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OD KOMITETU REDAKCYJNEGO

Prezentowany zeszyt naukowy Nr 65 z serii „Studia i Prace Kolegium Za-
rzàdzania i Finansów” Szko∏y G∏ównej Handlowej sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci.
W pierwszej przedstawiono wyniki badaƒ, studiów porównawczych i analiz prze-
prowadzonych przez pracowników naukowych Kolegium Zarzàdzania i Finansów
SGH oraz wspó∏pracujàcych oÊrodków naukowych. Natomiast na cz´Êç drugà sk∏a-
dajà si´ publikacje uczestników seminariów doktorskich, realizowanych w ramach
Kolegium. Wszystkie opublikowane opracowania uzyska∏y pozytywne recenzje,
w których wysoko oceniono aktualnoÊç oraz du˝e znaczenie poruszanej proble-
matyki, zarówno dla nauki, jak i praktyki gospodarczej.

Pierwszà cz´Êç zeszytu otwiera publikacja autorstwa dr J. KoleÊnika, w której
przedstawiono cel i zakres obowiàzujàcej od 13 czerwca 2005 roku Ustawy o nad-
zorze nad instytucjami kredytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ i firmami inwesty-
cyjnymi, wchodzàcymi w sk∏ad konglomeratu finansowego. Autor prezentujàc w∏a-
snà koncepcj´ podzia∏u konglomeratów finansowych, dokona∏ przeglàdu regulacji
ostro˝noÊciowych, okreÊlajàcych ramy prawne dla stabilnego funkcjonowania
tych instytucji w Polsce.

Z kolei dr E. ¸on, w oparciu o szczegó∏owà analiz´ w metodach iloÊciowych
bogatego materia∏u empirycznego, zaprezentowa∏ koncepcj´ podzia∏u akcji spó∏ek
notowanych na Warszawskiej Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych, wyró˝niajàc
dwie grupy akcji, tj. cyklicznych i defensywnych. Jako kryterium podzia∏u akcji
Autor przyjà∏ zale˝noÊç mi´dzy stanem koniunktury na rynku gie∏dowym w danym
okresie a poziomem aktywnoÊci gospodarczej w okresie nast´pnym.

Analiza ryzyka kredytowego stanowi wa˝ny nurt badaƒ na rzecz podnosze-
nia efektywnoÊci zarzàdzania ryzykiem w funkcjonowaniu wspó∏czesnych banków.



Tej tematyce poÊwi´cone zosta∏y opracowania autorstwa prof. dr hab. M. S. Wiatra
oraz dr R. Jagie∏∏y i mgr ¸. Koz∏owskiego. W przypadku pierwszego z powy˝szych
opracowaƒ, Autor wykorzystujàc dane statystyczne wskaza∏ na ma∏o satysfakcjo-
nujàce wyniki stosowanych metod szacowania ryzyka kredytowego w bankach
krajów Unii Europejskiej. To spostrze˝enie pos∏u˝y∏o nast´pnie do przedsta-
wienia wyników w∏asnych badaƒ w zakresie uwarunkowaƒ wdro˝enia oraz kon-
strukcji systemów rankingowych, s∏u˝àcych w banku do okreÊlenia zdolnoÊci
kredytowej klientów korporacyjnych. W ramach drugiego opracowania Autorzy
zaprezentowali za∏o˝enia oraz metodologi´ konstruowania modelu dyskrymina-
cyjnego s∏u˝àcego do kwantyfikacji ryzyka kredytowego przedsi´biorstw. Wskaza-
no tak˝e na znaczenie cz´stej (ale i b∏´dnej) praktyki pomijania dzia∏aƒ majà-
cych na celu pe∏nà weryfikacj´ poprawnoÊci wypracowanego modelu.

Rynek kart p∏atniczych w Polsce charakteryzuje si´ wysokim tempem wzro-
stu. W celu pozyskania nowych klientów banki coraz cz´Êciej wzbogacajà stan-
dardowà ofert´ kart kredytowych i debetowych o nowe korzyÊci zwiàzane z ich
u˝ytkowaniem. Ten temat badawczy podjà∏ dr P. Niedzió∏ka, który w swoim
opracowaniu dokona∏ analizy polskiego rynku kart affinity, dajàcych posiada-
czom mo˝liwoÊç wspierania wybranych programów charytatywnych i/lub insty-
tucji „przy okazji” dokonywania transakcji bezgotówkowych.

W swoim opracowaniu dr A. Cenkier przedstawi∏a rezultaty analizy celów
stawianych przed wspó∏pracà organów administracji samorzàdowej i prywatnej
w ramach tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka nie poprzesta∏a tyl-
ko na analizie za∏o˝eƒ tej koncepcji, ale tak˝e zaprezentowa∏a szerokie uwarun-
kowania rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w oparciu o do-
tychczasowe doÊwiadczenia w tej dziedzinie.

Cz´Êç pierwszà zeszytu koƒczy publikacja dr Z. Grzyma∏y, który zaprezen-
towa∏ jeden z wielu programów s∏u˝àcych obni˝eniu wysokiej stopy bezrobocia
w Polsce na przyk∏adzie Gminnych OÊrodków Informacji. Autor wskaza∏ na mo˝-
liwoÊci zapewnienia dost´pu do nowoczesnych technologii przekazu informacji
w gminach, a tym samym wzrost aktywizacji osób bezrobotnych poprzez dzia∏a-
nia zmniejszajàce skal´ barier informacyjnych na lokalnych rynkach pracy.

W drugiej cz´Êci niniejszego zeszytu Autorzy publikacji poruszajà szerokie
spektrum zagadnieƒ z zakresu finansów i zarzàdzania. W otwierajàcym t´ cz´Êç
zeszytu opracowaniu mgr R. Batory dokona∏ analizy specyficznych elementów
funkcjonowania systemu bankowego w USA i Japonii, opisujàc mechanizmy pro-
wadzonej w tych krajach polityki pieni´˝nej.

W opracowaniu mgr M. Dec, Autorka dokona∏a analizy sytuacji finansowej
Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, ze szczególnym podkreÊleniem znaczenia kre-
dytów bankowych dla finansowania deficytu w dzia∏alnoÊci tego funduszu.

Dynamiczny rozwój nowych form innowacji finansowych, jakimi sà po-
chodne instrumenty kredytowe, sta∏ si´ obszarem analizy mgr R. KuÊmierskiego.



Autor, wychodzàc od zdefiniowania kredytowego kontraktu zamiany, prezentuje
konstrukcj´ i mechanizmy jego dzia∏ania, analizujàc mo˝liwoÊci rozwoju efektyw-
noÊci zarzàdzania portfelem kredytowym we wspó∏czesnych bankach.

