd∏u˝enie czasu oczekiwania na udost´pnienie mu przez kas´ Êrodków kredytowych.
Instytucjami, obs∏ugujàcymi w Niemczech omawiany system celowego oszcz´dzania sà kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane (Bausparkassen). Ramy prawne tworzenia oraz funkcjonowania niemieckich kas oszcz´dnoÊciowo-budowlanych oraz
ca∏ego systemu oszcz´dzania na cele zwiàzane z budownictwem mieszkaniowym
i póêniejszego kredytowania tych celów stanowià przepisy prawa o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych5 i przepisy rozporzàdzenia o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych6. Zgodnie z treÊcià pierwszego ze wskazanych dokumentów prawnych,
kasy takie sà instytucjami kredytowymi, które prowadzà dzia∏alnoÊç nakierowanà na przyjmowanie od oszcz´dzajàcych wk∏adów oszcz´dnoÊciowych na cele
zwiàzane z budownictwem oraz udzielanie, z nagromadzonych wp∏at oszcz´dzajàcych, Êrodków w postaci po˝yczek pieni´˝nych, w ramach prowadzonej przez te
kasy dzia∏alnoÊci oszcz´dnoÊciowo-kredytowej na cele zwiàzane z budownictwem.
Dzia∏alnoÊç ∏àczàcà oszcz´dzanie i kredytowanie celów zwiàzanych z budownictwem mieszkaniowym mogà prowadziç tylko kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane7.
W dalszej kolejnoÊci, funkcjonowanie niemieckich kas oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, jako instytucji kredytowych podporzàdkowane jest przepisom niemieckiego prawa o post´powaniu kredytowym8. Prawo to mianem instytucji kredytowych okreÊla przedsi´biorstwa, które w zakresie swojej dzia∏alnoÊci podejmujà
si´ czynnoÊci bankowych, wymagajàcych, w sensie handlowym prowadzenia zorganizowanej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Do czynnoÊci bankowych cytowany dokument prawny zalicza mi´dzy innymi przyjmowanie Êrodków pieni´˝nych w posta5

6

7

8

Gesetz uber Bausparkassen (Bausparkassengesetz – BSpKG), w wersji opublikowanej 15 lutego 1991 r.,
BGB1. I S. 454, ze zm., http://www.bafin.de/gesetze/bauspar.htm z dnia 5 paêdziernika 2004 r.
Verordnung zum Schutz der Glaubiger von Bausparkassen (Bausparkassen – Verordnung – BSpKVO),
w wersji opublikowanej 19 grudnia 1990 r., BGB1. I S. 2947, ze zm., http://www.bafin.de/verordnungen/ba/basparkv.htm z dnia 5 paêdziernika 2004 r.
Prawo o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, w wersji opublikowanej 15 lutego 1991 r., BGB1.
I S. 454 ze zm., op. cit.
Gesetz uber das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG) z dnia 10 lipca 1961 r., BGB1. I S. 881,
w wersji opublikowanej 9 wrzeÊnia 1998 r., BGB1. I S. 2776 ze zm., http://www.bundesbank.de/download/bankenaufsicht/pdf/kwg_0407.pdf z dnia 5 paêdziernika 2004 r.
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ci wk∏adów oraz sp∏at Êrodków pieni´˝nych (roszczenie sp∏aty zosta∏o potwierdzone na piÊmie), bez wzgl´du na to, czy istnieje wynagrodzenie odsetkowe z tego tytu∏u (dzia∏alnoÊç depozytowa), a tak˝e udzielanie po˝yczek pieni´˝nych
i kredytów akceptacyjnych (dzia∏alnoÊç kredytowa)9. Ponadto, omawiane prawo
o post´powaniu kredytowym, wyjaÊnia sytuacje, w których przedsi´biorstwa mogà stosowaç w swojej nazwie wyra˝enie „kasa oszcz´dnoÊciowa” (Sparkasse), celem wskazania charakteru prowadzonej dzia∏alnoÊci.
Skupiajàc si´ w tym momencie na organizacji prawnej niemieckiego systemu oszcz´dnoÊciowo-kredytowego na cele zwiàzane z budownictwem mieszkaniowym, powróc´ do treÊci prawa o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, definiujàcego doÊç rozlegle poj´cie „celów mieszkaniowych”, jako celów oszcz´dzania
i kredytowania w rozumieniu przepisów powo∏anego aktu prawnego. Zgodnie z prawem o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, przeznaczeniem Êrodków pieni´˝nych, gromadzonych w takich kasach mo˝e byç budowa, remont, modernizacja
mieszkaƒ, budynków s∏u˝àcych celom mieszkalnym, zw∏aszcza w odniesieniu do
w∏asnych domów jednorodzinnych oraz mieszkaƒ w∏asnoÊciowych. Kredyty z kasy s∏u˝yç mogà równie˝ kupnie praw do trwa∏ego u˝ytkowania mieszkaƒ, kupnie gruntu pod budow´ i praw do budowy budynków, przeznaczonych na cele
mieszkalne. Dodatkowo, zgromadzone oszcz´dnoÊci wraz z kredytem mogà zostaç wykorzystane na sp∏at´ zobowiàzaƒ, których przyczynà by∏a realizacja wydatków, zwiàzanych z wczeÊniej wymienionymi celami.
Niemiecki system oszcz´dnoÊciowo-kredytowy oparty jest, o czym by∏o ju˝
wspomniane, na umowie celowego oszcz´dzania, zawieranej przez kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane ze swoimi klientami. Umowa ta stanowi fundament dla
wzajemnych Êwiadczeƒ osoby oszcz´dzajàcej oraz kasy. Podpisanie umowy oszcz´dzania na cele zwiàzane z budownictwem mieszkaniowym wià˝e si´ z ustaleniem
docelowej sumy umowy (sumy, do zaoszcz´dzenia której dà˝yç b´dzie klient
kasy). W zale˝noÊci od tego, na jakà kwot´ opiewa umowa celowego oszcz´dzania – która okreÊlana jest w sposób indywidualny, dostosowany do potrzeb finansowych oszcz´dzajàcego – wybrana zostaje równie˝ taryfa, wyznaczajàca wysokoÊç rat i cz´stotliwoÊç ich wp∏aty, zgodny oczywiÊcie z indywidualnymi
mo˝liwoÊciami p∏atniczymi klienta kasy. Na tej podstawie mo˝liwe jest okreÊle9

Prawo o post´powaniu kredytowym z dnia 10 lipca 1961 r., BGB1. I S. 881, w wersji opublikowanej 9 wrzeÊnia 1998 r., BGB1. I S. 2776 ze zm., op. cit. W dok∏adnym t∏umaczeniu niemieckie prawo o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych okreÊla je mianem instytucji kredytowych. Nast´pnie
mówi ono jednak o udzielaniu przez kasy po˝yczek, a nie kredytów na cele zwiàzane z budownictwem mieszkaniowym. Poniewa˝, jak wynika z treÊci, przytoczonego prawa o post´powaniu kredytowym, czynnoÊcià bankowà jest udzielanie „po˝yczek pieni´˝nych i kredytów akceptacyjnych” sàdz´, i˝ mo˝na przyjàç, ˝e w niemieckim systemie finansowania, wyra˝enia „po˝yczka” i „kredyt”
stosowane sà wymiennie (w polskim prawie funkcjonuje istotne rozró˝nienie obydwu tych poj´ç).
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nie przybli˝onego czasu, niezb´dnego dla zaoszcz´dzenia co najmniej 50%, czasami 40% docelowej sumy umowy, czyli kwoty uprawniajàcej do udost´pnienia
kredytu10. Zawarcie w treÊci umowy informacji, dotyczàcej minimalnego okresu
oszcz´dzania (od 18 miesi´cy, jednak zazwyczaj przynajmniej 2 lata)11, nie jest
jednoznaczne z ustaleniem terminu przydzia∏u Êrodków kredytowych, ale ten
problem rozwin´ nieco dalej. Czynnikiem podnoszàcym atrakcyjnoÊç fazy oszcz´dzania jest, mimo indywidualnie przyj´tej taryfy oszcz´dzania, brak jakichkolwiek restrykcji wzgl´dem terminów czy kwot kolejnych wp∏at, dokonywanych
przez oszcz´dzajàcego na poczet wyznaczonej sumy umowy. Oszcz´dzanie mo˝e
mieç zatem charakter regularny lub nieregularny, bez koniecznoÊci wyst´powania do kasy o zgod´ na zmian´ dotychczasowych warunków, zasad wp∏at. Umowa celowego oszcz´dzania okreÊla ponadto oprocentowanie wk∏adu oszcz´dnoÊciowego oraz warunki udzielenia kredytu, a tak˝e oprocentowanie kredytu.
Przyczynà zawarcia z kasà umowy oszcz´dzania na cele zwiàzane z budownictwem mieszkaniowym jest oczekiwanie przez oszcz´dzajàcego na uzyskanie, na korzystnych warunkach kredytu, s∏u˝àcego sfinansowaniu okreÊlonych
potrzeb mieszkaniowych. Po up∏ywie okresu oszcz´dzania klient kasy mo˝e wnioskowaç o udzielenie, przys∏ugujàcego mu kredytu, albo z niego zrezygnowaç, wycofujàc swoje oszcz´dnoÊci. Warto w tym momencie zaznaczyç, ˝e rezygnacja oszcz´dzajàcego z kredytu nie jest odbierana przez kasy jako zjawisko negatywne, gdy˝
Êwiadczenie jej klienta, polegajàce na wnoszeniu wk∏adu oszcz´dnoÊciowego, bez
koniecznoÊci Êwiadczenia zwrotnego, polegajàcego na póêniejszym jego kredytowaniu wp∏ywa korzystnie na p∏ynnoÊç systemu. WartoÊç kredytu odpowiada ró˝nicy mi´dzy docelowà sumà umowy oraz zgromadzonym wk∏adem oszcz´dnoÊciowym. PrzejÊcie oszcz´dzajàcego z fazy oszcz´dzania do fazy kredytowania
uwarunkowane jest zgromadzeniem minimalnego, wymaganego wk∏adu oszcz´dnoÊciowego, stanowiàcego z regu∏y, o czym by∏a ju˝ mowa, oko∏o 50% docelowej
sumy umowy, a tak˝e posiadaniem zdolnoÊci kredytowej i przedstawieniem wymaganych zabezpieczeƒ. Punkt czasowy spe∏nienia przez klienta kasy tych warunków, mimo, ˝e mo˝e odpowiadaç minimalnemu, zaznaczonemu w umowie odcinkowi czasowemu oszcz´dzania (od 18–24 miesi´cy), wcale nie musi si´ pokrywaç
10

11

90% portfela kredytowego kas oszcz´dnoÊciowo-budowlanych stanowià umowy, dla których relacja
mi´dzy oszcz´dnoÊciami, a kredytem kszta∏tuje si´ na poziomie 50% i 50% wzgl´dem zadeklarowanej sumy oszcz´dnoÊci, natomiast pozosta∏e 10% portfela kredytowego tych kas to umowy, dla których proporcje mi´dzy oszcz´dnoÊciami i kredytem odpowiadajà kolejno 40% i 60% – na podstawie:
W. Dominiak, Systemy oszcz´dnoÊciowo-kredytowe na mieszkanie w krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, IGM, Warszawa 1998. Por. tak˝e: Bausparkassen – Fachbuch 2000, Schriftleiter: W. Thomas, op. cit. oraz E. Gostomski, A. Nowak, Regulowanie p∏ynnoÊci w niemieckich kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, w: red. E. Gostomski, „Perspektywy finansowania...”, op. cit.
Na podstawie: Bausparkassen – Fachbuch 2000, Schriftleiter: W. Thomas, op. cit. oraz W. Dominiak,
Systemy oszcz´dnoÊciowo-kredytowe..., op. cit.
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z punktem czasowym przydzia∏u przez kas´ Êrodków kredytowych. Zgodnie
z prawem, kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane12, zawierajàc umowy celowego oszcz´dzania ze swoimi klientami, nie mogà zobowiàzaç si´ do wyp∏aty im Êrodków
kredytowych w ÊciÊle okreÊlonym momencie. Terminu tego kasy nie mogà jednoznacznie okreÊliç, gdy˝ jest on zale˝ny od wielu czynników, jak przede wszystkim ∏àczna suma wygenerowanych w danym momencie oszcz´dnoÊci do podzia∏u na kredyty, która ostatecznie zale˝y od si∏y i kierunku wyst´pujàcych odchyleƒ,
wzgl´dem pierwotnie przyj´tych wysokoÊci i terminów dokonywanych wp∏at
oszcz´dnoÊciowych. Aby jednak przybli˝yç minimalny czas oszcz´dzania, czyli oczekiwania na przydzia∏ Êrodków kredytowych, ju˝ po spe∏nieniu warunku zgromadzenia wymaganego wk∏adu oszcz´dnoÊciowego, jako element dodatkowy, decydujàcy o kolejnoÊci udost´pniania Êrodków kredytowych poszczególnym klientom
kasy wprowadzony zosta∏ tzw. wskaênik oceny umowy (Bewertungszahl des Bausparvertrages).
Wskaênik oceny umowy szacowany jest na podstawie relacji zgromadzonych na rachunku w kasie oszcz´dnoÊci oraz docelowej sumy umowy, przy uwzgl´dnieniu d∏ugoÊci okresu oszcz´dzania. WartoÊç tego wskaênika okreÊlana jest
w dwóch postaciach, jako docelowa wartoÊç wskaênika oceny umowy oraz minimalna wartoÊç wskaênika oceny umowy. Minimalna wartoÊç wskaênika oceny
umowy podana jest w regulaminie kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlanej, a zatem znana jest klientowi kasy w chwili zawarcia z nià umowy celowego oszcz´dzania
i przez ca∏y czas jej trwania. Precyzujàc minimalnà wartoÊç wskaênika oceny umowy, kasa uwzgl´dnia w∏asne mo˝liwoÊç Êwiadczeƒ kredytowych w perspektywie
d∏ugoterminowej. Poniewa˝ szacunek przysz∏ych mo˝liwoÊci finansowych kasy
oparty jest przede wszystkim na informacji, p∏ynàcej z bie˝àcych umów celowego oszcz´dzania (ich iloÊç, rodzaj zastosowanej taryfy, charakter odchyleƒ dokonywanych wp∏at, w stosunku do ich za∏o˝eƒ), niemo˝liwe staje si´ okreÊlenie sta∏ej i poprawnej, dla ca∏ego czasu funkcjonowania kasy, minimalnej wartoÊci
wskaênika oceny umowy. Z tego powodu, w sytuacjach, kiedy dotychczas stosowana wartoÊç minimalna omawianego wskaênika przestaje odpowiadaç d∏ugoterminowym zdolnoÊciom kasy w zakresie przydzia∏u kredytów ze zgromadzonych
oszcz´dnoÊci, mo˝liwa jest zmiana tej wartoÊci (dostosowanie jej do zmienionej
sytuacji oszcz´dnoÊciowo-kredytowej kasy), co oznacza zmian´ regulaminu kasy.
Minimalna wartoÊç wskaênika oceny umowy jest takà wartoÊcià, jakà musi osiàgnàç umowa celowego oszcz´dzania danego klienta, aby mog∏y zostaç przydzielone jemu przez kas´ Êrodki kredytowe.
12

Prawo o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, w wersji opublikowanej 15 lutego 1991 r., BGB1.
I S. 454 ze zm., op. cit.
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Moment osiàgni´cia minimalnej wartoÊci wskaênika oceny umowy nie musi
byç jednak to˝samy z chwilà postawienia przez kas´ do dyspozycji oszcz´dzajàcego Êrodków kredytowych, gdy˝ najwa˝niejszà kwestià staje si´ to, czy w danym
momencie kasa dysponuje zasobem Êrodków finansowych, wystarczajàcym do
wyodr´bnienia z niego dok∏adnie tylu kredytów, ile umów t´ wartoÊç osiàgn´∏o.
Poniewa˝ mo˝e si´ tak zdarzyç, ˝e w danym punkcie czasowym mo˝liwoÊci finansowe kasy oka˝à si´ niewystarczajàce dla zaspokojenia oczekiwaƒ kredytowych
wszystkich oszcz´dzajàcych, których umowy osiàgn´∏y minimalnà wartoÊç wskaênika, czynnikiem ostatecznie decydujàcym o kolejnoÊci przydzia∏u Êrodków kredytowych jest docelowa wartoÊç wskaênika oceny umowy, która mo˝e byç równa
lub wy˝sza od wartoÊci minimalnej.
Docelowa wartoÊç wskaênika oceny umowy, w odró˝nieniu od wartoÊci minimalnej nie jest okreÊlona w regulaminie kasy. Regulamin zawiera jedynie informacj´, ˝e przekroczenie wartoÊci docelowej uprawnia oszcz´dzajàcego do przydzielenia mu przez kas´ Êrodków kredytowych. Ustalanie docelowej wartoÊci
wskaênika oceny umowy realizowane jest przez kasy w odst´pach kwartalnych,
co odpowiada cz´stotliwoÊci podejmowanych przez kasy decyzji w sprawie przydzia∏u nowych kredytów. Poziom przyj´tej dla danego kwarta∏u wartoÊci docelowej zale˝y od wielkoÊci, znajdujàcych si´ w dyspozycji kasy funduszy do podzia∏u
na kredyty, które muszà byç wystarczajàce do tego, aby ka˝demu oszcz´dzajàcemu, którego umowa przekroczy∏a wyznaczonà wartoÊç docelowà mo˝na by∏o udzieliç z tych Êrodków kredytu. Minimalna d∏ugoÊç okresu oczekiwania na przydzia∏
Êrodków kredytowych, po zgromadzeniu wymaganego wk∏adu oszcz´dnoÊciowego
odpowiada zatem wielokrotnoÊci kwarta∏ów, potrzebnych do osiàgni´cia wartoÊci
wskaênika oceny umowy na poziomie docelowym.
Podsumowujàc powy˝sze rozwa˝ania, nale˝y stwierdziç, ˝e wskaênik oceny umowy s∏u˝y ocenie zjawisk, wynikajàcych z realizacji umowy celowego oszcz´dzania. W oparciu o cz´stotliwoÊç i poziom sukcesywnie wp∏acanych rat oszcz´dnoÊciowych, a tak˝e ich zmiany mo˝liwe jest zbadanie oraz ocenienie post´pów
w oszcz´dzaniu, wzgl´dem ka˝dego z klientów kasy. Na tej podstawie mo˝na dokonaç segregacji wszystkich umów kasy, zgodnej ze stopniem zaawansowania
tych umów. Takie post´powanie pozwala rozwiàzaç zasadniczy problem kolejnoÊci przydzia∏u Êrodków kredytowych poszczególnym oszcz´dzajàcym, którzy spe∏nili ju˝ warunek umowy, dotyczàcy zgromadzenia minimalnej, wymaganej kwoty oszcz´dnoÊci oraz up∏ywu minimalnego, wymaganego czasu oszcz´dzania.
Z wygenerowanych przez kas´ w danym momencie Êrodków finansowych, przeznaczonych na kredyty, najwczeÊniej kredyt zostanie udzielony temu oszcz´dzajàcemu, którego umowa w stosunku do pozosta∏ych b´dzie najbardziej zaawansowana. Osiàgni´cie odpowiednio wysokiego wskaênika oceny umowy mo˝e wynikaç,

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Niemczech w oparciu...

53

bàdê z odpowiednio d∏ugiego okresu oszcz´dzania stosunkowo niewielkich kwot,
bàdê te˝ z krótszego czasu gromadzenia oszcz´dnoÊci, ale przy zachowaniu wy˝szych wp∏at jednorazowych13.
Powy˝sze zasady – przybli˝ajàce kolejne etapy post´powania w procesie celowego oszcz´dzania, po∏àczonego z oczekiwaniem na udost´pnienie Êrodków
kredytowych – sà charakterystyczne dla tradycyjnych kredytów kontraktowych
(Bauspardarlehen), których udzielanie, poprzedzone zawsze wczeÊniejszym gromadzeniem wk∏adów oszcz´dnoÊciowych, stanowiàcych potencja∏ finansowy do
kreacji tych kredytów jest prawnie uznane za czynnoÊç, dla realizacji której powo∏ywane sà instytucje kas oszcz´dnoÊciowo-budowlanych. Jak wynika z dalszej
treÊci prawa o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych14, wÊród dodatkowych czynnoÊci, jakich mogà si´ podejmowaç te instytucje jest udzielanie tak˝e dwóch innych rodzajów kredytów, s∏u˝àcych celom zwiàzanym z budownictwem mieszkaniowym, a mianowicie kredytu wyprzedzajàcego (Vorausdarlehen) i kredytu
poÊredniego (Zwischendarlehen).
Kredytowanie wyprzedzajàce (bez oszcz´dnoÊci, natychmiastowe, zaliczkowe) polega na udost´pnianiu przez kas´ oszcz´dnoÊciowo-budowlanà Êrodków
kredytowych klientom, którzy podpisali z kasà umow´ celowego oszcz´dzania,
jednak nie wnieÊli jeszcze wk∏adu oszcz´dnoÊciowego. Docelowa suma umowy
musi pokrywaç si´ z kwotà przyznanego kredytu wyprzedzajàcego. Sp∏ata pierwszej
po∏owy kredytu wyprzedzajàcego dokonywana jest po up∏ywie oko∏o 8 lat oszcz´dzania, zebranymi oszcz´dnoÊciami wraz z naliczonymi odsetkami, natomiast celem sp∏aty drugiej po∏owy kredytu, klientowi kasy przydzielony zostaje kolejny
kredyt na warunkach typowych dla tradycyjnych kredytów kontraktowych, udzielanych przez kas´.
Kredytowanie poÊrednie (przejÊciowe, mostowe) jest bardziej zbli˝one do
kredytowania tradycyjnego, kontraktowego, ale jego celem jest skrócenie czasu
oczekiwania oszcz´dzajàcego na przydzia∏ Êrodków kredytowych, wzgl´dem niezb´dnego czasu oczekiwania przy kredytowaniu tradycyjnym. Czynnikiem decydujàcym o przyznaniu kredytu poÊredniego jest spe∏nienie przez oszcz´dzajàcego
podstawowych warunków, uprawniajàcych do starania si´ o kredyt kontraktowy,
dotyczàcych zgromadzenia minimalnego, wymaganego wk∏adu w∏asnego (40–50%
wartoÊci docelowej sumy umowy) oraz up∏ywu minimalnego, wymaganego okresu oszcz´dzania. W zale˝noÊci od relacji zgromadzonego wk∏adu oszcz´dnoÊcio13

14

Szerzej na temat wskaênika oceny umowy – por.: Bausparkassen – Fachbuch 2000, Schriftleiter:
W. Thomas, op. cit. oraz E. Gostomski, A. Nowak, Regulowanie p∏ynnoÊci w niemieckich kasach
oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, w: red. E. Gostomski, „Perspektywy finansowania...”, op. cit.
Prawo o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, w wersji opublikowanej 15 lutego 1991 r., BGB1.
I S. 454 ze zm., op. cit.
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wego wzgl´dem docelowej sumy umowy, kwota kredytu poÊredniego odpowiadaç
mo˝e 90% lub 100% przyj´tej, docelowej sumy umowy. Sp∏ata pierwszej po∏owy
kredytu realizowana jest z chwilà zgromadzenia przez klienta kasy ca∏ej wymaganej kwoty oszcz´dnoÊci, a na sp∏at´ drugiej po∏owy wykorzystywany jest kolejny, udzielony przez kas´ kredyt, tym razem tradycyjny, kontraktowy. Cechà kredytu poÊredniego jest jego krótkoterminowoÊç (musi on zostaç sp∏acony w okresie
2–3 lat)15.
Poniewa˝ kredyty wyprzedzajàce, jak i kredyty poÊrednie udzielane sà
przez kasy poza powszechnie przyj´tymi zasadami przydzia∏u tradycyjnych kredytów kontraktowych, istniejà prawne ograniczenia wykorzystywania do ich kreacji Êrodków finansowych, przeznaczonych do podzia∏u na kredyty kontraktowe.
Zgodnie z niemieckim prawem o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych16, celem
udzielenia kredytu innego, ani˝eli wynikajàcego ze skutecznej realizacji, zawartej z klientem umowy celowego oszcz´dzania, kasa powinna skorzystaç z kapita∏u obcego, pochodzàcego z zewn´trznego rynku kapita∏owego. Z uwagi na to, ˝e
pozyskanie kapita∏u z obcych êróde∏ jest kosztowniejsze ni˝ pozyskanie oszcz´dnoÊci klientów kasy, a ponadto czynnoÊç ta oznacza otworzenie si´ na zmiany koniunkturalne, odczuwane przez zewn´trzny rynek kapita∏owy, wszystkie te zjawiska odnajdujà swoje odzwierciedlenie w warunkach, na jakich udzielane sà
kredyty wyprzedzajàce i poÊrednie. W praktyce, kredytowanie wyprzedzajàce
i poÊrednie wià˝e si´ z prawie dwukrotnie wy˝szym oprocentowaniem, w stosunku do tradycyjnego kredytowania kontraktowego, co wynika z dostosowania jego poziomu do oprocentowania kredytów, oferowanych na rynku kapita∏owym.
Przygotowujàc mas´ finansowà do wyodr´bnienia kredytów wyprzedzajàcych
i poÊrednich, kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane mogà niekiedy na ten cel wykorzystywaç rezerwy finansowe, pochodzàce z oszcz´dnoÊci ich klientów (przyk∏adowo w sytuacji nie udzielenia kredytów kontraktowych z powodu nie dotrzymania okreÊlonych warunków umowy)17.
Podstawowym rodzajem kredytu, jaki udzielany jest przez kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane jest tradycyjny kredyt kontraktowy, warunkiem przyznania którego jest spe∏nienie przez oszcz´dzajàcego za∏o˝eƒ, zawartych w umowie celowego oszcz´dzania. Wywiàzanie si´ z warunków umowy, które scharakteryzowa∏am
ju˝ wy˝ej, skutkuje przydzia∏em Êrodków kredytowych w kwocie odpowiadajàcej
15
16

17

Na podstawie: W. Dominiak, Systemy oszcz´dnoÊciowo-kredytowe..., op. cit.
Prawo o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, w wersji opublikowanej 15 lutego 1991 r., BGB1.
I S. 454 ze zm., op. cit.
Por. Ibidem. O mo˝liwoÊci wykorzystania Êrodków finansowych, pochodzàcych z oszcz´dnoÊci klientów kasy, dla kredytowania wyprzedzajàcego i poÊredniego – por.: Rozporzàdzenie o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, w wersji opublikowanej 19 grudnia 1990 r., BGB1. I S. 2947 ze zm., op. cit.
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ró˝nicy mi´dzy docelowà sumà umowy, a zgromadzonym wk∏adem oszcz´dnoÊciowym. Postawienie przez kas´ do dyspozycji kredytobiorcy Êrodków finansowych
mo˝liwe jest, podobnie jak w przypadku ka˝dego innego kredytu, po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia ich sp∏aty. Zgodnie z niemieckim prawem o kasach
oszcz´dnoÊciowo-budowlanych18, podstawowà formà zabezpieczenia wszystkich rodzajów, udzielanych przez kasy kredytów jest hipoteka. Wpis hipoteczny w ksi´dze wieczystej na rzecz kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlanej z regu∏y zajmuje drugie miejsce, co wynika z faktu, ˝e udzielane przez kas´ kredyty przewa˝nie
przyjmujà charakter uzupe∏niajàcy, wzgl´dem kredytu podstawowego, jakim jest
kredyt hipoteczny. Poniewa˝ kredyt hipoteczny wyst´puje jako zasadniczy, a przez
to jest bardziej ryzykowny od kredytu kontraktowego, kasy akceptujà drugie, po
bankach hipotecznych, jako g∏ównych kredytodawcach, miejsce w ksi´dze wieczystej. Prawo o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych zezwala równie˝ na pomini´cie zabezpieczenia hipotecznego, pod warunkiem przedstawienia innych, wystarczajàcych zabezpieczeƒ (zast´pczych). Czasami kasy mogà stosowaç obowiàzkowe
lub dobrowolne ubezpieczenia na ˝ycie swoich klientów na poziomie odpowiadajàcym, pozostajàcej do sp∏acenia na poczàtku ka˝dego roku kwoty kredytu. W momencie przejÊcia oszcz´dzajàcego z fazy oszcz´dzania do fazy kredytowania, po
uwzgl´dnieniu dotychczasowych i bie˝àcych jego mo˝liwoÊci finansowych, przygotowany zostaje harmonogram sp∏aty kredytu. Sta∏e przez ca∏y okres kredytowania oprocentowanie kredytu kontraktowego pozwala, po przyj´ciu ostatecznej
d∏ugoÊci okresu sp∏aty (8–15 lat), na precyzyjne wyliczenie ∏àcznej kwoty zad∏u˝enia i kwoty sta∏ej raty miesi´cznej. Raty sp∏acanego kredytu majà charakter
annuitetowy i przeci´tnie odpowiadajà 0,6% (0,5–0,7%) ustalonej w umowie kwoty19.
Mimo ustalonego, przyj´tego harmonogramu sp∏aty kredytu, mo˝liwa jest jego
przedterminowa sp∏ata.

3.2. Metody oceny dzia∏alnoÊci kas oszcz´dnoÊciowo-budowlanych
Podstawà dla sprawnego funkcjonowania, wy˝ej scharakteryzowanego systemu
oszcz´dnoÊciowo-kredytowego jest umiej´tnoÊç utrzymania przez kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane odpowiedniej p∏ynnoÊci, w rozumieniu zdolnoÊci do przydzia∏u Êrodków kredytowych klientom, którzy nabyli do tego prawo, bez koniecznoÊci przymusowego wyd∏u˝ania czasu ich oczekiwania na udost´pnienie kredytu.
Obserwowany w latach 80. przejÊciowy regres w zawieraniu nowych umów celowego oszcz´dzania skutkowa∏ pogorszeniem p∏ynnoÊci kas, które zmuszone by∏y
podwy˝szyç docelowà wartoÊç wskaênika oceny umowy, czego odzwierciedleniem
18

19

Prawo o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, w wersji opublikowanej 15 lutego 1991 r., BGB1.
I S. 454 ze zm., op. cit.
Dane na podstawie: W. Dominiak, Systemy oszcz´dnoÊciowo-kredytowe..., op. cit.
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by∏o wyd∏u˝enie dotychczasowego okresu oczekiwania na przydzia∏ Êrodków kredytowych. Aby zwi´kszyç elastycznoÊç kas, usprawniç charakter i szybkoÊç ich reakcji na zewn´trzne zmiany koniunkturalne, obserwowane w zachowaniu spo∏eczeƒstwa poprzez jego decyzje finansowe, niemiecki ustawodawca wprowadzi∏ do
cytowanego ju˝ prawa o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych i rozporzàdzenia
o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, przepisy odnoszàce si´ do utrzymania
p∏ynnoÊci. Jako instrumenty, pozwalajàce zachowaç, jak i skutecznie kontrolowaç
po˝àdany poziom p∏ynnoÊci kas wprowadzone zosta∏y wspó∏czynnik Êwiadczeƒ
oszcz´dzajàcy – kasa (Sparer – Kassen – Leistungsverhaltnis) oraz fundusz technicznego zabezpieczenia (Fonds zur bauspartechnischen Absicherung).
Wspó∏czynnik Êwiadczeƒ oszcz´dzajàcy – kasa ma za zadanie zbadaç i oceniç d∏ugoterminowe mo˝liwoÊci finansowe kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlanej, w odniesieniu do efektywnej realizacji, zawartych ze swoimi klientami umów celowego oszcz´dzania. Budowa tego wspó∏czynnika oparta jest na za∏o˝eniu koniecznoÊci
zachowania odpowiednich proporcji mi´dzy Êwiadczeniem klienta na rzecz kasy
w fazie oszcz´dzania a Êwiadczeniem kasy wzgl´dem klienta w fazie kredytowania (sp∏aty kredytu), co w dalszej kolejnoÊci ma pozwoliç kasie na utrzymanie
okreÊlonego poziomu d∏ugookresowej p∏ynnoÊci. Istniejà dwa rodzaje wspó∏czynnika Êwiadczeƒ oszcz´dzajàcy – kasa, mianowicie wspó∏czynnik indywidualny
(individuelles Sparer – Kassen – Leistungsverhaltnis) i kolektywny (kollektives
Sparer – Kassen – Leistungsverhaltnis).
Wspó∏czynnik indywidualny wyra˝a relacj´ Êwiadczenia pojedynczego klienta w fazie oszcz´dzania do Êwiadczenia kasy wobec tego klienta w fazie sp∏aty
kredytu. Poj´cie „Êwiadczenia klienta wzgl´dem kasy” nale˝y rozumieç, jako sum´ miesi´cznych sald na rachunku celowego oszcz´dzania, do chwili wyp∏aty docelowej sumy umowy, a poj´cie „Êwiadczenia kasy wzgl´dem klienta”, jako sum´
miesi´cznych sald na rachunku kredytowym klienta, do chwili ostatecznej sp∏aty kredytu. Korzystajàc z indywidualnego wspó∏czynnika Êwiadczeƒ oszcz´dzajàcy – kasa, mo˝na dokonaç oceny taryf, proponowanych przez kas´ dla umów celowego oszcz´dzania. Realizacja tej oceny, zgodnie z treÊcià prawa o kasach
oszcz´dnoÊciowo-budowlanych20 jest czynnoÊcià obligatoryjnà kas, które zobowiàzane sà przestrzegaç, wzgl´dem ka˝dej z oferowanych taryf umowy, minimalnych
wartoÊci indywidualnego wspó∏czynnika Êwiadczeƒ oszcz´dzajàcy – kasa. Jak wynika z treÊci rozporzàdzenia o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych21, wartoÊç
wspó∏czynnika indywidualnego w okresie do punktu czasowego przydzia∏u Êrod20