Ryzyko jest tak˝e obszarem badaƒ mgr E. DuÊ. W koƒczàcej niniejszy ze-
szyt publikacji, Autorka w przejrzysty i logiczny sposób zaprezentowa∏a za∏o˝e-
nia i uwarunkowania wdro˝enia metody risk management. Ta stosunkowo ma∏o
jeszcze wykorzystywana w polskiej praktyce gospodarczej koncepcja zarzàdzania
ryzykiem, zosta∏a zaprezentowana na przyk∏adzie dzia∏alnoÊci ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw, w których umiej´tnoÊç kwantyfikacji i sterowania ryzykiem jest
bardzo cz´sto warunkiem przetrwania i dalszego rozwoju.

Zaprezentowane w zeszycie publikacje pracowników naukowych, a tak˝e
osób przygotowujàcych dysertacje doktorskie, umo˝liwiajà zapoznanie si´ z inte-
resujàcymi wynikami badaƒ, a tym samym stanowià podstaw´ do wymiany po-
glàdów oraz inspiracj´ do dalszych studiów i analiz. Niniejsze wydawnictwo, po-
dobnie jak poprzednie zeszyty z tej serii, ma zasi´g europejski, gdy˝ wys∏ane jest
do bibliotek ekonomicznych, oÊrodków naukowych oraz instytucji centralnych
w Polsce i innych krajach.

˚yczàc czytelnikom interesujàcej lektury i dzi´kujàc wszystkim, którzy przy-
czynili si´ do powstania kolejnego zeszytu naukowego Kolegium Zarzàdzania
i Finansów, zw∏aszcza Autorom i Recenzentom, ∏àczymy wyrazy szacunku i uznania.

Prof. dr hab. Ma∏gorzata Zaleska
Dr Emil Âlàzak
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Jan KoleÊnik
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Polskie konglomeraty finansowe – identyfikacja
i wymogi nadzorcze

1. Wprowadzenie

13 czerwca 2005 roku wesz∏a w ˝ycie1 uchwalona 15 kwietnia 2005 roku Usta-
wa o nadzorze uzupe∏niajàcym nad instytucjami kredytowymi, zak∏adami ubez-
pieczeƒ i firmami inwestycyjnymi, istniejàcymi w ramach konglomeratu finanso-
wego2. Mocà tej ustawy zosta∏y wdro˝one do polskiego systemu prawnego
postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2002/87/WE z dnia
16 grudnia 2002 roku w sprawie nadzoru uzupe∏niajàcego nad instytucjami kre-
dytowymi, przedsi´biorstwami ubezpieczeniowymi i firmami inwestycyjnymi w kon-
glomeracie finansowym3. Pomimo, i˝ Traktat o przystàpieniu Polski do Unii Eu-
ropejskiej nie przewidywa∏ okresów przejÊciowych w zakresie implementacji
przepisów Dyrektywy 2002/87/WE – co oznacza∏o, i˝ Polska by∏a zobowiàzana
wprowadziç Dyrektyw´ zgodnie z harmonogramem okreÊlonym w dyrektywie (tj.
do dnia 11 sierpnia 2004 roku) – projekt ustawy zosta∏ skierowany do Sejmu do-
piero 27 wrzeÊnia 2004 roku, co spowodowa∏o ponad 10-miesi´czne opóênienie.

Celem polskiej ustawy, podobnie jak i regulacji wspólnotowej, jest stworze-
nie jednolitych zasad nadzoru nad instytucjami wchodzàcymi w sk∏ad konglome-
ratów finansowych oraz rozszerzenie instytucjonalnych podstaw wspó∏pracy dla
zapewnienia efektywnej wymiany informacji mi´dzy organami nadzoru nad pod-
miotami b´dàcymi cz´Êcià konglomeratu finansowego4. Dotychczas nie istnia∏a bo-
wiem forma nadzoru ostro˝noÊciowego, obejmujàcego takà grup´ podmiotów ja-
ko ca∏oÊç, w szczególnoÊci w zakresie wyp∏acalnoÊci i koncentracji ryzyka w skali
konglomeratu, transakcji wewnàtrzgrupowych, wewn´trznych procesów zarzàdza-
nia ryzykiem oraz odpowiednich kwalifikacji zarzàdu. Warto podkreÊliç, ˝e kon-
glomeraty stanowià najwi´ksze grupy finansowe, aktywne na mi´dzynarodowych
rynkach finansowych i Êwiadczàce us∏ugi w skali globalnej. TrudnoÊci finansowe

1 Projekty aktów wykonawczych do ustawy zosta∏y przekazane przez Ministra Finansów w dniu
22 czerwca 2005 roku do konsultacji mi´dzyresortowych.

2 Dz.U. Nr 83, poz. 719.
3 „Official Journal”, Nr L 35 z 11 II 2002 r.
4 Definicja konglomeratu finansowego wed∏ug polskiej ustawy zostanie przedstawiona w dalszej cz´-

Êci artyku∏u.



takiego podmiotu mog∏yby powa˝nie destabilizowaç system finansowy i dotyczyç
zarówno deponentów, posiadaczy polis ubezpieczeniowych, jak i inwestorów5.

Celem niniejszego artyku∏u jest próba identyfikacji polskich konglomera-
tów finansowych oraz zaprezentowanie wybranych wymogów nadzorczych, któ-
rym podmioty te mia∏yby podlegaç.

2. Identyfikacja polskich konglomeratów finansowych
– wymogi formalne

Zgodnie z ustawà, za konglomerat finansowy b´dzie uznawana grupa6 spe∏niajàca
nast´pujàce warunki:

• przynajmniej jeden z podmiotów wchodzàcych w sk∏ad konglomeratu jest
podmiotem regulowanym7 i jednoczeÊnie dominujàcym dla innego pod-
miotu z sektora finansowego, a je˝eli nie, to grupa prowadzi swojà dzia-
∏alnoÊç g∏ównie w sektorze finansowym;

• co najmniej jeden z podmiotów w grupie nale˝y do sektora ubezpiecze-
niowego oraz co najmniej jeden nale˝y do sektora bankowego lub sekto-
ra us∏ug inwestycyjnych;

• skonsolidowana dzia∏alnoÊç podmiotów grupy nale˝àcych do sektora ubez-
pieczeniowego oraz skonsolidowana dzia∏alnoÊç podmiotów nale˝àcych do
sektora bankowego i sektora us∏ug inwestycyjnych sà znaczàce.