21

Prawo o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, w wersji opublikowanej 15 lutego 1991 r., BGB1.
I S. 454 ze zm., op. cit.
Rozporzàdzenie o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, w wersji opublikowanej 19 grudnia 1990 r.,
BGB1. I S. 2947 ze zm., op. cit.
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ków kredytowych nie mo˝e byç ni˝sza od 0,5, a przy wprowadzeniu nowych taryf umów i za∏o˝eniu jednorazowej wp∏aty przez klienta ca∏ej wymaganej kwoty
oszcz´dnoÊci, przewidywana wartoÊç wspó∏czynnika nie mo˝e byç ni˝sza od 0,7.
Kolejny punkt cytowanego rozporzàdzenia informuje, ˝e w ramach oferowanych
przez kasy taryf umów celowego oszcz´dzania, odpowiadajàce im wspó∏czynniki
indywidualne mogà przyjmowaç wartoÊci inne ni˝ podane wczeÊniej, nawet poni˝ej 0,5, jednak pod warunkiem, ˝e kasy b´dà w stanie zagwarantowaç utrzymanie kolektywnego wspó∏czynnika Êwiadczeƒ oszcz´dzajàcy – kasa, na poziomie
równym przynajmniej 1,0.
Kolektywny wspó∏czynnik Êwiadczeƒ wyra˝ony jest jako stosunek rzeczywistych Êwiadczeƒ klientów w fazie oszcz´dzania do Êwiadczeƒ kasy dla tych samych klientów w fazie kredytowania (sp∏aty kredytu). Poj´cie „Êwiadczeƒ klientów” nale˝y rozumieç, jako sum´ sald na rachunku celowego oszcz´dzania, a poj´cie
„Êwiadczeƒ kasy”, jako sum´ sald na rachunku kredytowym tej samej zbiorowoÊci klientów. Zgodnie z prawem, kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane sà zobligowane do obliczania wartoÊci wspó∏czynnika kolektywnego w odst´pach rocznych
i przedstawiania jej na koniec roku kalendarzowego niemieckiemu urz´dowi nadzoru22. Celem wyliczenia wartoÊci wspó∏czynnika kolektywnego, wykorzystuje si´
tylko t´ zbiorowoÊç klientów kasy, która w danym roku wycofa∏a swoje oszcz´dnoÊci w zwiàzku z odstàpieniem od kredytu albo zerwaniem umowy, a tak˝e t´
zbiorowoÊç, której w danym roku zosta∏ wyp∏acony kredyt. Dla tej grupy klientów
kasy nast´puje wyznaczenie sumy sald na rachunkach oszcz´dnoÊciowych, a sum´ sald na rachunkach kredytowych wylicza si´ z wykorzystaniem do tego celu
matematycznych wzorów, ale tylko wzgl´dem tych klientów, którym przydzielone zosta∏y Êrodki kredytowe (warto w tym momencie nadmieniç, ˝e kasy cz´sto
przyjmujà za∏o˝enie szybszej o oko∏o 10–15% sp∏aty kredytu przez klientów).
Uwzgl´dnienie, podczas wyliczeƒ wspó∏czynnika kolektywnego, tylko pewnej
cz´Êci ogó∏u klientów kasy (pomini´cie klientów b´dàcych w fazie oszcz´dzania)
jest celowe z uwagi na brak informacji w zakresie faktycznych, a nie tylko za∏o˝onych, przysz∏ych Êwiadczeƒ klientów oszcz´dzajàcych, a tak˝e w zakresie ostatecznej ich decyzji, co do skorzystania z przys∏ugujàcego im prawa do kredytu. Wspó∏czynnik kolektywny Êwiadczeƒ oszcz´dzajàcy – kasa umo˝liwia ca∏oÊciowe zbadanie
i ocenienie d∏ugoterminowych zdolnoÊci finansowych kasy do wywiàzywania si´
z zawartych umów celowego oszcz´dzania. Za∏o˝enie wartoÊci wspó∏czynnika kolektywnego na poziomie wy˝szym ni˝ wartoÊç wspó∏czynnika indywidualnego znajduje swoje praktyczne odzwierciedlenie w doÊç powszechnym obecnie zjawisku dominacji Êwiadczeƒ klientów na rzecz kas, nad Êwiadczeniami kas na rzecz klientów.
22
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Wzrost poziomu Êwiadczeƒ klientów na rzecz kas, wzgl´dem relacji zwrotnej mo˝e wynikaç z faktu gromadzenia przez klientów wy˝szych, ani˝eli wymagane wk∏adów oszcz´dnoÊciowych, a w odniesieniu do fazy kredytowania z przedterminowej sp∏aty kredytu albo zupe∏nej rezygnacji z kredytowania, po zakoƒczeniu fazy
oszcz´dzania. Przyj´cie przez niemieckiego ustawodawc´ kolektywnego wspó∏czynnika Êwiadczeƒ oszcz´dzajàcy – kasa na poziomie minimalnym, równym 1,0 oznacza przynajmniej zrównanie wartoÊci Êwiadczeƒ klientów na rzecz kasy, wzgl´dem wartoÊci Êwiadczeƒ kasy na rzecz klientów. W ten sposób mo˝liwe jest
zachowanie przez kas´ p∏ynnoÊci minimalnej, rozumianej jako sytuacja, kiedy suma zgromadzonych przez kas´ oszcz´dnoÊci jej klientów jest wystarczajàca dla
pokrycia Êwiadczenia kredytowego kasy, w stosunku do tych klientów.
Przewy˝szenie minimalnej wartoÊci wspó∏czynnika kolektywnego oznacza,
˝e wp∏ywy oszcz´dnoÊciowe do kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlanej przekraczajà jej
potrzeby finansowe, w zakresie realizacji umów celowego oszcz´dzania. Przyjmuje si´ nawet, ˝e utrzymywanie si´ wartoÊci wspó∏czynnika kolektywnego, przez
okres od 5 lat na poziomie wy˝szym ni˝ 1,4 powinno byç sygna∏em dla kas, podj´cia kroków zmierzajàcych do redukcji tego wspó∏czynnika23. Âwiadome utrzymywanie d∏ugoterminowej nadp∏ynnoÊci niepotrzebnie wyd∏u˝a czas oczekiwania
na przydzia∏ Êrodków kredytowych, co ostatecznie mo˝e prowadziç do redukcji
zainteresowania potencjalnych klientów, korzystaniem z us∏ug danej kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlanej. Sytuacja odwrotna, czyli utrzymywanie si´ wartoÊci wspó∏czynnika kolektywnego na poziomie ni˝szym od 1,0 jest niekorzystna, a w d∏u˝szym
okresie skutkowaç mo˝e niedoborem Êrodków finansowych do podzia∏u na kredyty, a wi´c koniecznoÊcià wyd∏u˝enia czasu oczekiwania na udost´pnienie Êrodków kredytowych, a tak˝e podwy˝szeniem docelowej, a póêniej minimalnej wartoÊci wskaênika oceny umowy. Celowe jest zatem coroczne kontrolowanie wartoÊci
wspó∏czynnika kolektywnego przez kasy, umo˝liwiajàce podj´cie stosownych dzia∏aƒ korygujàcych wzgl´dem tego wspó∏czynnika we w∏aÊciwym do tego czasie24.
Obok wy˝ej omówionego wspó∏czynnika Êwiadczeƒ oszcz´dzajàcy – kasa,
drugim instrumentem majàcym za zadanie wspomaganie kas oszcz´dnoÊciowo-budowlanych w utrzymaniu odpowiedniego poziomu p∏ynnoÊci jest fundusz
technicznego zabezpieczenia. Zgodnie z przepisami rozporzàdzenia o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych25, fundusz zasilany jest corocznie, na koniec roku spra23
24
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Na podstawie: Bausparkassen – Fachbuch 2000, Schriftleiter: W. Thomas, op. cit.
Na podstawie: E. Gostomski, A. Nowak, Regulowanie p∏ynnoÊci w niemieckich kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, w: red. E. Gostomski, „Perspektywy finansowania...”, op. cit. oraz Bausparkassen – Fachbuch 2000, Schriftleiter: W. Thomas, op. cit.
Rozporzàdzenie o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, w wersji opublikowanej 19 grudnia 1990 r.,
BGB1. I S. 2947 ze zm., op. cit.
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wozdawczego Êrodkami pochodzàcymi z cz´Êci dochodów, osiàgni´tych przez kas´ w ramach prowadzonej przez nià dzia∏alnoÊci pozakolektywnej. W zakres dzia∏alnoÊci pozakolektywnej kas wchodzà wszystkie czynnoÊci, na podj´cie których
kasy majà prawne zezwolenie, przy czym charakter tych czynnoÊci nie wynika
z podstawowej dzia∏alnoÊci oszcz´dnoÊciowo-kredytowej kas. Prawo o kasach
oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, o czym by∏a ju˝ mowa, wÊród dopuszczonych do
podejmowania przez kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane dodatkowych czynnoÊci wymienia mi´dzy innymi udzielanie kredytów wyprzedzajàcych i poÊrednich, które
mogà byç wspó∏finansowane Êrodkami pochodzàcymi z oszcz´dnoÊci klientów kasy oraz sp∏atami, udzielonych przez kasy kredytów, o ile stanowià one nadwy˝k´, wzgl´dem masy finansowej potrzebnej kasie w danym roku do przydzia∏u
kredytów.
Dochody, jakie powstanà z zainwestowania przez kas´ przejÊciowej nadwy˝ki Êrodków (Schwankungsreserve), które pierwotnie s∏u˝yç mia∏y podzia∏owi
na kredyty, ale z wyjaÊnianych ju˝ wczeÊniej powodów nie mog∏y zostaç na ten
cel wykorzystane muszà, w wysokoÊci odpowiadajàcej ró˝nicy mi´dzy dochodem
odsetkowym z tzw. przejÊciowej inwestycji tych Êrodków (Zwischenanlage der Zuteilungsmittel), a dochodem odsetkowym, jaki zosta∏by wykazany przy zainwestowaniu tych Êrodków zgodnie z ich pierwotnym celem (udzielenie kredytu kontraktowego), zostaç przeznaczone na zasilenie funduszu technicznego zabezpieczenia,
który ma za zadanie zabezpieczaç interesy oszcz´dzajàcych.
Kasy sà zobligowane do tworzenia funduszu w wartoÊci odpowiadajàcej 3%
wartoÊci wk∏adów oszcz´dnoÊciowych w kasie, a w sytuacji przekroczenia przez
fundusz tej wartoÊci, kasy mogà na koniec roku sprawozdawczego jego nadwy˝k´ rozwiàzaç26. Gromadzone, w postaci funduszu technicznego zabezpieczenia,
rezerwy finansowe kas majà wspomagaç te instytucje w skutecznym wywiàzywaniu si´ przez nie z umów celowego oszcz´dzania, zawartych ze swoimi klientami. Skuteczna realizacja zwrotnego Êwiadczenia kasy (kredytowania) zale˝y przede
wszystkim od stanu Êrodków finansowych do podzia∏u na kredyty, w relacji do
aktualnych potrzeb. W przypadkach przejÊciowego pogorszenia p∏ynnoÊci kas,
rozwiàzaniem pozwalajàcym uniknàç zak∏óceƒ w dotychczasowym funkcjonowaniu systemu oszcz´dnoÊciowo-kredytowego, objawiajàcym si´ zw∏aszcza przymusowym wyd∏u˝eniem okresu oczekiwania oszcz´dzajàcych na przydzia∏ Êrodków
kredytowych jest w∏aÊnie fundusz technicznego zabezpieczenia. Zgodnie z treÊcià
rozporzàdzenia o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych27, Êrodki funduszu po26
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Prawo o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, w wersji opublikowanej 15 lutego 1991 r., BGB1.
I S. 454 ze zm., op. cit.
Rozporzàdzenie o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, w wersji opublikowanej 19 grudnia 1990 r.,
BGB1. I S. 2947 ze zm., op. cit.
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winny zostaç wykorzystane w sytuacji, gdyby bez zaanga˝owania ich, konieczne
sta∏o si´ przydzielenie Êrodków kredytowych osobom regularnie oszcz´dzajàcym,
przy takiej wartoÊci wskaênika oceny umowy, ˝e odpowiadajàce temu wyd∏u˝enie czasu oczekiwania na kredyt, skutkowa∏oby wzrostem indywidualnego wspó∏czynnika Êwiadczeƒ oszcz´dzajàcy – kasa dla tych umów, do wartoÊci powy˝ej
1,0. Istotne jest zatem si´gni´cie po Êrodki z funduszu technicznego zabezpieczenia w momencie, gdy w wyniku wyd∏u˝enia okresu oszcz´dzania, wzrost Êwiadczeƒ klientów regularnie oszcz´dzajàcych na rzecz kasy spowodowa∏by przekroczenie wartoÊci Êwiadczeƒ, przys∏ugujàcych tym klientom ze strony kasy.
Anga˝owanie Êrodków z funduszu, celem poprawy p∏ynnoÊci kas, w warunkach zagro˝enia wyd∏u˝eniem czasu oczekiwania na przydzia∏ kredytu polega na
finansowaniu tymi Êrodkami kapita∏ów obcych, po które kasa si´ga na rynek kapita∏owy. Dzi´ki Êrodkom z funduszu mo˝liwe jest w ten sposób pokrycie ró˝nicy mi´dzy oprocentowaniem kredytu, zaciàgni´tego na rynku kapita∏owym, a oprocentowaniem kredytu kontraktowego, który finansowany jest tym poprzednim.
Tego typu post´powanie, w ostatecznym rozrachunku pozwala kasie na udzielenie kredytów o ∏àcznej wartoÊci, odpowiadajàcej wielokrotnoÊci wartoÊci ca∏ego
funduszu technicznego zabezpieczenia28.

4. Podsumowanie
Wy˝ej zawarty opis cech, za∏o˝eƒ, zasad funkcjonowania niemieckiego systemu
oszcz´dnoÊciowo-kredytowego, wsparty nawiàzaniem do regulujàcych go aktów
prawnych pozwala przyjàç twierdzenie o wysokim poziomie rozwoju tego systemu i to zarówno pod kàtem rozmiarów wzajemnych Êwiadczeƒ oszcz´dzajàcego
i kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlanej, jak i pod kàtem skutecznoÊci i bezpieczeƒstwa tego systemu. Elementem, który niewàtpliwie przyczyni∏ si´ do zaj´cia
przez kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane czy w szerszym uj´ciu kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowe dominujàcej pozycji w finansowaniu celów, zwiàzanych z budownictwem mieszkaniowym i mieszkalnictwem w Niemczech, co wymaga∏o korelacji z sukcesywnym rozwojem tych kas, modyfikowaniem i udoskonalaniem
kwestii organizacyjnych systemu oszcz´dnoÊciowo-kredytowego, by∏a ogromna
potrzeba odbudowy zasobu mieszkaniowego kraju, zniszczonego podczas obydwu
wojen, po∏àczona z niedoborem Êrodków finansowych na ten cel. Notuje si´, ˝e
w latach 1948–1998 niemieckie kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane przydzieli∏y na
28

Na podstawie: E. Gostomski, A. Nowak, Regulowanie p∏ynnoÊci w niemieckich kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych, w: red. E. Gostomski, „Perspektywy finansowania...”, op. cit. oraz Bausparkassen – Fachbuch 2000, Schriftleiter: W. Thomas, op. cit.
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cele zwiàzane z budownictwem mieszkaniowym, Êrodki kredytowe w wysokoÊci
oko∏o 1300 mld DM, dzi´ki którym mo˝liwe by∏o nabycie ponad 12,7 mln mieszkaƒ, a tak˝e wspó∏finansowanie wielu prac modernizacyjnych (przypomn´, ˝e
niemiecki system oszcz´dnoÊciowo-kredytowy skupiony jest przede wszystkim na
finansowaniu budownictwa w∏asnoÊciowego)29.
Rozwój niemieckiego systemu oszcz´dnoÊciowo-kredytowego, uczestniczàcego w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego jest dla tego kraju bardzo
po˝àdany, co wynika z szeregu korzyÊci, charakterystycznych dla istoty tego systemu. Oparcie funkcjonowania systemu na zasadzie pomocy przez samopomoc
pozwala efektywnie wykorzystaç ka˝dy przejaw inicjatywy spo∏eczeƒstwa w zakresie dà˝eƒ, tworzenia w∏asnoÊci mieszkaniowej. Poniewa˝ uzyskanie Êrodków
kredytowych z kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlanej, w ramach kredytowania kontraktowego musi byç poprzedzone zebraniem przez klienta kasy wymaganego
wk∏adu oszcz´dnoÊciowego, pojawia si´ element motywacji do celowego oszcz´dzania, co oznacza, ˝e klient kasy musi podjàç decyzj´ o czasowej rezygnacji
z wydatkowania wolnych Êrodków na dodatkowà konsumpcj´. Dzi´ki temu mo˝liwe jest znaczàce odcià˝enie paƒstwa, od bezpoÊredniego zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych swoich obywateli. W dalszej kolejnoÊci, z uwagi na to, ˝e masa
finansowa systemu oszcz´dnoÊciowo-kredytowego oparta jest o wk∏ad oszcz´dnoÊciowy klientów kasy, oczywiste staje si´ jej odci´cie od rynku kapita∏owego, a zatem od przebiegu cyklu koniunkturalnego w gospodarce. W ten sposób system
celowego oszcz´dzania funkcjonuje bez wi´kszych zak∏óceƒ, prowadzàc do utrzymania na w miar´ stabilnym poziomie koniunktury budowlanej, a tak˝e do unikni´cia nadmiernego wzrostu cen na rynku mieszkaƒ.
Z punktu widzenia korzyÊci omawianego systemu w skali mikro (korzyÊci
bezpoÊrednio odczuwanych przez klienta kasy), warto zwróciç uwag´ na niskie
i sta∏e oprocentowanie kredytu kontraktowego, a tak˝e znacznà ró˝norodnoÊç taryf, proponowanych przez kasy umów, które dostosowane sà do oczekiwaƒ, mo˝liwoÊci finansowych ró˝nych grup ludnoÊci.
Na koniec przypomn´ jeszcze o mo˝liwoÊci ∏àczenia systemu kredytowania
kontraktowego z innymi systemami kredytowania celów, zwiàzanych z budownictwem mieszkaniowym (zw∏aszcza z systemem kredytowania hipotecznego).
Zawarcie z kasà oszcz´dnoÊciowo-budowlanà umowy celowego oszcz´dzania ma
skutkowaç zgromadzeniem okreÊlonego wk∏adu oszcz´dnoÊciowego, który mo˝e
zostaç zaliczony na poczet wk∏adu w∏asnego, wymaganego przez instytucje bankowe, jako warunek udzielenia kredytu. Dzi´ki temu, oszcz´dzajàcy poza uprawnieniem do otrzymania kredytu z kasy, mo˝e jednoczeÊnie staraç si´ o kredyt
29
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w banku hipotecznym, albo komercyjnym, jako uzupe∏nienie dla zgromadzonych
oszcz´dnoÊci i Êrodków kredytowych z kasy. W praktyce kasy oszcz´dnoÊciowo-budowlane cz´sto wspó∏pracujà z bankami hipotecznymi i innymi instytucjami
kredytowymi.
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Krzysztof Jackowicz, Wojciech Kury∏ek
Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania
im. L. Koêmiƒskiego w Warszawie

Unikanie raportowania strat przez banki komercyjne
dzia∏ajàce w Polsce
1. Wprowadzenie
Unikanie raportowania strat przez podmioty gospodarcze jest cz´Êcià procesu okreÊlanego w literaturze przedmiotu mianem zarzàdzania wynikiem finansowym
lub zarzàdzania zyskiem (ang. earnings management). Znaczenie tego procesu wynika, w naszym przekonaniu, przede wszystkim z dwóch przes∏anek. Po pierwsze, zarzàdzanie zyskiem nierozszyfrowane przez adresatów informacji finansowej mo˝e prowadziç do zaburzeƒ w alokacji zasobów. Po drugie, rozszyfrowanie
zarzàdzania wynikiem finansowym jest kosztowne, a przez to nieop∏acalne dla
znacznej cz´Êci interesariuszy przedsi´biorstw. W konsekwencji omawiany proces
prowadzi do os∏abienia oddzia∏ywania dyscyplinujàcych mechanizmów rynkowych.
W prezentowanym artykule podejmujemy problematyk´ unikania raportowania strat w polskim sektorze banków komercyjnych. W tym celu w pierwszej
cz´Êci opracowania (punkt 2) omawiamy motywy zarzàdzania wynikiem finansowym w podmiotach gospodarczych oraz sytuujemy unikanie raportowania strat
wÊród innych przejawów tego procesu. W nast´pnej krótko opisujemy wyniki badaƒ
empirycznych tematycznie lokujàcych si´ w interesujàcym nas obszarze. Kolejna
cz´Êç artyku∏u przedstawia hipotezy badawcze i zastosowanà metodologi´, a tak˝e charakteryzuje wykorzystany zestaw danych. Czwarta prezentuje rezultaty
naszych dociekaƒ empirycznych. Artyku∏ zamyka podsumowanie przypominajàce g∏ówne ustalenia oraz wskazujàce potencjalnych kierunki dalszych badaƒ.

2. Motywy zarzàdzania wynikiem finansowym i zwiàzane z nimi
strategie wp∏ywania na wynik finansowy
Przyczyny zarzàdzania wynikiem finansowym przez podmioty gospodarcze najogólniej mo˝na, w naszej ocenie, podzieliç na:
1) wyst´pujàce w toku normalnej dzia∏alnoÊci,
2) pojawiajàce si´ w specjalnych okolicznoÊciach.
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Do pierwszej grupy nale˝à: dà˝enie do ukszta∏towania pozytywnego
wizerunku przedsi´biorstwa, realizacja funkcji celu mened˝erów oraz
ch´ç wype∏nienia warunków umów i regulacji wyra˝onych w kategoriach ksi´gowych.
Od oceny kondycji przedsi´biorstwa przez ró˝ne grupy interesariuszy
(kapita∏odawców, dostawców, pracowników, klientów – ang. stakeholders) zale˝à
warunki zawieranych z nimi umów. Powszechne u˝ycie sprawozdaƒ finansowych
jako podstawy formu∏owania opinii o sytuacji podmiotów gospodarczych w sposób naturalny rodzi zatem zach´ty do manipulowania wartoÊcià komunikowanego wyniku finansowego. Zach´ty te sà szczególnie silne, jak sugeruje literatura przedmiotu, przy pozyskiwaniu nowych êróde∏ finansowania (por. D. Burgstahler
i in., 1997; P. M. Healy i in., 1999; P. M. Dechow i in., 2000; H. Stolowy i in.,
2000).
Krótszy – w przypadku kadr zarzàdzajàcych ni˝ inwestorów strategicznych
– oczekiwany okres pozostawania interesariuszem przedsi´biorstwa w po∏àczeniu
z powiàzaniem cz´Êci wynagrodzenia tych pierwszych z wysokoÊcià wypracowanego wyniku finansowego skutkuje preferowaniem rozwiàzaƒ umo˝liwiajàcych:
zwi´kszenie bie˝àcego wyniku finansowego lub odsuni´cie w czasie poinformowania o narastajàcych problemach. Prawdopodobieƒstwo zaistnienia powa˝nego
wp∏ywu opisanej preferencji na wynik finansowy jest tym wy˝sze, im bli˝szy jest
koniec kontraktów mened˝erów najwy˝szego szczebla lub krótszy czas pozostajàcy do przewidywanego ich przejÊcia na emerytur´ (por. F. Degeorge i in., 1999;
P. M. Healy i in., 1999; P. M. Dechow i in., 2000; T. W. Koch i in., 2000; J. Katz,
2000; H. Stolowy i in., 2000).
Standardowà praktykà jest wpisanie klauzul zabezpieczajàcych interesy
kapita∏odawców do umów po˝yczkowych na rynku obligacji i do bankowych
umów kredytowych, wyra˝onych w kategoriach wskaêników ksi´gowych. Obawa
przed nast´pstwami naruszenia tych klauzul mo˝e byç przyczynà podj´cia dzia∏aƒ z zakresu zarzàdzania wynikiem finansowym. Na podobnej zasadzie na post´powanie mened˝erów lub w∏aÊcicieli oddzia∏uje presja koniecznoÊci spe∏nienia
wymogów stawianych przez gie∏dy papierów wartoÊciowych dotyczàcych, np.
wartoÊci osiàgni´tego zysku w pewnym horyzoncie czasowym lub nieponoszenia
strat w kolejnych okresach obrachunkowych. W bankowoÊci, poddanej regulacji
ostro˝noÊciowej – podobnie jak inne rodzaje dzia∏alnoÊci finansowej – przes∏ankà do kszta∏towania wyniku finansowego na okreÊlonym poziomie mo˝e byç znaczenie tego wyniku dla wielkoÊci wykazywanych funduszy podstawowych, a zatem i dopuszczalnego rozmiaru funduszy uzupe∏niajàcych zaliczonych do funduszy
w∏asnych (por. P. M. Healy i in., 1999; P. M. Dechow i in., 2000; H. Stolowy i in.,
2000; V. K. Goyal, 2001).
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WÊród specjalnych okolicznoÊci tworzàcych powa˝ne zach´ty do zarzàdzania
zyskiem wymieniane sà w literaturze przedmiotu: przygotowania do przeprowadzenia operacji wykupu mened˝erskiego (ang. MBO – management buyout), procedury prawne gro˝àce przedsi´biorstwu zap∏aceniem kary (np. za nadu˝ywanie
pozycji monopolistycznej lub ska˝enie Êrodowiska naturalnego), zw∏aszcza jeÊli
jej wysokoÊç jest powiàzana ze zdolnoÊcià do zap∏aty, a tak˝e ubieganie si´ przez
pojedyncze przedsi´biorstwa lub ca∏e bran˝e o ochron´ przed konkurencjà zagranicznà (por. J. J. Jones, 1991; P. M. Healy i in., 1999; H. Stolowy i in., 2000).
¸atwo zauwa˝yç, ˝e przedstawione bodêce wyst´pujàce w toku normalnej
dzia∏alnoÊci rodzà generalnie dà˝enie do zawy˝ania wyniku finansowego,
wyliczone zaÊ motywy pojawiajàce si´ w specjalnych okolicznoÊciach – do jego
zani˝ania. Skrajnym przyk∏adem strategii zani˝ania wyniku finansowego w specjalnych warunkach – najcz´Êciej g∏´bokiej restrukturyzacji przedsi´biorstwa,
której towarzyszy zmiana sk∏adu personalnego kierownictwa – jest prowadzenie
rachunkowoÊci przedsi´biorstwa wed∏ug zasady big bath. Polega ona na skoncentrowaniu obcià˝eƒ wyniku finansowego w jednym okresie sprawozdawczym dla
zwi´kszenia prawdopodobieƒstwa osiàgni´cia zadaƒ finansowych w przysz∏oÊci
w sytuacji, gdy koszt zawy˝enia wyniku finansowego w bie˝àcym okresie jest
prohibicyjnie wysoki (por. F. Degeorge i in, 1999; J. Katz, 2000; T. W. Koch i in.,
2000).
Od zaprezentowanej generalnej zasady przek∏adania si´ rodzajów motywów
zarzàdzania wynikiem finansowym na konkretne strategie jego kszta∏towania
wyst´pujà, rzecz jasna, w praktyce odst´pstwa. Przyk∏adowo, jednà ze strategii
kszta∏towania pozytywnego wizerunku przedsi´biorstwa jest tzw. wyrównywanie wyniku finansowego w czasie, czyli zmniejszanie jego zmiennoÊci (ang.
income smoothing). Badania empiryczne pokazujà bowiem, ˝e przy innych warunkach takich samych podmioty gospodarcze osiàgajàce w przynajmniej pi´ciu
ostatnich latach rosnàce zyski cieszà si´ korzystniejszymi relacjami wypracowanego zysku przypadajàcego na jednà akcj´ i jej ceny oraz ˝e przerwanie serii co
najmniej dziewi´ciu rocznych przyrostów rentownoÊci wià˝e si´ z odnotowaniem
statystycznie istotnej negatywnej ponadnormalnej stopy dochodu (por. H. DeAngelo
i in., 1996; M. E. Barth i in., 1999). Wp∏ywanie na oceny obserwatorów zewn´trznych poprzez wyrównywanie wyniku finansowego w czasie wymaga zarówno podwy˝szania raportowanego wyniku finansowego w okresach gorszej koniunktury, jak te˝ jego obni˝ania w dobrych dla przedsi´biorstwa czasach. W zbiorze
specjalnych okolicznoÊci sprzyjajàcych zarzàdzaniu wynikiem finansowym mo˝na
odnaleêç z kolei takie, które b´dà sk∏aniaç do przeszacowania komunikowanego
wyniku finansowego. Za ilustracj´ mo˝e tu pos∏u˝yç przypadek przedsi´biorstwa
powsta∏ego w wyniku fuzji lub akwizycji, którego kierownictwo jest poddane szcze-
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gólnie silnej presji na realizacj´ wczeÊniej zapowiadanych korzyÊci procesu konsolidacyjnego, a zatem wykazanie ex post jego racjonalnoÊci.
W dalszej cz´Êci rozumowania prowadzonego w tym podpunkcie ze sfery
naszego zainteresowania wy∏àczymy strategie: wyrównywania wyniku finansowego w czasie oraz jego zani˝ania, uwag´ zaÊ skoncentrujemy na strategii zawy˝ania wyniku finansowego. Strategia ta na poziomie operacyjnym mo˝e
przybieraç postaç bardzo ró˝norodnie sformu∏owanych zadaƒ. Najwa˝niejszymi
i najpopularniejszymi spoÊród nich sà te dotyczàce osiàgni´cia lub przekroczenia okreÊlonych progów (ang. thresholds) wartoÊci wyniku finansowego
lub poziomu wskaêników obrazujàcych rentownoÊç dzia∏ania. Rol´ wspomnianych progów odgrywajà z regu∏y: zerowy wynik finansowy, rentownoÊç wypracowana w poprzednim okresie obrachunkowym i oczekiwana w bie˝àcym
okresie (np. przez analityków rynkowych) rentownoÊç dzia∏ania (por. F. Degeorge
i in., 1999; J. Katz, 2000; L. D. Wall i in., 2000).
Szczególne znaczenie progów w zarzàdzaniu wynikiem finansowym, a zw∏aszcza realizacji strategii jego zawy˝ania, wynika z kilku przes∏anek. Po pierwsze,
zbieranie i przetwarzanie informacji w celu u˝ycia z∏o˝onych i bardziej precyzyjnych, stwarzajàcych np. szans´ rozszyfrowania zabiegów ksi´gowych, algorytmów oceny kondycji przedsi´biorstw jest kosztowne. Dla wielu interesariuszy,
bioràc pod uwag´ skal´ potencjalnych korzyÊci, odejÊcie od prostych regu∏ wnioskowania jest zatem po prostu nieop∏acalne (por. D. Burgstahler i in., 1997;
F. Degeorge i in., 1999). Po drugie, istotnoÊç progów zwi´kszajà: dyskretny i uproszczony sposób postrzegania przez ludzi zjawisk ciàg∏ych, dyskretny charakter zaleceƒ analityków (sprzedawaç, kupowaç, utrzymywaç w portfelu), ocen agencji
ratingowych, decyzji kapita∏odawców, czy te˝ decyzji o wyd∏u˝eniu kontraktów
mened˝erskich (por. F. Degeorge i in., 1999). Po trzecie, zasygnalizowane szczególne znaczenie progów rentownoÊci dobrze wpisuje si´ w logik´ teorii perspektywy (czasem nazywanej te˝ teorià prospektu) D. Kahnemana i A. Tversky’ego.
Przypomnijmy, ˝e teoria ta zak∏ada, ˝e ludzie, dokonujàc wyboru pomi´dzy ryzykownymi mo˝liwoÊci, pos∏ugujà si´ poj´ciem wartoÊci (a nie u˝ytecznoÊci) mierzonej wzgl´dem pewnych punktów odniesienia. Funkcja wartoÊci dla strat jest
przy tym wypuk∏a i stosunkowo stroma, dla zysków zaÊ – wkl´s∏a i mniej stroma. Implikuje to, ˝e najwi´ksze korzyÊci z zarzàdzania zyskiem wystàpià wtedy,
gdy proces ten doprowadzi do przekroczenia punktów odniesienia (oddzielajàcych psychologicznà „strat´” od „zysku”) w funkcjach wartoÊci najwa˝niejszych
interesariuszy przedsi´biorstwa (por. D. Kahneman i in., 1979; J. Katz, 2000;
P. Zielonka, 2003). Ponadto, jeÊli post´powanie w∏aÊcicieli przedsi´biorstw i ich
reprezentantów b´dzie zgodne z teorià perspektywy, jest wysoce prawdopodobne,
˝e mened˝erowie b´dà wynagradzani wed∏ug zwiàzanego z osiàganiem progów

Unikanie raportowania strat przez banki komercyjne dzia∏ajàce w Polsce

67

rentownoÊci schematu. Po czwarte, progi rentownoÊci pozostajà istotne nawet wtedy, gdy w rzeczywistoÊci niewielka cz´Êç interesariuszy przedsi´biorstwa si´ nimi si´ pos∏uguje. Do nadania im znaczenia wystarczy bowiem, by pozostali mieli ÊwiadomoÊç istnienia takiej grupy (por. F. Degeorge i in., 1999).

3. Krótki przeglàd badaƒ empirycznych zjawiska zarzàdzania
wynikiem finansowym
Rezultaty badaƒ empirycznych zjawiska zarzàdzania wynikiem finansowym i zagadnieƒ pokrewnych prezentuje tabela 1. Referowane w niej prace zosta∏y podzielone wed∏ug kryterium rodzaju podmiotów, jakich dotyczà (podmioty niefinansowe lub finansowe), a nast´pnie uporzàdkowane chronologicznie. W tym
miejscu, dla unikni´cia powtórzeƒ, podejmiemy zatem jedynie prób´ sformu∏owania ogólnej interpretacji wyników badaƒ, ze szczególnym uwzgl´dnieniem wniosków p∏ynàcych dla konstrukcji cz´Êci badawczej naszego artyku∏u, wykorzystujàcej dane o bankach komercyjnych dzia∏ajàcych w Polsce.

Tabela 1. Badania zjawiska zarzàdzania wynikiem finansowym i badania powiàzane tematycznie – przeglàd
Opis
wykorzystanej
Podstawowe rezultaty empiryczne
próby
Cz´Êç A – badania dotyczàce podmiotów niefinansowych
Jennifer J. Jones
dane z lat 80.
Mened˝erowie firm starajàcych si´ o uzyskanie ochrony
(1991)
XX wieku dla
przed zagranicznà konkurencjà (ang. import relief)
23 amerykaƒskich
dà˝à do obni˝enia osiàganych wyników finansowych.
podmiotów z 5 bran˝
David Burgstahler,
dane z lat 1976–1994 Cz´stoÊç wyst´powania ma∏ych strat lub spadków
Ilia Dichev,
zebrane dla
rentownoÊci jest statystycznie istotnie ni˝sza, a ma∏ych
(1997)
amerykaƒskich
zysków i wzrostów rentownoÊci statystycznie istotnie wy˝sza
przedsi´biorstw
ni˝ mo˝na oczekiwaç w przypadku braku zjawiska
zarzàdzania wynikiem finansowym. Zjawisko zarzàdzania
wynikiem finansowym jest silniej zaznaczone w przypadku
unikania strat ni˝ zapobiegania spadkom rentownoÊci,
a tak˝e w sytuacji, gdy w poprzednich okresach dany
podmiot notowa∏ dodatnie wyniki finansowe lub rosnàcà
rentownoÊç.
Fran˜ois Degeorge,
dane kwartalne z lat Motywem zarzàdzania zyskiem jest ch´ç przekroczenia
Jayendu Patel,
1974–1996 dotyczàce progów rentownoÊci. W rozk∏adach miar rentownoÊci, ich
Richard Zeckhauser,
5 387 amerykaƒskich zmian i b∏´dów prognoz analityków wyst´pujà nieciàg∏oÊci.
(1999)
przedsi´biorstw
Progi sà hierarchicznie u∏o˝one. Najwa˝niejsze jest
osiàgni´cie zysku, potem jego wzrostu, na koƒcu zaÊ sytuuje
si´ zadanie sprostania oczekiwaniom analityków.
Autorzy, rok
opublikowania pracy
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Tabela 1. (cd.)
Autorzy, rok
opublikowania pracy
Patricia M. Dechow,
Scott A. Richardson,
A. Irem Tuna,
(2000)

Opis
wykorzystanej
próby
dane z okresu
1988–1998 dotyczàce
amerykaƒskich
przedsi´biorstw

Podstawowe rezultaty empiryczne

Motywem osiàgania, w drodze zarzàdzania wynikiem
finansowym, niewielkich dodatnich zysków jest ch´ç
od∏o˝enia w czasie komunikowania z∏ych wiadomoÊci.
Podmioty osiàgajàce wyniki nie gorsze od oczekiwaƒ
rynkowych starajà si´ natomiast uniknàç tzw. efektu torpedy
(ang. torpedo effect), a wi´c dysproporcjonalnie du˝ego
spadku ceny akcji zainicjowanego ma∏o znaczàcà negatywnà
informacjà. Motywy zarzàdzania wynikiem finansowym
zale˝à od charakterystyk i kondycji przedsi´biorstw.
Steven J. Maijoor,
dane zebrane dla
Rozk∏ady zysków przedsi´biorstw europejskich nie sà ciàg∏e
Ann Vanstraelen
spó∏ek gie∏dowych
wokó∏ wartoÊci zerowej. Wyst´puje w nich statystycznie
(2002)
z Niemiec, Francji,
istotnie ni˝sza od oczekiwanej liczba przypadków
Wielkiej Brytanii
raportowania niewielkich strat. Skala zarzàdzania zyskiem
i Holandii dotyczàce jest wi´ksza w krajach o bardziej liberalnym systemie audytu
lat 1991–1999
(Niemcy i Holandia) i mniejsza w krajach o systemach
uznawanych za restrykcyjne (Francja, Wielka Brytania).
Pelham Gore,
dane zgromadzone
Zyski brytyjskich przedsi´biorstw nie majà ciàg∏ego rozk∏adu
Peter Pope,
dla brytyjskich
wokó∏ podstawowych celów finansowych: osiàgni´cia
Ashni Singh,
przedsi´biorstw
dodatniego wyniku finansowego, uzyskania przyrostu zysku
(2002)
notowanych na
w porównaniu z poprzednim okresem oraz unikni´cia
gie∏dzie w latach
negatywnych niespodzianek w zakresie rentownoÊci.
1989–1998
Dyskrecjonalna (pozostajàca pod kontrolà mened˝erów) cz´Êç
pozycji kszta∏tujàcych wynik finansowy jest narz´dziem
zarzàdzania wynikiem finansowym.
Larry L. DuCharme,
obserwacje z lat
Otrzymane wyniki przemawiajà na korzyÊç tezy
Paul H. Malatesta,
1988–1997 dotyczàce o manipulowaniu wielkoÊcià zysków przez przedsi´biorstwa
Stephan E. Sefcik,
emisji akcji przez
w okresie poprzedzajàcym emisj´ akcji, co czyni je
(2004)
amerykaƒskie
podatnymi na pozwy ze strony nowych akcjonariuszy.
przedsi´biorstwa
Zoe-Vonna Palmrose,
403 przypadki
Przedsi´biorstwa dokonujàce korekt doÊwiadcza∏y
Vernon J. Richardson,
dokonania korekt
statystycznie istotnych negatywnych reakcji rynkowych.
Susan Scholz,
sprawozdaƒ
Âwiadczy to poÊrednio o istotnoÊci sprawozdaƒ finansowych
(2004)
finansowych przez
w kszta∏towaniu ocen uczestników rynków finansowych
amerykaƒskie
i o braku ich zdolnoÊci do doskona∏ego wykrywania
przedsi´biorstwa
nierzetelnoÊci sprawozdaƒ finansowych.
w latach 1995–1999
Cz´Êç B – badania dotyczàce podmiotów finansowych
Anne Beatty,
638 obserwacji z lat Decyzje dotyczàce wysokoÊci odpisów na rezerwy
Sandra L. Chamberlain, 1985–1989 dla
rozpatrywane sà przez mened˝erów ∏àcznie wraz z innymi
Joseph Magliolo,
amerykaƒskich
posuni´ciami s∏u˝àcymi zarzàdzaniu kapita∏em regulacyjnym,
(1995)
holdingów
np. decyzjami o emisji papierów wartoÊciowych.
bankowych
Julie H. Collins,
szeregi czasowe
Banki ró˝nià si´ w swojej zdolnoÊci lub/i ch´ci odpowiadania
Douglas A. Shackelford, danych dla 160
na wyzwania zwiàzane z zarzàdzaniem kapita∏em, zyskiem
James M. Wahlen,
amerykaƒskich
i podatkami. Oko∏o 2/3 banków z próby anga˝owa∏o si´
(1995)
banków obejmujàce
w proces wyrównywania wyniku finansowego w czasie,
lata 1971–1991
raportowa∏o bowiem zmniejszone (zwi´kszone) odpisy na
rezerwy relatywnie z∏ych (dobrych) latach.
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Tabela 1. (cd.)
Autorzy, rok
opublikowania pracy
Peter Chen,
Lane Daley,
(1996)
William H. Beaver,
Ellen E. Engel,
(1996)

Anwer S. Ahmed,
Carolyn Takeda,
Shawn Thomas,
(1999)

Anne L. Beatty,
Bin Ke,
Kathy R. Petroni,
(2002)

Javed Siddiqui,
Jyotirmoi Podder,
(2002)
William H. Beaver,
Maureen F. McNichols,
Karen K. Nelson,
(2003)

Ronald E. Shrieves,
Drew Dahl,
(2003)

Opis
wykorzystanej
próby
obserwacje zebarane
z lat 1977–1987
dla 11 kanadyjskich
banków
dane o du˝ych,
gie∏dowych,
amerykaƒskich
bankach
zgromadzone dla
lat 1977–1991

Podstawowe rezultaty empiryczne

Zarzàdzanie kapita∏em regulacyjnym odgrywa istotnà rol´
w kszta∏towaniu wysokoÊci rezerw. Brak dowodów,
w przyj´tym horyzoncie analizy, na wyrównywanie w czasie
wyniku finansowego przez kanadyjskie banki.
Rynek kapita∏owy postrzega wielkoÊç rezerw (ang. allowance
for loan losses) jako z∏o˝onà z dwóch komponentów:
niedyskrecjonalnego (obiektywnego) i dyskrecjonalnego
(zale˝nego od ocen i decyzji kadr zarzàdzajàcych). Pierwszy,
zgodnie z oczekiwaniami, jest negatywnie wyceniana,
poniewa˝ odzwierciedla oczekiwane straty z tytu∏u ryzyka
kredytowego. Cz´Êç dyskrecjonalna jest wyceniana przez
rynek kapita∏owy odmiennie od niedyskrecjonalnej.
danych dotyczàce
WielkoÊç odpisów na rezerwy by∏a u˝ywana do zarzàdzania
113 amerykaƒskich
kapita∏em regulacyjnym, a nie do zarzàdzania zyskiem. Si∏a
holdingów
zaobserwowanych zale˝noÊci zmala∏a po wdro˝eniu
bankowych dla
w Stanach Zjednoczonych pierwszego bazylejskiego
okresu 1986–1995
porozumienia kapita∏owego, które ograniczy∏o mo˝liwoÊci
uwzgl´dnienia wartoÊci rezerw w kalkulacji funduszy
w∏asnych.
dane o bankach
W przypadku banków gie∏dowych zarzàdzanie wynikiem
dzia∏ajàcych na
finansowym jest silniej zaznaczone ni˝ w przypadku
rynku amerykaƒskim pozosta∏ych banków (mniejsze prawdopodobieƒstwo
w latach 1988–1998 wykazania ma∏ego spadku rentownoÊci, d∏u˝sze okresy
wyst´powania niewielkich przyrostów rentownoÊci).
Narz´dziem manipulowania zyskiem w bankach gie∏dowych
sà: wysokoÊç odpisów na rezerwy i wielkoÊç zrealizowanych
zysków w toku operacji z papierami wartoÊciowymi.
dane o bankach
Na 14 przebadanych przypadków, w 7 audytorzy
dzia∏ajàcych
zaakceptowali (w 4 bez zastrze˝eƒ, w 3 z niewielkimi
w Bangladeszu
zastrze˝eniami) zani˝enie poziomu rezerw, czyli zawy˝enie
wyniku finansowego.
11 460 rocznych
W rozk∏adzie wyników finansowych instytucji
obserwacji z lat
ubezpieczeniowych wyst´puje nieciàg∏oÊç wokó∏ zerowego
1988–1997
zysku, niezale˝nie od formy organizacyjnej prowadzenia
dotyczàcych
dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. Zjawisko zarzàdzania
amerykaƒskich
wynikiem finansowym nie ogranicza si´ do podmiotów
instytucji
z niskà rentownoÊcià, ale dotyczy tak˝e podmiotów
ubezpieczeniowych
z najwy˝szymi zyskami, które dà˝à do obni˝enia rentownoÊci
notowanej w bie˝àcym okresie.
607 obserwacji
Odpisy na rezerwy, jak i zyski ze sprzeda˝y papierów
dotyczàcych
wartoÊciowych by∏y u˝ywane przez japoƒskie banki do
japoƒskich
zarzàdzania wynikiem finansowym. Wykazywanie zysków ze
city-banków
sprzeda˝y papierów wartoÊciowych poprawia∏o wyposa˝enie
i banków
w fundusze podstawowe zdeprecjonowane wskutek wzrostu
regionalnych,
wartoÊci odpisów na rezerwy. Banki decydowa∏y si´ na
pochodzàcych z lat
poniesienie istotnych kosztów podatkowych w imi´ realizacji
1989–1996
celów zwiàzanych z zarzàdzaniem zyskiem i kapita∏em
regulacyjnym.