Sektor finansowy definiowany jest natomiast w ustawie jako sektor, który
tworzy co najmniej jeden podmiot z sektora bankowego lub ubezpieczeniowego,
ewentualnie us∏ug inwestycyjnych, lub co najmniej jednej dominujàcy podmiot
nieregulowany, przy czym:

• sektor bankowy tworzà instytucje kredytowe8, instytucje finansowe lub
przedsi´biorstwa pomocniczych us∏ug bankowych w rozumieniu ustawy
Prawo bankowe,

12 Jan KoleÊnik

5 Kancelaria Sejmu RP, Uzasadnienie do rzàdowego projektu ustawy o nadzorze uzupe∏niajàcym nad
instytucjami kredytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ i firmami inwestycyjnymi wchodzàcymi w sk∏ad
konglomeratu finansowego, druk Nr 3318, s. 1.

6 Zgodnie z ustawà za grup´ nale˝y uznawaç grup´ podmiotów sk∏adajàcà si´ z podmiotu dominujà-
cego, podmiotów od niego zale˝nych i podmiotów powiàzanych z nimi poprzez znaczàcy udzia∏ ka-
pita∏owy, a tak˝e grup´ podmiotów powiàzanych ze sobà umowà o zarzàdzanie lub innà umowà
o podobnym charakterze, jak równie˝ w ten sposób, ˝e dany podmiot ma wp∏yw na kierowanie po-
litykà finansowà i operacyjnà innego podmiotu.

7 Za podmiot regulowany nale˝y uwa˝aç: instytucj´ kredytowà, zak∏ad ubezpieczeƒ lub firm´ inwe-
stycyjnà.

8 Zgonie z ustawà, instytucjami kredytowymi sà: banki krajowe i zagraniczne, instytucje pieniàdza
elektronicznego oraz instytucje kredytowe w rozumieniu ustawy Prawo bankowe.



• sektor ubezpieczeniowy tworzà zak∏ady ubezpieczeƒ lub dominujàcy pod-
miot ubezpieczeniowy,

• sektor us∏ug inwestycyjnych tworzà zaÊ firmy inwestycyjne9.

Je˝eli dana grupa, spe∏niajàc powy˝sze warunki wchodzi w sk∏ad innej
grupy, która tak˝e spe∏nia te warunki, konglomeratem finansowym jest wy∏àcz-
nie ta druga grupa i wy∏àcznie do podmiotów tej drugiej grupy stosowane b´dà
przepisy ustawy.

Przes∏ankà pozwalajàcà uznaç, i˝ grupa prowadzi dzia∏alnoÊç g∏ównie w sek-
torze finansowym, jest przekroczenie przez sum´ bilansowà podmiotów sektora
finansowego w grupie 40% sumy bilansowej ca∏ej grupy.

Natomiast dzia∏alnoÊç grupy w poszczególnych sektorach jest znaczàca, je-
˝eli Êrednia arytmetyczna ze wskaênika struktury tego sektora i wskaênika wy-
p∏acalnoÊci tego sektora wynosi wi´cej ni˝ 10% (przy obliczeniu Êredniej sektor
bankowy i sektor us∏ug inwestycyjnych uwzgl´dnia si´ ∏àcznie)10. Wskaênik
struktury sektora w grupie jest liczony jako iloraz sumy bilansowej wszystkich
podmiotów w grupie nale˝àcych do danego sektora oraz sumy bilansowej wszyst-
kich podmiotów w grupie nale˝àcych do sektora finansowego. Wskaênik wyp∏a-
calnoÊci sektora w grupie jest zaÊ liczony jako iloraz sumy wymogów kapita∏o-
wych w sektorze bankowym i inwestycyjnym lub marginesu wyp∏acalnoÊci
w sektorze ubezpieczeniowym wszystkich podmiotów w grupie nale˝àcych do da-
nego sektora oraz sumy wymogów kapita∏owych w sektorze bankowym i inwe-
stycyjnym lub marginesu wyp∏acalnoÊci w sektorze ubezpieczeniowym wszyst-
kich podmiotów nale˝àcych do sektora finansowego.

Dzia∏alnoÊç grupy w poszczególnych sektorach jest równie˝ znaczàca, je˝e-
li suma bilansowa najmniej istotnego sektora w grupie przekracza równowartoÊç
6 mld euro (obliczona wed∏ug Êredniego kursu euro og∏aszanego przez Narodo-
wy Bank Polski, obowiàzujàcego w dniu bilansowym, na który sporzàdzane jest
sprawozdanie finansowe). Trzeba przy tym pami´taç, i˝ wszystkie wielkoÊci ob-
licza si´ na podstawie zbadanych skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych.

Powy˝sze zapisy oznaczajà, i˝ np. w przypadku podmiotów nale˝àcych do
sektora bankowego i sektora us∏ug inwestycyjnych ich skonsolidowana dzia∏al-
noÊç b´dzie traktowana jako znaczàca, jeÊli zostanie spe∏niony co najmniej jeden
z dwóch (I lub II) poni˝szych warunków:

Polskie konglomeraty finansowe – identyfikacja i wymogi nadzorcze    13

9 Do firm inwestycyjnych ustawa zalicza m.in.: domy maklerskie, zagraniczne firmy inwestycyjne, to-
warowe domy maklerskie oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
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I)

u > b + i > 6 mld euro, II)

gdzie:
b – suma bilansowa sektora bankowego,
u – suma bilansowa sektora ubezpieczeniowego,
i – suma bilansowa sektora inwestycyjnego,
B – wymóg kapita∏owy sektora bankowego,
U – margines wyp∏acalnoÊci sektora ubezpieczeniowego,
I – wymóg kapita∏owy sektora inwestycyjnego.

Natomiast w przypadku podmiotów nale˝àcych do sektora ubezpieczenio-
wego jego skonsolidowana dzia∏alnoÊç b´dzie traktowana jako znaczàca, jeÊli b´-
dzie spe∏niony co najmniej jeden z dwóch (I lub II) poni˝szych warunków:

I)

b + i > u 6 mld euro, II)

gdzie:
b – suma bilansowa sektora bankowego,
u – suma bilansowa sektora ubezpieczeniowego,
i – suma bilansowa sektora inwestycyjnego,
B – wymóg kapita∏owy sektora bankowego,
U – margines wyp∏acalnoÊci sektora ubezpieczeniowego,
I – wymóg kapita∏owy sektora inwestycyjnego.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2002/87/WE, Ustawa wprowadza mo˝liwoÊç
dalszego uznawania grupy za konglomerat w sytuacji czasowego niespe∏nienia
powy˝szych kryteriów, w drodze decyzji wydanej przez koordynatora konglome-
ratu finansowego, jednak˝e przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata od chwili wydania
takiej decyzji. Decyzja taka mo˝e zostaç wydana, je˝eli:

• suma bilansowa podmiotów sektora finansowego w grupie przekracza
35% sumy bilansowej ca∏ej grupy, a wartoÊç pierwszego wskaênika (I) okre-

* % > %,b u i B U I
u U

2
100 10+ +

+
+ +

* % > %,b u i
b i

B U I
B I

2
100 10+ +

+
+

+ +
+
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Êlajàcego, czy dzia∏alnoÊç grupy w poszczególnych sektorach jest znaczàca,
przekracza 8% lub

• wartoÊç drugiego wskaênika (II) okreÊlajàcego, czy dzia∏alnoÊç grupy w po-
szczególnych sektorach jest znaczàca, przekracza 5 mld euro.

Ustawa przewiduje tak˝e, i˝ jeÊli grupa spe∏niajàc warunek II, nie spe∏nia
warunku I, to koordynator – po zasi´gni´ciu opinii zainteresowanych organów
nadzoru – b´dzie móg∏, w drodze decyzji administracyjnej skierowanej do pod-
miotu wiodàcego, ustaliç ˝e grupa nie b´dzie podlega∏a nadzorowi uzupe∏niajàce-
mu, je˝eli ze wzgl´du na cele nadzoru uzupe∏niajàcego by∏oby to niew∏aÊciwe lub
mylàce.

3. Identyfikacja polskich konglomeratów finansowych
– badania autora

W chwili obecnej nie mo˝na zidentyfikowaç grupy, która mog∏aby zostaç uznana
za polski konglomerat finansowy rozumiany jako konglomerat:

• na czele którego stoi podmiot dominujàcy z przewagà kapita∏u polskiego
nie b´dàcy podmiotem zale˝nym ˝adnego podmiotu zagranicznego (co ozna-
cza, i˝ konglomerat nie jest subkonglomeratem),

• koordynatorem jest jeden z polskich organów nadzoru (KNB, KNUiFE
lub KPWiG).

Powy˝sze za∏o˝enie oznacza, i˝ sà mo˝liwe cztery rodzaje polskich konglo-
meratów finansowych:

1) konglomerat, w którym podmiotem dominujàcym jest bank krajowy
kontrolowany przez kapita∏ polski;

2) konglomerat, w którym podmiotem dominujàcym jest firma inwestycyj-
na kontrolowana przez kapita∏ polski;

3) konglomerat, w którym podmiotem dominujàcym jest krajowy zak∏ad
ubezpieczeƒ kontrolowany przez kapita∏ polski;

4) konglomerat, w którym podmiotem dominujàcym jest podmiot nieregu-
lowany kontrolowany przez kapita∏ polski.

Teoretycznie najwi´kszà grup´ potencjalnych polskich konglomeratów finan-
sowych mogà stanowiç nale˝àce do I rodzaju. Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru
Bankowego w Polsce dzia∏a 11 banków krajowych, kontrolowanych przez polski
kapita∏ (zob. tabela 1).
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Tabela 1. Zestawienie banków krajowych, kontrolowanych przez polski kapita∏
na dzieƒ 31 marca 2005 roku

L.p. Nazwa banku
banki z przewagà kapita∏u paƒstwowego

1. Bank Gospodarstwa Krajowego
2. Bank Ochrony Ârodowiska SA
3. Bank Pocztowy SA
4. PKO Bank Polski SA

banki z przewagà kapita∏u prywatnego
1. Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci SA
2. Bank Wspó∏pracy Europejskiej SA
3. Euro Bank SA
4. Getin Bank SA
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
6. INVEST-BANK SA
7. Mazowiecki Bank Regionalny SA

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Sytuacja finansowa banków w I kwartale 2005 r. – synteza,
Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa, lipiec 2005.

Jednak tylko cztery banki z powy˝szego zestawienia posiadajà bezpoÊrednie
zaanga˝owania kapita∏owe w krajowych zak∏adach ubezpieczeƒ (zob. tabela 2).

Tabela 2. Zestawienie bezpoÊrednich zaanga˝owaƒ kapita∏owych banków krajo-
wych, kontrolowanych przez polski kapita∏ w krajowych zak∏adach ubezpieczeƒ

Udzia∏ banku
L.p. Bank Zak∏ad ubezpieczeƒ w g∏osach

na WZA (w %)
1. Bank Gospodarstwa Krajowego KUKE SA 12,15
2. Bank Wspó∏pracy Europejskiej SA PTR SA 11,88
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA WTU˚iR Concordia

5,13Capital SA
TUW Concordia

1,21Wielkopolska
TUW TUW 0,30

4. PKO Bank Polski SA TUn˚ WARTA VITA SA 6,40

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Rocznik Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych 2004, Ko-
misja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2005.

Na podstawie tego zestawienia mo˝na jednak stwierdziç, i˝ ˝adne zaanga-
˝owanie kapita∏owe banków krajowych kontrolowanych przez polski kapita∏ w kra-
jowych zak∏adach ubezpieczeƒ nie mo˝na uznaç w Êwietle zapisów ustawowych
za spe∏niajàce wymogi, pozwalajàce uznaç powiàzane w ten sposób podmioty za
grup´. Oznacza to, ˝e na dzieƒ dzisiejszy nie mo˝na zidentyfikowaç w Polsce
˝adnego konglomeratu, w którym podmiotem dominujàcym jest bank krajowy
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kontrolowany przez kapita∏ polski. Nie sà natomiast istotne ewentualne przy-
padki, w których bank krajowy kontrolowany przez kapita∏ polski by∏by podmio-
tem dominujàcym wobec firmy inwestycyjnej kontrolowanej przez kapita∏ polski.
Zgodnie z ustawà w sk∏ad konglomeratu finansowego musi bowiem wchodziç co
najmniej jeden podmiot nale˝àcy do sektora ubezpieczeniowego i co najmniej je-
den podmiot nale˝àcy do sektora bankowego lub sektora us∏ug inwestycyjnych.
Zatem grupa z∏o˝ona wy∏àcznie z firmy inwestycyjnej i banku, w sk∏ad której nie
wchodzi∏by zak∏ad ubezpieczeƒ, nie mog∏aby zostaç uznana za konglomerat.

Podobnie w przypadku potencjalnych konglomeratów, w których podmio-
tem dominujàcym by∏aby firma inwestycyjna, kontrolowana przez kapita∏ polski,
na podstawie danych publikowanych przez Komisj´ Nadzoru Ubezpieczeƒ i Fun-
duszy Emerytalnych mo˝na stwierdziç, i˝ ˝aden podmiot sektora us∏ug inwesty-
cyjnych (np. dom maklerski czy te˝ towarzystwo funduszy inwestycyjnych) nie
jest podmiotem dominujàcym wobec krajowych zak∏adów ubezpieczeƒ. Równie˝
w tej sytuacji nie ma znaczenia, czy istnieje firma inwestycyjna kontrolowana
przez kapita∏ polski, która by∏aby podmiotem dominujàcym wobec banku krajo-
wego, kontrolowanego przez kapita∏ polski, bowiem zgodnie z ustawà nie jest to
warunek wystarczajàcy do uznania takiej grupy za konglomerat.