70

Krzysztof Jackowicz, Wojciech Kury∏ek

Tabela 1. (cd.)
Autorzy, rok
opublikowania pracy
Yukihiro Yasuda,
Shin’ya Okuda,
Masaru Konishi,
(2004)

Ronald Zhao,
Yihong He,
(2004)

Opis
wykorzystanej
próby
dane z lat 1990–1999
zebrane dla
regionalnych
japoƒskich banków
gie∏dowych
740 obserwacji
z okresu 1993–1996
dla 185 gie∏dowych
amerykaƒskich
banków
komercyjnych

Podstawowe rezultaty empiryczne
Do momentu upad∏oÊci du˝ych banków w Japonii, tj. lat:
1997–1998, inwestorzy nie byli Êwiadomi manipulacji
ksi´gowych. Po zaostrzeniu si´ przejawów kryzysu
japoƒskiego systemu bankowego zacz´li z wi´kszà
ostro˝noÊcià podchodziç do publikowanych sprawozdaƒ
finansowych.
Zmiana przepisów rachunkowych dotyczàcych sposobu
ustalania wysokoÊci odpisów na rezerwy wp∏yn´∏a
pozytywnie na si∏´ zwiàzku wartoÊci rynkowej banków
z raportowanymi zyskami i kapita∏em regulacyjnym. Odpisy
na rezerwy odgrywajà istotnà rol´ w determinowaniu
wartoÊci informacyjnej sprawozdaƒ finansowych banków.

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Uprawnione wydaje si´ przede wszystkim stwierdzenie, ˝e zarzàdzanie
wynikiem finansowym jest trwa∏ym elementem rzeczywistoÊci gospodarczej. Potwierdzajàce ten fakt obserwacje pochodzà jednak z krajów wysoko rozwini´tych. Brak natomiast, przynajmniej w tej cz´Êci literatury przedmiotu, do
której dotarliÊmy, sformalizowanych analiz interesujàcego nas zjawiska w warunkach rozwijajàcych si´ rynków finansowych. Dobrze udokumentowane jest du˝e
znaczenie przekraczania progów rentownoÊci w ramach strategii zawy˝ania wyniku finansowego i to zarówno w przypadku podmiotów niefinansowych, jak i instytucji finansowych. Zgromadzone obserwacje empiryczne przemawiajà za wyst´powaniem wyraênej hierarchii wa˝noÊci progów rentownoÊci, w której zdecydowanie
na plan pierwszy wysuwa si´ zadanie osiàgni´cia zysku w miejsce niewielkiej
straty. Mniejszà, choç wcià˝ istotnà, rol´ odgrywajà w dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw cele: zanotowania przyrostu rentownoÊci w porównaniu z poprzednim
okresem obrachunkowym oraz sprostania oczekiwaniom rynkowym. Mniej jednoznacznà wymow´ lub wyrywkowy charakter majà rezultaty dociekaƒ dotyczàcych strategii wyrównywania wyniku finansowego w czasie oraz, zwiàzanych ze
specjalnymi okolicznoÊciami, strategii jego zani˝ania. Przedstawione w tabeli 1
badania empiryczne dajà pewne przes∏anki do przyj´cia prawdziwoÊci tez: o zró˝nicowaniu mo˝liwoÊci i motywów zarzàdzania wynikiem finansowym w poszczególnych przedsi´biorstwach w zale˝noÊci od ich kondycji i charakteru, a tak˝e
o wzroÊcie wyczulenia inwestorów na przejawy zarzàdzania wynikiem finansowym wskutek narastania zjawisk kryzysowych. W zakresie narz´dzi zarzàdzania
wynikiem finansowym, w interesujàcym nas przypadku dzia∏alnoÊci bankowej,
przeanalizowane prace wskazujà na koniecznoÊç zwrócenia szczególnej uwagi na
pozycje rachunku zysków i strat: „odpisy na rezerwy” oraz „wynik operacji fi-
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nansowych”. Warto podkreÊliç, ˝e zjawiska zarzàdzania wynikiem finansowym
nie jest w stanie, w Êwietle przytoczonych badaƒ, wyeliminowaç system audytu
sprawozdaƒ finansowych, nawet system o restrykcyjnym charakterze.
Na tle zreferowanych wyników badaƒ powstaje interesujàca kwestia, w jaki sposób pogodziç ich wymow´ z udokumentowanà empirycznie pó∏silnà efektywnoÊcià informacyjnà rozwini´tych rynków finansowych. Wydaje si´, ˝e w gr´
mogà wchodziç tu dwa czynniki. Po pierwsze, efektywnoÊç informacyjna rynków
powoduje, ˝e rzeczywiÊcie zanika znaczna cz´Êç zach´t do zarzàdzania wynikiem
finansowym, zw∏aszcza te zwiàzane z kszta∏towaniem pozytywnego wizerunku
przedsi´biorstwa, ale nie wszystkie. Istotne pozostajà motywy wynikajàce, np.
z ch´ci wype∏nienia warunków umów zawieranych przez przedsi´biorstwo lub obowiàzujàcych je regulacji bàdê te˝ motywy ukszta∏towane przez niejawne szczegó∏y kontraktów mened˝erskich. Po drugie, grono odbiorców informacji zawartych
w sprawozdaniu finansowym jest znacznie szersze ni˝ podmiotów, na podstawie
reakcji których wnioskuje si´ o informacyjnej efektywnoÊci rynków.

4. Za∏o˝enia, cele i metody badawcze. Wykorzystany zestaw
danych
Przes∏anki teoretyczne, jak równie˝ wyniki badaƒ empirycznych (por. D. Burgstahler i in., 1997; F. Degeorge i in., 1999) wskazujà, ˝e w obr´bie strategii zawy˝ania wyniku finansowego, przybierajàcej na poziomie operacyjnym postaç dà˝enia do przekraczania progów rentownoÊci, najwi´ksze znaczenie ma unikanie
raportowania strat. Na tym te˝ zagadnieniu skoncentrowana b´dzie nasza analiza w uj´ciu przedmiotowym. W zakresie podmiotowym badaniem obejmiemy banki komercyjne dzia∏ajàce w Polsce. Horyzont czasowy dociekaƒ rozciàgaç si´ b´dzie na lata 1994–2003.
Konsekwencjà unikania raportowania strat jest wyst´powanie: wy˝szej
ni˝ oczekiwana cz´stoÊci niewielkich zysków i ni˝szej od przewidywanej cz´stoÊci ma∏ych strat w rozk∏adzie empirycznym wyniku finansowego netto banku. Tradycyjne testy statystyczne nie weryfikujà ciàg∏oÊci rozk∏adów empirycznych wokó∏ zadanych wartoÊci progowych zmiennej. Dlatego te˝ literatura
przedmiotu poÊwi´cona problemowi zarzàdzania wynikiem finansowym rozwin´∏a w tej mierze w∏asne, oryginalne rozwiàzania metodologiczne. Sà nimi testy zaproponowane przez Davida Burgstahlera i Ili´ Dicheva w 1997 roku oraz przez
Fran˜ois Degeorge’a, Jayendu Patela i Richarda Zeckhausera w 1999 roku. Zdecydowanie bardziej popularny jest test Burgstahlera-Dicheva, który jest wykorzystywany nie tylko w pracach jego twórców, ale tak˝e w badaniach: A. L. Beatty,
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Bin Ke i K. R. Petroni (2002); P. Gore’a, P. Pope’a i A. Singh (2002); S. J. Maijoor’a i A. Vanstraelen (2002) oraz W. H. Beavera, M. F. McNichols i K. K. Nelson (2003). Znajdzie on równie˝ zastosowanie w prowadzonej przez nas analizie.
Zaproponowany przez D. Burgstahlera i I. Dicheva (1997) test s∏u˝àcy do
wykrywania zjawiska zarzàdzania wynikiem finansowym bada w istocie rzeczy
lokalnà ciàg∏oÊç rozk∏adu prawdopodobieƒstwa, z którego pochodzi próba1. Hipotezà zerowà w tym teÊcie jest ciàg∏oÊç rozk∏adu prawdopodobieƒstwa na zdefiniowanym przedziale ⎣aj, aj+1). Statystyka testowa oparta jest na badaniu standaryzowanej ró˝nicy mi´dzy rzeczywistà liczbà obserwacji zawartych w analizowanym
przedziale a liczbà obserwacji, która powinna si´ znaleêç w tym przedziale przy
za∏o˝eniu prawdziwoÊci hipotezy zerowej. Ta ostatnia szacowana jest przy pomocy Êredniej liczby obserwacji z dwóch sàsiadujàcych przedzia∏ów. W sformalizowany sposób mo˝na ujàç to nast´pujàco.
Niech X1, X2, …, XN oznaczajà niezale˝ne zmienne losowe pochodzàce z tego
1 dla x ! 7a j , a j + 1i
. Liczba pojawieƒ
samego rozk∏adu. Oznaczmy przez | j (x) = )
0 w.p.p.
si´ obserwacji w przedziale ⎣aj, aj+1) zdefiniowana jest wtedy nast´pujàco:
N

Nj =

/ | j ^ Xih. Liczba obserwacji z próby, które powinny znaleêç si´ w powy˝szym

i=1

przedziale przy za∏o˝eniu hipotezy ciàg∏oÊci rozk∏adu okreÊlona z kolei w poni˝szy
sposób:
1 N
Nt j = 2 / 7| j - 1 ^ Xih + | j + 1 ^ XihA .
i=1
Jak ∏atwo zauwa˝yç, wysokie wartoÊci bezwzgl´dne statystyki Burgstahlera-Dicheva definiowanej jako:

t=

N j - Nt j
v _ N j - Nt j i

Êwiadczà o nieciàg∏oÊci rozk∏adu. Przy za∏o˝eniu niezale˝noÊci zmiennych
X1, X2, …, XN oraz pochodzeniu ich z tego samego rozk∏adu, wyst´pujàce w mianowniku odchylenie standardowe dane jest wzorem:

1

Warto zauwa˝yç, ˝e konstrukcja testu F. Degeorge’a, J. Patela i R. Zeckhausera (1999) jest zbli˝ona. Wspomniani autorzy koncentrujà si´ bowiem na badaniu g∏adkoÊci funkcji g´stoÊci rozk∏adu
prawdopodobieƒstwa, z którego pochodzi próba, tj. badaniu ciàg∏oÊci pochodnej funkcji g´stoÊci.
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1
Np j _1 - p j i + 4 N _ p j - 1 + p j + 1i _1 - p j - 1 - p j + 1i ,

gdzie pj oznacza cz´stoÊç pojawienia si´ obserwacji z próby w przedziale ⎣aj, aj+1).
Warto zauwa˝yç, ˝e statystyka t mia∏aby przy powy˝szych za∏o˝eniach na
mocy Centralnego Twierdzenia Granicznego rozk∏ad normalny N(0,1). W praktyce jednak trudno jest tego oczekiwaç, poniewa˝ zmienne X1, X2, …, XN reprezentujàce wybrany element sprawozdania finansowego dla banków z badanej
próby nie sà niezale˝ne. Wynika to m.in. z istnienia czynników makroekonomicznych lub regulacyjnych, które w zbli˝ony sposób wp∏ywajà na wynik finansowy
wszystkich banków w próbie. Ponadto w badaniach empirycznych (np. K. Jackowicz i W. Kury∏ek, 2004), zaobserwowano wyst´powanie statystycznie istotnej oraz
dodatniej autokorelacji rentownoÊci poszczególnych banków. Dlatego te˝ niemo˝liwe jest wyznaczanie explicite rozk∏adu statystyki Burgstahlera-Dicheva2. W zwiàzku z powy˝szym wartoÊç statystyki t b´dzie pe∏ni∏a w naszym badaniu wy∏àcznie funkcj´ deskryptywnà – jej wysokie bezwzgl´dne wartoÊci b´dà interpretowane
jako Êwiadectwo nieciàg∏oÊci rozk∏adu, której jednà z przyczyn mogà byç procesy zarzàdzania wynikiem finansowym3.
Z badaƒ empirycznych J. H. Collins, D. A. Shackelforda i J. M. Wahlena
(1995); P. M. Dechow, S. A. Richardsona i A. I. Tuna (2000) oraz A. L. Beatty,
Bin Ke i K. R. Petroni (2002) wynika, ˝e podmioty gospodarcze, w tym banki
mogà si´ ró˝niç w zakresie mo˝liwoÊci i motywów zarzàdzania wynikiem finansowym w zale˝noÊci od specyfiki dzia∏ania i bie˝àcej kondycji. Obserwacja ta uzasadnia dokonanie podzia∏u wykorzystanej przez nas próby.
Przyj´tymi kryteriami klasyfikacyjnymi sà przede wszystkim czynniki
potencjalnie oddzia∏ujàce na si∏´ zjawiska zarzàdzania wynikiem finansowym,
a wi´c fakt notowania akcji banku na gie∏dzie (grupa banków z akcjami
wprowadzonymi do publicznego obrotu i grupa pozosta∏ych banków) oraz jakoÊç
wyposa˝enia banku w kapita∏y w∏asne (grupa banków lepiej wyposa˝onych
kapita∏owo, tj. o stopniu sfinansowania aktywów kapita∏ami w∏asnymi przekraczajàcym 12% i grupa banków ze s∏abszà bazà kapita∏owà). Dodatkowo obliczenia prowadzimy oddzielnie dla banków mniejszych (o udziale w aktywach systemu do 0,3%) i wi´kszych oraz dla obserwacji zebranych dla „lat chudych” sektora
bankowego w Polsce (rocznych okresów obrachunkowych, w których wskaênik
2

3

Dodatkowo w sytuacji, gdy zmienne wchodzàce w sk∏ad próby nie sà nieskorelowane, postaç wzoru
obrazujàcego odchylenie standardowe s∏u˝àce do wyznaczania statystyki t jest wysoce nieadekwatna.
Kolejnà wad´ statystyki Burgstahlera-Dicheva jest to, ˝e przy badaniu ciàg∏oÊci rozk∏adu w danym
przedziale bazuje ona na za∏o˝eniu, ˝e w przedzia∏ach sàsiadujàcych z nim funkcja g´stoÊci jest ciàg∏a.
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rentownoÊci aktywów sektora nie przekracza∏ 1%) i obserwacji pochodzàcych z „lat
t∏ustych”.
Badanie kszta∏tu i ciàg∏oÊci wokó∏ zera rozk∏adów empirycznych wyników
finansowych banków komercyjnych funkcjonujàcych w Polsce przeprowadzone
dla ca∏ej próby i wyró˝nionych w jej obr´bie podprób dostarczy informacji o skali zjawiska unikania raportowania strat oraz o wp∏ywie na to zjawisko wybranych cech banków. Uprawni ponadto, w przypadku pozytywnej weryfikacji tezy
o unikaniu raportowania strat, postawienie pytania o narz´dzia zarzàdzania wynikiem finansowym. Zreferowane w poprzednim podpunkcie rezultaty dociekaƒ
empirycznych sugerujà wyraênie, ˝e zasadniczà rol´ w tym zakresie w gospodarce finansowej i rachunkowoÊci banków odgrywajà odpisy na rezerwy. Pewne
znaczenie mo˝e te˝ mieç wynik operacji finansowych. Sprawdzenia tego
przypuszczenia dokonamy na dwa sposoby. Po pierwsze, zbadamy wyrównanie
rozk∏adu empirycznego wyniku dzia∏alnoÊci bankowej z wy∏àczonà wartoÊcià wyniku operacji finansowych. Po drugie, sporzàdzimy rozk∏ady wartoÊci odpisów na
rezerwy oraz wyniku operacji finansowych uwarunkowane raportowanà rentownoÊcià dzia∏ania. Na korzyÊç tezy o wykorzystaniu odpisów na rezerwy i wyniku
operacji finansowych do unikania wykazywania strat Êwiadczyç b´dà: brak nieciàg∏oÊci w rozk∏adzie wyniku dzia∏alnoÊci bankowej z potràconà wartoÊcià wyniku operacji finansowych oraz ma∏a wartoÊç odpisów na rezerwy i wysoka wartoÊç wyniku operacji finansowych w grupach banków notujàcych niskà dodatnià
rentownoÊç dzia∏ania w porównaniu z pozosta∏ymi bankami.
Reasumujàc, w projektowanym badaniu zmierzamy do: weryfikacji tezy o wyst´powaniu zjawiska unikania raportowania strat w polskiej bankowoÊci, okreÊlenia zale˝noÊci analizowanego zjawiska od cech i sytuacji banków oraz sprawdzenia, czy narz´dziem wp∏ywania na wartoÊç wyniku finansowego sà: odpisy na rezerwy
i wynik operacji finansowych. Wykorzystywana dla realizacji tych zadaƒ badawczych, przedstawiona powy˝ej, metodologia ma dwa podstawowe ograniczenia.
Pierwsze z nich wynika z faktu, ˝e w naszym rozumowaniu przyjmujemy, ˝e inne ni˝ wynik operacji finansowych sk∏adowe wyniku dzia∏alnoÊci bankowej (wynik z tytu∏u odsetek, wynik z tytu∏u prowizji, przychody z udzia∏ów
lub akcji oraz wynik z pozycji wymiany) majà charakter niedyskrecjonalny (tj.
nie zale˝à od ocen i decyzji mened˝erów oraz sà wyznaczone ca∏kowicie przez
przebieg rzeczywistych zdarzeƒ gospodarczych), a zatem reprezentowane sà przez
zmienne losowe majàce ciàg∏e funkcje g´stoÊci w otoczeniu zera. W odniesieniu
do odpisów na rezerwy i wyniku operacji finansowych przyjmujemy natomiast,
˝e pozostajà one, przynajmniej cz´Êciowo, pod kontrolà kadr zarzàdzajàcych.
Opisane za∏o˝enia sà oczywiÊcie uproszczeniem. W literaturze przedmiotu, zw∏aszcza tej dotyczàcej zarzàdzania zyskiem przez podmioty niefinansowe, podejmuje
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si´ próby odizolowania na drodze ekonometrycznej dyskrecjonalnej i niedyskrecjonalnej cz´Êci poddanych badaniu pozycji sprawozdaƒ finansowych. Wypracowane w tym obszarze rozwiàzania nie sà jednak satysfakcjonujàce. Jak pokazuje
S. Young (1999), stosowane modele wprowadzajà b∏´dy systematyczne lub, jak
dowodzà P. M. Dechow, R. G. Sloan i A. P. Sweeney (1995), nie sprawdzajà si´
we wszystkich okolicznoÊciach.
Drugie ograniczenie zastosowanej metodologii zwiàzane jest z tym, ˝e zjawisko zarzàdzania wynikiem finansowym, g∏ównie ze wzgl´du na brak dost´pu
do odpowiednich danych, analizujemy w oderwaniu od zarzàdzania kapita∏em regulacyjnym oraz zarzàdzania strukturà bilansu w okresie poprzedzajàcym dat´
zamkni´cia sprawozdaƒ finansowych. Znaczenie zarzàdzania kapita∏em regulacyjnym, a ÊciÊlej sk∏adnikami funduszy w∏asnych, w gospodarce finansowej i sprawozdawczoÊci banków potwierdzajà badania przytoczone w cz´Êci B tabeli 1. Na
istotnoÊç operowania pozycjami bilansowymi dla ukazania sytuacji majàtkowo-kapita∏owej ró˝nych typów poÊredników finansowych w korzystnym Êwietle wskazujà z kolei prace L. Allen i A. Saundersa (1992); D. K. Musto (1997); D. K. Musto (1999) oraz C. H. Furfine’a (2004).
U˝yty do sporzàdzenia rozk∏adów empirycznych i rozk∏adów warunkowych
oraz do obliczenia statystyk testowych zestaw danych pochodzi z bazy danych,
której cechy szeroko omawiamy w poprzednich naszych publikacjach (por. K. Jackowicz i O. Kowalewski, 2002; K. Jackowicz i W. Kury∏ek, 2004; K. Jackowicz,
2004). Wspomniana baza danych wymaga∏a na potrzeby badania zjawiska unikania raportowania strat uzupe∏nienia o informacje pochodzàce z lat 2002–2003.
Ze wzgl´du na zró˝nicowanà skal´ dzia∏ania banków komercyjnych wszystkie pozycje rachunku zysków i strat sà skalowane wartoÊcià aktywów.
Z poddanych badaniu prób eliminowane sà ponadto obserwacje skrajne,
które mogà, w naszym przekonaniu, odpowiadaç przejÊciowym, specjalnym warunkom dzia∏ania niektórych banków lub wynikaç z b∏´dów w bazie danych lub
b∏´dów w sprawozdaniach, na podstawie których baza zosta∏a zbudowana.

5. Rezultaty badawcze
Rysunek 1 przedstawia centralny fragment histogramu wyniku finansowego
netto (skalowanego wartoÊcià majàtku) sporzàdzonego dla ca∏ej rozpatrywanej
próby banków komercyjnych. Dodatkowo na wspomnianym wykresie podano
wartoÊci statystyk t Burgstahlera-Dicheva. Dla u∏atwienia interpretacji pierwszy
przedzia∏ zawierajàcy dodatnie wartoÊci wyniku finansowego zosta∏ wyró˝niony
w sposób graficzny.
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èród∏o: opracowanie w∏asne.

Analiza kszta∏tu histogramu oraz wartoÊci statystyk testowych zaprezentowanych na rysunku 1 sk∏ania zdecydowanie do odrzucenia hipotezy o ciàg∏oÊci
rozk∏adu wyniku finansowego netto w otoczeniu jego wartoÊci zerowej w przypadku ogó∏u banków komercyjnych funkcjonujàcych w Polsce w latach 1994–2003.
Wyst´powanie wyraênie ni˝szej od oczekiwanej liczby niewielkich strat i wy˝szej
od przewidywanej liczby ma∏ych zysków, wobec przedstawionych w poprzednich
podpunktach argumentów, wskazuje na zaanga˝owanie cz´Êci banków komercyjnych w dzia∏ania ukierunkowane na unikanie raportowania strat.
Zjawisko zarzàdzania wynikiem finansowym w celu unikni´cia raportowania strat, jak sugerujà dane zawarte w tabeli 2, dotyczy praktycznie wszystkich
wyró˝nionych grup banków lub obserwacji. Rozk∏ad relatywnej jego si∏y w poszczególnych podgrupach, w przybli˝eniu mierzonej wartoÊciami statystyki t Burgstahlera-Dicheva, z jednym tylko wyjàtkiem, odpowiada oczekiwaniom sformu∏owanym na bazie dorobku literatury przedmiotu. Rezultaty obliczeƒ sà bowiem
zgodne z przypuszczeniem, ˝e zach´ty do zarzàdzania wynikiem finansowym sà:
wi´ksze w przypadku banków s∏abiej wyposa˝onych kapita∏owo, w zasadzie niezale˝ne od skali dzia∏ania banków oraz mocniej odczuwalne w latach generalne-
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go pogorszenia kondycji finansowej sektora bankowego. Jedynie w przypadku podzia∏u banków wed∏ug kryterium notowania ich akcji na gie∏dzie, wbrew wnioskom p∏ynàcym z badania A. L. Beatty, B. Ke i K. R. Petroni (2002), unikanie
raportowania strat w wi´kszym stopniu zaznacza si´ w grupie pozosta∏ych banków ni˝ banków z akcjami wprowadzonymi do publicznego obrotu.
Przyczynami pojawienia si´ tej rozbie˝noÊci wniosków p∏ynàcych z naszego badania i wczeÊniejszych analiz przeprowadzonych dla rynku amerykaƒskiego wydajà si´ byç dwa czynniki. Po pierwsze, banki gie∏dowe w Stanach Zjednoczonych charakteryzujà si´ generalnie rozproszonym akcjonariatem, wÊród którego
znacznà rol´ mog´ odgrywaç inwestorzy stosujàcy proste techniki wnioskowania.
W Polsce zaÊ struktura w∏asnoÊci banków gie∏dowych jest skoncentrowana ze
wzgl´du na obecnoÊç w niej inwestorów strategicznych. Po drugie, w naszym
kraju na banki gie∏dowe na∏o˝one sà znacznie szersze obowiàzki informacyjne
ni˝ na pozosta∏e podmioty sektora bankowego, co u∏atwia rozszyfrowywanie zabiegów z zakresu zarzàdzania wynikiem finansowym.

Tabela 2. WartoÊci statystyk t Burgstahlera-Dicheva dla wyró˝nionych podprób
Statytyka t Burgstahlera-Dicheva:
Podzia∏y banków
lub obserwacji

banki gie∏dowe
pozosta∏e banki
banki lepiej wyposa˝one
w kapita∏y w∏asne
banki gorzej wyposa˝one
w kapita∏y w∏asne
banki mniejsze
banki wi´ksze
obserwacje z „lat chudych”
dla sektora banków
komercyjnych
obserwacje z „lat t∏ustych”
dla sektora banków
komercyjnych
èród∏o: opracowanie w∏asne.

w pierwszym
wartoÊç maksymalna
przedziale po prawej
anotowana w pi´ciu
stronie zerowego
z przedzia∏ach po lewej
wyniku finansowego
i prawej stronie
netto (przedziale
przedzia∏u testowanej
testowanej nieciàg∏oÊci)
nieciàg∏oÊci

wartoÊç minimalna
zanotowana w pi´ciu
przedzia∏ach po lewej
i prawej stronie
przedzia∏u testowanej
nieciàg∏oÊci

1,6031
3,5107

0,5039
0,9125

–0,5490
–1,0192

2,0493

0,8505

–0,5526

3,6368

0,8096

–1,4599

3,0449
2,7628

0,5433
0,9531

–1,5022
–0,6929

3,5440

0,8226

–1,6295

2,2015

1,0645

–1,5258
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Zreferowane do tej pory rezultaty przemawiajà na korzyÊç tezy o du˝ym
znaczeniu zjawiska unikania raportowania strat w polskiej bankowoÊci.
Przyj´cie jej prawdziwoÊci wymaga, w naszej ocenie, dodatkowego sprawdzenia,
czy obserwowane w rozk∏adach wyników finansowych banków nieciàg∏oÊci wokó∏
wartoÊci zerowej nie wynikajà z charakterystyki dzia∏alnoÊci bankowej. W tym
celu sporzàdziliÊmy rozk∏ad wyniku dzia∏alnoÊci bankowej z potràconà wartoÊcià
wyniku operacji finansowych, a nast´pnie skalkulowaliÊmy wartoÊci statystyk
t Burgstahlera-Dicheva. Jak dowodzi rysunek 2, niedyskrecjonalna cz´Êç wyniku
finansowego banków komercyjnych funkcjonujàcych w Polsce ma rozk∏ad ciàg∏y.
Oznacza to, ˝e nieciàg∏oÊci rozk∏adów powstajà na poziomie wyniku operacji finansowych lub w sferze rozdysponowania wyniku dzia∏alnoÊci bankowej, najprawdopodobniej zaÊ na poziomie pozycji odpisy na rezerwy.

Rysunek 2. Fragment histogramu wyniku dzia∏alnoÊci bankowej z wy∏àczeniem
wyniku operacji finansowych (skalowanego aktywami) dla ca∏ej próby banków
komercyjnych wraz z wartoÊciami statystyki t Burgstahlera-Dicheva

8,0%
1,0%
7,0%

cz´stoÊç

6,0%

0,5%

5,0%
0,0%
4,0%
-0,5%

3,0%
2,0%

-1,0%

1,0%
0,0%

statystyka t Burgstahlera-Dicheva

1,5%

9,0%

-1,5%

%

%

,00

14

%

%

,00

13

,00

12

%

,00

11

,00

10

0%

9,0

0%

8,0

0%

7,0

0%

6,0

0%

5,0

0%

4,0

0%

0%

0%

3,0

2,0

1,0

cz´stoÊci

statystyka t Burgstahlera-Dicheva

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Rol´ wyniku operacji finansowych i odpisów na rezerwy w realizacji zadania unikania raportowania strat przybli˝ajà rozk∏ady tych pozycji bankowego rachunku zysków i strat uwarunkowane poziomem osiàganej rentownoÊci. Wspo-
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mniane rozk∏ady warunkowe prezentujà rysunki 3 i 4. W przypadku odpisów na
rezerwy skalowanych aktywami wyraênie widoczne jest charakterystyczne obni˝enie wartoÊci mediany, a zw∏aszcza III kwartyla dla kilku pierwszych trzynastoelementowych podgrup banków o niskiej dodatniej rentownoÊci. Podobnej zale˝noÊci, tym razem sprowadzajàcej si´ jednak do relatywnego podwy˝szenia poziomu
wyniku operacji finansowych skalowanego aktywami, trudno natomiast dopatrzyç si´, przynajmniej dla przedzia∏ów po∏o˝onych najbli˝ej po prawej stronie
zera, na rysunku 4. Podsumowujàc t´ cz´Êç rozwa˝aƒ, mo˝na stwierdziç, ˝e
otrzymane rezultaty badawcze dokumentujà u˝ycie przez cz´Êç banków komercyjnych wartoÊci odpisów na rezerwy do unikania raportowania
strat, nie dostarczajà natomiast dowodów na wykorzystanie w tym samym celu
wyniku operacji finansowych, który, co warto przypomnieç, ma w Polsce generalnie ma∏e, ale i jednoczeÊnie zró˝nicowane, znaczenie w tworzeniu wyniku dzia∏alnoÊci bankowej.

Rysunek 3. Fragment rozk∏adu odpisów na rezerwy (skalowanych aktywami)
uwarunkowanego wartoÊcià osiàganej rentownoÊci dla ca∏ej próby banków
komercyjnych
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èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Rysunek 4. Fragment rozk∏adu wyniku operacji finansowych (skalowanego aktywami) uwarunkowanego wartoÊcià osiàganej rentownoÊci dla ca∏ej próby banków komercyjnych
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6. Podsumowanie
Przeprowadzone badanie generalnie wskazuje na wyst´powanie doÊç znacznej swobody w ustalaniu wyniku finansowego przez banki komercyjne dzia∏ajàce w Polsce.
Rozk∏ady empiryczne wyniku finansowego netto skalowanego wartoÊcià aktywów
wykazujà bowiem, sygnalizowane w literaturze przedmiotu dla ró˝nych krajów
i rodzajów aktywnoÊci gospodarczej, nieciàg∏oÊci wokó∏ zerowej wartoÊci zysków.
Obserwacja ta dotyczy ogó∏u banków oraz praktycznie wszystkich, wyró˝nionych
przez nas przy u˝yciu ró˝nych kryteriów klasyfikacyjnych, podprób. Uzyskane
rezultaty potwierdzajà teoretyczne przypuszczenia, ˝e, ˝e zach´ty do unikania
raportowania strat sà silniejsze w przypadku banków s∏abiej wyposa˝onych kapita∏owo oraz w latach pogorszenia sytuacji finansowej sektora bankowego jako ca∏oÊci. Skala dzia∏ania banku wydaje si´ natomiast nie mieç decydujàcego znaczenia w determinowaniu si∏y analizowanego zjawiska. Uprzywilejowanym narz´dziem
zarzàdzania wynikiem finansowym w polskim sektorze banków komercyjnych jako ca∏oÊci, jak sugerujà sporzàdzone rozk∏ady warunkowe, sà odpisy na rezerwy.