Trzecim rodzajem polskiego konglomeratu finansowego jest taki, w którym
podmiot dominujàcy stanowi krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ, kontrolowany przez
kapita∏ polski. Na podstawie danych publikowanych przez Komisj´ Nadzoru Ubez-
pieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, Komisj´ Nadzoru Bankowego oraz Komisj´
Papierów WartoÊciowych i Gie∏d mo˝na stwierdziç, i˝ w chwili obecnej jedynym
krajowym zak∏adem ubezpieczeƒ kontrolowanym przez kapita∏ polski, b´dàcym
jednoczeÊnie podmiotem dominujàcym wobec podmiotu nale˝àcego do sektora ban-
kowego lub sektora us∏ug inwestycyjnych, jest PZU SA, które poprzez swojà
spó∏k´ córk´ PZU ˚ycie SA kontroluje 100% akcji Towarzystwa Funduszy Inwe-
stycyjnych PZU SA. Nale˝y jednak pami´taç, i˝ najprawdopodobniej w tym przy-
padku dzia∏alnoÊç TFI PZU SA w odniesieniu do ca∏ej dzia∏alnoÊci finansowej
grupy nie oka˝e si´ znaczàca w myÊl ustawy i grupa nie zostanie uznana za kon-
glomerat. W przypadku PZU SA mo˝e si´ tak˝e okazaç, i˝ zostanie ono uznane
za cz´Êç konglomeratu finansowego Eureko, którego koordynatorem zostanie
stosowny nadzór holenderski11.
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Ostatnim, czwartym rodzajem polskiego konglomeratu finansowego jest
taki, w którym podmiot dominujàcy stanowi podmiot nieregulowany, kontrolowany
przez kapita∏ polski. Identyfikacja tego rodzaju konglomeratu wydaje si´ byç ak-
tualnie najtrudniejszym zadaniem i zarazem najwi´kszym wyzwaniem dla pol-
skich regulatorów i Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych.
Na podstawie analizy akcjonariuszy podmiotów regulowanych w Polsce – doty-
czàcej wyst´powania tych samych akcjonariuszy w innych polskich podmiotach
regulowanych – wydaje si´, i˝ w chwili obecnej pi´ç grup nale˝y zweryfikowaç
pod kàtem wype∏niania przez nie okreÊlonych w ustawie warunków, koniecznych
do uznania je za konglomeraty finansowe (zob. tabela 3).

Tabela 3. Zestawienie potencjalnych konglomeratów, w których podmiotem
dominujàcym jest podmiot nieregulowany, kontrolowany przez kapita∏ polski

Dominujàcy podmiot
Regulowane podmioty zale˝ne nale˝àce do sektora

L.p.
nieregulowany bankowego ubezpieczeniowego

us∏ug
inwestycyjnych

1. PPUP Poczta Polska Bank Pocztowy SA Pocztowe TUW –
2. Gudzowaty Bank Wspó∏pracy TUiR CIGNA STU SA –

Aleksander1 Europejskiej SA2

3. Zygmunt Solorz-˚ak3 INVEST-BANK SA TUn˚ Polisa-˚ycie SA –
4. Leszek Czarnecki Getin Bank SA4 TU EUROPA SA5 –

TUn˚ EUROPA SA6

5. Krajowa Spó∏dzielcza – TUW SKOK TFI SKOK SA7

Kasa Oszcz´dnoÊciowo- TUn˚ SKOK SA
Kredytowa

1 – wraz z rodzinà,
2 – poprzez PHZ Bartimpex SA,
3 – Grupa Podmiotów Zygmunta Solorza-˚aka,
4 – poprzez Getin Holding SA i LC Corp BV,
5 – poprzez LC Corp BV,
6 – poprzez TU EUROPA SA,
7 – poprzez TUn˚ SKOK SA.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych: KNB, KNUiFE, KPWIG oraz stron internetowych
wymienionych podmiotów z dnia 31 VIII 2005 r.

Na podstawie powy˝szego zestawienia nale˝y stwierdziç, i˝ najmniej praw-
dopodobne jest uznanie za konglomerat finansowy grup, w którym dominujàcym
podmiotem nieregulowanym sà: PPUP Poczta Polska, pan Gudzowaty Aleksan-
der oraz pan Zygmunt Solorz-˚ak, bowiem w tych przypadkach nie wydaje si´,
aby móg∏ byç spe∏niony ustawowy warunek przekroczenia przez grup´ 40%
udzia∏u sumy bilansowej podmiotów sektora finansowego w sumie bilansowej ca∏ej
grupy. Natomiast w przypadku potencjalnego konglomeratu, w którym dominu-
jàcym podmiotem nieregulowanym by∏by pan Leszek Czarnecki, brak informacji
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o sumie bilansowej spó∏ki LC Corp BV oraz innych ewentualnych podmiotach
wchodzàcych w sk∏ad grupy uniemo˝liwia na dzieƒ dzisiejszy precyzyjnà odpo-
wiedê na pytanie, czy 40% udzia∏ sumy bilansowej podmiotów sektora finanso-
wego w sumie bilansowej ca∏ej grupy zosta∏ przekroczony. Bioràc pod uwag´ je-
dynie udzia∏ sumy bilansowej Getin Banku SA w sumie bilansowej Grupy
Kapita∏owej Getin Holding SA na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku mo˝na domnie-
mywaç, i˝ ca∏a grupa zale˝na od pana Leszka Czarneckiego prowadzi dzia∏alnoÊç
g∏ównie w sektorze finansowym, aczkolwiek sprawdzenie tego warunku wydaje
si´ byç jednym z trudniejszych wyzwaƒ stojàcych przez stosownymi regulatorami.
Ostatnim warunkiem, jaki musia∏aby spe∏niç ta grupa, aby mo˝na jà by∏o uznaç
za konglomerat, jest wykazanie, i˝ skonsolidowana dzia∏alnoÊç podmiotów grupy
nale˝àcych do sektora ubezpieczeniowego (w tym przypadku TU EUROPA SA
i TUn˚ EUROPA SA) oraz skonsolidowana dzia∏alnoÊç podmiotów nale˝àcych do
sektora bankowego i sektora us∏ug inwestycyjnych (czyli Getin Bank SA) jest
znaczàca. Niemniej, przy uwzgl´dnieniu du˝ych dysproporcji pomi´dzy tymi pod-
miotami mo˝e okazaç si´, i˝ dzia∏alnoÊç podmiotów grupy nale˝àcych do sektora
ubezpieczeniowego nie b´dzie znaczàca (w chwili obecnej podmioty te nie publi-
kujà danych pozwalajàcych na weryfikacj´ tego warunku).