Unikanie raportowania strat przez banki komercyjne dzia∏ajàce w Polsce

81

Dalsze rozwa˝ania dotyczàce zjawiska zarzàdzania wynikiem finansowym
w sektorze bankowym w Polsce powinny, naszym zdaniem, zmierzaç w trzech
kierunkach. Po pierwsze, wskazane jest rozszerzenie obszaru zainteresowania
z jednej strony o inne progi rentownoÊci, np. rentownoÊç poprzedniego okresu
obrachunkowego lub rentownoÊç antycypowanà przez analityków, z drugiej zaÊ
o inne, ni˝ osiàganie progów, przejawy zjawiska zarzàdzania wynikiem finansowym, np. wyrównywanie wyniku finansowego w czasie lub zani˝anie wyniku finansowego w specjalnych okolicznoÊciach.
Po drugie, interesujàcych wniosków mo˝e dostarczyç sprawdzenie, jakie interakcje wyst´pujà w Polsce pomi´dzy procesami zarzàdzania wynikiem finansowym, kapita∏em regulacyjnym i raportowanà strukturà bilansowà, zw∏aszcza zaÊ
strukturà majàtku finansowego.
Po trzecie, uzasadnione jest rozbudowanie analizy wp∏ywu zmian przepisów rachunkowych i regulacji ostro˝noÊciowych na si∏´ zjawiska zarzàdzania wynikiem finansowym. Sporzàdzone przez nas histogramy rozk∏adu wyniku finansowego netto dla okresu przed i po zasadniczej nowelizacji ustawy o rachunkowoÊci
(obowiàzujàcej generalnie od 1 stycznia 2002 roku), wskazujà na wyst´powanie
nieciàg∏oÊci rozk∏adów w obu podokresach. Wniosek ten jednak ze wzgl´du na
niewielkà, w porównaniu do ca∏ej próby, liczb´ obserwacji z lat 2002–2003 (nieco
ponad 100), nale˝y traktowaç jako wst´pny.
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CZ¢Âå II

ARTYKU¸Y Z ZAKRESU ZARZÑDZANIA
I EKONOMII

Maciej Drejka
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Polityka gospodarcza wobec sektora MSP w Polsce
Jednà z charakterystycznych cech przemian spo∏eczno-ustrojowych i gospodarczych ostatniego dziesi´ciolecia jest dynamiczny rozwój sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (MSP)1. Rozwój sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
datuje si´ od 1989 roku. Sta∏y si´ one podstawowà si∏à gospodarczà w procesie
transformacji polskiej gospodarki. W okresie transformacji znaczenie du˝ych
paƒstwowych przedsi´biorstw przemys∏u ci´˝kiego i wydobywczego stawa∏o si´
coraz mniejsze, zaÊ du˝e przedsi´biorstwa pozosta∏ych sektorów, znajdujàce si´
w wi´kszoÊci pod kontrolà zagranicznego kapita∏u, dzia∏a∏y dla realizacji celów
w∏aÊcicielskich, niekoniecznie to˝samych z interesami polskiej gospodarki. Obecnie gospodarcze i spo∏eczne znaczenie MSP w Polsce jest du˝e i stale roÊnie.
Sektor ten obejmuje ponad 99% ogó∏u polskich przedsi´biorstw. Sà one szko∏à przedsi´biorczoÊci dla co najmniej dwóch milionów w∏aÊcicieli. MSP odgrywajà
istotnà rol´ równie˝ w wytwarzaniu Produktu Krajowego Brutto. Ogó∏em przedsi´biorstwa wytwarzajà prawie 70% PKB, zaÊ sektor ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (zatrudniajàcych do 249 pracowników) od 1998 roku wytwarza ponad
48% PKB. WÊród nich najwy˝szy udzia∏ w tworzeniu PKB przypada ma∏ym
przedsi´biorstwom (do 49 zatrudnionych)2 i w tej grupie odnotowana jest ciàg∏a
tendencja wzrostowa (w 2002 roku wytworzy∏y ponad 40% PKB)3.
Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´ na fakt, i˝ od 1996 roku w sektorze ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw zatrudnionych jest ponad 50% (4 883 703) osób zatrudnionych w przedsi´biorstwach i ka˝dego roku udzia∏ zatrudnienia w MSP
roÊnie, osiàgajàc poziom 62,16% (5 497 589) w 2001 roku. Ponad po∏ow´ osób
zatrudnionych w sektorze MSP stanowià zatrudnieni w przedsi´biorstwach ma∏ych i mikro. Powy˝ej przedstawione dane wskazujà, ˝e polski sektor MSP odgrywa istotnà rol´ we wspó∏czesnej gospodarce rynkowej.

1

2

3

Zaliczenie podmiotu gospodarczego do poszczególnej grupy przedsi´biorstw reguluje w Polsce ustawa – Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej. W rozdziale szóstym wprowadzi∏a on poj´cie ma∏ego przedsi´biorcy. Kryteriami, na podstawie których przedsi´biorca mo˝e uzyskaç status „ma∏ego” lub
„Êredniego” sà wielkoÊç zatrudnienia i wysokoÊç osiàganego przychodu.
Do grupy tej zaliczamy równie˝ mikroprzedsi´biorstwa (0–9 zatrudnionych) oraz przedsi´biorstwa
b´dàce formà samozatrudnienia.
Opracowanie w∏asne na podstawie danych PARP, internet www.parp.gov.pl.
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Znaczenie sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw dla rozwoju
gospodarczego ca∏ego paƒstwa du˝o wczeÊniej doceni∏a pi´tnastka krajów dawnej Unii Europejskiej. Wraz z utworzeniem jednolitego rynku wewn´trznego
Unia Europejska sformu∏owa∏a wspólnà polityk´ rozwoju przedsi´biorczoÊci. Jednolity Rynek nie z za∏o˝enia, ale w wyniku swojego funkcjonowania okaza∏ si´
bardziej odpowiedni dla wi´kszych firm, co spowodowa∏o koniecznoÊç wprowadzenia polityki nakierowanej na rozwój MSP. Przyczyna tkwi∏a w tym, ˝e program Jednolitego Rynku stanowi∏ zarówno szans´, jak i zagro˝enie dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw. Szans´ upatrywano w likwidacji barier z zakresu
ustanowienia czterech podstawowych swobód i mo˝liwoÊcià dzia∏ania na du˝ym
rynku. Zagro˝enie, choç mia∏o równie˝ dzia∏anie motywujàce, wynika∏o ze zwi´kszonej presji konkurencyjnej, do sprostania której ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa by∏y mniej zdolne ni˝ du˝e firmy4.
Jako poczàtek unijnej polityki wobec MSP uznaje si´ 1986 rok, w którym
to przyj´to Program dzia∏ania na rzecz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Dokument ten zak∏ada∏ harmonizacj´ przepisów prawnych obowiàzujàcych w ró˝nych krajach UE, zapewnienie uczciwej konkurencji, uproszczenie systemów podatkowych oraz wspieranie inwestycji i eksportu5.
W kolejnych latach dzia∏ania UE polega∏y mi´dzy innymi na zach´caniu
paƒstw cz∏onkowskich do dalszej intensyfikacji dzia∏aƒ prowadzonych w ramach
polityki na rzecz MSP. Zwrócono szczególnà uwag´ na istniejàce bariery administracyjne, z którymi spotykajà si´ prowadzàcy je przedsi´biorcy i koniecznoÊç ich
likwidacji6.
W 2000 roku Rada Europejska przyj´∏a Europejskà Kart´ Ma∏ych Przedsi´biorstw, w której okreÊlono g∏ówne kierunki dzia∏aƒ wobec omawianego sektora. W 2002 roku Kart´ podpisa∏y ówczesne kraje kandydujàce, w tym równie˝
Polska.
Celem Europejskiej Karty Ma∏ych Przedsi´biorstw jest stworzenie otoczenia prawnego i gospodarczego, które umo˝liwi∏oby zwi´kszenie konkurencyjnoÊci
MSP w Europie. W Europejskiej Karcie Ma∏ych Przedsi´biorstw przewidziano
takie dzia∏ania, jak: rozwój edukacji i szkoleƒ, u∏atwianie rejestracji firmy, uproszczenie procedury rejestracji (np. poprzez umo˝liwienie rejestracji on-line), uproszczenie regulacji prawnych, rozwój kszta∏cenia, popraw´ dost´pnoÊci us∏ug elek4

5

6

http://www.twoja-firma.pl/artykuly/219,instrumenty-prawa-wtornego-a-polityka-prowadzona-wobec-msp-w-ue,1.html.
Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa w Unii Europejskiej, www.stalowawola.pl/inc/mspwue.doc; opracowanie na podstawie: materia∏y informacyjne Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.
Etapy polityki Unii Europejskiej wobec MSP zob. http://www.twoja-firma.pl/artykuly/219, instrumenty-prawa-wtornego-a-polityka-prowadzona-wobec-msp-w-ue,1.html.
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tronicznych, wykorzystanie mo˝liwoÊci, jakie stwarza wspólny rynek, uproszczenie systemu podatkowego i popraw´ dost´pu do êróde∏ finansowania poprzez zwi´kszenie przejrzystoÊci prawa podatkowego oraz popraw´ dost´pnoÊci finansowania
z takich êróde∏, jak fundusze strukturalne, kapita∏ ryzyka, wspieranie zastosowania nowych technologii w ma∏ych przedsi´biorstwach, promocj´ skutecznoÊci
zastosowaƒ e-biznesu i nowoczesnych systemów wspierania firm oraz skuteczniejszà reprezentacjà interesów przedsi´biorstw na poziomie krajowym i unijny7.
Obecnie w paƒstwach Unii Europejskiej realizowany jest „Wieloletni Program na rzecz Przedsi´biorstw i Przedsi´biorczoÊci” obejmujàcy lata 2001–20058.
Skupia si´ on na: promowaniu przedsi´biorczoÊci jako cennej i produktywnej umiej´tnoÊci ˝yciowej, bazujàcej na orientacji na klienta i wy˝szej kulturze us∏ug; wspieraniu prawodawstwa i Êrodowiska biznesowego w zrównowa˝onym rozwoju, w badaniach, pro-innowacyjnoÊci i przedsi´biorczoÊci; poprawianiu otoczenia finansowego
MSP; zwi´kszaniu konkurencyjnoÊci ma∏ych i Êrednich firm w gospodarce opartej na wiedzy oraz zapewnianiu wysokiej jakoÊci us∏ug poprzez skoordynowane
dzia∏ania sieci wspierajàcych przedsi´biorczoÊç9.
Jak wynika z powy˝szego, jednym z g∏ównych celów wspólnej polityki UE
w zakresie przedsi´biorczoÊci by∏o stopniowe usuwanie barier utrudniajàcych
swobodny przep∏yw towarów, us∏ug, kapita∏u i osób. Wspólnotowa polityka wobec MSP zosta∏a podporzàdkowana obowiàzujàcej w Unii Europejskiej polityce konkurencji, która zabrania jakichkolwiek praktyk naruszajàcych zasad´
swobodnej konkurencji na rynku wewn´trznym UE: nadu˝ywania przez przedsi´biorstwo pozycji monopolistycznej lub dominujàcej.
Prowadzona w UE polityka wobec MSP przynios∏a wymierne korzyÊci.
Prawie 99% firm dzia∏ajàcych w Unii Europejskiej zalicza si´ do kategorii ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (MSP), zatrudniajàcych do 249 pracowników. Zapewniajà one miejsca pracy 2/3 ogó∏u zatrudnionych w UE i wytwarzajà blisko
60% produktu krajowego brutto (PKB) ca∏ej Unii. Cechuje je przede wszystkim
du˝a elastycznoÊç w dostosowywaniu si´ do stale zmieniajàcych si´ warunków
rynkowych. Tym samym w sposób decydujàcy wp∏ywajà na rozwój ekonomiczny
krajów UE. Po cz´Êci to od nich zale˝y te˝ konkurencyjnoÊç unijnej gospodarki
na rynku mi´dzynarodowym10.
Polityka Unii Europejskiej oraz dzia∏ania na rzecz sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw majà ju˝ prawie dwadzieÊcia lat (od 1986 roku). Zaistnie7

8
9
10

I. Jaskólska, Nowe kryteria dla MSP, artyku∏ starszego konsultanta sekcji europejskiej
PricewaterhouseCoopers.
Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa w Unii Europejskiej; www.stalowawola.pl/inc/mspwue.doc.
Wieloletni program na rzecz przedsi´biorstw i przedsi´biorczoÊci, http://www.parp.gov.pl/wielolet.php.
Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa w Unii Europejskiej, www.stalowawola.pl/inc/mspwue.doc.
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nie w polskiej gospodarce sektora MSP umo˝liwi∏y przemiany polityczno-gospodarcze po 1989 roku. Sta∏o si´ tak za sprawà uchwalenia i wejÊcia w ˝ycie ustawy o dzia∏alnoÊci gospodarczej11 dajàcej swobod´ podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej rozumianej jako dzia∏alnoÊç wytwórcza, budowlana, handlowa i us∏ugowa,
prowadzona w celach zarobkowych i na w∏asny rachunek podmiotu prowadzàcego takà dzia∏alnoÊç. Dynamiczny rozwój tego˝ sektora opiera∏ si´ w du˝ej mierze na zaanga˝owaniu w∏asnych Êrodków obywateli w rozwój dzia∏alnoÊci gospodarczej. Do chwili wejÊcia Polski w struktury Unii Europejskiej w dniu 1 maja
2004 roku rozwój sektora MSP trwa∏ zaledwie 14 lat.
G∏ównym celem polityki polskiego Rzàdu wobec MSP jest kszta∏towanie warunków dla tworzenia i pe∏nego wykorzystania potencja∏u rozwojowego sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Dlatego skuteczne dzia∏ania wobec sektora
MSP sà prowadzone w dwóch p∏aszczyznach, tzn. poprzez stosowanie instrumentów i rozwiàzaƒ wspólnych dla ogó∏u przedsi´biorstw, uzupe∏nionych instrumentami szczególnymi, adresowanymi wy∏àcznie do MSP. W sferze instrumentów wspólnych dla wszystkich przedsi´biorstw szczególne znaczenie przypisaç nale˝y:
• uzdrawianiu finansów publicznych, polegajàcym na ograniczeniu deficytu bud˝etowego poprzez racjonalizacj´ wydatków, co przyczynia si´ do
ograniczenia inflacji oraz wzrostu dost´pnoÊci finansowania zewn´trznego dla przedsi´biorstw,
• stworzeniu systemu podatkowego, promujàcego inwestycje i przyjaznego
dla podatnika, ograniczaniu obcià˝eƒ i barier biurokratycznych, które powodujà nieuzasadniony wzrost kosztów dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw, a przez
to zmniejszajà ich konkurencyjnoÊç12.
W dalszej cz´Êci omówiona zostanie wy∏àcznie polityka wobec sektora MSP.
Pierwszy jednolity program polityki wobec ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw zosta∏ przyj´ty przez polski rzàd w 1995 roku i obejmowa∏ lata 1995–1997. Realizacja tego programu wp∏yn´∏a na popraw´ warunków funkcjonowania sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oraz potwierdzi∏a koniecznoÊç realizacji i kontynuacji
tego typu wsparcia, dlatego te˝ opracowany zosta∏ kolejny program nazwany „Kierunki dzia∏aƒ rzàdu wobec ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw do 2002 r.”13.
SpoÊród najwa˝niejszych celów programu do 2002 roku nale˝y wymieniç:
zwi´kszenie konkurencyjnoÊci ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, wzrost eksportu oraz wzrost nak∏adów inwestycyjnych w tym sektorze.
Obecne dzia∏ania rzàdu wobec MSP sà kontynuacjà podj´tych ju˝ dzia∏aƒ
i nakreÊlone zosta∏y w okresowym dokumencie rzàdowym pod nazwà „Kierunki
11
12
13

Ustawa o dzia∏alnoÊci gospodarczej z dn. 28 grudnia 1988 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.).
Polityka Rzàdu wobec Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw, service1.mg.gov.pl.
Przyj´ty na posiedzeniu Rady Ministrów w dn. 11 maja 1999 r.
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dzia∏aƒ rzàdu wobec ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw od 2003 do 2006 roku”14.
Celem przewodnim dzia∏aƒ rzàdu jest pobudzenie aktywnoÊci gospodarczej oraz
u∏atwienie prowadzenia dzia∏alnoÊci ma∏ym i Êrednim przedsi´biorcom. Zapewni
to wzrost zatrudnienia, poprawi konkurencyjnoÊç firm i ich zdolnoÊç do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim.
Jako podstawowe cele polityki Rzàdu wobec ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw dokument wymienia: wsparcie przedsi´wzi´ç s∏u˝àcych rozwojowi MSP;
popraw´ otoczenia prawnego i administracyjnego MSP oraz promowanie postaw
przedsi´biorczych w spo∏eczeƒstwie; rozwój otoczenia instytucjonalnego MSP;
wspieranie integracji firm i ich dzia∏alnoÊci na forum mi´dzynarodowym15.
Program przewiduje równie˝ dofinansowanie specjalistycznych us∏ug doradczych, dotyczàcych mi´dzy innymi: pozyskiwania Êrodków finansowych, wdra˝ania nowych i zmodernizowanych technologii, a tak˝e wprowadzania nowych lub
zmodernizowanych wyrobów, wdra˝ania systemów jakoÊci i zarzàdzania Êrodowiskowego, uzyskiwania certyfikatów zgodnoÊci dla wyrobów, surowców, maszyn
i urzàdzeƒ, aparatury kontrolno-pomiarowej i personelu oraz nadawania wyrobom znaku CE, umo˝liwiajàcego dost´p do rynków Unii Europejskiej.
RównoczeÊnie z programem „Kierunki dzia∏aƒ rzàdu wobec ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw” rzàd podjà∏ kolejne inicjatywy wspierajàce przedsi´biorczoÊç. W celu poprawy otoczenia prawnego oraz u∏atwienia przedsi´biorcom
podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w styczniu 2002 roku zosta∏
przyj´ty przez Rad´ Ministrów dokument pt. Za∏o˝enia do pakietu „Przede wszystkim przedsi´biorczoÊç” stanowiàcy jeden z podstawowych elementów strategii
gospodarczej „Przedsi´biorczoÊç – Rozwój – Praca”. Nast´pna inicjatywa rzàdowa podj´ta w lipcu 2002 roku to „Plan dzia∏aƒ antykryzysowych w sferze ochrony rynku i miejsc pracy”. Opracowanie to dotyczy m.in. restrukturyzacji zobowiàzaƒ publicznych przedsi´biorstw, wprowadzenia kredytu podatkowego dla
nowotworzonych ma∏ych przedsi´biorstw uruchamiajàcych nowe miejsca pracy,
usprawnienia regu∏ post´powania upad∏oÊciowego, wzmacniania systemu por´czeƒ
i gwarancji dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oraz funduszy dla ma∏ych przedsi´biorstw16.
Du˝e znaczenie dla rozwoju sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
mia∏o utworzenie Polskiej Federacji Promocji i Rozwoju Ma∏ych i Ârednich Przed14

15

16

Kierunki dzia∏aƒ rzàdu wobec ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw od 2003 do 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej, dokument przyj´ty przez Rad´ Ministrów na posiedzeniu w dn. 4 lutego 2003 r., Warszawa 2003.
Program dzia∏aƒ wobec ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, Informacja prasowa, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej, Biuro Prasy i Informacji; http://www.mpips.gov.pl, Warszawa,
27 lutego 2003 r.
Kierunki dzia∏aƒ rzàdu..., op. cit.
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si´biorstw, przekszta∏conej w Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (PARP).
Koordynuje ona dzia∏ania na rzecz podniesienia konkurencyjnoÊci ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw na rynku krajowym i zagranicznym oraz realizuje programy rozwoju MSP, w oparciu o Êrodki pomocy zagranicznej. Z jej inicjatywy powsta∏ m.in. Krajowy System Us∏ug (KSU), do którego nale˝y 130 regionalnych
oÊrodków wspierania biznesu Êwiadczàcych us∏ugi informacyjne, doradcze, szkoleniowe i finansowe17. WÊród nich znajdujà si´ centra wspierania biznesu, oÊrodki wspierania przedsi´biorczoÊci, agencje rozwoju regionalnego, organizacje pracodawców, fundacje i stowarzyszenia. System ten jest strukturà otwartà, nowe
instytucje sà corocznie w∏àczane do sieci w drodze konkursu. Sieç KSU w chwili obecnej pokrywa swoim zasi´giem ca∏y kraj.
Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci realizuje zadania z zakresu administracji rzàdowej, które zosta∏y okreÊlone dla niej w programach rozwoju
gospodarki, w szczególnoÊci w zakresie wspierania: rozwoju ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik
i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdzia∏ania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich18 oraz uczestniczy w realizacji programów operacyjnych,
o których mowa w ustawie o Narodowym Planie Rozwoju19.
Rozwój ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw poza za∏o˝eniami programowymi dla swego rozwoju wymaga odpowiednich êróde∏ finansowania20.
W przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców dost´pnoÊç finansowania
zewn´trznego jest ograniczona. Ma∏à dost´pnoÊcià charakteryzuje si´ uzyskanie
kapita∏u poprzez publicznà emisj´ akcji, obligacji i innych d∏ugoterminowych papierów wartoÊciowych. Mocno ograniczony jest tak˝e dost´p do kredytów bankowych. Na uzyskanie znacznych kwot z kredytów komercyjnych mogà sobie pozwoliç spó∏ki silne kapita∏owo, majàce odpowiednie zabezpieczenia, posiadajàce
zdolnoÊç kredytowà21. Mali i Êredni przedsi´biorcy z regu∏y nie dysponujà wystarczajàcymi zabezpieczeniami ani historià kredytowà i w konsekwencji – odpowiednià wiarygodnoÊcià kredytowà, ˝eby pozyskaç Êrodki na inwestycje, modernizacj´ i rozwój przedsi´biorstwa poprzez kredyty bankowe. Ponad 90% firm
z sektora MSP deklaruje finansowanie w oparciu o Êrodki w∏asne. Przyczynà te-

17
18

19
20

21

Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa, http://www.poland.gov.pl/?dokument=199.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (Dz.U.
z dnia 13 grudnia 2000 r.) art. 4.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206), art. 6.
W artykule zostanà przedstawione jedynie g∏ówne kierunki i dzia∏ania rzàdu wspomagajàce finansowanie MSP.
J. Ostaszewski, Zarzàdzanie finansami w spó∏ce akcyjnej, Difin, Warszawa 2003, s. 115.
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go stanu rzeczy jest ograniczony dost´p do finansowania zewn´trznego, co stanowi najpowa˝niejszà barier´ w rozwoju przedsi´biorczoÊci w Polsce22.
Celem zwi´kszenia dost´pnoÊci zewn´trznych êróde∏ finansowania, rzàd
przygotowa∏, przyj´ty 13 sierpnia 2002 roku program rozbudowy systemu funduszy po˝yczkowych i por´czeniowych dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
w latach 2002–2006 nazwany „Kapita∏ dla przedsi´biorczych”. Program ten ma
na celu u∏atwienie przedsi´biorcom dost´pu do zewn´trznych êróde∏ finansowania prowadzonej dzia∏alnoÊci. Zak∏ada on zbudowanie, w ciàgu najbli˝szych czterech lat, sieci ok. 100 lokalnych i 16 regionalnych funduszy por´czeƒ kredytowych dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oraz ok. 100 lokalnych i 16 regionalnych
funduszy po˝yczkowych dla ma∏ych firm. Instytucje te b´dà dzia∏aç na zasadzie
non-profit. Powszechnie dost´pne por´czenia kredytowe u∏atwià zaciàganie kredytów bankowych tym przedsi´biorcom, którzy posiadajà zdolnoÊç kredytowà, lecz
nie posiadajà wymaganych zabezpieczeƒ. Fundusze po˝yczkowe dostarczà zaÊ
kapita∏u rozwojowego firmom najmniejszym, które pozostajà poza sferà zainteresowania banków komercyjnych.
Sieci te majà byç budowane na zasadzie inicjatyw podejmowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym, g∏ównie przez samorzàdy terytorialne i organizacje
przedsi´biorców, które po zgromadzeniu kapita∏u zalà˝kowego, b´dà wspomagane przez rzàd dost´pnymi Êrodkami ze êróde∏ krajowych i z funduszy Unii Europejskiej. Sieç funduszy por´czeniowych zostanie zbudowana wokó∏ Banku Gospodarstwa Krajowego, zaÊ sieç funduszy po˝yczkowych – wokó∏ Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci. Instytucje te majà dostarczyç fachowego wsparcia
i doradztwa przy zak∏adaniu funduszy, ustaliç standardy prowadzenia dzia∏alnoÊci po˝yczkowej i por´czycielskiej oraz nadzorowaç ich przestrzeganie. W ramach
tworzonego systemu, zak∏ada si´ udzielanie na zasadach preferencyjnych po˝yczek i por´czeƒ dla bezrobotnych i absolwentów podejmujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà, a tak˝e przedsi´wzi´ç innowacyjnych23.
èród∏em finansowania programu w pierwszym etapie (lata 2003–2004)
by∏y Êrodki Funduszu Stabilizacyjnego w kwocie 70 mln z∏ oraz dotacja bud˝etowa w wysokoÊci oko∏o 100 mln z∏. Ponadto Skarb Paƒstwa ma zasilaç program
„resztówkami” (mniejszoÊciowymi pakietami akcji i udzia∏ów) o wartoÊci nominalnej 100 mln z∏ rocznie. Natomiast po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej na system planowano przekazanie ok. 750 mln z∏ ze Êrodków funduszy strukturalnych24.
22

23
24

P. Kajka, B. Dobrakowski, Wsparcie dla MSP ze strony krajowych instytucji rzàdowych, artyku∏,
SKN Finanse Przedsi´biorstwa, http://www.centrumwiedzy.edu.pl/cw/index/php?sm=105.
P. Kajka, B. Dobrakowski, Wsparcie dla MSP..., op. cit.
Kierunki dzia∏aƒ Rzàdu..., op. cit., s. 29.
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Zgodnie z za∏o˝eniami system funduszy por´czeƒ kredytowych sk∏ada si´
z Banku Gospodarstwa Krajowego i umiejscowionego w nim Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kredytowych oraz z regionalnych i lokalnych instytucji por´czycielskich. Do zadaƒ regionalnego funduszu por´czeniowego dzia∏ajàcego na obszarze
województwa nale˝à: bezpoÊrednie udzielanie por´czeƒ dla MSP z terenu danego województwa, wspó∏praca z bankami, a tak˝e z w∏aÊciwymi powiatowymi
urz´dami pracy w zakresie por´czania po˝yczek dla osób bezrobotnych i dla pracodawców na tworzenie nowych miejsc pracy oraz z regionalnymi instytucjami
po˝yczkowymi, budowa i zarzàdzanie siecià dystrybucyjnà por´czeƒ na obszarze
województwa, wspó∏praca z Krajowym Funduszem Por´czeƒ Kredytowych oraz
wspó∏praca z funduszami lokalnymi w województwie25.
Lokalne fundusze por´czeniowe majà za zadanie m.in. bezpoÊrednie udzielanie por´czeƒ dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw z obszaru dzia∏ania funduszu, a ich dzia∏alnoÊç ma koncentrowaç si´ na por´czeniach dla przedsi´biorstw
mikro i ma∏ych, a tak˝e na wspó∏pracy z bankami oraz obs∏udze por´czycielskiej
dzia∏alnoÊci po˝yczkowej i mikropo˝yczkowej innych instytucji, pozyskiwaniu klientów, których potrzeby por´czycielskie przekraczajà mo˝liwoÊci finansowe funduszu lokalnego, celem ich skierowania do funduszu regionalnego. Obszar dzia∏alnoÊci funduszu obejmuje kilka gmin, powiat lub kilka powiatów, przy czym
znaczàcym udzia∏owcem/akcjonariuszem instytucji prowadzàcej fundusz muszà
byç odpowiednie samorzàdy powiatowe lub gminne26.
W sk∏ad systemu instytucji dysponujàcych funduszami po˝yczkowymi wchodzi Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci oraz regionalne i lokalne instytucje prowadzàce dzia∏alnoÊç po˝yczkowà. Wiodàca rola przy tworzeniu systemu funduszy po˝yczkowych przypada PARP. Do zadaƒ Agencji nale˝à: organizacja systemu,
jego monitorowanie oraz finansowe wspieranie funduszy poprzez udzielanie dotacji na powi´kszenie kapita∏u, w oparciu o Êrodki bud˝etu paƒstwa, a od 2004
roku – Êrodki Funduszy Strukturalnych UE.
Do zadaƒ funduszy regionalnych nale˝y przede wszystkim bezpoÊrednia
obs∏uga przedsi´biorców z terenu danego województwa oraz wspó∏praca z funduszami lokalnymi w województwie. Poza tym do zadaƒ funduszu regionalnego nale˝à monitorowanie dost´pnoÊci po˝yczek oraz promocja systemu po˝yczek w skali województwa.
Czynnikiem pobudzajàcym rozwój ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw by∏o
reaktywowanie lokalnych samorzàdów, ˝ywotnie zainteresowanych aktywizacjà
gospodarczà gmin oraz wprowadzone systemowe rozwiàzania. Pozytywne efekty
25

26

Rzàdowy program rozbudowy systemu funduszy po˝yczkowych i por´czeniowych dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w latach 2002–2006 „Kapita∏ dla przedsi´biorczych”, Warszawa 2002, s. 14.
P. Kajka, B. Dobrakowski, Wsparcie dla MSP..., op. cit.
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zaczyna tak˝e przynosiç polityka gospodarcza paƒstwa, która wspiera rozwój tego sektora. Dzi´ki Krajowemu Funduszowi Por´czeƒ Kredytowych, ma∏e i Êrednie firmy uzyska∏y ∏atwiejszy dost´p do kredytów. Utworzono równie˝ OÊrodki
Wspierania Przedsi´biorczoÊci (prowadzàce dzia∏alnoÊç szkoleniowo-doradczà m.in.
w zakresie utworzenia i prowadzenia firmy), Fundusze Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (udzielajàce bezrobotnym po˝yczek na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej)
oraz Inkubatory Przedsi´biorczoÊci (wspierajàce ma∏e przedsi´biorstwa w poczàtkowym okresie ich dzia∏alnoÊci).
Zintegrowany rynek gospodarczy to wyzwanie. Wiele ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw nie b´dzie w stanie zaadoptowaç si´ do zmieniajàcej si´ sytuacji
rynkowej bez stworzenia odpowiednich warunków przez rzàd. Dzia∏ania rzàdowe
powinny wspieraç rozwój inwestycji majàcych na celu wzmocnienie konkurencyjnoÊci MSP, przede wszystkim o du˝ym potencjale rozwoju i innowacyjnym charakterze. W tym celu nale˝y wspieraç istniejàce instytucje kapita∏owe i tworzyç
nowe rozwiàzania zwi´kszajàce dost´p do êróde∏ finansowania ró˝nego typu27.

Podsumowanie
Mo˝na stwierdziç, ˝e o ile podstawowe polskie wskaêniki iloÊciowe charakteryzujàce ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa sà podobne do Êrednich unijnych, to jednak polskie przedsi´biorstwa sà s∏absze kadrowo, kapita∏owo i technologicznie.
Skuteczna pomoc dla tego sektora wymaga, aby oprócz instrumentów polityki
makroekonomicznej stosowaç instrumenty specyficzne, skierowane jedynie do firm
tego sektora, s∏u˝àce:
• poprawie zarzàdzania firmà i lepszemu wykorzystaniu zasobów ludzkich
i kapita∏owych,
• w∏àczeniu si´ we wspó∏prac´ mi´dzynarodowà i nawiàzywaniu kontaktów
z kontrahentami zagranicznymi,
• nawiàzywaniu kontaktów kooperacyjnych z du˝ymi firmami,
• rozwojowi organizacyjnemu, technicznemu i technologicznemu poprzez inwestycje,
• zach´caniu producentów do organizowania si´ w grupy producenckie,
dystrybucyjne,
• poprawianie konkurencyjnoÊci poprzez wdra˝anie nowych technologii oraz
rozwój zasobów ludzkich28.
27

28

Konspekt wystàpienia na sesji podsumowujàcej 31 Âwiatowego Kongresu Small Businessu 26–29 wrzeÊnia 2004 r., Miros∏aw Grabowski, Prezes NRZHiU, http://www.isbc2004.pl/mowcy/Grabowski.
Kierunki dzia∏aƒ rzàdu..., op. cit.
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Polityka rzàdu wobec sektora MSP powinna byç kontynuowana w dalszych
latach, jednak wymaga ona równie˝ szerszego potraktowania. Wa˝nym elementem
obok tej polityki, zmierzajàcej do tworzenia korzystnych warunków funkcjonowania i rozwoju, powinno byç potraktowanie dzia∏aƒ wobec MSP jako instrumentu do realizacji innych priorytetów paƒstwa, takich jak: zatrudnienie, restrukturyzacja sektorowa gospodarki, polityka regionalna. Cel jakim jest rozwój sektora,
nie b´dzie sprzeczny z celem jakim jest wykorzystanie MSP jako podmiotów zwi´kszajàcych zatrudnienie czy wp∏ywajàcych na rozwój regionalny. Poprawa warunków funkcjonowania ca∏ego sektora mia∏aby równie˝ korzystne skutki dla regionów b´dàcych w trudnej sytuacji gospodarczej. Oba typy programów i instrumentów
paƒstwa wobec MSP: sektorowy oraz traktujàcy MSP jako instrument polityki
paƒstwa, powinny byç projektowane, monitowane oraz oceniane razem, a nie oddzielnie przez poszczególne resorty i agendy paƒstwa.
Moim zdaniem, polityka sektorowa powinna w wi´kszym stopniu k∏aÊç nacisk na rozwój i popraw´ konkurencyjnoÊci sektora MSP. W tym celu powinna
wykorzystaç nast´pujàce instrumenty:
• polityk´ podatkowà – konieczne jest obni˝enie wysokoÊci podatków od osób
fizycznych i prawnych, jednoczesne uproszczeniem systemu podatkowego
zw∏aszcza dla mikroprzedsi´biorstw;
• polityk´ wp∏ywajàcà na zmniejszenie kosztów pracy – przede wszystkim
niezb´dne jest obni˝enie sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne29;
• promowanie innowacji i technologii – konkurencyjnoÊç polskich MSP powinna opieraç si´ na jakoÊci, wysokim stopniu przetworzenia, nowoczesnoÊci wyrobów i us∏ug, a nie tylko na tanioÊci si∏y roboczej, niezb´dne
jest wsparcie przez paƒstwo dost´pu MSP do nowych technologii, informacji i wiedzy za pomocà specjalnych programów finansowanych z bud˝etu paƒstwa;
• wsparcie dzia∏alnoÊci eksportowej MSP – w Êwietle szerokiego otwarcia
si´ Polski na rynki mi´dzynarodowe instrument ten powinien byç traktowane jako zadanie priorytetowe w polityce gospodarczej paƒstwa.
Równolegle z powy˝ej przedstawionymi kwestiami, du˝y nacisk powinien
zostaç po∏o˝ony na liczne szkolenia i dokszta∏cenie przedsi´biorców na temat mo˝liwoÊci funkcjonowania na zjednoczonym rynku europejskim. Cz∏onkostwo Polski w Unii Europejskiej poza otwarciem rynku dla polskich wyrobów i us∏ug, stworzy∏o ma∏ym i Êrednim przedsi´biorstwom dost´p do nowych, zewn´trznych êróde∏
finansowania inwestycji i rozwoju. Polskie MSP otrzyma∏y mo˝liwoÊç skorzysta29

Pracodawcy i mena˝erowie nie wymieniajà natomiast wysokoÊci najni˝szego wynagrodzenia jako
zbyt wygórowanego.
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nia ze Êrodków finansowych Unii Europejskiej. Temat ten w niniejszym artykule zosta∏ pomini´ty, gdy˝ wymaga odr´bnego, szerszego potraktowania.
Dotychczasowa polityka oraz podejmowane przez kolejne rzàdy dzia∏ania
na rzecz MSP nale˝y oceniç jako krok w dobrym kierunku. W przysz∏oÊci, dzia∏ania wobec MSP nie powinny byç skierowane na preferencyjne traktowanie
okreÊlonych podmiotów, ale przede wszystkim na tworzenie w∏aÊciwych warunków funkcjonowania sektora, które pozwoli∏yby przedsi´biorcom zwi´kszaç produkcj´ i sprzeda˝, zatrudniaç nowych pracowników oraz zwi´kszaç swojà konkurencyjnoÊç.

Agnieszka Kobus-Jarecka
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Ekonomiczno-prawny charakter umów holdingowych
1. Zagadnienia wst´pne
Podstawowym celem tworzenia holdingów jest dà˝enie do uzyskania optymalnych efektów ekonomicznych. Do zalet tej formy koncentracji gospodarczej nale˝y równie˝ wzrost elastycznoÊci dzia∏ania grupy i poszczególnych podmiotów wchodzàcych w jej sk∏ad np. poprzez wykorzystanie zasobów jednej jednostki przez
inne w zamian za odpowiednie wynagrodzenie oraz mo˝liwoÊç dopuszczania podmiotów zewn´trznych do wybranych obszarów dzia∏alnoÊci. Utworzenie holdingu pozwala równie˝ na kszta∏towanie elastycznych powiàzaƒ kapita∏owych, prowadzenie aktywnej polityki kapita∏owej poprzez nabywanie i zbywanie udzia∏ów
i akcji innych podmiotów, optymalizacj´ pracy zaanga˝owanego kapita∏u oraz optymalizacj´ podatkowà.
Przepisy art. 7 § 1 kodeksu spó∏ek handlowych1 w sposób ograniczony regulujà problematyk´ zawierania tzw. umów holdingowych – umowy przewidujàcej zarzàdzanie spó∏kà zale˝nà i umowy przewidujàcej odprowadzanie zysku
przez spó∏k´ zale˝nà na rzecz spó∏ki dominujàcej.
Dzia∏ania spó∏ki dominujàcej majà na celu nie tylko wzmocnienie prawnogospodarczej pozycji spó∏ki zale˝nej, ale tak˝e osiàgni´cie korzyÊci, jakie powinno przynieÊç ulokowanie w jej majàtku okreÊlonego kapita∏u2. Umowa przewidujàca odprowadzanie zysku spe∏nia funkcj´ finansowà poprzez udzia∏ spó∏ki
dominujàcej w zyskach osiàganych przez spó∏k´ zale˝nà. Odprowadzanie zysku
przez spó∏k´ zale˝nà spó∏ce dominujàcej jako Êwiadczenie wzajemne za zarzàdzanie spó∏kà zale˝nà przez spó∏k´ dominujàcà w postaci tzw. transfer pricing3, w praktyce powoduje równie˝ przerzucanie cz´Êci kosztów spó∏ki dominujàcej na spó∏k´ zale˝nà i jest wykorzystywane dla celów optymalizacji podatkowej.
Zawarcie umowy holdingowej wywo∏uje szereg konsekwencji o charakterze
ekonomicznym (zwiàzanych z zarzàdzaniem strategicznym, finansowych i organizacyjnych) dla spó∏ki dominujàcej i spó∏ki zale˝nej, a ponadto wywiera znaczàcy
1
2
3

Ustawa z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. Kodeks spó∏ek handlowych, Dz.U. 00.94.1037 ze zm.
L. Stecki, Holding, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruƒ 1999, s. 113.
A. Szumaƒski, w: S. So∏tysiƒski, A. Szajkowski, A. Szumaƒski, J. Szwaja, red., Kodeks spó∏ek handlowych. Komentarz do artyku∏ów 1–150, Tom I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 90.
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wp∏yw na zakres odpowiedzialnoÊci spó∏ki dominujàcej wzgl´dem spó∏ki zale˝nej
i jej wierzycieli, a poÊrednio równie˝ wzgl´dem jej wspólników mniejszoÊciowych.
Umowy holdingowe sà rodzajem porozumieƒ gospodarczych o charakterze
organizacyjnym. W praktyce, nie majà jednak tak istotnego znaczenia, jak na przyk∏ad w Niemczech, gdzie zawarcie „umowy o przekazanie kierownictwa” skutkuje powstaniem koncernu umownego.
Zgodnie z art. 4 § 1 pkt. 4 lit. f k.s.h., spó∏kà dominujàcà jest spó∏ka handlowa, która wywiera decydujàcy wp∏yw na dzia∏alnoÊç spó∏ki kapita∏owej zale˝nej
albo spó∏dzielni zale˝nej, w szczególnoÊci na podstawie umów okreÊlonych w art.
7 k.s.h. Nie jest wi´c tak, ˝e umowy holdingowe muszà byç zawierane przez spó∏k´ dominujàcà i spó∏k´ zale˝nà, poniewa˝ jak wskazuje regulacja art. 4 § 1 pkt.
4 lit. f k.s.h. stosunek dominacji – zale˝noÊci wynikaç mo˝e dopiero z tych umów.
Umowy przewidujàce zarzàdzanie spó∏kà zale˝nà lub przekazywanie zysku mogà
byç równie˝ zawierane przez spó∏ki nie spe∏niajàce warunków przewidzianych w art.
4 § 1 pkt. 4 lit. a – e k.s.h., mimo to b´dà podlegaç regulacji art. 7 k.s.h.4.
W przypadku zawarcia umowy holdingowej przewidujàcej zarzàdzanie, podstawowe znaczenie ma ekonomiczny interes holdingu jako ca∏oÊci. Na mocy tej
umowy, zarzàd spó∏ki dominujàcej przejmuje kierownictwo nad spó∏kà zale˝nà,
ale nie w jej interesie gospodarczym, lecz w interesie holdingu.
Sformu∏owanie „przej´cie zarzàdzania spó∏kà zale˝nà przez spó∏k´ dominujàcà” mo˝e prowadziç do mylnego wniosku, i˝ umow´ holdingowà mogà zawrzeç
tylko spó∏ki, które ∏àczy ju˝ stosunek dominacji – zale˝noÊci. W praktyce jednak,
dopuszczalna jest sytuacja, gdy jedna spó∏ka przejmuje zarzàdzanie nad innà,
w nast´pstwie czego powstaje stosunek dominacji – zale˝noÊci, co w zasadzie nie
wymaga nawet istnienia pomi´dzy tymi podmiotami powiàzaƒ kapita∏owych.
Zawieranie umów holdingowych w obrocie gospodarczym budzi szereg wàtpliwoÊci. Konsekwencjà enigmatycznej regulacji art. 7 § 1 k.s.h. jest trudnoÊç okreÊlenia elementów, które powinna zawieraç umowa pomi´dzy podmiotem dominujàcym i zale˝nym, aby mo˝na by∏oby uznaç jà za umow´ holdingowà. Nie jest to
stan po˝àdany, poniewa˝ klasyfikacja okreÊlonej umowy jako umowy holdingowej
powoduje szereg skutków prawnych okreÊlonych w art. 7 k.s.h.

2. DopuszczalnoÊç zawierania umów holdingowych
Podstawy wolnoÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej w polskim systemie prawnym tworzà art. 20 („Spo∏eczna gospodarka rynkowa oparta na wolnoÊci dzia∏alnoÊci go4

Ibidem, T. Targosz, Art. 7 k.s.h. – czy rzeczywiÊcie zalà˝ek regulacji prawa holdingowego?, Rejent
1/2003, s. 114.

100

Agnieszka Kobus-Jarecka

spodarczej, w∏asnoÊci prywatnej oraz solidarnoÊci, dialogu i wspó∏pracy partnerów spo∏ecznych stanowi podstaw´ ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”) i art. 22 („Ograniczenie wolnoÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze wzgl´du na wa˝ny interes publiczny”)
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej5, a tak˝e art. 6.1. ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej6 („Podejmowanie, wykonywanie i zakoƒczenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej jest wolne dla ka˝dego na równych prawach, z zachowaniem warunków okreÊlonych przepisami prawa”).
Regulacja zawierania i treÊci umów holdingowych nie stanowi materii prawa
spó∏ek, ale prawa zobowiàzaƒ. Kodeks spó∏ek handlowych normuje tylko wybrane
konsekwencje prawne umów holdingowych, nale˝àce do zakresu przedmiotowego
prawa spó∏ek, tj. obowiàzek rejestrowania w Krajowym Rejestrze Sàdowym informacji o odpowiedzialnoÊci spó∏ki dominujàcej za szkod´ wyrzàdzonà spó∏ce zale˝nej i odpowiedzialnoÊci spó∏ki dominujàcej wzgl´dem wierzycieli spó∏ki zale˝nej7.
DopuszczalnoÊç zawierania umów holdingowych wynika bezpoÊrednio z zasady swobody umów wyra˝onej w art. 3531 kodeksu cywilnego: Strony zawierajàce umow´ mogà u∏o˝yç stosunek prawny wed∏ug swego uznania, byleby jego
treÊç lub cel nie sprzeciwia∏y si´ w∏aÊciwoÊci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Przepis ten jest wzorowany na art. 55 kodeksu
zobowiàzaƒ z 1933 roku, lecz zosta∏ wprowadzony do kodeksu cywilnego dopiero nowelà z 1990 roku. Zasada swobody umów nie obejmuje w polskim systemie
prawnym stosunków prawno-rzeczowych, spadkowych i rodzinnych. Przyjmuje si´
równie˝, i˝ swoboda kszta∏towania treÊci stosunku zobowiàzaniowego nie odnosi si´ do jednostronnych czynnoÊci prawnych8.
Zasada swobody umów obejmuje9:
1) swobod´ stron co do tego, czy strony chcà zawrzeç mi´dzy sobà stosunek obligacyjny – od ich woli zale˝y wi´c powstanie zobowiàzania
umownego;
2) swobod´ wyboru kontrahenta;
5

6
7

8
9

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483
ze zm.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, Dz.U. z 2004, Nr 173 poz. 1807.
A. Szumaƒski, Ograniczona regulacja prawa holdingowego (prawa grup spó∏ek) w kodeksie spó∏ek
handlowych, „Paƒstwo i Prawo”, Nr 3/2001, s. 29.
Z. Radwaƒski, Zobowiàzania – cz´Êç ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 131 i n.
W. Czachórski, Zobowiàzania. Zarys wyk∏adu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 113
i n., M. Safjan, Zasada swobody umów (Uwagi wst´pne na tle wyk∏adni art. 3531 k.c.), „Paƒstwo
i Prawo”, Nr 4/1993, s. 13–19, OkreÊlona przez strony kwalifikacja umowy, wyra˝ajàca ich zgodnà
wol´ co od tego, jakim przepisom poddajà stosunek prawny, wià˝e sàd, je˝eli nie jest sprzeczna
z istotà obj´tego umowà stosunku zobowiàzaniowego, Wyrok Sàdu Najwy˝szego z 25 kwietnia
1962 r., OSP i KA 10/63, poz. 10.
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3) strony zawierajàce umow´ mogà jej treÊç ukszta∏towaç wed∏ug swojego
uznania, a wi´c zawrzeç taki stosunek zobowiàzaniowy, jaki odpowiada
ich interesom. Mogà one dokonaç wyboru okreÊlonego rodzaju umowy
(umowa nazwana, mieszana lub nienazwana), a nast´pnie stosunek obligacyjny powo∏any przez strony mo˝e zostaç kolejna umowà zmieniony
lub zniesiony;
4) uwolnienie stron od formalizmu prawnego (swoboda wyboru formy).
Swoboda stron w kszta∏towaniu stosunków obligacyjnych doznaje ograniczeƒ, nie ma wi´c charakteru absolutnego. Granice swobody umów wyznaczajà
kryteria odwo∏ujàce si´ do ustawy, w∏aÊciwoÊci stosunku prawnego oraz zasad
wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
Ograniczenie swobody zawierania umów przez ustawodawc´ obejmuje normy rangi ustawowej majàce charakter przepisów bezwzgl´dnie obowiàzujàcych
(iuris cogentis)10 oraz przepisy semiimeratywne (jednostronnie bezwzgl´dnie obowiàzujàce)11. Cywilnoprawnà sankcj´ niewa˝noÊci umów sprzecznych z ustawà
lub majàcych na celu jej obejÊcie wprowadza art. 58 k.c. Zgodnie z art. 58 § 1 k.c.
sprzeczne z ustawà jest dokonanie czynnoÊci prawnej w celu jej obejÊcia (in fraudem legis)12, chyba ˝e w∏aÊciwy przepis przewiduje inny skutek, natomiast wed∏ug art. 58 § 2 k.c. czynnoÊç prawna sprzeczna z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego jest niewa˝na. Stosownie do postanowieƒ art. 58 § 3 k.c., sprzecznoÊç z ustawà
lub zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego poszczególnych postanowieƒ czynnoÊci prawnej powoduje w zasadzie niewa˝noÊç (jeÊli w∏aÊciwy przepis nie przewiduje innego skutku) tych postanowieƒ, a nie ca∏ej czynnoÊci prawnej.
Ograniczenia zasady swobody umów wynikajàce z zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego nawiàzujà do idei s∏usznoÊci, zwiàzanej z koncepcjà dobrych obyczajów,
lojalnoÊci i uczciwoÊci kupieckiej. Zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego, wed∏ug przyj´tych poglàdów to normy moralne regulujàce zachowania pomi´dzy ludêmi, a tak˝e normy obyczajowe uznawane w spo∏eczeƒstwie, dobre obyczaje, zasady dobrej
wiary w znaczeniu obiektywnym i zasady s∏usznoÊci – regu∏y, stanowiàce êród∏o
preferencji aksjologicznych ustawodawcy13. Ograniczenie dotyczàce zasad wspó∏10

11

12

13

Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, i˝ Konstytucja proklamuje zasad´ wolnoÊci gospodarczej. Wszelkie wi´c
wy∏àczenia od tej zasady lub jej ograniczenia mogà wynikaç tylko z wyraênego przepisu ustawy lub
przepisu wydanego na podstawie ustawy. Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego, 1990.01.10, OSN 1990 poz. 74.
A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys cz´Êci ogólnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 292 i n.
Z. Radwaƒski wskazuje, i˝ czynnoÊç prawna jest sprzeczna z ustawà nie tylko wtedy, gdy zawiera
postanowienia z nià niezgodne, ale równie˝ wtedy, gdy nie zawiera postanowieƒ nakazanych przez
prawo – Z. Radwaƒski, Zobowiàzania..., op. cit., s. 245 i n.
A. Jedliƒski, J. M´drzecka, Zasada swobody umów a wa˝noÊç czynnoÊci prawnej, „Rejent”, Nr 5/2003,
s. 96 i cytowana tam literatura.
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˝ycia spo∏ecznego ma charakter uniwersalny, poniewa˝ okreÊla granice swobody
kontraktowej zarówno dla obrotu niezawodowego, jak i zawodowego14.
KoniecznoÊç respektowania w∏aÊciwoÊci, czyli natury stosunku prawnego,
rozumiana jest ró˝norodnie. W znaczeniu szerszym, jako nakaz respektowania
podstawowych cech obligacyjnego stosunku prawnego, tych jego elementów, których brak mo˝e podwa˝yç sens nawiàzania wi´zi prawnej15,16. W znaczeniu w´˝szym (odnosi si´ do umów nazwanych), jako nakaz respektowania przez strony
okreÊlonych elementów danego typu kontraktu, których pomini´cie prowadzi∏oby do istotnego zniekszta∏cenia zak∏adanego przez ustawodawc´ modelu wi´zi
obligacyjnej zwiàzanej z okreÊlonym typem umowy.
Bioràc pod uwag´ cywilistycznà systematyk´ umów, umowy holdingowe sà
umowami nienazwanymi (contractus innominatus), poniewa˝ ich cechy przedmiotowo istotne (esentialia negotii) nie zosta∏y uregulowane choçby w sposób dyspozytywny ani w kodeksie cywilnym, ani w innej ustawie. Nienazwany charakter
tych umów podkreÊla równie˝ zastosowana przez ustawodawc´ terminologia –
u˝yte zosta∏o sformu∏owanie umowy przewidujàce, a nie jak to jest przyj´te umowa o zarzàdzanie spó∏kà zale˝nà lub umowa o przekazywanie zysku przez spó∏k´
zale˝nà. W rezultacie, nale˝y do nich stosowaç ogólne przepisy o zobowiàzaniach
umownych, ponadto przepisy cz´Êci ogólnej prawa zobowiàzaƒ oraz w miar´ potrzeby, jednak tylko per analogiam przepisy regulujàce odpowiednie umowy nazwane. Sà umowami dwustronnymi, konsensualnymi i zobowiàzujàcymi.
Umowy holdingowe zaliczane sà do tzw. umów strukturalnych, których celem oprócz wymiany Êwiadczeƒ pomi´dzy stronami (umowy funkcjonalne) jest
tworzenie struktur organizacyjnych przez spó∏ki17.
Nale˝y podkreÊliç, i˝ umowy holdingowe nie sà na tyle cz´sto zawierane,
aby okreÊliç je jako umowy empiryczne w takim znaczeniu, w jakim u˝ywano tego terminu w stosunku do umowy leasingu przed wprowadzeniem jej do kodek14

15

16

17

G. Bieniek, red., Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi´ga trzecia. Zobowiàzania, Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 2001, s. 20.
W orzeczeniu z 4 lutego 1994 r., Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e strony mogà w sposób dowolny
kszta∏towaç stosunki umowne, byleby ich treÊç lub cel nie sprzeciwia∏y si´ w∏asnoÊciom tego stosunku, III ARN 84/93, natomiast w orzeczeniu z 30 grudnia 1991 r., Naczelny Sàd Administracyjny
wskaza∏, i˝ umowy cywilnoprawne kszta∏tujàce wzajemne prawa i obowiàzki stron nie mogà byç
wykorzystywane do obejÊcia przepisów prawa podatkowego, nale˝àcego do sfery prawa publicznego,
SA/PO 1562/91.
W uzasadnieniu do uchwa∏y z dnia 22 maja 1991 r. Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏: Natura umowy gospodarczej i generowanego przez nià stosunku sprowadza si´ generalnie do tego, ˝e wyra˝a ona i pozwala realizowaç interes ka˝dej ze stron, poniewa˝ zaÊ interesy te bywajà przeciwstawne, istot´ umowy stanowi uzgodnienie woli stron, wyra˝ajàcej ich interesy, Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego, 1991.05.22,
III CZP 15/91, OSNCP 1992 Nr 1 poz. 1.
A. Szumaƒski, Ograniczona regulacja..., op. cit., s. 87, M. Romanowski, Poj´cie spó∏ki dominujàcej
w kodeksie spó∏ek handlowych, Paƒstwo i Prawo, Nr 5/2004, s. 85.
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su cywilnego18. W praktyce, zazwyczaj si´ga si´ wi´c do literatury i ustawodawstwa zagranicznego, a zw∏aszcza do rozwiàzaƒ niemieckich19. Na gruncie polskiego prawa brak jednak podstaw do uznania odpowiednich rozwiàzaƒ niemieckich
za esentialia negotii umów holdingowych.

3. Umowa przewidujàca zarzàdzanie
Ustanowienie zarzàdu, który jest obligatoryjnym organem spó∏ki kapita∏owej,
jest jednym z warunków koniecznych powstania spó∏ki (art. 163 i art. 306 k.s.h.).
Przepisy kodeksu spó∏ek handlowych dotyczàce spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, jak równie˝ odnoszàce si´ do spó∏ki akcyjnej nie stawiajà ˝adnych szczególnych wymagaƒ osobom powo∏anym w sk∏ad zarzàdu20. Do zarzàdu mogà byç
powo∏ane osoby spoÊród wspólników lub akcjonariuszy lub spoza ich grona. Kodeks spó∏ek handlowych wprowadzi∏ pewne ograniczenia dotyczàce zakazu ∏àczenia stanowisk w organach spó∏ek dominujàcych i zale˝nych. Przepisy art. 214
§ 3 i art. 387 § 3 k.s.h. nakazujà odpowiednie stosowanie zakazu, o którym
mowa w art. 214 § 1 i art. 387 § 1 k.s.h. równie˝ w stosunku do cz∏onków zarzàdu spó∏ki zale˝nej. Wprowadzenie powy˝szego zakazu stanowi konsekwencj´
przyj´cia w prawie spó∏ek handlowych zasady rozdzia∏u w∏adzy wykonawczej od
w∏adzy nadzorczej, która w polskim prawodawstwie ma wieloletnià tradycj´ (prawo
o spó∏kach akcyjnych z 1928 roku)21. Ograniczenie ∏àczenia funkcji w organach
spó∏ki zale˝nej i dominujàcej jest tak˝e uzasadnione ze wzgl´du na treÊç art. 7 k.s.h.
oraz art. 15 k.s.h. wprowadzajàcych szczegó∏owe wymogi dla umów zawieranych
przez spó∏ki.
Zarzàd spó∏ki kapita∏owej prowadzi sprawy spó∏ki i reprezentuje spó∏k´
(art. 201 § 1 k.s.h. w odniesieniu do spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
i art. 368 § 1 k.s.h. w odniesieniu do spó∏ki akcyjnej).
Prowadzàc sprawy spó∏ki, zarzàd podejmuje decyzje nie zastrze˝one innym
organom spó∏ki przez przepisy prawa, umow´ spó∏ki lub uchwa∏y wspólników.
Prowadzenie spraw spó∏ki jest rozumiane jako zarzàdzanie spó∏kà, które obejmuje administrowanie majàtkiem spó∏ki oraz kierowanie jej bie˝àcà dzia∏alnoÊcià –
zarzàdzanie strategiczne, podejmowanie decyzji gospodarczych, kadrowych oraz
18
19

20

21

T. Targosz, Art. 7 k.s.h..., op. cit., s. 109 i n.
Umowy holdingowe wymienione w art. 7 k.s.h. nawiàzujà do dwóch podstawowych typów umów
okreÊlonych w prawie niemieckim, tzn. Beherrschungsvertrag i Gewinnabführungsvertrag.
Z. Kuniewicz, Cz∏onek zarzàdu prokurentem w spó∏ce kapita∏owej, „Przeglàd Prawa Handlowego”,
Nr 5/2000, s. 44.
A. Lewicki, Zakaz ∏àczenia funkcji przez cz∏onków organów spó∏ki dominujàcej i spó∏ki zale˝nej,
„Prawo Spó∏ek”, Nr 11/2003, s. 11.
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szeregu innych czynnoÊci faktycznych. Szczególnie istotne znaczenie dla funkcjonowania spó∏ki pe∏ni zarzàdzanie strategiczne. Zarzàdzanie strategiczne obejmuje: okreÊlenie koncepcji przedsi´biorstwa jako podmiotu gospodarczego i stworzenie docelowej wizji jego funkcjonowania – nadanie organizacji celu, d∏ugofalowego
kierunku dzia∏alnoÊci i okreÊlenie misji, prze∏o˝enie misji na cele wykonawcze,
sformu∏owanie strategii pozwalajàcej osiàgnàç przyj´te cele, sprawne i skuteczne
wdro˝enie i zrealizowanie strategii, ocena rezultatów przyj´tej strategii22.
Zarzàd reprezentuje spó∏k´ we wszystkich czynnoÊciach sàdowych i pozasàdowych (odpowiednio art. 204 § 1 k.s.h. i art. 372 § 1 k.s.h.). Przez czynnoÊci
sàdowe nale˝y rozumieç czynnoÊci dokonywane przed sàdami powszechnymi, sàdami polubownymi, a tak˝e w post´powaniu administracyjnym. CzynnoÊciami
pozasàdowymi sà wszelkie transakcje, podpisywanie weksli i czeków, sk∏adanie
i przyjmowanie oÊwiadczeƒ prawnych, zawieranie umów z zakresu prawa pracy
i prawa cywilnego23. CzynnoÊci prawne dokonywane przez zarzàd mieszczàce si´
w ramach umocowania tego organu do reprezentacji b´dà co do zasady wa˝ne24.
Wszelkie odst´pstwa od tej zasady mogà wynikaç z przepisów ustawy nak∏adajàcych na zarzàd okreÊlone ograniczenia oraz w szczególnych przypadkach, w wypadku gdy zarzàd jest zobowiàzany do uzyskania zgody innego organu na dokonanie oznaczonej czynnoÊci prawnej.
Kwestia przej´cia zarzàdzania powinna byç rozpatrywana równie˝ w kontekÊcie sposobu i zakresu przekazania okreÊlonych kompetencji organom innego
podmiotu prawnego oraz skutków takiego przekazania. Obowiàzujàce przepisy kodeksu spó∏ek handlowych dotyczàce funkcjonowania organów spó∏ek majà charakter norm iuris cogentis, co oznacza, i˝ wspólnicy majà ograniczone mo˝liwoÊci kszta∏towania kompetencji tych organów poprzez odpowiednie uregulowania
statutów i umów spó∏ek. Bez istnienia podstawy prawnej nie mo˝na zmieniç
kompetencji i struktury organów spó∏ki. Z powy˝szych wzgl´dów nie jest mo˝liwe podporzàdkowanie zarzàdu spó∏ki zale˝nej poleceniom podmiotu dominujàcego. Przepisy kodeksu spó∏ek handlowych dotyczàce uprawnieƒ organów spó∏ek
kapita∏owych w tym zakresie sà jednak zró˝nicowane. Zgodnie z art. 3751 k.s.h.,
walne zgromadzenie akcjonariuszy i rada nadzorcza w spó∏ce akcyjnej nie mogà
wydawaç zarzàdowi wià˝àcych poleceƒ dotyczàcych prowadzenia spraw spó∏ki. Nale˝y pami´taç, i˝ spó∏ka dominujàca mo˝e wp∏ywaç na spó∏k´ zale˝nà, stosujàc
22

23

24

C. Suszyƒski, Restrukturyzacja przedsi´biorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999,
s. 69, za A. A. Thompson, Jr., A.J. Stricland III, Strategic Management. Concepts and Cases, Richard D. Irwin, Homewood, IL 1990, s. 4.
Szerokie uj´cie wskazanych kompetencji zarzàdu wskazuj´ Sàd Najwy˝szy – Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego, 1991.11.29, III CZP 125/91, OSNCP 1992, Nr 6 poz. 102.
A. Gierat, Konsekwencje prawne nieprzestrzegania zasad reprezentacji spó∏ek kapita∏owych, „Prawo Spó∏ek”, Nr 1/2001, s. 15.
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inne instrumenty dopuszczalne przez prawo spó∏ek, np. odpowiednie g∏osowanie
podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy czy zgromadzenia wspólników.
Zawarcie umowy przewidujàcej przej´cie zarzàdzania spó∏kà zale˝nà przez
spó∏k´ dominujàcà oznacza zobowiàzanie si´ spó∏ki zale˝nej do realizowania poleceƒ spó∏ki dominujàcej przez zarzàd spó∏ki zale˝nej. Konsekwencjà obligacyjnego charakteru tej umowy powinna byç mo˝liwoÊç jej wypowiedzenia przez zarzàd
spó∏ki zale˝nej, w sytuacji, gdy uzna on, i˝ w interesie spó∏ki zale˝nej nie le˝y
realizacja polityki holdingu, nale˝y bowiem pami´taç, i˝ zarzàd spó∏ki jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw spó∏ki i jej reprezentowanie, bez wzgl´du na
fakt zawarcia umowy holdingowej.
JeÊli czynnoÊç prawna dotyczy stosunków zewn´trznych spó∏ki, cz∏onkowie
zarzàdu spó∏ki dominujàcej mogà wziàç odpowiedzialnoÊç za swojà decyzj´ w wypadku jej realizacji w drodze prokury25. W interesie zarzàdu spó∏ki zale˝nej,
umowa holdingowa powinna zawieraç postanowienia, umo˝liwiajàce odwo∏anie
si´ od decyzji spó∏ki zale˝nej (np. do rady nadzorczej spó∏ki dominujàcej), w razie,
gdy nie b´dzie ona korzystna dla spó∏ki zale˝nej.
Umowa holdingowa przewidujàca przekazanie zarzàdzania mo˝e byç w pewnym zakresie wzorowana na ukszta∏towanej w obrocie umowie managerskiej. Kontrakt managerski jest umowà nienazwanà, do której nale˝y stosowaç odpowiednio przepisy art. 734 i nast´pnych kodeksu cywilnego dotyczàce umowy zlecenia.
TreÊcià umowy managerskiej jest zobowiàzanie przejmujàcego zarzàd wobec
ustanawiajàcego zarzàd do profesjonalnego prowadzenia przedsi´biorstwa, aby
osiàgnàç za∏o˝one efekty, w imieniu i w interesie i ze skutkiem dla ustanawiajàcego zarzàd, w zamian za zap∏at´ okreÊlonego wynagrodzenia26,27. W umowie
managerskiej ÊciÊle okreÊlony powinien zostaç cel wyznaczony przez ustanawiajàcego zarzàd, który powinien zostaç osiàgni´ty w wyniku zarzàdzania.
Zale˝noÊç spó∏ki córki, przejawia si´ w stosunkach wewn´trznych holdingu, w obrocie gospodarczym wyst´puje ona w dalszym ciàgu jako niezale˝ny podmiot prawa. Dlatego wszystkie czynnoÊci podejmowane przez spó∏k´ zale˝nà zaliczane sà na jej rachunek, pomimo i˝ faktycznie jej zarzàd utraci∏ swobod´
decyzyjnà i sta∏ si´ raczej organem wykonawczym podmiotu dominujàcego.
Skutkiem zawarcia umowy przewidujàcej zarzàdzanie, jest podejmowanie
decyzji dotyczàcych funkcjonowania spó∏ki zale˝nej przez spó∏k´ dominujàcà. Za25

26
27

M. Wojtyczek, DopuszczalnoÊç zawierania tzw. umów holdingowych w Êwietle przepisów kodeksu
spó∏ek handlowych, „Prawo Spó∏ek”, Nr 5/2002, s. 33.
Z. Kubot, Rodzaje kontraktów mened˝erskich, „Przeglàd Prawa Handlowego”, Nr 7/1999, s. 12.
Od umowy managerskiej nale˝y odró˝niç od umowy o powiernictwo nad przedsi´biorstwem, przez
którà przejmujàcy powiernictwo zobowiàzuje si´ wobec ustanawiajàcego powiernictwo do prowadzenia przedsi´biorstwa w swoim w∏asnym imieniu, lecz w interesie i ze skutkiem ustanawiajàcego powiernictwo, za zap∏ata odpowiedniego wynagrodzenia.
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warcie umowy holdingowej mo˝e w efekcie powodowaç faktycznà zmian´ celu
dzia∏ania spó∏ki. Prowadzenie przedsi´biorstwa we wspólnym interesie wspólników
(affectio societas) ust´puje dzia∏aniu na rzecz interesów holdingu albo jak to si´
cz´sto dzieje w praktyce na rzecz spó∏ki dominujàcej. Z drugiej strony, zawarcie
umowy przewidujàcej zarzàdzanie, zapewnia optymalizacj´ dzia∏alnoÊci gospodarczej podmiotów skupionych w zgrupowaniu, w wyniku racjonalizacji struktur organizacyjnych oraz procesów wytwarzania, dystrybucji, zarzàdzania i marketingu28.

4. Umowa przewidujàca odprowadzanie zysku
DopuszczalnoÊç zawierania umów przewidujàcych odprowadzanie zysku przez
spó∏k´ zale˝nà na rzecz spó∏ki dominujàcej budzi szereg wàtpliwoÊci ze wzgl´du
na przepisy kodeksu spó∏ek handlowych przyznajàce odpowiednio zgromadzeniu
wspólników i walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy prawo o decydowaniu o podziale
zysku.
Art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. w odniesieniu do spó∏ki akcyjnej oraz art. 231
§ 2 pkt. 2 k.s.h. dotyczàcy spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià do kompetencji odpowiednio walnego zgromadzenia akcjonariuszy i zgromadzenia wspólników
pozostawiajà kwesti´ podzia∏u zysku albo pokrycia straty. Ponadto, art. 231 § 2
pkt. 2 k.s.h. w odniesieniu do spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià przewiduje mo˝liwoÊç wy∏àczenia tych spraw spod kompetencji zgromadzenia wspólników.
W przypadku spó∏ki akcyjnej jest to niedopuszczalne, a zawarcie umowy przewidujàcej odprowadzanie zysku mo˝e nastàpiç tylko za zgodà walnego zgromadzenia akcjonariuszy wyra˝onà w formie uchwa∏y.
W spó∏ce akcyjnej, pierwszeƒstwo przed przekazywaniem zysku w wykonaniu umowy majà obowiàzki dotyczàce uzupe∏nienia kapita∏u zapasowego na podstawie art. 396 k.s.h.29. Dopuszczenie rozwiàzania, ˝e przekazywanie zysku ma
pierwszeƒstwo przed obowiàzkiem uzupe∏nienia kapita∏u akcyjnego, by∏oby sprzeczne z koncepcjà kapita∏u zapasowego lub dla swojej wa˝noÊci wymaga∏oby wyraênej podstawy prawnej, a taka w obecnym stanie nie istnieje30.
Nale˝y podkreÊliç, i˝ przekazywanie zysku przez spó∏k´ zale˝nà na rzecz
spó∏ki dominujàcej jest przede wszystkim uzale˝nione od wystàpienia zysku w spó∏ce. Od spe∏nienia tej przes∏anki zale˝y, czy w ogóle b´dzie spe∏nione, a jeÊli tak,
to w jakiej wysokoÊci.
28
29

30

S. W∏odyka, Prawo koncernowe, Zakamycze 2003, s. 17.
Zgodnie z art. 396 § 1, na pokrycie straty nale˝y utworzyç kapita∏ zapasowy, do którego przelewa
si´ co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapita∏ ten nie osiàgnie co najmniej jednej
trzeciej kapita∏u zak∏adowego.
M. Wojtyczek, DopuszczalnoÊç zawierania..., op. cit., s. 35.

Ekonomiczno-prawny charakter umów holdingowych

107

Odprowadzanie zysku przez spó∏k´ zale˝nà spó∏ce dominujàcej mo˝e mieç
charakter Êwiadczenia wzajemnego za zarzàdzanie spó∏kà zale˝nà przez spó∏k´ dominujàcà. Procedura wyceny wzajemnych transferów produktów i us∏ug w ramach
jednostki gospodarczej i pomi´dzy podmiotami powiàzanymi okreÊlana jest terminem transfer pricing, natomiast ceny, wed∏ug których zostaje ustalona wartoÊç transferowanych produktów i us∏ug sà tzw. cenami transferowymi31. Powiàzania pomi´dzy politykà cen transferowych a finansami wykorzystywane sà do oceny zwrotu
kapita∏u zainwestowanego przez podmiot dominujàcy w podmiotach powiàzanych32.
Prawid∏owo ustalona cena transferowa zale˝y od wielu czynników ekonomicznych, ale powinna odpowiadaç nast´pujàcym za∏o˝eniom33:
• maksymalna cena transferowa nie powinna byç wy˝sza od najni˝szej ceny rynkowej, za jakà jednostka kupujàca mo˝e nabywaç produkty lub us∏ugi na rynku zewn´trznym;
• minimalna cena transferowa nie powinna byç ni˝sza ni˝ suma kosztów
kraƒcowych produkcji jednostki sprzedajàcej, powi´kszonych o koszty utraconych korzyÊci.
Ponadto, w procesie ustalania cen transferowych powinny byç wzi´te pod
uwag´ m.in. nast´pujàce aspekty34:
• ceny transferowe powinny prowadziç do zgodnoÊci celów pomi´dzy poszczególnymi podmiotami a ca∏à organizacjà, rozumianej jako prowadzenie dzia∏alnoÊci w sposób najlepszy zarówno dla poszczególnych podmiotów, jak i ca∏ej organizacji.
• ceny transferowe nie mogà ograniczaç autonomii poszczególnych jednostek, ale motywowaç je do w∏aÊciwego podejmowania decyzji.
Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami35, podmioty powiàzane powinny ustalaç ceny we wzajemnych rozliczeniach tak, jakby by∏y podmiotami niezale˝nymi,
czyli wed∏ug cen rynkowych.

5. Podsumowanie
Przepisy art. 5–7 k.s.h. w sposób ograniczony regulujà wybrane zagadnienia
funkcjonowania holdingów poprzez okreÊlenie obowiàzków informacyjnych spó∏31
32

33

34
35

S. Sojak, Ceny transferowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 10.
R. Y. W. Tang, Transfer pricing In the 1990s. Tax and Management Perspectives, Quorum Books,
Westport, Connecticut, London 1993, s. 12.
J. T. Barfield, C. A. Rainborn, M. A. Dalton, Cost Accounting. Traditions and Innovations, West
Publishing Company, St. Paul 1991, s. 685.
S. Sojak, Ceny transferowe..., op. cit., s. 67 i cytowana tam literatura.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 00.54.654 ze zm.
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ek zwiàzanych stosunkiem dominacji – zale˝noÊci oraz skutków zawarcia przez
te spó∏ki umów holdingowych.
Art. 7 k.s.h. reguluje w ograniczonym zakresie konsekwencje zawierania
umów holdingowych (umowy przewidujàcej zarzàdzanie spó∏kà zale˝nà lub przekazywanie zysku przez t´ spó∏k´). W wypadku zawarcia umowy holdingowej, ustawa nak∏ada na spó∏k´ dominujàcà i zale˝nà obowiàzek ujawnienia w rejestrze
skutków zawartych umów holdingowych w zakresie odpowiedzialnoÊci spó∏ki dominujàcej za szkod´ wyrzàdzonà spó∏ce zale˝nej z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania umowy oraz zakres odpowiedzialnoÊci spó∏ki dominujàcej
za zobowiàzania spó∏ki zale˝nej wobec jej wierzycieli.
Art. 7 § 3 k.s.h. okreÊla równie˝ prawne skutki niewykonania w terminie
trzech tygodni od dnia zawarcia umowy holdingowej wskazanych wy˝ej obowiàzków w postaci niewa˝noÊci postanowieƒ ograniczajàcych lub wy∏àczajàcych odpowiedzialnoÊç spó∏ki dominujàcej wobec spó∏ki zale˝nej lub jej wierzycieli.
Jak podkreÊla si´ w literaturze36, wadà art. 7 k.s.h. jest nieprzejrzysta redakcja, wspólna regulacja konsekwencji niewykonania obowiàzku rejestrowego dotyczàcego odpowiedzialnoÊci spó∏ki dominujàcej wobec spó∏ki zale˝nej i odpowiedzialnoÊci
spó∏ki dominujàcej wobec wierzycieli spó∏ki zale˝nej, nieuwzgl´dnienie zasad odpowiedzialnoÊci z tytu∏u niewykonania zobowiàzaƒ oraz fakt, i˝ umowa holdingowa
wià˝e tylko jej strony, a pomija zagadnienie odpowiedzialnoÊci wobec wierzycieli
spó∏ki zale˝nej37. WàtpliwoÊci budzi równie˝ za∏o˝enie regulacji, a wi´c dopuszczalnoÊç zawierania umów holdingowych wynikajàca z zasady swobody umów.
Zawieranie umów holdingowych budzi równie˝ pewne wàtpliwoÊci, a w szczególnoÊci dopuszczalnoÊç zawierania umów przewidujàcych odprowadzanie zysku
przez spó∏k´ zale˝nà na rzecz spó∏ki dominujàcej ze wzgl´du na przepisy kodeksu spó∏ek handlowych przyznajàce odpowiednio zgromadzeniu wspólników i walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy prawo o decydowaniu o podziale zysku. Umowa przewidujàca odprowadzanie zysku zawarta bez zgody walnego zgromadzenia
mo˝e byç uwa˝ana za przypadek obejÊcia ustawy, a w konsekwencji b´dzie uznana za niewa˝nà.