Ostatnim potencjalnym konglomeratem, jaki prawdopodobnie móg∏by zostaç
zidentyfikowany w Polsce, jest grupa, w której dominujàcy podmiot nieregulowany
stanowi Krajowa Spó∏dzielcza Kasa Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowa. W tym przypadku
pojawia si´ jednak pewien paradoks, bowiem pomimo, i˝ spó∏dzielcze kasy oszcz´d-
noÊciowo-kredytowe zrzeszone w Kasie Krajowej prowadzà dzia∏alnoÊç polegajàcà
na przyjmowaniu depozytów i udzielaniu kredytów, to jednak w Êwietle ustawy
o nadzorze uzupe∏niajàcym kasy te nie sà zaliczane do podmiotów sektora finan-
sowego. To oznacza, i˝ uwzgl´dnienie jedynie samej dzia∏alnoÊci grupy w sekto-
rze ubezpieczeniowym oraz w sektorze us∏ug inwestycyjnych nie pozwoli na stwier-
dzenie, ˝e grupa prowadzi dzia∏alnoÊç g∏ównie w sektorze finansowym.

Nale˝y jednak pami´taç, i˝ pomimo prawdopodobnego (w najbli˝szym czasie)
braku polskiego konglomeratu finansowego istnieje bardzo du˝a szansa na ziden-
tyfikowanie w innych krajach cz∏onkowskich Unii Europejskiej konglomeratów
finansowych z udzia∏em polskich podmiotów regulowanych. Na podstawie opubli-
kowanej przez Mixed Technical Group on the Supervision of Financial Conglo-
merates12 listy potencjalnych konglomeratów finansowych w UE13 mo˝na wska-
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zaç szereg polskich podmiotów, zarówno nale˝àcych do sektora bankowego, ubez-
pieczeniowego, jak i us∏ug inwestycyjnych, które zostanà zaliczone w sk∏ad ta-
kich konglomeratów (zob. tabela 4).

Tabela 4. Potencjalne konglomeraty finansowe z udzia∏em polskich podmiotów
regulowanych

Nazwa grupy
Siedziba

Polskie podmioty regulowanekoordynatora
Allianz Niemcy TU Allianz Polska SA

TU Allianz ˚ycie Polska SA
TFI Allianz Polska SA

Banco Santander Central Hiszpania PTF Bank Polska SA
Hispano
Danske Bank Dania Danske Bank Polska SA
DZ Bank Gruppe Niemcy DZ Bank Polska SA

DM AmerBrokers SA
Eureko Holandia PZU SA1

PZU ˚ycie SA
TFI PZU SA

HSBC Wielka Brytania HSBC Bank Polska SA
ING Holandia ING Bank Âlàski SA

TUn˚ ING Nationale-Nederlanden SA
ING TFI SA
ING Investment Management (Polska) SA
ING Securities SA
Âlàski Bank Hipoteczny SA

KBC Belgia Kredyt Bank SA
TUiR Warta SA
TUn˚ Warta Vita SA
KBC TFI SA

Nordea Szwecja Nordea Bank Polska SA
Nordea Polska TUn˚ SA

Rabo-Interpolis Holandia Rabobank Polska SA
BG˚ SA2

Biuro Maklerskie BG˚ SA
Sampo Finlandia Sampo TUn˚ SA
Unicredito W∏ochy Bank Pekao SA

CDM Pekao SA
Pioneer Pekao TFI SA

1 – na dzieƒ 31 III 2005 r. Eureko BV posiada∏o 31,91% akcji PZU SA,
2 – od 3 I 2005 r. Rabobank International Holding BV posiada 35,30% akcji BG˚ SA.

èród∏o: opracowanie w∏asne na postawie Implementation of Directive 2002/87/EC – the Financial Conglo-
merates Directive, Identification of Financial Conglomerates; Mixed Technical Group on the Super-
vision of Financial Conglomerates, 29 July 2005, s. 2–4, a tak˝e danych zamieszczonych na stronach
internetowych instytucji finansowych oraz organów nadzoru.
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4. Organy nadzoru – koordynator

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2002/87/WE polska ustawa wprowadza
nowy podmiot w odniesieniu do indywidualnie zidentyfikowanego konglomeratu
finansowego, czyli koordynatora. W praktyce jest on tym samym organem nad-
zoru, który przekaza∏ podmiotowi wiodàcemu w grupie finansowej informacj´
o uznaniu tej grupy za konglomerat. G∏ównym zadaniem koordynatora b´dzie
sprawowanie nadzoru uzupe∏niajàcego nad konglomeratem finansowym, uspraw-
nianie wspó∏pracy pomi´dzy poszczególnymi organami nadzoru oraz wyjaÊnianie
roli, jakà ka˝dy z organów ma do spe∏nienia w zakresie nadzoru uzupe∏niajàce-
go. Ustawa przewiduje wÊród zadaƒ koordynatora m.in.:

• gromadzenie i udost´pnianie informacji niezb´dnych z punktu widzenia
wykonywania nadzoru uzupe∏niajàcego,

• przeglàd i ocen´ sytuacji finansowej konglomeratu,
• ocen´ zgodnoÊci funkcjonowania konglomeratu z zasadami nadzoru uzu-

pe∏niajàcego, odnoszàcymi si´ w szczególnoÊci do adekwatnoÊci kapita∏o-
wej, koncentracji ryzyka i transakcji wewnàtrz grupy,

• ocen´ struktury konglomeratu, organizacji i systemu kontroli wewn´trznej,
• planowanie i koordynacj´ dzia∏aƒ nadzorczych na bie˝àco, jak równie˝

w sytuacjach awaryjnych.
Ustawa nak∏ada jednak na wszystkie krajowe organy nadzoru nad insty-

tucjami finansowymi obowiàzek dokonywania identyfikacji konglomeratu finan-
sowego na podstawie dokonywanych okresowo przeglàdów sektorów finansowych
pod kàtem wyst´powania grup finansowych, mogàcych spe∏niaç kryteria przewi-
dziane dla konglomeratów finansowych. W tym celu odbywajà one, nie rzadziej
ni˝ raz w roku, wspólne posiedzenia tzw. Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglo-
meratów Finansowych. Pierwsze spotkanie Komitetu, w sk∏ad którego weszli
przedstawiciele Komisji Nadzoru Bankowego (KNB), Komisji Nadzoru Ubezpie-
czeƒ i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) oraz Komisji Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d (KPWiG) odby∏o si´ 7 lipca 2005 roku. Na przewodniczàcego wybrano
Leszka Balcerowicza, przewodniczàcego KNB, rozpocz´to tak˝e opracowywanie
regulaminu prac Komitetu w formie wielostronnego porozumienia pomi´dzy kra-
jowymi organami nadzoru.

Bardzo istotna z punktu widzenia sprawowania nadzoru uzupe∏niajàcego
jest w∏aÊciwa wspó∏praca pomi´dzy koordynatorem a innymi nadzorcami odpo-
wiedzialnymi za nadzór nad regulowanymi podmiotami w konglomeracie finan-
sowym, która powinna zapewniaç gromadzenie i wymian´ informacji.

Nale˝y jednak pami´taç, i˝ zadania i kompetencje koordynatora nie mogà
ograniczaç obowiàzków kompetentnych w∏adz, przewidywanych w regulacjach sek-
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torowych, zaÊ wymiana informacji pomi´dzy odpowiednimi w∏adzami powinna
podlegaç przepisom o tajemnicy zawodowej i przekazywaniu danych poufnych,
okreÊlonym w regulacjach sektorowych.

5. Wymogi nadzorcze

Na mocy ustawy podmioty regulowane, wchodzàce w sk∏ad konglomeratu finan-
sowego, sà obowiàzane wdro˝yç adekwatne systemy zarzàdzania ryzykiem oraz
systemy kontroli wewn´trznej, które b´dà przedmiotem nadzoru ze strony koor-
dynatora. Ustawa okreÊla tak˝e cechy, którymi powinno charakteryzowaç si´ za-
rzàdzanie ryzykiem w skali konglomeratu, takie jak:

• dokonywanie okresowej weryfikacji przyj´tych zasad post´powania odno-
szàcych si´ do wszelkich rodzajów podejmowanego ryzyka,

• wprowadzenie zasad post´powania w zakresie adekwatnoÊci kapita∏owej,
z uwzgl´dnieniem wp∏ywu przyj´tej strategii na profil ryzyka,

• wprowadzenie procedur zapewniajàcych efektywnoÊç zarzàdzania ryzy-
kiem w podmiotach regulowanych.

Oprócz ogólnych zapisów dotyczàcych zarzàdzania ryzykiem w konglome-
racie, ustawa precyzuje tak˝e (zarówno wprost, jak i poprzez stosowne delegacje
dla Ministra Finansów) zasady okreÊlania adekwatnoÊci kapita∏owej na poziomie
konglomeratu, która to b´dzie podlega∏a nadzorowi uzupe∏niajàcemu, wykonywa-
nemu przez koordynatora. Oprócz zasad adekwatnoÊci kapita∏owej ustawa wzo-
rem innych dotychczasowych regulacji sektorowych – którym podlegajà banki
czy te˝ zak∏ady ubezpieczeƒ – obejmuje nadzorem znaczàce transakcje wewnàtrz-
grupowe oraz ustala limity iloÊciowe i wymogi jakoÊciowe w odniesieniu do kon-
centracji ryzyka na poziomie konglomeratu.

5.1. AdekwatnoÊç kapita∏owa

Ustawa definiuje poj´cie adekwatnoÊci kapita∏owej jako obowiàzek utrzymywa-
nia funduszy w∏asnych w skali konglomeratu na poziomie nie ni˝szym ni˝ suma
wymogów kapita∏owych, obliczonych zgodnie z metodami technicznymi, które
zostanà okreÊlone przez Ministra Finansów.

Projekt z dnia 22 czerwca 2005 roku Rozporzàdzenia Ministra Finansów
w sprawie adekwatnoÊci kapita∏owej konglomeratu finansowego jest w tym zakresie
w pe∏ni zgodny z postanowieniami Dyrektywy i zawiera metody obliczania funduszy
w∏asnych oraz przeprowadzania rachunku adekwatnoÊci kapita∏owej konglomeratu.
Majà nimi byç:

• metoda oparta na skonsolidowanych funduszach w∏asnych konglomeratu,
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• metoda oparta na zagregowanych funduszach w∏asnych podmiotów nale-
˝àcych do sektora finansowego konglomeratu,

• metoda oparta na funduszach w∏asnych podmiotu wiodàcego konglomeratu,
• metoda mieszana, polegajàca na zastosowaniu trzech powy˝szych metod

do wyró˝nionych podgrup konglomeratu.

5.2. Znaczàce transakcje wewnàtrzgrupowe

Za znaczàcà transakcj´ wewnàtrzgrupowà, zgodnie z ustawà, b´dzie uznawana
ka˝da transakcja, której wartoÊç przekracza 5% wartoÊci wymogu z tytu∏u ade-
kwatnoÊci kapita∏owej konglomeratu finansowego, o ile koordynator nie wska˝e
innego progu dla danego konglomeratu.

Koordynator zobowiàzany jest tak˝e do okreÊlenia rodzajów transakcji
wewnàtrzgrupowych – zawieranych przez podmioty wchodzàce w sk∏ad konglo-
meratu finansowego – obj´tych obowiàzkiem sprawozdawczym. Rodzaje transakcji
dokonywanych przez podmioty wchodzàce w sk∏ad konglomeratu finansowego,
które mogà zostaç wskazane przez koordynatora jako podlegajàce obowiàzkowi
sprawozdawczemu, okreÊlone zosta∏y w projekcie Rozporzàdzenia Ministra Finan-
sów w sprawie transakcji wewnàtrzgrupowych konglomeratu finansowego. Zgodnie
z tym projektem obowiàzkowi sprawozdawczemu mogà podlegaç m.in. nast´pujàce
rodzaje transakcji wewnàtrzgrupowych:

• transakcje, których przedmiotem sà instrumenty finansowe emitowane
przez podmioty wchodzàce w sk∏ad konglomeratu finansowego;

• umowy po˝yczki lub kredytu;
• umowy handlowe;
• umowy lokaty bankowej, z wy∏àczeniem umów zawieranych przez fundu-

sze inwestycyjne;
• umowy gwarancji oraz inne transakcje pozabilansowe;
• umowy o lokat´ w ramach ubezpieczeniowej grupy kapita∏owej;
• transakcje dotyczàce Êrodków stanowiàcych pokrycie marginesu wyp∏a-

calnoÊci w ramach ubezpieczeniowej grupy kapita∏owej;
• porozumienia w zakresie podzia∏u kosztów w ramach ubezpieczeniowej

grupy kapita∏owej;
• umowy ubezpieczenia.