36
37

T. Targosz, Art. 7 k.s.h..., op. cit., s. 131.
Odmiennie A. Szumaƒski, Ograniczona regulacja..., op. cit., s. 20 i n.
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Marketing wirusowy
1. Wprowadzenie
W czasach kryzysu, gdy konsumpcja spada, a wydatki na reklam´ sà redukowane, firmy poszukujà alternatywnych form promocji. W takim przypadku niezastàpionym mo˝e okazaç si´ niedrogi w kosztach i skuteczny marketing wirusowy. Jest to strategia promocyjna, majàca na celu zach´ciç klientów do przesy∏ania
innym osobom informacji marketingowej, stwarzajàc tym samym okazj´ do lawinowego rozprzestrzeniania si´ i oddzia∏ywania komunikatu.
Niewiele przedsi´biorstw wykorzystuj´ te strategi´, a wiedza na jej temat
jest wcià˝ niewielka. Polskich specjalistów od marketingu cz´sto cechuje brak
zdecydowania oraz niekonsekwencja w prowadzeniu akcji wirusowych. Ka˝de takie dzia∏anie wymaga okreÊlenia grupy docelowej, analizy motywów, którymi kierujà si´ jej przedstawiciele, a tak˝e wyboru adekwatnych dla tej grupy narz´dzi
promocji. Nale˝y jednak zauwa˝yç, i˝ nie ka˝dy produkt i nie w ka˝dym momencie cyklu ˝ycia nadaje si´ do wypromowania za pomocà marketingu wirusowego.
Zaplanowanie odpowiedniej strategii zawsze zwiàzane jest z kosztami, choç nie
tak wielkimi, jak w przypadku tradycyjnych kampanii i cz´sto ograniczajàcych
si´ tylko do kosztów kreacji. Dobry pomys∏ to jednak nie wszystko. Potrzebne sà
dzia∏ania, które spowodujà, ˝e zostanie on zauwa˝ony i przekazany dalej.
Celem pracy jest przedstawienie uwarunkowaƒ i korzyÊci wynikajàcych z zastosowania marketingu wirusowego ze szczególnym uwzgl´dnieniem komunikacji w internecie. Artyku∏ sk∏ada si´ z trzech cz´Êci, gdzie przedstawiona zosta∏a
istota marketingu wirusowego, opis wirusa popularyzowania w Internecie oraz
przyczyny rozprzestrzeniania si´ informacji wirusowo.

2. Istota marketingu wirusowego
Internetowy wirus do pewnego momentu ukrywa si´ i nie daje znaç o sobie. Jednak˝e z czasem – jak ka˝dy wirus – przechodzi do ataku, ujawniajàc swoje istnienie w organizmie. W podobny sposób mo˝na prowadziç dzia∏alnoÊç w Internecie. Na poczàtku niewielu internautów wie o istnieniu okreÊlonych portali czy
serwisów informacyjnych. Jednak˝e z czasem wzrasta liczba osób odwiedzajàcych
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je, a˝ w koƒcu zaczynajà byç popularne. Wykorzystanie koncepcji marketingu
wirusowego wià˝e si´ z budowaniem komunikatów do potencjalnych klientów w taki sposób, aby zosta∏y one równie˝ przyj´te przez osoby majàce z nimi kontakt1.
Marketing wirusowy mo˝na okreÊliç jako wszelkie strategie majàce na celu zach´ciç indywidualnych goÊci stron internetowych do przekazywania komunikatów marketingowych innym u˝ytkownikom sieci. Dotyczy to równie˝ odpowiedzi
na nie, co przyczynia si´ do wzrostu dost´pnoÊci informacji, a tak˝e szerszej znajomoÊci okreÊlonych firm2. Tego rodzaju strategie prowadzà do rozpowszechnienia okreÊlonych komunikatów w du˝ej skali.
Prowadzenie dzia∏alnoÊci w oparciu o marketing wirusowy stwarza nowe
mo˝liwoÊci dla dzia∏aƒ marketingowych w obszarze kszta∏towania wizerunku,
obs∏ugi klienta, sprzeda˝y jak równie˝ prowadzenia badaƒ rynkowych. Tworzàc
reklam´ w Internecie mo˝liwe jest przekazanie szerokiej liczby informacji na temat okreÊlonych produktów. W tym celu reklamy umieszcza si´ na stronie internetowej okreÊlonej firmy lub wykupuje ona odpowiednie miejsce na cudzych
stronach. Dodatkowà zaletà jest tu mo˝liwoÊç prowadzenia ca∏odobowej obs∏ugi
klientów przez siedem dni w tygodniu, prowadzenie z klientami rozmów na ˝ywo, jak równie˝ kontaktowanie si´ z nimi za poÊrednictwem faxu lub e-maili.
W fazie przeprowadzenia sprzeda˝y produktu mo˝liwe jest zorganizowanie wideo
konferencji, na której mo˝na zademonstrowaç dzia∏anie ka˝dego wyrobu, co mogà zobaczyç na ekranach swoich komputerów potencjalni klienci firmy. W przypadku, kiedy firma zamierza prowadziç badania rynkowe, mo˝e to równie˝ uczyniç za poÊrednictwem Internetu, tworzàc grupy dyskusyjne, jak równie˝ wysy∏ajàc
e-maile z kwestionariuszami ankietowymi do klientów3.
Skàd si´ wzi´∏a popularnoÊç marketingu wirusowego? Ju˝ w latach 60.
psycholog Stanley Milgram w swojej pracy „Ma∏y Êwiat” przedstawi∏ tez´, i˝
Êwiat jest tak po∏àczony ze sobà ró˝nymi wi´zami – czy to ekonomicznymi, czy
te˝ technologicznymi, i˝ praktycznie ka˝dy mo˝e dotrzeç do ka˝dego. Brakowa∏o
jednak dowodów na potwierdzenie tej Êmia∏ej tezy. Wyniki badaƒ opublikowanych
przez naukowców z Columbia University w Nowym Jorku w 2003 roku przynios∏y potwierdzenie, i˝ od dowolnej osoby na Êwiecie dzieli nas tylko szeÊciu poÊredników. Skoro tak ∏atwo dotrzeç do dowolnej osoby, to wystarczajàco silny komunikat (czyli na tyle intrygujàcy, aby sk∏oniç osob´ do podzielenie si´ nim ze

1
2
3

J. Graham, What does viral marketing really mean?, Click Z, 11 paêdziernika 1999, s. 1.
R. F. Wilson, The six principles of viral marketing, Web Marketing Today, Issue 70, 1 luty 2000, s. 1.
Ph. Kotler, Kotler o marketingu. Jak wykreowaç i opanowywaç rynki, Wydawnictwo Profesjonalnej
Szko∏y Biznesu, Kraków 1999, s. 283.

Marketing wirusowy

111

znajomymi) powinien b∏yskawicznie rozprzestrzeniç si´ po ca∏ym Êwiecie, niczym
bardzo zaraêliwy wirus.
Stàd mo˝na wyt∏umaczyç ogromnà popularnoÊç plotek, które mogà mieç
tak˝e wymiar ekonomiczny. Pog∏oska przekazywana w krajach azjatyckich przez
SMS, jakoby przed chorobà SARS chroni∏a zupa z zielonej fasoli, spowodowa∏a
zablokowanie sieci komórkowej i wzrost cen tego warzywa. PopularnoÊç plotek
sprawi∏a, i˝ mened˝erowie do spraw marketingu zacz´li wykorzystywaç podobne
techniki w celu promocji swoich produktów. Marketing wirusowy jest bowiem strategià promocyjnà, majàcà na celu zach´ciç klientów do przes∏ania innym osobom
informacji marketingowej, stwarzajàc tym samym okazj´ do lawinowego rozprzestrzeniania si´ i oddzia∏ywania komunikatu reklamowego. Zdecydowanie wi´ksze
zaufanie odnosi si´ do znajomych czy cz∏onków rodziny ni˝ do obcej firmy. I to
oni majà wp∏yw, szczególnie jeÊli chodzi o zachowania konsumenckie. Jednak nie
ka˝dy produkt i nie w ka˝dym momencie nadaje si´ do promocji z wykorzystaniem technik marketingu wirusowego. Strategi´ t´ wykorzystuje si´ przede wszystkim w poczàtkowym cyklu ˝ycia produktu lub us∏ugi, gdy celem jest zbudowanie ÊwiadomoÊci jego istnienia4.
Strategia ta jest idealna przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek,
gdy zadaniem przedsi´biorstwa jest dotrzeç w jak najkrótszym czasie do mo˝liwie jak najwi´kszego grona potencjalnych klientów. Dobrze przygotowany wirus
marketingowy potrafi w krótkim czasie spopularyzowaç produkt i sprawiç, i˝ ludzie zaczynajà o nim mówiç. Internet mo˝e okazaç si´ w tych dzia∏aniach bardzo przydatnym medium. Jedno klikni´cie cz´sto wystarczy, aby wys∏aç e-mail
z rekomendacjà do dziesiàtek osób. Do spontanicznej popularyzacji marki mo˝na wykorzystaç tak˝e inne media. Reklamowany w ten sposób produkt powinien
byç zaraêliwy, czyli posiadaç tendencje do propagowania samego siebie. Sà to najcz´Êciej produkty, które wywo∏ujà emocje lub, których reklamy generujà mówienie o sobie. Konsumenci b´dà przekazywaç dalej opinie na temat produktów jedynie wówczas, gdy zrobià one – lub ich reklama – na nich prawdziwe wra˝enie.
United Colors of Benetton wywo∏a∏ zamieszanie i zaciekawienie konsumentów
nie ze wzgl´du na swojà kolekcj´ ubraƒ, ale przede wszystkim ze wzgl´du na
szokujàce spo∏ecznie reklamy. Posiadanie wy∏àcznie zaraêliwego produktu okazuje si´ cz´sto niewystarczajàce. Konieczne staje si´ wsparcie owej naturalnej zakaênoÊci poprzez zastosowanie wielu ró˝norodnych technik5.

4
5

M. Majewski, Dobry wirus marketingowy, „Marketing w praktyce”, Nr 5(75), maj 2004, s. 53.
M. Majewski, Wirus popularyzowania, „Marketing w praktyce”, Nr 5(63) maj 2003, s. 56.
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3. Wirus popularyzowania w Internecie
Wed∏ug opublikowanych badaƒ Yankelowvitch Group, co trzeci obywatel USA
wola∏by ˝yç bez reklam i marketingu, nawet kosztem obni˝enia standardu ˝ycia.
Mo˝na wiec sàdziç, ˝e obecnie najbardziej wiarygodnymi êród∏ami informacji stajà si´ znajomi, przyjaciele i rodzina. SpecjaliÊci od internetu oraz marketingu wirusowego skrz´tnie to wykorzystujà. Kluczem do sukcesu jest umiej´tne zastosowanie narz´dzi marketingu wirusowego, dzi´ki którym mo˝na polepszyç nie
tylko sprzeda˝, ale równie˝ wizerunek organizacji. PopularnoÊç marketingu wirusowego wynika z trzech zasadniczych jego cech:
• liczba internautów stale roÊnie, przez co, aby na przyk∏ad skontaktowaç
si´ ze znajomymi coraz wi´cej osób zamiast z telefonu, korzysta z komunikatora internetowego albo e-maila, czyli najlepszych narz´dzi komunikacji do prowadzenia marketingu wirusowego;
• komunikacja w sieci jest niczym nieograniczona. Wys∏anie e-maila do jednej osoby, czy do kilku tysi´cy trwa i kosztuje tyle samo, przez co rozpowszechnianie informacji jest bardzo ∏atwe;
• sam internet rozwija si´ tak szybko jak wirus, roÊnie w gwa∏townym
tempie. Dzi´ki „efektowi sieci” im wi´cej ludzi korzysta z Internetu, tym
wi´cej rejestruje si´ w ró˝nych akcjach, promocjach, kampaniach, wi´c
i do wi´kszej liczby osób b´dzie dociera∏ dany komunikat6.
Aby komunikat rozprzestrzenia∏ si´ wirusowo, wa˝ne jest zapewnienie odpowiednich narz´dzi, które umo˝liwià jego swobodnà dystrybucj´ po sieci. Do
klasycznych rozwiàzaƒ nale˝à:
• wykorzystanie poczty elektronicznej lub SMS-ów,
• udost´pnianie elementów graficznych z odnoÊnikiem hipertekstowym,
• udost´pnianie treÊci,
• umieszczenie aplikacji „poleç stron´”,
• wykorzystanie elektronicznych kartek pocztowych,
• zastosowanie mechanizmu „bramki”.
Ze wzgl´du na powszechnoÊç i ∏atwoÊç rozpowszechniania najcz´Êciej wykorzystuje si´ do dzia∏aƒ wirusowych poczt´ elektronicznà. Od niedawna popularnoÊç zyskuje te˝ SMS. Z kolei w programach afiliacyjnych najcz´Êciej wykorzystuje si´ element graficzny, który jest umieszczany na stronie WWW partnera
programu. W zamian za przynale˝noÊç do programu i ekspozycj´ elementu graficznego jego uczestnik otrzymuje wynagrodzenie, w przypadku, gdy wygenerowa∏
dzi´ki swojej stronie przychód dla firmy organizujàcej program afiliacyjny. Do
6
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najpopularniejszych programów nale˝y organizowany przez amazon.com. Udost´pnianie treÊci równie˝ mo˝e byç bardzo skutecznà formà marketingu wirusowego i cz´sto stosowany jest przez firmy zajmujàce si´ tworzeniem materia∏ów
informacyjnych.
Ka˝dy serwis WWW powinien zawieraç aplikacj´ „poleç stron´”, która umo˝liwia zarekomendowanie go innym u˝ytkownikom. Jest to jeden z najprostszych
sposobów popularyzacji stron WWW. Aby uniemo˝liwiç mo˝liwoÊç manipulacji
komunikatem, firmy cz´sto decydujà si´ na przygotowanie zdefiniowanych rekomendacji. Warto zwróciç uwag´ na drobny, choç cz´sto pomijany szczegó∏, który
w du˝ym stopniu decyduje o skutecznoÊci rozwiàzania. List z rekomendacjà powinien pochodziç nie od firmy, lecz od znajomego, który stron´ rekomendowa∏.
Dzi´ki temu zwi´kszana jest wiarygodnoÊç polecenia oraz umo˝liwiona jest interakcja spo∏eczna, która pozytywnie wp∏ywa na wizerunek marki.
Wi´kszoÊç serwisów o charakterze brandowym posiada elektroniczne kartki pocztowe. Jest to aplikacja, która pozwala u˝ytkownikowi przes∏aç ˝yczenia
znajomym zawarte w atrakcyjnej oprawie graficznej. Najcz´Êciej aplikacja zbudowana jest w ten sposób, ˝e list zawiera jedynie odnoÊnik hipertekstowy do kartki elektronicznej i odbiorca, aby jà obejrzeç zmuszony jest odwiedziç serwis,
z którego wys∏ano kartk´. „Bramka” natomiast to mechanizm, który udost´pnia
u˝ytkownikom okreÊlone sekcje w serwisie tylko wtedy, gdy podadzà oni adresy
e-mailowe znajomych. Tego typu dzia∏ania znajdujà najcz´Êciej zastosowanie w ró˝nego rodzaju akcjach promocyjnych, gdy firma dà˝y do szybkiego zdobycia du˝ej
bazy adresowej potencjalnych klientów. Aby mechanizm „bramki” zadzia∏a∏, zawartoÊç dost´pna po jej wykorzystaniu musi byç wyjàtkowo atrakcyjna dla u˝ytkowników. Swego czasu wykorzysta∏a go marka Finlandia Vodka, zamieszczajàc na
stronach WWW wirtualnà wró˝k´ (www.finlandia-vodka.com). Osoba, która chcia∏a
otrzymaç spersonalizowane wró˝by, musia∏a podaç adres e-mailowy dwóch znajomych, którzy mieli potwierdziç jej to˝samoÊç. Dopiero po odwiedzeniu stron
przez znajomych u˝ytkownik otrzymywa∏ specjalny kod dost´pu, który pozwala∏
mu skorzystaç z niedost´pnych wczeÊniej aplikacji7.

4. Przyczyny rozprzestrzeniania si´ informacji wirusowo
Najwa˝niejszym czynnikiem, od którego zale˝y skutecznoÊç dzia∏aƒ wirusowych
jest wybranie w∏aÊciwego bodêca, który zmotywuje konsumenta, aby sam, z w∏asnej nieprzymuszonej woli, przekaza∏ dalej komunikat reklamowy w postaci zaprojektowanej przez przedsi´biorstwo. Konieczna jest zatem analiza zachowania
7
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grupy docelowej i zidentyfikowanie elementów, które b´dà na tyle atrakcyjne, ˝e
jej przedstawiciele zdecydujà si´ przes∏aç informacje przyjacio∏om. Komunikat
musi byç wartoÊciowy dla konsumenta i nieÊç konkretnà korzyÊç. Inaczej nie zaryzykuje on utraty swojej wiarygodnoÊci wobec znajomych. Co zatem mo˝e zmotywowaç go i nak∏oniç do dalszej interakcji? Motywy konsumentów mo˝na podzieliç na cztery grupy: korzyÊç materialna, rozrywka, poczucie misji i ch´ç pomagania
znajomym.
KorzyÊç materialna. Najbardziej rozpowszechnionym motywem sk∏aniajàcym ludzi do przekazywania informacji marketingowej swoim znajomym jest
bodziec materialny. Mo˝e on przybieraç ró˝ne formy, choç do najcz´Êciej stosowanych nale˝à nagrody pieni´˝ne, punkty, które mo˝na wymieniç na produkty,
nagrody rzeczowe lub w przypadku Internetu – nagrody wirtualne.
Istotnym elementem dzia∏ania wirusowego bazujàcego na motywacji materialnej jest okreÊlenie, za jakà czynnoÊç polecajàcy otrzyma nagrod´ i w jakiej
wysokoÊci – czy tylko za samo polecenie, czy te˝ za przyprowadzenie nowego klienta? JeÊli czynnoÊç, którà ma wykonaç polecajàcy jest ma∏o skomplikowana, a nagroda bardzo atrakcyjna, sytuacja taka mo˝e prowokowaç du˝e nadu˝ycia. Polecany mo˝e bowiem próbowaç wykorzystaç zdobyte w rozmaite sposoby kontakty,
a nie tylko te do znajomych, aby w ten sposób maksymalizowaç swojà szans´ na
atrakcyjnà nagrod´. Przypadki tego typu nadu˝yç mo˝na znaleêç w konkursach
internetowych, gdy nagroda przyznawana jest za najwi´ksza liczb´ poleceƒ strony internetowej. ¸atwoÊç wykonania czynnoÊci (cz´sto wystarczy kliknàç tylko
myszkà) oraz nieograniczone mo˝liwoÊci pozyskiwania adresów e-mailowych powodujà, ˝e niektórzy u˝ytkownicy próbujà w ten sposób nieuczciwie znaleêç si´
wÊród laureatów. Dlatego w przypadku organizowania dzia∏aƒ bazujàcych na motywacji materialnej firmy starajà si´ nagradzaç jedynie czynnoÊci op∏acalne z ich
punktu widzenia, np. otwarcie konta, zakup produktu, zarejestrowanie si´ w bazie marketingowej.
Dosyç cz´sto motywuje si´ konsumentów do dzia∏aƒ wirusowych, oferujàc
im za ka˝dà taka czynnoÊç okreÊlonà liczb´ punktów, które póêniej mo˝na wymieniç na nagrody rzeczowe. Motywacj´ takà mo˝na odnaleêç w Nokia Club, gdzie
ka˝demu uczestnikowi wysy∏any jest e-mail z informacjà o zabawie. Wystarczy
kliknàç na podany adres i wpisaç e-maile znajomych. Ju˝ za zaproszenie jednej
osoby mo˝na otrzymaç nagrod´, a uczestnik, który zaprosi najwi´cej osób otrzymuje nagrod´ g∏ównà, czyli telefon komórkowy.
Rozrywka. Znacznie trudniej jest przygotowaç dzia∏ania wirusowe w oparciu o element rozrywki. Wynika to z faktu, i˝ strategi´ t´ wykorzystuje si´ najcz´Êciej dla produktów skierowanych do ludzi m∏odych. Sà to osoby, które wychowa∏y si´ na reklamie, ˝yjà z nià na co dzieƒ, majà do niej zatem bardzo
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krytyczny stosunek i sà Êwiadome jej oddzia∏ywania. Z tego wzgl´du bardzo
trudno znaleêç elementy, które grupa ta jest w stanie zaakceptowaç lub przyjàç
za swoje, zw∏aszcza jeÊli chodzi o rozrywk´.
Przekaz powinien byç atrakcyjny w rozumieniu grupy docelowej. Cz´sto zleceniodawcy odwo∏ujà si´ do rzeczy szokujàcych, intrygujàcych, wr´cz sensacyjnych, które nie tylko zaskoczà konsumentów, lecz zainteresujà na tyle, ˝e informacja o tym zostanie przekazana dalej. W Stanach Zjednoczonych firmy posuwajà
si´ do bardzo wysublimowanych metod zwanych subviral marketing. Po intensywnych kampaniach w telewizji, w sieci pojawiajà si´ kontrowersyjne parodie
reklam, wyglàdajàce jak przeróbka wykonana r´kà amatora. W rzeczywistoÊci sà
to normalne reklamy dystrybuowane w celu wywo∏ania pozytywnego szumu informacyjnego i wi´kszej popularyzacji produktów.
Poczucie misji. Powy˝szy motyw mo˝na zdefiniowaç jako ch´ç dzielenia
si´ wa˝nymi lub istotnymi spo∏ecznie informacjami przez osoby przekonane o ich
s∏usznej racji. Trudno jednak skonstruowaç komunikat bazujàcy na takiej motywacji. W wi´kszoÊci przypadków przybiera on postaç próÊb o wykonanie jakiejÊ
czynnoÊci (np. wsparcia finansowego) i cz´stokroç wykorzystywany jest przez
ró˝nego rodzaju fundacje lub stowarzyszenia. JeÊli u˝ytkownik uzna, ˝e komunikat taki jest spo∏ecznie wa˝ny, z ch´cià przeka˝e go znajomym w∏àczajàc si´
tym samym do akcji.
Ch´ç pomagania znajomym. JeÊli konsument czuje, ˝e dana informacja
mo˝e byç wyjàtkowo u˝yteczna dla przyjació∏, jest sk∏onny przes∏aç jà dalej. Wystarczy, ˝e jest o wiadomoÊç, na której znajomi mogà skorzystaç8.
Marketing wirusowy stwarza szanse, ale i zagro˝enia. Jego najwi´ksza zaleta, czyli w∏àczenie odbiorcy w proces konstruowania i rozpowszechniania komunikatu, mo˝e obróciç si´ na niekorzyÊç firmy. Po uruchomieniu „lawiny” traci ona przecie˝ kontrol´ nad tym, jak rozchodzà si´ informacje. Istnieje ryzyko,
i˝ pojawià si´ negatywne odpowiedniki. Przyk∏adem by∏ e-mail wys∏any przez sfrustrowanego kierowc´, próbujàcego wy∏udziç pieniàdze z firmy ubezpieczeniowej.
Tysiàce osób dowiedzia∏o si´ o rzekomej nierzetelnoÊci firmy i jej metodach krzywdzàcych ubezpieczonych. Firma szybko zareagowa∏a, analizujàc przypadek i b∏yskawicznie prostujàc seri´ przek∏amaƒ i nieÊcis∏oÊci.
Internauci potrafià si´gaç po og∏oszenia znane z tradycyjnych mediów, by
przetwarzaç je i rozpowszechniaç w sieci, albo korzystajà z pomys∏ów takich organizacji jak Ad Buster, zwalczajàcych niektóre reklamy, np. papierosów, ich
przeÊmiewczà reklamà. Pojawi∏a si´ np. fotografia cmentarza z podpisem „Welcome to Marlboro Country” czy zdj´cie sali operacyjnej i kardiografu obrazujà8

M. Majewski, Wirus popularyzowania, op. cit., s. 57–59.

116

Artur Banach

cego s∏abnàce bicie serce plus logo McDonald’sa z has∏em „Big Mac Attack!”.
Równie popularna by∏a „reklama” Nike przedstawiajàcego boksera Evandera
Hollyfielda z odgryzionym przez Tysona uchem z podpisem „Mike – just do it”.
Z kolei proszek do prania OMO Progress wykorzystano do zdj´cia, na którym
kilkunastoletniego Michaela Jacksona zestawiono z jego wspó∏czesnym portretem. Fotografia podpisana „OMO Monstra” z pewnoÊcià zaszkodzi∏a wizerunkowi firmy.
Aby temu przeciwdzia∏aç, nale˝y wspieraç wymian´ rzetelnej, prawdziwej
informacji. Tylko wtedy uda si´ choç cz´Êciowo zapanowaç nad tym, co ukazuje
si´ w cyberprzestrzeni9.

5. Podsumowanie
Rynek i silna konkurencja zmuszajà przedsi´biorstwa do wdra˝ania rozwiàzaƒ
i dzia∏aƒ cz´sto niekonwencjonalnych, których celem jest poprawa ich pozycji na
rynku, w szczególnoÊci w oczach klientów, a tak˝e w oczach innych podmiotów
zainteresowanych dzia∏alnoÊcià przedsi´biorstwa. Jednym z nich jest niedoceniany jeszcze w Polsce marketing wirusowy, który – jeÊli jest skuteczny – potrafi
w krótkim czasie si´ rozprzestrzeniç.
Przy planowaniu akcji wykorzystujàcych poczt´ elektronicznà nale˝y unikaç
plików o du˝ej pojemnoÊci, raczej umieszczajàc je na stronie WWW i podajàc
w liÊcie odpowiedni odnoÊnik hipertekstowy. Nie ka˝dy bowiem u˝ytkownik posiada sta∏e ∏àcze, a otrzymanie listu o du˝ej pojemnoÊci, który zawiera nawet
najzabawniejszà reklam´, lecz nieoczekiwanà przez u˝ytkownika, mo˝e wywo∏aç
bardzo negatywne emocje. Nie powinno si´ te˝ tworzyç komunikatów zawartych
w plikach wykonywalnych o rozszerzeniu.exe lub.com, co mog∏oby bardzo ograniczyç zasi´g kampanii. Z jednej strony wielu u˝ytkowników w obawie przed wirusami komputerowymi (nie myliç z wirusami marketingowymi) nie otwiera takich
plików, a listy je zawierajàce od razu kasuje. Z drugiej strony, wiele przedsi´biorstw stosuje zabezpieczenia, które nie przepuszczajà plików z takim zabezpieczeniem przez mechanizmy firewall. Piszàc o zasi´gu warto wspomnieç, ˝e organizujàc wszelkiego rodzaju konkursy, w których jest ograniczona pula nagród,
nale˝y uwa˝aç z rozpowszechnianiem ich przez dzia∏ania wirusowe. SzybkoÊç
i zasi´g rozchodzenia si´ tego typu informacji mo˝e byç nie do oszacowania, dlatego nie powinno si´ organizowaç akcji, w których na przyk∏ad co 50 osoba wygrywa, poniewa˝ mo˝e si´ okazaç, ˝e takich wygrywajàcych sà tysiàce10.
9
10
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Marketing wirusowy to jedna z alternatywnych form promocji. Wykorzystany w odpowiedni sposób mo˝e byç cennym narz´dziem wsparcia dzia∏aƒ marketingowych firmy. Jednak nawet najlepsze akcje wirusowe nie pomogà zwi´kszyç sprzeda˝y, jeÊli produkt nie b´dzie spe∏nia∏ oczekiwaƒ nabywców, zw∏aszcza
rozbudzonych nietypowa i intrygujàcà kampanià. Dlatego przed rozpocz´ciem dzia∏aƒ wirusowych warto zastanowiç si´, czy rzeczywiÊcie sam produkt jest odpowiedniej jakoÊci odpowiadajàcej gustom klientów.

Ma∏gorzata Karpiƒska-Karwowska
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Specyfika promocji us∏ug turystycznych w regionie
warmiƒsko-mazurskim na przyk∏adzie powiatu piskiego
1. Wprowadzenie
Turystyka jest zjawiskiem o bogatej i ró˝norodnej treÊci. Uwzgl´dniajàc jedynie
aspekty spo∏eczne i gospodarcze uznaç nale˝y – w sferze spo∏ecznej – jej ogromne znaczenie jako formy odpoczynku, relaksu, poznania, zdobywania wiedzy, regeneracji si∏ fizycznych psychicznych. Istotna jest równie˝ jej rola jako zjawiska
ekonomicznego. Turystyka jest jednà z najbardziej dynamicznie rozwijajàcych dziedzin gospodarki w wielu krajach. Stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego miejscowoÊci i regionów. Jej du˝e znaczenie wynika mi´dzy innymi z faktu,
˝e oprócz jednostek sfery gospodarki turystycznej aktywizuje wiele innych ga∏´zi gospodarki.
Ze wzgl´du na naturalne walory przyrodnicze, wa˝nà ga∏´zià gospodarki
powiatu piskiego sta∏a si´ turystyka. Region ten stanowi integralnà cz´Êç terenu zwanego potocznie „mazurskim zag∏´biem turystycznym”. Powiat piski jest
jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów turystyczno-rekreacyjnych na Mazurach.
Ziemia piska stwarza idealne warunki do uprawiania zarówno turystyki
pobytowej (hotele, oÊrodki wypoczynkowe, kwatery prywatne, pola namiotowe)
oraz turystyki zwiàzanej z czynnym wypoczynkiem: kajakarstwo, ˝eglarstwo, turystyka rowerowa, konna, piesza.

2. Instytucje Êwiadczàce us∏ugi turystyczne w powiecie piskim
Na terenie powiatu piskiego znajduje si´ kilkadziesiàt pi´knie po∏o˝onych hoteli, pensjonatów, oÊrodków wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych dla
turystów o ka˝dych wymaganiach. Wiele z nich jest czynnych równie˝ zimà.
Poni˝sza tabela przedstawia dane dotyczàce turystyki w latach 2000–2003,
odnoszàce si´ do iloÊci obiektów, miejsc noclegowych, osób korzystajàcych z noclegów oraz stopnia ich wykorzystania w procentach (patrz tabela 1).
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Tabela 1. Turystyka w latach 2000–2003
Korzystajàcy z noclegów

Wyszczególnienie

Województwo

Powiat Piski

Gmina Bia∏a
Piska

Gmina
Orzysz

Gmina Pisz

Gmina
Ruciane –
Nida

Udzielone noclegi
Stopieƒ
wykorzyW
tym
W
tym
miejsca
Rok Obiekty
stania miejsc
turystom
Ogó∏em
turystom
noclegowe Ogó∏em
noclegowych
zagranicznym
zagranicznym
w%
2000
855
55670
847744
127522
2502669
–
36,4
2001
589
48943
835471
195081
2281943
435102
31,6
2002
478
49139
721382
198508
1948402
463095
29,3
2003
593
35869
708653
200028
1952192
480461
30,7
2000
51
3779
34459
1577
151022
–
39,6
2001
41
3601
37611
808
114480
2694
35,7
2002
27
1966
23620
1007
68667
3084
29,1
2003
31
2086
21372
1200
71958
2944
27,2
2000
1
4
13
13
53
–
45,7
2001
1
8
29
24
199
115
17,6
2002
1
8
39
27
222
100
24,2
2003
5
84
139
39
1237
235
17,5
2000
4
67
668
24
1860
–
2,02
2001
3
115
700
–
2826
–
16,8
2002
5
128
1277
12
2732
136
12,1
2003
7
201
1042
41
3569
122
15,4
2000
11
632
2499
41
21926
–
39,1
2001
9
628
5999
8
28445
11
51,5
2002
2
126
2539
5
9975
5
53,3
2003
3
376
2095
12
1104
51
35,5
2000
35
3076
31279
1499
127183
–
40,3
2001
28
2850
30883
776
83010
2568
33,5
2002
19
1704
19765
963
55738
2843
28,7
2003
16
1425
18096
1108
56148
2536
27,6

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, grudzieƒ 2003.

Dokonujàc analizy danych, pomimo ˝e w skali kraju obserwuje si´ wzrost
obiektów noclegowych, to w powiecie piskim liczba obiektów na przestrzeni lat
2000–2003 zmniejszy∏a si´ o 20 obiekty. W zwiàzku z tym analogicznie zmniejszy∏a si´ liczba noclegów o 1693. Zauwa˝a si´ równie˝ spadek stopnia wykorzystania miejsc noclegowych o 12,4%.
Celem g∏´bszego rozpoznania i weryfikacji problemu promocji turystyki
powiat piski opracowa∏ precyzyjnà analiz´ strategii.

3. Strategia rozwoju powiatu
Strategia rozwoju powiatu oparta jest na przedstawionych poni˝ej za∏o˝eniach1.
1

D. Bieƒkowska, C. Ulasiƒski, Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Pisz, Ma∏opolski Instytut Samorzàdu Terytorialnego i Administracji, Kraków–Pisz, luty–wrzesieƒ 2000, s. 43–44.
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Gmina Pisz promuje rozwój turystyki na podstawie precyzyjnie opisanych
i przygotowanych produktach turystycznych, których zasadniczym elementem jest
wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych, miasto Pisz to centrum, gdzie
skupia si´ pe∏na obs∏uga turystyczna na poziomie informacji i us∏ug turystycznych. To oÊrodek, w którym odbywajà si´ imprezy turystyczne i kulturalne o znaczeniu lokalnym, regionalnym i krajowym.
W mieÊcie i gminie Pisz dzia∏a profesjonalny system informacji i promocji
turystycznej, w skali miasta i gminy, który jest skupiony wokó∏ Punktu Informacyjnego Turystyki, a w skali powiatu wokó∏ Agencji Promocji Turystyki. Obie instytucje koordynujà i prowadzà prace w zakresie dzia∏aƒ dotyczàcych szerokiej
promocji zewn´trznej obszaru, jak równie˝ zajmujà si´ promocjà wewn´trznà i szeroko poj´tà informacjà turystycznà.
W mieÊcie i gminie Pisz dzia∏a system spójnej edukacji mieszkaƒców w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w sferze turystyki. Celem dzia∏ania
tego systemu jest podniesienie ÊwiadomoÊci mieszkaƒców w zakresie dzia∏alnoÊci w sferze turystyki, wzrost wiedzy i umiej´tnoÊci w zakresie obs∏ugi ruchu turystycznego, kreowanie postaw przedsi´biorczych.
W strategii rozwoju powiatu piskiego mo˝emy wyró˝niç pozytywne aspekty, które stanowià atuty rozwoju powiatu. Wa˝ne znaczenie ma dobra dost´pnoÊç
komunikacyjna zwiàzana z ∏atwoÊcià dojazdu z centrum kraju, gdy˝ miasto Pisz
uwa˝ane jest za bram´ Mazur dla potencjalnych turystów. Innà mo˝liwoÊcià dotarcia na tereny Mazur stanowi droga wodna, którà jest rzeka Pisa. Jest ona jednà z najbardziej malowniczych i meandrujàcych rzek nizinnych w Europie. Celem lepszego po∏àczenia drogà wodnà w∏adze miasta opracowa∏y projekt rozbudowy
nabrze˝a Pisy z wybudowaniem portu jachtowego wraz z zabudowà gastronomicznà zlokalizowanà w centrum miasta. Wyst´powanie du˝ych, atrakcyjnie po∏o˝onych, zwartych terenów w pobli˝u jezior i lasów stanowi potencja∏ przeznaczony pod inwestycje turystyczne dlatego te˝ gminy posiadajà wyznaczone tereny
z przeznaczeniem pod rozwój dzia∏alnoÊci turystycznej. Osoby, które podejmà dzia∏alnoÊç zwiàzanà z rozwojem turystyki majà mo˝liwoÊç skorzystania z systemu
ulg stworzonych przez gmin´. System ulg zawiera zwolnienie z podatku od nieruchomoÊci na okres od dwóch do pi´ciu lat.
Korzystne po∏o˝enie gospodarstw rolnych w pobli˝u jezior i lasów oraz
brak ucià˝liwego przemys∏u zanieczyszczajàcego Êrodowisko naturalne wp∏ywa
na rozwój bazy kwater agroturystycznych i niewielkich pensjonatów wiejskich.
Prowadzenie dzia∏alnoÊci agroturystycznej stwarza nowe miejsca pracy oraz inne
êród∏a uzyskania dochodu. Zakres wiedzy dotyczàcej prowadzenia dzia∏alnoÊci
turystycznej i agroturystycznej spo∏eczeƒstwo uzyskuje podczas kursów i szkoleƒ
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organizowanych przez Gminne OÊrodki Doradztwa Rolniczego (ODR), Urzàd Miasta i Gminy Pisz, Starostwo Powiatowe oraz Centrum Informacji Turystycznej.
Pozytywnym atutem rozwoju regionu jest istniejàca baza turystyczna – du˝a iloÊç miejsc na polach namiotowych oraz w oÊrodkach wypoczynkowych oraz
doskona∏e warunki do uprawiania sportów wodnych. Jako przyk∏ad przedstawiam jezioro Âniardwy, które jest jedynym w Polsce akwenem, gdzie odbywajà
si´ zawody bojerowe.
Niektóre z wy˝ej przedstawionych aspektów stanowià tak˝e s∏abe strony
strategii rozwoju. Mimo stosowania szerokich dzia∏aƒ edukacyjnych w zakresie
prowadzenia dzia∏alnoÊci turystycznej w celu przekazania mieszkaƒcom wiedzy
i umiej´tnoÊci bycia przedsi´biorcà w sferze turystyki s∏abe jest zaanga˝owanie
ludnoÊci w rozwój tej dziedziny.
Posiadana baza turystyczna (noclegowa) zosta∏a s∏abo rozwini´ta, szczególnie w zakresie oÊrodków turystycznych o Êrednim i wy˝szym standardzie. Hotele oferujà wysokie ceny, ale nie proponujà na szerokà skal´ ˝adnych atrakcji poza noclegami. Pola namiotowe odstraszajà niskim poziomem sanitariatów.
Oferowana jest przestarza∏a baza sprz´towa w miejscowych wypo˝yczalniach sprz´tu wodnego i sportowego. Wyst´puje niedostateczna sieç infrastruktury technicznej dla rozwoju turystyki, a tak˝e infrastruktury turystycznej zapewniajàcej rozwój sportu i rekreacji.
Ma∏o uwagi w dzia∏aniach rozwoju turystyki poÊwi´ca si´ promocji i informacji o regionie piskim w mediach (prasa bran˝owa – turystyczna, ogólnopolska)
oraz brak otwartych imprez kulturalnych i turystycznych promujàcych gmin´
w skali regionu i kraju. Powiat niewystarczajàco koncentruje si´ na wyznaczeniu dróg rowerowych i spacerowych zwi´kszajàcych ofert´ turystycznà gminy.
Istnienie programów pomocowych i mo˝liwoÊç pozyskiwania Êrodków zewn´trznych na projekty, programy w turystyce oraz ciàgle wzrastajàca moda na
ekologi´ jest perspektywà dalszego rozwoju regionu. Rosnàcy popyt na wypoczynek aktywny na rynku krajowym i zagranicznym oraz sprzyjajàce warunki rozwoju turystyki aktywnej wp∏ywa na podejmowanie inicjatyw s∏u˝àcych rozwojowi produktu turystyki kwalifikowanej. Decydujàce znaczenie ma przebywanie
w czystym Êrodowisku naturalnym, które wyró˝nia si´ bogactwem fauny, flory.
W zwiàzku z ochronà potencja∏u przyrodniczego zosta∏a wybudowana ciep∏ownia
ekologiczna wykorzystujàca jako paliwo tzw. biomas´ – wierzb´ energetycznà
i odpady drzewne o stosunkowo ma∏ej szkodliwoÊci dla Êrodowiska naturalnego.
Tak szerokie i kosztowne zadanie inwestycyjne dosz∏o do skutku dzi´ki kredytom i dotacjom uzyskanym z Ekofunduszu, NFOÂiGW, WFOÂiGW oraz wyasygnowanym Êrodkom w∏asnym.
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Powiat w swojej strategii rozwoju dostrzega zagro˝enia wynikajàce z samowoli budowlanej na najatrakcyjniejszych dzia∏kach wykupywanych przez ludnoÊç
z poza regionu, która jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Zagro˝eniem walorów przyrodniczych jest bliskoÊç rosyjskich
i ukraiƒskich elektrowni jàdrowych.
Utworzenie Mazurskiego Parku Narodowego wbrew woli wielu mieszkaƒców tego terenu wià˝e si´ z wprowadzeniem stref ciszy na niektórych jeziorach,
konsekwencjà czego jest zakaz u˝ywania wodnego sprz´tu zmotoryzowanego. Wp∏ywa to na zmniejszenie liczby turystów.
Upolitycznienie samorzàdów lokalnych, konflikty polityczne w gminie s∏aby dop∏yw informacji wp∏ywajà na brak programów dotyczàcych zagospodarowanie terenów po by∏ych PGR – ach oraz preferencyjnych kredytów na rozbudow´
bazy turystycznej i rozwój agroturystyki. Jest to postrzegane jako zagro˝enie
w strategii rozwoju. TrudnoÊci w pozyskiwaniu Êrodków Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia oraz Êrodków strukturalnych, a tak˝e silna konkurencja w przetwórstwie rolno-spo˝ywczym i w turystyce stanowi utrudnienie w realizacji strategii rozwoju powiatu.
Potrzeby inwestycyjne w zakresie rozwoju turystyki
Nabrze˝e rzeki Pisy od centrum miasta po jezioro – zagospodarowane: utwardzenie nabrze˝a, wytyczenie alejek spacerowych i rowerowych, oÊwietlenie, wytyczenie miejsc pod zabudow´ gastronomicznà wraz z precyzyjnym zdefiniowaniem wyglàdu obiektów, jakie majà byç wznoszone (cel: Êciàgni´cie ruchu
turystycznego z jeziora do miasta) oraz jako dodatkowa atrakcja turystyczna.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podj´te zostanà nast´pujàce przedsi´wzi´cia; modernizacja brzegów jezior Âniardwy, RoÊ –
modernizacja pomostów, pla˝, budowa sanitariatów, budowa kanalizacji sanitarnej pozwalajàcej na pod∏àczenie oÊrodków ju˝ istniejàcych i ewentualnie nowych
do oczyszczalni miejskich, modernizacja pól biwakowych, wytyczenie parkingów,
zw∏aszcza na terenie miasta i mogàcych przyjmowaç autokary. Poza terenem
miasta Pisza zaplanowano wybudowanie portu jachtowego wraz z zapleczem gastronomiczno-rozrywkowym nad Sekstami, co wp∏ynie na przywrócenie ˝eglugi
statkiem na trasie Pisz–Miko∏ajki.
Plan zagospodarowania powiatu oraz polityka gospodarcza w zakresie rozwoju turystyki, w którym uwzgl´dniono powstanie i wypromowanie regionalnego
produktu turystycznego w postaci „Piskich Âcie˝ek Rowerowych” jest odpowiedzià na wy˝ej przedstawionà strategi´. W tym celu podj´to si´ wytyczenie w terenie, oznakowanie i naniesienie na map´ Êcie˝ek rowerowych na terenie gminy.
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4. Plan zagospodarowania powiatu
Nadrz´dnà zasadà rozwoju miasta i gminy Pisz, obowiàzujàcà przy realizacji wszelkich wyznaczonych celów jest zasada zrównowa˝onego rozwoju.
Zrównowa˝ony rozwój i ochrona Êrodowiska stanowià element polityki spo∏eczno-gospodarczej oraz polityki zagospodarowania przestrzennego paƒstwa. Zasada zrównowa˝onego rozwoju i ochrona Êrodowiska stanowià podstaw´ do sporzàdzenia i aktualizacji studiów uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin.
W studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin2 okreÊla si´ przedsi´wzi´cia niezb´dne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeƒ i odpadów oraz zapewnienia ochrony Êrodowiska lub przywrócenia go
do stanu w∏aÊciwego. Ustala si´ warunki podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, umo˝liwiajàce uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony Êrodowiska oraz zapewnia niezb´dne Êrodki na ten cel oraz wykorzystuje si´
osiàgni´cia nauki i techniki, zmniejszajàce zagro˝enia Êrodowiska.
W omawianym studium3 ustala si´ programy racjonalnego wykorzystania
powierzchni ziemi i racjonalnego gospodarowania zasobami gleby. Zapewnia si´
kompleksowe rozwiàzywanie problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania Êcieków, sk∏adowania i unieszkodliwiania odpadów, urzàdzania i kszta∏towania terenów zieleni. Zwraca si´
uwag´ na ochron´ walorów krajobrazowych Êrodowiska i warunków klimatycznych
oraz potrzeby ochrony wód przed zanieczyszczeniami powstajàcymi w zwiàzku
z prowadzeniem gospodarki rolnej. Odpowiedzià na przyj´te programy jest prowadzenie na szerokà skal´ budowy kolektorów Êciekowych, deszczowych, sieci wodociàgowej, kanalizacji sanitarnych, a tak˝e modernizacja oczyszczalni Êcieków.
Potrzeba kierowania si´ tà zasadà wynika przede wszystkim z konstatacji,
˝e zasoby naturalne sà i b´dà podstawà gospodarki gminy, natomiast czyste Êrodowisko i wybitne walory przyrodnicze majà zasadnicze znaczenie dla jakoÊci ˝ycia jej mieszkaƒców4.
Rozwój miasta i gminy powinien ponadto opieraç si´ na nast´pujàcych zasadach5:
• zasada zachowania dziedzictwa kulturowego,
• zasada spójnoÊci i rozwoju gminy z rozwojem regionu i politykà paƒstwa.
2

3
4

5

Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, Etap I:
Diagnoza, Pisz 2000, s. 2.
Ibidem, s. 12.
Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, Etap I:
Diagnoza, Pisz 2000, s. 2.
Ibidem, s. 38.
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Polityka gospodarcza w zakresie rozwoju turystyki
Zarówno w skali kraju, jak i regionu, turystyka jest jednà z najszybciej
rozwijajàcych si´ ga∏´zi gospodarki. Kluczowe znaczenie tej bran˝y dla rozwoju
miasta i gminy polega przede wszystkim na tym, ˝e w sytuacji mocno ograniczonego popytu miejscowego turystyka mo˝e tworzyç popyt na miejscowe us∏ugi i produkty korzystajàc z pozalokalnej si∏y nabywczej. Turystyka jest wi´c – w pewnym sensie – bran˝à eksportowà, dajàcà szans´ na znaczne poszerzenie rynków
zbytu nawet ma∏ym przedsi´biorcom. JednoczeÊnie jest to bran˝a silnie wp∏ywajàca na ∏ad przestrzenny i mocno od niego zale˝na.
Mankament – to niski stopieƒ turystycznego wykorzystania znacznej cz´Êci gminy przy silnej koncentracji bazy na kilku obszarach. Do bolàczek nale˝à:
s∏aba infrastruktura towarzyszàca (oznakowanie, wypo˝yczalnie, przystanie, informacja, przewodnicy); funkcjonowanie wi´kszoÊci bazy w oderwaniu od lokalnych oÊrodków us∏ugowych; zbyt ma∏a rola Pisza jako regionalnego oÊrodka turystycznego, s∏abo rozwini´ta promocja.
Zagro˝eniem preferowanej polityki gospodarczej w zakresie rozwoju turystyki jest ma∏o atrakcji kulturowych, nap´dzajàcych rozwój turystyki „sentymentalnej”. Silna konkurencja ze strony sàsiednich gmin o wi´kszych tradycjach
w turystyce. Ma∏o uzbrojonych terenów pod inwestycje.
Mocne strony przedstawionej polityki stanowià wybitne naturalne warunki i mo˝liwoÊci rozwoju turystyki aktywnej, wiejskiej, przyrodniczej i krajoznawczej oraz wysokostandardowej turystyki pobytowej. Po∏o˝enie w regionie o du˝ych tradycjach turystycznych, promowanych przez oÊrodki ponadlokalne.
Lokalizacja u bram Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, konkurencyjna w stosunku do oÊrodków le˝àcych bardziej na pó∏noc. Znaczne mo˝liwoÊci lokowania
nowych obiektów turystycznych w mieÊcie i poza nim.
Dà˝àc do wykorzystania potencja∏u turystycznego miasta i gminy i bioràc
pod uwag´ kompetencje samorzàdu lokalnego, podj´te zosta∏y opisanej ni˝ej kierunki dzia∏aƒ:
• promocja walorów turystycznych miasta i gminy poprzez wydawnictwa,
media masowego przekazu i uczestnictwo w krajowych i mi´dzynarodowych
targach turystycznych, indywidualnie i na p∏aszczyênie wspó∏pracy regionalnej. Rozwijanie infrastruktury towarzyszàcej turystyki, poprzez tworzenie
szlaków pieszych i rowerowych, systemu informacji turystycznej. Udost´pnianie, rozwijanie i tworzenie atrakcji turystycznych, organizacj´ imprez;
• wspieranie rozwoju agroturystyki poprzez promocj´ idei gospodarstw goÊcinnych, wspó∏prac´ z izbami i stowarzyszeniami agroturystycznymi, tworzenie infrastruktury wiejskiej;
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• wspieranie rozwoju bazy turystycznej poprzez odpowiednie zapisy prawa
lokalnego, stworzenie i promocj´ oferty dla du˝ych inwestorów, udzia∏
w uzbrajaniu terenów pod inwestycje.
Priorytety rozwoju infrastruktury turystycznej
Za podstawowy priorytet nale˝y uznaç rozwój turystycznych i rekreacyjnych funkcji miasta Pisz, tak by mog∏o ono pe∏niç rol´ jednego z kluczowych regionalnych oÊrodków ruchu turystycznego. Infrastruktur´ turystycznà, w tym
baz´ noclegowà, a tak˝e ogólnodost´pne tereny rekreacyjne nale˝y koncentrowaç
w dolinie Pisy oraz u wyp∏ywu Pisy z Jeziora RoÊ. Bardzo istotna dla rozwoju
turystyki jest rewaloryzacja centrum miasta powiàzana z rozwojem us∏ug.
Trzeba maksymalizowaç efektywnoÊç wykorzystania terenów ju˝ obecnie
zaj´tych przez obiekty turystyczne, poprzez podwy˝szanie ich standardu. Dotyczy to przede wszystkim skupisk oÊrodków wypoczynkowych nad Jeziorem RoÊ
(Rybitwy, ¸upki, Jeglin) oraz w Jab∏oni, Wiartlu i Wiartlu Ma∏ym.
Tam, gdzie jest to mo˝liwe – dà˝yç do wiàzania nowych obiektów turystycznych z istniejàcà siecià osadniczà, co przyczyni si´ do redukcji kosztów infrastruktury technicznej, ∏agodzenia lub eliminacji negatywnego oddzia∏ywania na
krajobraz oraz do stymulowania rozwoju us∏ug towarzyszàcych.
Wa˝ne, aby egzekwowaç respektowanie przez gestorów bazy noclegowej,
pól namiotowych i w∏aÊcicieli domów letniskowych wymogów ochrony Êrodowiska, szczególnie dotyczàcych gospodarki Êciekowej i gospodarki odpadami.
Uznajàc rekreacj´ indywidualnà za jednà z najbardziej ekstensywnych form
– umo˝liwiaç jej rozwój jedynie tam, gdzie b´dzie ona w najmniejszym stopniu
stanowi∏a zagro˝enie dla ∏adu przestrzennego, g∏ównie w powiàzaniu z istniejàcà zabudowà wiejskà.
Zdecydowanie przeciwdzia∏aç niekontrolowanemu rozwojowi nielegalnej indywidualnej rekreacji, powodujàcemu degradacj´ krajobrazu, rolniczej przestrzeni produkcyjnej i stwarzajàcemu zagro˝enia dla Êrodowiska, w tym wód oraz flory i fauny. W pierwszym rz´dzie trzeba podjàç dzia∏ania w celu wyeliminowania
nielegalnej zabudowy trwa∏ej i nietrwa∏ej, w tym ogrodzeƒ i pomostów, ze strefy ochronnej jezior i rzek.
Na terenie gminy Pisz obszarów, dla których nale˝a∏oby sporzàdziç miejscowe plany ze wzgl´du na istniejàce uwarunkowania jest du˝o. Sà to mi´dzy innymi planowane nowe dzielnice mieszkaniowe i przemys∏owe miasta obszary wi´kszych inwestycji turystycznych, obszary zdegradowane przez niekontrolowany
rozwój indywidualnej rekreacji.
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G∏ównym celem opracowania studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz w zakresie zagospodarowania walorów turystycznych jest okreÊlenie na podstawie dotychczasowej wiedzy o subregionie mo˝liwoÊci bezpiecznego lokalizowania programu rekreacyjnego w ró˝nych
jego formach. Studium jest opracowaniem ujmujàcym mo˝liwie najszerzej problematyk´ tej dziedziny, z której mo˝na czerpaç informacje i propozycje niezb´dne
przy sporzàdzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
promowania województwa.

5. Specyfika dzia∏aƒ promocyjnych us∏ug turystycznych
w powiecie piskim
Analiza promocji us∏ug turystycznych realizowanych przez w∏adze powiatowe w latach 2000–2003
Powiat i gminy powiatu piskiego zaprezentowa∏y si´ w wielu publikacjach
promocyjnych. W wy˝ej wymienionym okresie wydano: Kalendarz Turysty 2000,
folder Powiat Piski, folder Ziemia Piska, prospekt Powiat Piski, Atlas turystyczny – Warmia i Mazury, folder Polska Województwo Warmiƒsko-Mazurskie 2003/2004, opracowanie Oblicza Polski Pó∏nocno-Wschodniej
Zielony oddech Polski TURYSTYKA, Informator Turystyczny „Mazury,
Orzysz, Lato i Ty”, folder promocyjny Miasta i Gminy Ruciane – Nida, map´ miasta i gminy Orzysz: MAZURY, ORZYSZ I OKOLICE.
Wa˝niejsze opracowania opublikowane by∏y w wersji dwuj´zykowej (polsko-niemieckiej), lub (polsko-angielskiej) bàdê w pe∏nej wersji 3-j´zykowej (polsko-niemiecko-angielskiej). Wydanie cz´Êci informatorów odby∏o si´ w ramach realizacji
Projektu finansowego „Turystyka wiejska – agroturystyka elementem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich” pochodzàcego ze Êrodków Unii Europejskiej.
Innà formà promocji us∏ug turystycznych oraz poszerzenia informacji o turystyce regionu Pó∏nocno-Wschodniej Polski by∏a prezentacja na targach: EXPO
2000 w Hanowerze, targach turystycznych w Olsztynie. Szereg materia∏ów promocyjnych i informacji o gminach powiatu piskiego przekazano: do Wojewódzkiego Centrum Informacji Turystycznej, do punktów informacji turystycznej, na
spotkania samorzàdowe (z delegacjami zagranicznymi), w tym m. in. z Prezydentem RP, w ramach wspó∏pracy z miastem partnerskim Alitus na Litwie, wielu innym firmom wydawniczym.
Ogólnodost´pnà formà promocji sà media. Urzàd Miasta i Gminy w Orzyszu podpisa∏ umow´ z Oddzia∏em Terenowym Telewizji Polskiej S.A. w Bia∏ymstoku. Na ∏amach Telegazety Podlaskiej na stronie 889 oraz w Internecie na
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stronach www.tvp.bialystok.pl/telegazeta mo˝na oglàdaç pe∏nà informacj´ o mieÊcie i gminie Orzysz (na 30 stronach).
Analizujàc podane przyk∏ady, mo˝na zauwa˝yç, ˝e dostrze˝enie powiatu
i gminy w regionie mo˝na zapewniç dzi´ki skutecznej promocji poprzez opracowanie strategii promocji, czyli mo˝liwych do realizacji dzia∏aƒ.
Powszechnie brane pod uwag´ sà nast´pujàce dzia∏ania:
• promocja przez Internet. Korzystne jest opracowanie profesjonalnej strony www, w kilku wersjach j´zykowych, (co najmniej wersja niemiecka
i angielska), zawierajàcej podstawowe informacje o powiecie i gminie. Strona powinna zawieraç przede wszystkim aktualizowanà ofert´ turystycznà – z podanymi mo˝liwoÊciami zakwaterowania, warunkami dojazdu,
a docelowo mo˝liwoÊcià rezerwacji miejsca poprzez Internet. Korzystne
by∏oby te˝ umieszczenie na stronie aktualizowanej oferty inwestycyjnej.
Strona internetowa spe∏ni swojà rol´ pod warunkiem jej profesjonalnego
opracowania, aktualizacji informacji, oraz widocznoÊci (zapewnienie przejÊç
na stron´ z popularnych wyszukiwarek);
• wydawnictwa promocyjne – dost´pnoÊç publikacji na temat powiatu i gminy dotyczàcych aktualnej oferty inwestycyjnej. Publikacje te powinny
mieç ró˝nà form´: CD – rozmów, informatorów, broszur, biuletynów i folderów. Nale˝a∏oby zadbaç o to, aby potencjalny inwestor móg∏ uzyskaç
pe∏nà informacj´ o terenach pod inwestycje oraz ewentualnych ulgach;
• informacja o powiecie i gminie w mediach regionu. Zarzàd powinien staraç si´ o umieszczenie informacji promujàcych powiat i gmin´ w wydawnictwach o szerokim zasi´gu (np. katalogach wydawanych przez stowarzyszenia agroturystyczne, katalogach biur turystycznych, wydawnictwach
promocyjne regionu, powiatu, zwiàzków gmin, gazetach i periodykach o zasi´gu ogólnokrajowym).
W∏adze powiatu piskiego zaj´∏y si´ realizacjà najwa˝niejszego za∏o˝enia strategicznego, jakim jest promocja rozwoju turystyki na podstawie precyzyjnie opisanych i przygotowanych produktach turystycznych, których zasadniczym elementem jest wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych.
Szans´ na stworzenie takiego charakterystycznego produktu dajà doskona∏e tereny pod turystyk´ rowerowà oraz fakt, i˝ tego rodzaju przedsi´wzi´cia nie
trzeba tworzyç od podstaw. Od wielu lat z naszych dróg gminnych i duktów leÊnych korzystajà rzesze turystów krajowych i zagranicznych.
Aby zapobiec odp∏ywowi turystów z gmin powiatu piskiego, trzeba stworzyç im warunki wypoczynku o europejskim standardzie. W przypadku turystyki rowerowej nale˝y profesjonalnie oznakowaç i opisaç trasy rowerowe, a nast´pnie konsekwentnie je promowaç, aby osiàgnàç sukces ekonomiczny.
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Gmina Pisz w kszta∏towaniu regionalnego produktu turystycznego podj´∏a
si´ nast´pujàcych dzia∏aƒ: obj´∏a patronatem i d∏ugofalowà koordynacjà dzia∏ania majàce na celu wypracowanie markowego, regionalnego produktu turystycznego. Jej zadaniem by∏o zintegrowanie mieszkaƒców gminy wokó∏ wspólnej idei
rozwoju turystycznego regionu. Uda∏o si´ jej pozyskaç Êrodki na zaplanowane inwestycje. Mi´dzy innymi przedstawienie projektu Âcie˝ek Rowerowych Agencji
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Olsztynie w grudniu 2003 roku. Jego efektem by∏o uzyskanie funduszu Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji
Rolnictwa w Olsztynie w ramach programu SAPARD, ze Êrodków przed akcesyjnych w kwocie 34 372,72 tysiàce. Gmina na realizacje projektu przeznaczy∏a w∏asny wk∏ad w kwocie 48 333,68 tysi´cy6.
Odpowiedzià na strategi´ jest wypromowanie nowego produktu w postaci
„Âcie˝ek rowerowych”, którego celem jest zwi´kszanie naturalnej ch∏onnoÊci terenów odwiedzanych przez turystów.
W zwiàzku z realizacjà projektu „Piskie Âcie˝ki Rowerowe” rozpocz´te zosta∏y nast´pujàce inwestycje budowlane, które sà zawarte w tabeli 2.
W planie promocji Piskich Âcie˝ek Rowerowych zosta∏y okreÊlono nast´pujàce dzia∏ania: wspó∏praca ze szko∏ami celem podniesienia ÊwiadomoÊci uczniów
i zaletach korzystania z turystryki rowerowej. Zorganizowania „Study Tour” dla
dziennikarzy, promocji na targach w Poznaniu. Wydanie informatora, w którym
zosta∏y przedstawione szlaki tras rowerowych oraz walory przyrodnicze regionu7.
Reasumujàc przedstawionà strategi´ i specyfik´ promocji us∏ug turystycznych, mo˝na wyciàgnàç podane ni˝ej wnioski.
Miasto i gmina Pisz ma charakter turystyczny, jest obszarem czystym, estetycznym, rozwiàzany jest problem gospodarki odpadami – w miejscowoÊciach
i na szlakach turystycznych.
Miasto i gmina Pisz posiada przystosowanà infrastruktur´ technicznà, komunikacyjnà oraz turystycznà do obs∏ugi ruchu turystycznego.
Powiat Piski ze swoimi zasobami Êrodowiska naturalnego, ma∏ym uprzemys∏owieniem, niskà g´stà siecià dróg lokalnych, a tak˝e interesujàcà kulturà miejscowà stanowi idealny obszar do uprawiania turystki kwalifikowanej i turystyki
o charakterze powszechnie uprawianej rekreacji (szczególnie dla m∏odzie˝y).

6

7

Plan rozwoju lokalnego dla Powiatu Piskiego Województwa Warmiƒsko-Mazurskiego. Diagnoza sytuacji spo∏eczno-gospodarczej, Pisz 2003, s. 12.
Ibidem, s. 30.

èród∏o: Urzàd Miasta i Gminy Pisz.
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Wytyczenie i oznakowanie Êcie˝ek rowerowych na terenie Gminy Pisz „Piskie Âcie˝ki Rowerowe”
Terminy realizacji przedsi´wzi´cia: rozpocz´cia:30/06/2004, zakoƒczenia: 24/09/2004’
W tym I etapu – rozpocz´cia 30/06/2004, zakoƒczenia:24/09/2004, II etapu – rozpocz´cia: __/__/2000_, zakoƒczenia: __/__/200_
Mierniki
Ca∏kowity koszt Ca∏kowity koszt
Razem koszty kwalifikowane
rzeczowe
przedsi´wzi´cia przedsi´wzi´cia
Pozosta∏e koszty kwalifikowane
Wyszczególnienie zakresu
(nak∏ady
(nak∏ady
rzeczowego (obiekty,
Koszty
inwestycyjne)
inwestycyjne)
Koszty ogólne
roboty, zakupy)
Jednostki IloÊç,
niekwalifikowane
Razem
Do poniesienia Do poniesienia
w z∏ wg
w z∏ wg
kwalifikowane
w uk∏adzie rzeczowym
miary
liczba wartoÊci brutto wartoÊci netto
w I roku
w II roku
(z VAT)
(bez VAT)
Etap I
Projekt techniczny
Szt.
1,00
10700,00
8346,00
10700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i koncepcyjny
Wykonanie i monta˝ tablic
Szt.
196,00
18600,40
14508,31
0,00
18600,40
0,00
18600,00
0,00
kierunkowych
Wykonanie i monta˝ plansz
Szt.
10,00
3716,00
2898,48
1858,00
1858,00
0,00
1858,00
0,00
informacyjnych
Wykonanie i monta˝ wiaty
Szt.
1,00
6980,00
5444,40
0,00
6980,00
0,00
6980,00
0,00
rowerowej
Wykonanie i monta˝ miejsc
Szt.
10,00
10000,00
7800,00
0,00
10000,00
0,00
10000,00
0,00
do siedzenia
Przygotowanie informatora
Szt.
1,00
2000,00
2000,00
0,00
2000,00
0,00
2000,00
0,00
tras rowerowych
Druk informatora tras
Szt.
3000,00
9450,00
7371,00
0,00
9450,00
0,00
9450,00
0,00
rowerowych
Przygotowanie mapy tras
Szt.
1,00
2000,00
2000,00
0,00
2000,00
0,00
2000,00
0,00
rowerowych
Wydanie mapy tras
Szt.
4000,00
19260,00
17911,80
0,00
19260,00
0,00
19260,00
0,00
rowerowych
Razem Etap I
Szt.
X
82706,40
68279,99
12558,00
70148,40
0,00
70148,40
0,00
Etap II
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem Etap II
X
X
Razem przedsi´wzi´cie
Szt.
X
82706,40
68279,99
12558,00
70148,40
0,00
70148,40
0,00
Etap I i II)

Tabela 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsi´wzi´cia
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Dokonujàc oceny uwarunkowaƒ rozwoju produktu turystyki aktywnej powiatu, trzeba stwierdziç, ˝e spoÊród elementów tworzàcych ten rodzaj produktu
pozytywnie wyró˝nia si´ baza krajobrazowa i kulturowa, brak natomiast podstawowej infrastruktury i urzàdzeƒ s∏u˝àcych aktywnoÊci turystów. Ocena urzàdzeƒ
istniejàcych wypada negatywnie, gdy˝ nie zawsze zapewniajà wymagane bezpieczeƒstwo.
Inny brak w sferze uwarunkowaƒ – to odpowiednie do potrzeb i zgodne ze
standardami zagranicznymi pakietowanie oferty, jej promocja i dost´pnoÊç dla
klienta.
Poza konkurencjà – pod wzgl´dem popularnoÊci – pozostajà trasy turystyki làdowej, ostatnio o˝ywione nieco modnym wycieczkowaniem na rowerze. Nie
sà to jednak szlaki d∏ugich wypraw zaliczanych do produktu „turystyka w´drowna”. Ta forma, upowszechniona dotàd jako ˝eglowanie po Wielkich Jeziorach
Mazurskich, ma warunki sprzyjajàce rajdom rowerowym, pieszym oraz sp∏ywom
ró˝norakim sprz´tem wodnym.
Turystyka rowerowa przyczynia si´ do rozwoju obszarów ca∏ego regionu
powiatu piskiego, na jej potrzeby powstajà punkty handlowe i obs∏ugi – wypo˝yczalnie oraz punkty remontowe. Turystyka rowerowa jako kolejny obok ˝eglarstwa – produkt turystyczny regionu umo˝liwi wykorzystanie elementów Êrodowiska naturalnego, a tak˝e rewaloryzacj´ dziedzictwa kulturowego i historycznego,
poprzez tworzenie tras tematycznych, krajobrazowych i innych. OczywiÊcie musi to byç oparte na profesjonalizmie, zrozumieniu potrzeb turystów aktywnych
i zorganizowaniu systemu obs∏ugi zgodnego z ich oczekiwaniami.
W powiecie piskim turystyka kwalifikowana nie zajmuje jeszcze nale˝nego jej – czo∏owego miejsca w strukturze oferty gospodarczej, w tym us∏ug regionu. Powinna generowaç wi´cej ni˝ dotychczas miejsc pracy i produkcji towarzyszàcej.
Rozwój produktu turystycznego powinien oprzeç si´ na wymaganiach odpowiadajàcych popytowi na podstawowych rynkach krajowych. Popyt b´dzie kszta∏towaç rozwój produktów turystycznych. Nie chodzi jednak tylko o popyt ju˝
ujawniony, lecz tak˝e o tendencje jego rozwoju, nowe modele produkcji i konsumpcji obserwowane na Êwiecie. Dzia∏ania wokó∏ produktu turystycznego nie
mogà byç oparte wy∏àcznie, o badania marketingowe o krótkim horyzoncie czasowym.
Istotnym warunkiem tworzenia nowoczesnych produktów turystycznych jest
partnerstwo. Polega ono na odpowiednio ukierunkowanej wspó∏pracy bran˝y turystycznej z organami samorzàdu lokalnego i regionalnego, instytucjami administracji rzàdowej i podmiotami gospodarczymi oraz ich samorzàdami.
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6. Zakoƒczenie
Wszechstronny rozwój gospodarczy spowodowa∏, ˝e w turystyce nastàpi∏o wielkie przeobra˝enie, ale w dalszym ciàgu k∏adzie si´ nacisk na ochron´ Êrodowiska naturalnego i rozwój turystyki promujàcej aktywny wypoczynek.
Obserwacja wydarzeƒ na mi´dzynarodowym rynku turystycznym wskazuje na to, i˝ dominujàcym produktem turystyki aktywnej jest turystyka rowerowa. Wià˝e si´ to mi´dzy innymi z silnà promocjà przez Komisj´ Europejskà roweru, jako alternatywnego Êrodka transportu, sprzyjajàcego poprawie zdrowia
spo∏eczeƒstw i b´dàcego wyrazem troski o czyste Êrodowisko.
Planujàc rozwój turystyki rowerowej, powiat piski wyszed∏ naprzeciw oczekiwaniom UE oraz uwzgl´dnia trendy i popyt na rynkach krajowych i zagranicznych. Zosta∏ stworzony projekt regionalnego produktu turystycznego pod nazwà
„Âcie˝ki Rowerowe Powiatu Piskiego”. Zawiera on propozycje tras rowerowych,
inwestycje budowlane, dzia∏alnoÊç informacyjnà i wydawniczà oraz plan promocji Âcie˝ek Rowerowych.
Turystyka rowerowa przyczynia si´ do rozwoju obszarów ca∏ego regionu
powiatu piskiego, na jej potrzeby powstajà punkty handlowe i obs∏ugi – wypo˝yczalnie oraz punkty remontowe. Turystyka rowerowa jako kolejny obok ˝eglarstwa – produkt turystyczny regionu umo˝liwi wykorzystanie elementów Êrodowiska naturalnego, a tak˝e rewaloryzacj´ dziedzictwa kulturowego i historycznego,
poprzez tworzenie tras tematycznych, krajobrazowych i innych. OczywiÊcie musi to byç oparte na profesjonalizmie, zrozumieniu potrzeb turystów aktywnych
i zorganizowaniu systemu obs∏ugi zgodnego z ich oczekiwaniami.
W powiecie piskim nale˝y po∏o˝yç wi´kszy nacisk na programy ukierunkowane na wykorzystanie i rozwijanie potencja∏u turystycznego. Przede wszystkim
powinny odnosiç si´ one do zagadnieƒ zwiàzanych z promocjà walorów turystycznych powiatu i wspomaganiem przedsi´biorstw z bran˝y hotelarskiej i gastronomicznej, oraz we wzbogacaniu bazy turystycznej.
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Model konsumpcji wielkomiejskich gospodarstw
domowych na poczàtku lat 20001
1. Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu spotykamy okreÊlenie modele rynkowe zachowaƒ konsumentów2. èród∏em ich kszta∏towania sà decyzje podejmowane przez konsumentów. Decyzje rynkowe konsumenta dotyczà celu dzia∏aƒ na rynku (celem jest
zaspokojenie okreÊlonej potrzeby), sposobów dzia∏ania (które mo˝na wiàzaç z formà
konsumpcji), doboru Êrodków osiàgania tych celów (Êrodki materialne i poza materialne) bàdê jednoczesnego wyboru celów i Êrodków dzia∏ania.
Na model podejmowania decyzji o zakupie (w uj´ciu systemowym) sk∏adajà si´ trzy etapy:
• czynniki zewn´trzne (dzia∏ania marketingowe firm, otoczenie socjokulturowe, ekonomiczne, polityczne, prawne, technologiczne, demograficzne),
• proces zakupu (uÊwiadomienie potrzeby, rozpoznanie sposobów zaspokajania potrzeb, gdzie istotnà rol´ odgrywajà czynniki psychologiczne typu:
motywacja, percepcja, proces uczenia si´, osobowoÊç, ocena mo˝liwoÊci
wyboru, podj´cie decyzji),
• zachowania po podj´ciu decyzji3.
Na rynku towarów i us∏ug konsumpcyjnych mo˝na wyró˝niç cztery typy
zachowaƒ konsumentów:
• kompleksowe podejmowanie decyzji – konsument podejmujàc decyzj´,
porównuje wiele wariantów zakupu dóbr i us∏ug, które cechuje wysoka
cena, skomplikowanie rozwiàzaƒ technicznych. Walory te majà du˝e znaczenie dla konsumentów;
• szukanie urozmaicenia – konsumenci poszukujàcy odmiany, znudzeni okreÊlonà markà, rodzajem towaru lub us∏ugi;
1

2

3

Niniejszy artyku∏ stanowi fragment badania statutowego zrealizowanego w 2004 roku, którego
autorka by∏a kierownikiem. Por.: M. Bombol, A. Dàbrowska, M. JanoÊ-Kres∏o, B. Mró˝, Model konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych na poczàtku lat 2000, SGH, Warszawa 2004 (maszynopis).
Rynkowe zachowania konsumentów, praca zbiorowa pod red. E. Kie˝el, A.E. w Katowicach, Katowice 1999, 77 i nast.
Ibidem, s. 78.
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• lojalnoÊç wobec marki – przywiàzanie do marki, oszcz´dnoÊç czasu i wysi∏ku zwiàzanego z dokonywaniem zakupu;
• inercja – niech´ç do anga˝owania si´ w poszukiwanie informacji, dà˝enie
do wygody.
W ka˝dym modelu zachowaƒ konsumentów mo˝na wskazaç na okreÊlone
za∏o˝enia i ograniczenia.
Celem zdefiniowania modelu konsumpcji polskich wielkomiejskich gospodarstw domowych na poczàtku lat 2000 w lipcu 2004 roku za poÊrednictwem agencji badawczej przeprowadzono badanie ankietowe metodà face-to-face wÊród 400
gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie: Bia∏egostoku, ¸odzi, Katowic, Warszawy, Wroc∏awia.

2. Model zachowaƒ konsumpcyjnych wielkomiejskich
gospodarstw domowych na poczàtku lat 2000
w Êwietle badaƒ
Mo˝na postawiç tez´, i˝ u podstaw zachowaƒ konsumenckich i konsumpcyjnych
le˝y system wyznawanych wartoÊci. Jest on determinowany przez kontekst Êrodowiskowy i kulturowy, czyli czynnik socjokulturowy. Nie bez znaczenia pozostajà
cechy indywidualne i w∏asne doÊwiadczenia jednostki. WartoÊci ˝yciowe to przejaw
egzystencji cz∏owieka, zwiàzków z otoczeniem, które wp∏ywajà na podejmowane
decyzje zakupu.
Z przeprowadzonego badania wynika, i˝ zdrowie jest uznawane za najistotniejszà wartoÊç cz∏owieka. Aby utrzymaç organizm w dobrej formie – fizycznej
i psychicznej – konieczne jest zapewnienie odpowiednich wartoÊci od˝ywczych,
higienicznego trybu ˝ycia (np. odpowiednia iloÊç czasu wolnego, aktywny wypoczynek), odczuwanie zadowolenia z rodziny, pracy itp. Spe∏nienie tych warunków
wymaga zaspokojenia okreÊlonych potrzeb.
Konsumenci sà Êwiadomi, i˝ na stan zdrowia i szcz´Êcie w znacznej mierze wp∏ywajà warunki bytowe, stàd tak wysoko ulokowano prac´. Daje ona bowiem mo˝liwoÊci osiàgni´cia odpowiednich dochodów i zaspokojenia potrzeb,
chocia˝by zwiàzanych z zapewnieniem dzieciom odpowiedniego startu ˝yciowego,
warunków mieszkaniowych rodzinie itp.
Dochody uzyskiwane przez gospodarstwa domowe stanowià ekonomiczny
fundament funkcjonowania rodziny i okreÊlajà standard ˝ycia, poziom konsumpcji
i mo˝liwoÊci zaspokojenia potrzeb wspólnych i indywidualnych cz∏onków gospodarstw domowych.
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Sposób gospodarowania bud˝etem domowym w badanych gospodarstwach
domowych wskazuje na wzrost wydatków w najwa˝niejszych pozycjach bud˝etów, a mianowicie na ˝ywnoÊç (67,8% wskazaƒ) oraz utrzymanie domu (64%),
czyli wià˝àcych si´ z zaspokojeniem elementarnych potrzeb ˝yciowych. Mo˝na
si´ tu doszukiwaç tzw. syndromu „stromego podejÊcia” i trudnoÊci w dokonaniu
radykalnych przemian w kierunku unowoczeÊnienia struktury konsumpcji.
Relatywnie niewielki odsetek respondentów (ponad 7%) przyzna∏ si´ do
zwi´kszenia oszcz´dnoÊci, co bynajmniej nie musi oznaczaç lepszej sytuacji materialnej. Przynajmniej w odniesieniu do cz´Êci badanych nale˝y to odczytywaç
jako oszcz´dzanie „na czarnà godzin´” i prób´ przygotowania si´ na wypadek
niekorzystnego zbiegu okolicznoÊci, jak utrata pracy, choroba itp., w czym ujawniajà si´ wyznawane wartoÊci ˝yciowe respondentów. Najpopularniejszà formà
oszcz´dzania sà polisy ubezpieczeniowe, uczestnictwo w programach emerytalnych oraz lokaty bankowe. Oceniajàc subiektywnie swojà sytuacj´ dochodowà,
blisko 58% respondentów uzna∏o, i˝ jest ona raczej dobra, a 20%, i˝ niezbyt
dobra (by∏y to najwy˝sze wartoÊci).
Potrzeby ˝ywnoÊciowe nale˝à do podstawowych potrzeb fizjologicznych cz∏owieka, które warunkujà zaspokajanie innych potrzeb. W ostatnich trzech latach
wydatki na ˝ywnoÊç w wi´kszoÊci gospodarstw domowych wzros∏y. Oznacza to,
i˝ musiano ograniczyç inne potrzeby lub wyeliminowaç je ze struktury konsumpcji. Jak wynika z badaƒ bud˝etów gospodarstw domowych prowadzonych przez
GUS, pozycja ˝ywnoÊci w strukturze konsumpcji jest nadal bardzo wysoka (blisko lub ponad 30% ogó∏u wydatków na towary i us∏ugi konsumpcyjne). W ostatnich latach wi´cej spo˝ywamy mi´sa (szczególnie drobiu i wieprzowiny), podrobów oraz niektórych artyku∏ów pochodzenia roÊlinnego, jak: cukier, t∏uszcze,
oleje roÊlinne. Wzrasta tak˝e spo˝ycie warzyw i owoców.
Bioràc pod uwag´ dochody gospodarstw domowych wed∏ug grup spo∏eczno-ekonomicznych, mo˝na mówiç o doÊç istotnym rozwarstwieniu spo∏ecznym w odniesieniu do poziomu spo˝ycia artyku∏ów ˝ywnoÊciowych i skali niezaspokojonych potrzeb ˝ywnoÊciowych.
Coraz wi´cej konsumentów dokonujàc zakupu produktów ˝ywnoÊciowych zwraca uwag´ na elementy, które stanowià o bezpieczeƒstwie zdrowia i ˝ycia – sk∏ad
produktu, dat´ przydatnoÊci do spo˝ycia, mark´ produktu, która cz´sto jest uto˝samiana z jakoÊcià produktu. W zachowaniach rynkowych konsumentów mo˝na odnaleêç elementy etnocentryzmu konsumenckiego, bowiem dla co drugiego konsumenta istotne jest, czy jest to produkt krajowy. Co czwarty konsument zwraca uwag´,
czy ˝ywnoÊç jest modyfikowana genetycznie. Decyzje zakupu ˝ywnoÊci modyfikowanej genetycznie sà uwarunkowane wieloma czynnikami, wÊród których najwi´kszà
rol´ odgrywa posiadanie atestu jako gwarancji bezpieczeƒstwa dla zdrowia.
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Zmieniajà si´ zwyczaje ˝ywieniowe w wielkomiejskich gospodarstwach domowych. W ciàgu ostatnich trzech lat w badanych gospodarstwach wi´cej kupuje si´
˝ywnoÊci wy˝szej jakoÊci i niskokalorycznej. W co szóstym gospodarstwie kupuje si´
˝ywnoÊç ekologicznà. Niewiele gospodarstw domowych preferuje ˝ywnoÊç wegetariaƒskà lub przetworzonà. W najbli˝szych dwóch latach wi´kszoÊç gospodarstw domowych nie zamierza zmieniaç stylu i zwyczajów ˝ywieniowych, natomiast ci, którzy przewidujà zmiany optujà w kierunku ˝ywnoÊci niskokalorycznej i wy˝szej jakoÊci.
Zdecydowana wi´kszoÊç gospodarstw domowych nie korzysta z us∏ug gastronomicznych, a je˝eli to tylko w wyjàtkowych sytuacjach, z okazji spotkaƒ towarzyskich, okolicznoÊciowych dla doros∏ych i dzieci. Praktycznie nie korzysta
si´ z us∏ug cateringu komercyjnego. Mo˝na to ∏àczyç z sytuacjà dochodowà gospodarstw domowych lub preferowaniem tradycyjnego modelu zaspokajania potrzeb ˝ywnoÊciowych.
W miar´ wzrostu poziomu wykszta∏cenia roÊnie odsetek osób, które stwierdzajà, i˝ majà w pe∏ni zaspokojone potrzeby ˝ywnoÊciowe. W tej grupie dominujà gospodarstwa pracujàcych na w∏asny rachunek i pracownicze, na stanowiskach nierobotniczych, oceniajàce swojà sytuacj´ dochodowà jako bardzo dobrà.
Zdecydowanie i raczej niezaspokojone potrzeby ˝ywnoÊciowe majà osoby z wykszta∏ceniem podstawowym, gospodarstwa 1-osobowe oraz 5-osobowe i powy˝ej,
gospodarstwa, w których liczba dzieci wynosi 3 i powy˝ej, okreÊlajàce swojà sytuacj´ dochodowà jako z∏à, emeryci i renciÊci oraz mieszkaƒcy ¸odzi.
We wspó∏czesnych warunkach spo∏eczno-gospodarczych mieszkanie jest dobrem, które zaspokaja potrzeby podstawowe i wy˝szego rz´du, o nast´pujàcych
cechach: posiada wysokà cen´ jednostkowà, charakteryzuje si´ ma∏à cz´stotliwoÊcià zakupu oraz d∏ugim czasem u˝ytkowania. Ró˝ny jest stopieƒ zadowolenia
z warunków mieszkaniowych, 67% respondentów oceni∏o, i˝ jest z nich zdecydowanie lub raczej zadowolona, tylko 5% jest zdecydowanie niezadowolonych. Najkorzystniej oceniajà sytuacj´ mieszkaniowà pracujàcy na rachunek w∏asny i zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e wraz ze wzrostem
poziomu wykszta∏cenia wzrasta odsetek osób zadowolonych ze swych warunków
mieszkaniowych. Niezadowolone z warunków mieszkaniowych by∏y osoby z rodzin wielodzietnych, negatywnie oceniajàcy swojà sytuacj´ materialnà.
Raczej sk∏onni do zmiany warunków mieszkaniowych sà zamieszkujàcy
mieszkania o powierzchni 40–80 metrów kwadratowych, a zdecydowanie zamierza poprawiç swoje warunki mieszkaniowe wi´kszoÊç posiadaczy mieszkaƒ o powierzchni 81–100 metrów kwadratowych i 26% posiadaczy mieszkaƒ powy˝ej
100 metrów kwadratowych.
Przejawem zró˝nicowania ekonomicznego spo∏eczeƒstwa jest stan posiadania dóbr trwa∏ego u˝ytku. Wyposa˝enie gospodarstw w ró˝nego rodzaju dobra
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jest nie tylko wskaênikiem zaspokojenia, ale i zró˝nicowania potrzeb oraz aspiracji i stylów ˝ycia poszczególnych grup ekonomiczno-spo∏ecznych. Ogromna ró˝norodnoÊç dóbr, o ró˝nych funkcjach, marce stanowi o statusie materialnym
i spo∏ecznym ich posiadaczy.
Z badaƒ GUS wynika, ˝e prawie wszystkie polskie gospodarstwa domowe
posiadajà lodówk´, telewizor kolorowy oraz odkurzacz. Spo∏eczne zró˝nicowanie
pod tym wzgl´dem jest niewielkie, a posiadanie dóbr jest powszechne. Wyraênie
poprawia si´ wyposa˝enie gospodarstw domowych w sprz´t komputerowy i telefon komórkowy, odtwarzacze p∏yt kompaktowych, wideokamer´ oraz tzw. wie˝´,
zmywark´ do naczyƒ i kuchenk´ mikrofalowà, rowery i samochody osobowe.
Jak wynika z deklaracji respondentów, posiadajà oni wi´cej ni˝ jedno dobro,
w takich kategoriach, jak: telewizor (co piàte gospodarstwo posiada co najmniej
dwa telewizory), rower (co dziesiàte gospodarstwo posiada co najmniej trzy), a tak˝e
samochód (w blisko 7% gospodarstw by∏o ich co najmniej dwa). Dobra luksusowe typu pralko-suszarka, kamera i kamera cyfrowa wyst´pujà raczej pojedynczo.
Sprz´t b´dàcy w u˝ytkowaniu badanych gospodarstw domowych cechuje
zró˝nicowany okres u˝ytkowania. W co piàtym gospodarstwie telewizor ma dziesi´ç lat, a jedynie w co dziesiàtym poni˝ej jednego roku. Prawie 30% posiadaczy
ma dziesi´cioletnie magnetowidy, 34% co najmniej czteroletni sprz´t hi-fi. Dobrami o znacznie krótszym okresie u˝ytkowania (rok – dwa) sà: pralki, pralko-suszarki, kamery cyfrowe, kuchenki mikrofalowe i odtwarzacze DVD. Stosunkowo
nowy jest tak˝e sprz´t komputerowy, który z kolei charakteryzuje si´ bardzo
szybkim tempem starzenia technologicznego.
Nieco ponad po∏owa posiadaczy jeêdzi samochodami majàcymi siedem i wi´cej lat, a 12% – samochodami rocznymi. Mo˝na sàdziç, ˝e wysoka cena jednostkowa tego dobra zasadniczo determinuje okres jego u˝ytkowania.
Nale˝y podkreÊliç fakt pojawienia si´ du˝ej powtarzalnoÊci marek, takich
jak: Sony, Philips, Panasonic, JVC, Samsung i Sharp w szeroko rozumianym
elektronicznym sprz´cie domowym. Mo˝na mówiç o swoistej lojalnoÊci wobec marki, b´dàcej efektem:
• przekonanie konsumenta, i˝ okreÊlona marka najlepiej zaspokaja jego potrzeby, przynosi mu wyjàtkowe i po˝àdane prze niego korzyÊci;
• wytworzenia si´ wi´zi emocjonalnej u˝ytkownika z markà, cz´sto dziedziczenia w obr´bie rodziny danej marki;
• przekonania konsumenta, i˝ dana marka najlepiej koresponduje z jego
nawykami, systemem wartoÊci, stylem ˝ycia oraz tzw. samospostrzeganiem
(transmisjà w∏asnego wizerunku do otoczenia).
Podobne prawid∏owoÊci mo˝na zaobserwowaç w grupie sprz´tów zwiàzanych z czynnoÊciami obs∏ugowymi gospodarstw domowych (typu: pralki, zmy-
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warki, kuchenki mikrofalowe i pralko-suszarki). Do najpopularniejszych marek
respondenci zaliczyli: Zanussi, Bosh, Whirlpool, Polar oraz Amica (dwie ostatnie
marki kojarzono jako polskie). Dzi´ki pozycjonowaniu i repozycjonowaniu poszczególnych marek nast´puje ich upowszechnienie wÊród masowych odbiorców.
Mo˝na oceniç, i˝ tworzà si´ wzorce konsumpcji, nierozerwalnie zwiàzane
z pewnymi presti˝owymi dobrami i markami. W miar´ wzrostu zamo˝noÊci spo∏eczeƒstwa nale˝y spodziewaç si´ transmisji tych modeli do ni˝szych (s∏abiej uposa˝onych) grup spo∏ecznych.
Us∏ugi edukacji, kultury i ochrony zdrowia zalicza si´ do grupy us∏ug okreÊlanej mianem us∏ug spo∏ecznych. IntensywnoÊç odczuwania potrzeb zaspokajanych poprzez korzystanie z us∏ug spo∏ecznych uwarunkowana jest z jednej strony osiàgni´tym poziomem rozwoju gospodarczego, spo∏ecznego, kulturalnego,
z drugiej strony – w∏aÊciwoÊciami konkretnej jednostki, jej osobowoÊcià, ale tak˝e
wp∏ywami Êrodowiska, do którego dana osoba nale˝y lub aspiruje.
Zaspokajanie potrzeb w zakresie edukacji, kultury i ochrony zdrowia jest
nierozerwalnie zwiàzane z korzystaniem z infrastruktury spo∏ecznej. Zmiany, jakie
nastàpi∏y w otoczeniu gospodarstw domowych – w tym w infrastrukturze spo∏ecznej,
b´dàcej wytwórcà tych us∏ug – nie pozosta∏y bez wp∏ywu na zakres i cz´stotliwoÊç
korzystania z nich. Wykszta∏cenie w nowych warunkach gospodarowania traktowane jest jako dobra inwestycja, bowiem od niego (jego jakoÊci, poziomu i typu) zale˝y pozycja na rynku pracy. Ma to szczególne znaczenie dla tych m∏odych ludzi,
którzy ˝yjà w relatywnie gorszych czy wr´cz z∏ych warunkach materialnych.
Prawie 18% doros∏ych respondentów uzupe∏nia wykszta∏cenie bàdê podnosi poziom
swoich kwalifikacji, korzystajàc z ró˝nych form edukacji i na ró˝nych poziomach.
Wykszta∏cenie w dzisiejszych czasach kosztuje i to coraz wi´cej. Wzgl´dy
materialne oraz komercjalizacja kszta∏cenia ograniczajà dost´p do edukacji oraz
sprzyjajà powstawaniu i utrwalaniu nierównoÊci spo∏ecznych. Na nauk´, jak wynika z badania, nie staç przede wszystkim osób z wykszta∏ceniem poni˝ej wy˝szego magisterskiego (zbli˝ony odsetek deklarujàcych z wykszta∏ceniem zasadniczym zawodowym oraz Êrednim i policealnym), osób z gospodarstw pracowników
na stanowiskach robotniczych, osób o z∏ej sytuacji dochodowej gospodarstwa domowego. Za niepokojàce nale˝y uznaç przekonanie o braku czasu na nauk´ i fakt,
i˝ ponad po∏owa doros∏ych respondentów nie odczuwa potrzeby korzystania z us∏ug
edukacyjnych. Doskonaleniem wiedzy i podnoszeniem kwalifikacji, w najwy˝szym stopniu nie sà zainteresowane osoby z wykszta∏ceniem zasadniczym zawodowym (67%) i Êrednim (53,4%). W czasach post´pujàcej komercjalizacji mo˝liwoÊç korzystania z us∏ug edukacyjnych w coraz wi´kszym stopniu zale˝y od
zasobów finansowych gospodarstwa domowego. Szczególnie dotyczy to kursów
j´zyka obcego, kursów/szkoleƒ zawodowych, studiowania.
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Aspiracje edukacyjne badanych dotyczà g∏ównie nauki j´zyka obcego.
W zwiàzku z cz∏onkostwem Polski w Unii Europejskiej i otwierania si´ kolejnych
rynków pracy dla Polaków, warunkiem zdobycia pracy sà nie tylko posiadane
kwalifikacje, umiej´tnoÊci, ale tak˝e znajomoÊç j´zyka/ów obcego/ych. Wielu respondentów zadeklarowa∏o ch´ç ukoƒczenia kursu czy szkoleƒ zawodowych, w dalszej kolejnoÊci, kontynuacj´ studiów wy˝szych na poziomie magisterskim.
Zarysowa∏a si´ pewna prawid∏owoÊç, zainteresowanie podwy˝szaniem kwalifikacji roÊnie w miar´ wzrostu poziomu wykszta∏cenia. W dà˝eniu do uzyskania wy˝szego poziomu wykszta∏cenia czy kwalifikacji wsparcia udzielajà tak˝e pracodawcy, aczkolwiek w niewielkim stopniu partycypujà oni w kosztach nauki swoich
pracowników.
Ró˝ny jest poziom zaspokojenia potrzeb edukacyjnych w gospodarstwach
domowych. W pe∏ni zaspokojone potrzeby w zakresie us∏ug edukacyjnych mia∏a
polowa badanych, niezaspokojone co dziesiàty. Zadowolenie z poziomu zaspokojenia tej grupy potrzeb ros∏o w miar´ poprawiania si´ sytuacji dochodowej.
Zakres potrzeb kulturalnych oraz stopieƒ ich zaspokojenia zale˝y od wielu czynników o ró˝nym charakterze i sile oddzia∏ywania. Z jednej strony wyst´pujà czynniki, które przesàdzajà o mo˝liwoÊciach rozwoju instytucji kulturalnych
(np. poziom rozwoju gospodarczego, regionalnego, spo∏ecznego) a z drugiej –
czynniki decydujàce o zg∏aszanym zapotrzebowaniu na dobra i us∏ugi z zakresu
kultury (wykszta∏cenie, tradycje, stopieƒ rozbudzenia zainteresowaƒ kulturalnych). Dost´p do kultury i szanse uczestniczenia w niej w przewa˝ajàcym stopniu uwarunkowane sà sytuacjà finansowà, miejscem zamieszkania, poziomem
wykszta∏cenia czy rodzajem wykonywanej pracy. Wyniki badania wskazujà na zró˝nicowany poziom aktywnoÊci kulturalnej. Najwi´kszà popularnoÊcià cieszy si´ kino, do którego najcz´Êciej chodzi si´ albo raz–dwa razy w miesiàcu albo raz na
kwarta∏ lub chocia˝ – raz na rok. Ksià˝ki najcz´Êciej kupowane sà zwykle raz na
kwarta∏ lub raz–dwa razy w miesiàcu, z kolei p∏yty i kasety raz–dwa razy w miesiàcu. Mniejszym zainteresowaniem cieszà si´ spektakle teatralne – raz w roku
i rzadziej, koncerty i dyskoteki – raz na kwarta∏. Liczba odwiedzajàcych galerie
oraz muzea nie przekroczy∏a 9%, a oper´ i operetk´ – 5% badanej populacji.
W ostatnich dwóch latach w ró˝nym stopniu zmieni∏ si´ zakres korzystania z us∏ug kultury. Co prawda, wi´kszoÊç dwukrotnie wi´kszy odsetek badanych
ograniczy∏ korzystanie us∏ug kultury ni˝ go zwi´kszy∏. „Dominatorem” przekazu kulturalnego jest telewizja. W przysz∏oÊci trzy czwarte badanych nie zamierza zmieniaç istniejàcej sytuacji, ale wÊród pozosta∏ych wi´cej osób zadeklarowa∏o rozszerzenie ni˝ ograniczenie korzystania z us∏ug kultury.
Uczestnictwo w kulturze, korzystanie z placówek i instytucji kultury, w istotnym stopniu jest determinowane poziomem wykszta∏cenia. Im wy˝szy poziom
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wykszta∏cenia, tym wi´kszy odsetek chodzàcych do kina, teatru, ucz´szczajàcych
na koncerty/dyskoteki, odwiedzajàcych wystawy, galerie, muzea, kupujàcych ksià˝ki,
p∏yty, kasety. Czynnikiem silnie ró˝nicujàcym aktywnoÊç kulturalnà jest tak˝e
typ gospodarstwa oraz jego sytuacja dochodowa. Z ró˝nych form kultury korzystajà przede wszystkim pracujàcy na stanowiskach nierobotniczych oraz pracujàcy na w∏asny rachunek. Zdecydowanie mniejszy odsetek emerytów i rencistów
deklarowa∏o korzystanie z us∏ug kultury, z wyjàtkiem kupowania ksià˝ek.
Wi´kszoÊç gospodarstw domowych oceni∏a, i˝ ma cz´Êciowo zaspokojone
potrzeby w zakresie korzystania z us∏ug kultury, a blisko jedna piàta, ˝e ma niezaspokojone.
Zdrowie stanowi podstawowà wartoÊç indywidualnà cz∏owieka, zapewniajàcà
jego istnienie, rozwój i dzia∏ania, jak równie˝ podstawowà wartoÊç spo∏ecznà, od
której zale˝y spo∏eczny, kulturalny i gospodarczy rozwój spo∏eczeƒstwa. Korzystanie z us∏ug ochrony zdrowia jest silnie warunkowane stanem zdrowia, fizycznà
dost´pnoÊcià us∏ug oraz mo˝liwoÊciami finansowymi gospodarstw domowych. Wiele
osób mia∏o wykupione dodatkowe Êwiadczenia medyczne w ramach abonamentu
op∏acanego indywidualnie lub przez zak∏ad pracy.
Poziom korzystania z us∏ug medycznych na przestrzeni kilku ostatnich lat
uleg∏ doÊç istotnym zmianom. Niemal co trzecie gospodarstwo zwi´kszy∏o zakres
konsumpcji us∏ug medycznych, co czwarte gospodarstwo – us∏ug stomatologicznych. Potwierdza to wysokà pozycj´ zdrowia na skali wartoÊci ˝yciowych. W najbli˝szych 1–2 latach wiele osób przewiduje rozszerzenie zakresu korzystania z us∏ug
medycznych i stomatologicznych.
W ocenie zaspokojenia potrzeb w zakresie us∏ug medycznych najwi´cej badanych wskaza∏o, ˝e sà one cz´Êciowo zaspokojone. Dla 30,3% respondentów
us∏ugi medyczne, a dla 43,3% us∏ugi stomatologiczne sà w pe∏ni zaspokojone.
Niezaspokojone potrzeby ma co piàty badany: 20,8% – medyczne, 17,8% – stomatologiczne. Wyraêny jest zwiàzek sytuacji dochodowej gospodarstwa z ocenà
zaspokojenia potrzeb.
W 2003 roku, podobnie, jak w latach poprzednich, 1/3 gospodarstw musia∏a
zrezygnowaç z wizyt u stomatologa, mimo istnienia takiej potrzeby. Oko∏o 1/5 rodzin zrezygnowa∏a z powodu trudnoÊci finansowych z wizyt u lekarza, ponad 1/5
z badaƒ specjalistycznych lub zabiegów rehabilitacyjnych4.
Czas wolny sta∏ si´ jednà z obiektywnych potrzeb spo∏ecznych, jest tak˝e
miarà poziomu i stylu ˝ycia spo∏eczeƒstw. Obejmuje wszystkie zaj´cia, którym
jednostka mo˝e oddawaç si´ z w∏asnej ch´ci po uwolnieniu si´ od obowiàzków
4

Por. Diagnoza spo∏eczna 2003. Warunki i jakoÊç ˝ycia Polaków, pod red. J. Czapiƒskiego i T. Panka, Wy˝sza Szko∏a Finansów i Zarzàdzania w Warszawie, Warszawa 2004.
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zawodowych, rodzinnych i spo∏ecznych. Do najpopularniejszych sposobów zagospodarowania czasu wolnego, o charakterze czynnoÊci spo∏ecznych, nale˝à spotkania
ze znajomymi po∏àczone z pocz´stunkiem, jednak˝e blisko po∏owa badanych nie
mo˝e sobie na nie pozwoliç, ze wzgl´dów ekonomicznych lub innych. Prawie 70%
nie ma mo˝liwoÊci sp´dzenia przynajmniej jednego wieczoru tygodniowo w restauracji bàdê te˝ skorzystaç z us∏ug kulturalnych, takich jak: kino, teatr, dyskoteka.
W badanej populacji blisko 40% jest w wi´kszym lub mniejszym stopniu
zadowolonych z posiadanych zasobów czasu wolnego. Rozk∏ady odpowiedzi by∏y
zgodne z intuicyjnymi przewidywaniami, na nadmiar czasu wolnego wskazujà
emeryci i renciÊci.
Do najpopularniejszych form sp´dzania czasu wolnego zaliczono czynnoÊci
ogólnodost´pne, niewymagajàce zaanga˝owania jednostki – oglàdanie telewizji,
czytelnictwo. Znaczenie telewizji w zagospodarowaniu czasu wolnego zmniejsza
si´ wraz ze wzrostem stopnia wykszta∏cenia respondentów. Innym medialnym
wymiarem czasu wolnego jest czytelnictwo gazet i czasopism – najcz´Êciej w czasie wolnym si´gajà po nie osoby z wykszta∏ceniem wy˝szym i oceniajàce swojà
sytuacj´ materialnà jako bardzo dobrà. Czynnik dochodowy jest istotnà cechà ograniczajàcà poszukiwanie informacji na tradycyjnych noÊnikach papierowych. Korzystanie z ofert kin lub teatrów w czasie wolnym jest istotnie powiàzane z czynnikiem dochodowym.
Drugà wa˝nà grupà czynnoÊci w czasie wolnym sà kontakty z najbli˝szymi oraz spotkania ze znajomymi. Najmniej czasu wolnego na ˝ycie rodzinne
przeznaczajà zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych. Warto zauwa˝yç, ˝e
wraz ze zwi´kszaniem si´ liczby posiadanych dzieci znaczàco wzrasta udzia∏ spotkaƒ ze znajomymi, zapewne jest to cz´sto podyktowane kontaktami dzieci z rówieÊnikami. W czasie wolnym respondenci zaspokajajà tak˝e potrzeby szeroko
rozumianego relaksu – wysypiajà si´, rozwiàzujà krzy˝ówki, idà na wycieczk´,
pracujà na dzia∏ce lub s∏uchajà muzyki. Z wycieczek najch´tniej korzystajà osoby z dobrze sytuowanych gospodarstw, najcz´Êciej jedno-dwuosobowych, natomiast
krzy˝ówki najch´tniej rozwiàzujà emeryci oraz cz∏onkowie gospodarstw niezamo˝nych. Mniejszà popularnoÊcià cieszà si´ aktywnoÊci sportowe. Udzia∏ relaksu poprzez sport wzrasta wraz ze wzrostem wykszta∏cenia oraz stopniem zamo˝noÊci.
Relacje spo∏eczne poza miejscem zamieszkania realizowane sà w ograniczonym stopniu. Mniej ni˝ co dziesiàty respondent zadeklarowa∏, ˝e najcz´Êciej czas
wolny sp´dza w klubie lub pubie czy te˝ wychodzàc do restauracji. Najrzadziej
czas wolny zagospodarowywany jest poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych i koncertach.
Swoistym sposobem zagospodarowania czasu wolnego sà zakupy, w szczególnoÊci wizyty w centrach handlowych, okreÊlanych mianem „Êwiàtyƒ kon-
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sumpcji”. Ich bogata oferta poda˝owa, wzbogacona dodatkowymi atrakcjami dla
ca∏ych rodzin (szczególnie w okresie weekendów), staje si´ magnesem dla konsumentów. Blisko 7% respondentów wizyty w centrach handlowych traktuje jako
dobrà form´ sp´dzenia czasu wolnego. Ponad po∏owa respondentów (51,6%) odwiedza centra handlowe przynajmniej raz w tygodniu bàdê w weekendy, natomiast ponad 16% nawet kilka razy w tygodniu. Zachowania respondentów nie
ró˝nicuje samoocena sytuacji materialnej. Obok bogatej i kuszàcej oferty towarowej niewàtpliwie magnetycznà si∏´ przyciàgania majà atrakcyjnie zaprojektowane pasa˝e handlowe, kawiarnie, restauracje, bogaty wachlarz us∏ug dodatkowych (kino, kr´gle itp.), starannie przemyÊlana aran˝acja przestrzeni handlowej,
liczne oferty specjalne i promocyjne, wreszcie agresywna i skuteczna reklama
du˝ych centrów handlowych.
Na przestrzeni ostatnich trzech lat gospodarstwa podj´∏y ró˝ne decyzje, co
do zakresu korzystania z us∏ug turystyczno-wypoczynkowych. Po 13% gospodarstw
zwi´kszy∏o lub zmniejszy∏o zakres korzystania z omawianych us∏ug.
Motywami decydujàcymi o uczestnictwie w turystyce sà najcz´Êciej: oglàdanie ciekawych miejsc, zabytków, przyrody, krajobrazów, najmniejszà rol´ odgrywajà aspekty religijne i nowe trendy w turystyce.
Zdecydowanie najbardziej popularnym okaza∏ si´ wypoczynek 10- lub 14-dniowy.
Us∏ugi turystyczno-wypoczynkowe wià˝à si´ z wypoczynkiem letnim lub
zimowym. Z przeprowadzonego badania wynika, ˝e w okresie letnim doroÊli cz∏onkowie gospodarstw domowych urlop sp´dzajà najcz´Êciej w domu lub podró˝ujà
po kraju. Wyje˝d˝a za granic´ lub sp´dza urlop na dzia∏ce co dziewiàty doros∏y
cz∏onek gospodarstw domowych, niewiele wi´cej sp´dza urlop u znajomych, sporadycznie ∏àczy si´ wypoczynek w kraju z wypoczynkiem za granicà. W okresie
zimowym doroÊli wypoczywajà najcz´Êciej w domu.
Najwi´cej dzieci z badanych gospodarstw sp´dza wakacje podró˝ujàc po
kraju, a najmniej na dzia∏ce lub ∏àczy pobyt w kraju z wyjazdem za granic´. Pozostali niemal w równym stopniu wyje˝d˝ajà na wakacje za granic´, sp´dza je
u rodziny lub w domu. Z kolei, ferie zimowe sp´dzajà najcz´Êciej w domu lub podró˝ujà po kraju.
Niemal co drugi uczestnik badania uzna∏, i˝ ma w pe∏ni zaspokojone potrzeby w zakresie us∏ug turystyczno-rekreacyjnych, co trzeci, ˝e cz´Êciowo zaspokojone, a co piàty, ˝e niezaspokojone. Zdecydowana wi´kszoÊç badanych nie przewiduje zmian w poziomie konsumpcji us∏ug turystyczno-rekreacyjnych.
Mimo i˝ dost´p do Internetu, zw∏aszcza w miejskich gospodarstwach domowych, staje si´ coraz bardziej powszechny, to trudno mówiç o powszechnoÊci
wykorzystywania go w procesie dokonywania zakupów. Czynnikami decydujàcymi
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o relatywnie niskiej popularnoÊci e-handlu sà: nieufnoÊç, brak poczucia bezpieczeƒstwa w odniesieniu do transakcji przeprowadzanych w sieci oraz problemy
logistyczne (kwestia terminowej dostawy zamówionych towarów).
Przy podejmowaniu decyzji zakupu towarów konsumenci kierujà si´ g∏ównie
cenà i postrzeganà jakoÊcià5. Wysokà pozycj´ zaj´∏a równie˝ marka. W przypadku
zakupu artyku∏ów wyposa˝enia mieszkaƒ (meble, sprz´t rtv i agd) istotne znaczenie majà równie˝ korzystne warunki kredytowe. W przypadku tzw. towarów
szybkozbywalnych (fast moving consumer goods), intensywnie reklamowanych,
m.in. w telewizji niewielkie znaczenie przypisano czynnikom, takim jak: moda,
reklama i promocja.
W przypadku us∏ug hierarchia czynników kszta∏tuje si´ nieco odmiennie,
co wynika z ich specyfiki. Wprawdzie na pierwszych miejscach lokujà si´ cena
i jakoÊç, ale istotne znaczenie odgrywajà: firma oferujàca us∏ugi, presti˝ i miejsce zakupu.

3. Podsumowanie
Reasumujàc, zmiany zachodzàce w otoczeniu gospodarstw domowych, przenikanie
si´ kultur w rozprzestrzeniajàcym si´ procesie globalizacji i integracji, rozwój cywilizacyjny, wkraczanie nowych technologii i technik do produktów i us∏ug oferowanych na rynku, mo˝liwoÊç dokonywania zakupów poprzez Internet przyczyniajà si´ do przemian w konsumpcji wspó∏czesnych konsumentów. Na przestrzeni
lat zmienili si´ tak˝e polscy konsumenci, zmieni∏y si´ ich wartoÊci ˝yciowe, hierarchia potrzeb, sytuacja materialna i gospodarowanie bud˝etem, zwyczaje zakupowe, a w efekcie struktura konsumpcji wyznaczajàca model konsumpcji.
Naturalnà rzeczà jest dà˝enie do zaspokajania potrzeb na coraz wy˝szym
poziomie, pozwalajàcych przechodziç do bardziej nowoczesnego modelu konsumpcji.
Wyniki badania wskazujà, ˝e polscy konsumenci sà niezwykle zró˝nicowani. W gospodarstwach powiàzanych z rolnictwem nadal mo˝na mówiç o ˝ywnoÊciowym
modelu konsumpcji, co wynika nie tylko z relatywnie niskiego poziomu dochodów. W wi´kszoÊci gospodarstw domowych mo˝na mówiç o „przemys∏owym modelu konsumpcji”, w strukturze wydatków dominujà artyku∏y nie˝ywnoÊciowe.
Nowoczesny model konsumpcji, charakteryzujàcy si´ relatywnie wysokim udzia∏em us∏ug, mo˝na okreÊliç jedynie jako docelowy, ale realne szanse na jego upo5

Znaczna cz´Êç Polaków nie ma wyrobionej opinii na temat zmiany jakoÊci produktów i us∏ug. 35%
nie wie, czy jakoÊç produktów i us∏ug si´ poprawi∏a, a 45% nie wie, czy ich jakoÊç w ciàgu ostatnich lat ulega pogorszeniu. Badanie przeprowadzi∏a SMG/KRC we wrzeÊniu 2004 roku na próbie
1000 osób w wieku 15–75 lat. Por. Konsument we mgle, „Media i Marketing” 2004, Nr 26, s. 13.
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wszechnienie w polskim spo∏eczeƒstwie sà oddalone w czasie. W ostatnich trzech
latach niewiele miejskich gospodarstw domowych zwi´kszy∏o korzystanie z us∏ug
rynkowych.
Przed akcesjà Polski do struktur UE wiele osób zadawa∏o sobie pytanie –
jak ten fakt wp∏ynie na ich konsumpcj´, mo˝liwoÊci zaspokajania potrzeb. Niepokój budzi∏y podwy˝ki cen artyku∏ów majàcych istotne znaczenie dla bud˝etu
gospodarstw domowych. Badania potwierdzi∏y, ˝e miejskie gospodarstwa domowe
obawia∏y si´ podwy˝ek cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych, które w istotny
sposób podra˝ajà koszty utrzymania i wp∏ywajà na mo˝liwoÊç zaspokajania aspiracji konsumpcyjnych. Obawiano si´ wzrostu wydatków nie tylko na ˝ywnoÊç
i utrzymanie mieszkania, ale tak˝e na ochron´ zdrowia, edukacj´, dobra trwa∏ego u˝ytku, w mniejszym stopniu – wzrostu wydatków na kultur´, ubezpieczenia,
turystyk´ (te ostanie majà relatywnie niewielki udzia∏ w strukturze wydatków).
Dynamiczne i wielowymiarowe zmiany zachodzàce w otoczeniu i wewnàtrz
gospodarstw domowych wymagajà dalszych obserwacji i analiz, b´dàcych podstawà
do wnioskowania o zmianach zachodzàcych w modelu konsumpcji polskich gospodarstw domowych i mo˝liwoÊci zbli˝ania si´ do us∏ugowego modelu konsumpcji,
który jest udzia∏em spo∏eczeƒstw krajów o wysokim poziomie ˝ycia.