5.3. Znaczàca koncentracja ryzyka

Zgodnie z delegacjà zawartà w ustawie, Minister Finansów, po zasi´gni´ciu opinii
krajowych organów nadzoru, wyda∏ projekt Rozporzàdzenia w sprawie znaczàcej
koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego. OkreÊli∏ w nim:
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• rodzaje ryzyka, które mogà zostaç wskazane przez koordynatora jako
podlegajàce obowiàzkowi sprawozdawczemu,

• zasady ustalania przez koordynatora kryteriów uznawania koncentracji
ryzyka za znaczàcà na poziomie konglomeratu finansowego,

• formy sporzàdzania i trybu przekazywania koordynatorowi sprawozdania
w zakresie znaczàcej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu.

Koordynator zosta∏ tak˝e zobowiàzany – przy okreÊlaniu dla danego kon-
glomeratu finansowego kryteriów uznawania koncentracji danego rodzaju ryzyka
za znaczàcà – do przyjmowania limitów iloÊciowych lub innego rodzaju norm o cha-
rakterze ostro˝noÊciowym. Normy te majà ustalaç maksymalny poziom dopusz-
czalnej koncentracji dla tego rodzaju ryzyka, w ramach regulacji sektorowych,
dotyczàcych dzia∏alnoÊci danego podmiotu regulowanego. Ustalajàc te kryteria,
koordynator mo˝e jednak obni˝yç limity iloÊciowe lub innego rodzaju normy o cha-
rakterze ostro˝noÊciowym, ale o nie wi´cej ni˝ 50%. W przypadku, gdy regulacje
sektorowe dotyczàce dzia∏alnoÊci danego podmiotu regulowanego nie przewidujà
limitów iloÊciowych lub innego rodzaju norm o charakterze ostro˝noÊciowym, usta-
lajàcych maksymalny poziom dopuszczalnej koncentracji dla tego rodzaju ryzyka
(a ryzyko to jest w∏aÊciwe dzia∏alnoÊci tego podmiotu regulowanego), koordynator
musi zastosowaç limity iloÊciowe lub innego rodzaju normy o charakterze ostro˝-
noÊciowym, przyj´te w regulacjach innego sektora finansowego, obj´tego dzia∏al-
noÊcià konglomeratu finansowego.

6. Podsumowanie

Jak zosta∏o wykazane w opracowaniu, jest ma∏o prawdopodobne, aby w najbli˝-
szej przysz∏oÊci zosta∏ zidentyfikowany w Polsce konglomerat finansowy, co jednak
nie wyklucza mo˝liwoÊci uznania któregoÊ z polskich banków lub zak∏adów ubez-
pieczeƒ za podmiot wchodzàcy w sk∏ad konglomeratu z innego kraju Unii Euro-
pejskiej. Na podstawie danych publikowanych przez w∏adze nadzorcze paƒstw
cz∏onkowskich UE mo˝na przypuszczaç, i˝ ∏àcznie we wszystkich paƒstwach Wspól-
noty zostanie zidentyfikowanych co najmniej kilka konglomeratów finansowych,
w sk∏ad których mo˝e wejÊç kilka polskich banków, zak∏adów ubezpieczeƒ oraz
podmiotów sektora us∏ug inwestycyjnych.

Nale˝y jednak stwierdziç, i˝ pomimo braku w chwili obecnej w Polsce
grup, jakie mog∏yby zostaç uznane za konglomeraty finansowe, ustawa o nadzorze
uzupe∏niajàcym nad instytucjami kredytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ i firmami
inwestycyjnymi, wchodzàcymi w sk∏ad konglomeratu finansowego jest istotnà re-
gulacjà, którà nale˝y traktowaç jako kluczowe rozwiàzanie, potencjalnie eliminu-
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jàce luki w ustawodawstwie sektorowym, w odniesieniu do nadzoru nad grupa-
mi finansowymi, prowadzàcymi dzia∏alnoÊç w ró˝nych sektorach finansowych
w Polsce.

Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje nie tylko zasady sprawowania nad-
zoru uzupe∏niajàcego nad instytucjami regulowanymi, wchodzàcymi w sk∏ad kon-
glomeratu, ale tak˝e zawiera zasady obj´cia nadzorem uzupe∏niajàcym innych pod-
miotów dzia∏ajàcych w konglomeracie, w szczególnoÊci dominujàcych podmiotów
nieregulowanych. Ustawa okreÊla równie˝ w jasny sposób przes∏anki (bazujàce
zarówno na wielkoÊci, jak i strukturze grupy) pozwalajàce na uznanie grupy za
konglomerat oraz zasady wspó∏pracy pomi´dzy krajowymi organami nadzoru,
a tak˝e ich odpowiednikami w pozosta∏ych paƒstwach cz∏onkowskich UE.

Z punktu widzenia bezpieczeƒstwa ca∏ego sektora finansowego bardzo
istotne sà ustawowe zapisy, zgodnie z którymi nadzór uzupe∏niajàcy polega na
badaniu sytuacji podmiotów regulowanych, tworzàcych konglomerat nie tylko
pod kàtem adekwatnoÊci kapita∏owej, ale tak˝e znaczàcych transakcji wewnàtrz-
grupowych, koncentracji ryzyka i zarzàdzania nim oraz kontroli wewn´trznej.
To pozwoli uniknàç sytuacji, w której stosowne organy nadzoru by∏yby w stanie
oceniç ryzyko w skali pojedynczych podmiotów regulowanych wchodzàcych w sk∏ad
grupy, ale nie mog∏oby okreÊliç sytuacji ca∏ej grupy. Nale˝y przy tym zwróciç
uwag´ na fakt, i˝ zgodnie z ustawà nadzór uzupe∏niajàcy w zakresie stosowa-
nych Êrodków nadzoru oparty b´dzie przede wszystkim na istniejàcych rozwià-
zaniach sektorowych, w zwiàzku z czym praktyczne egzekwowanie przez organy
nadzoru wymogów ustawowych nie powinno spowodowaç istotnego zwi´kszenia
obcià˝eƒ dla podmiotów regulowanych, przy jednoczesnym wzroÊcie ich bezpie-
czeƒstwa i stabilnoÊci.
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Eryk ¸on
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Spó∏ki cykliczne i defensywne na polskim rynku akcji
z punktu widzenia inwestora gie∏dowego

1. Cel artyku∏u i warsztat badawczy

Podstawowym celem artyku∏u jest dokonanie oceny cyklicznoÊci poszczególnych
bran˝ reprezentowanych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie. Do-
konany zostanie podzia∏ na sektory defensywne i cykliczne. Badane b´dà makro-
ekonomiczne uwarunkowania premii bankowej. Wyodr´bnione zostanà dzi´ki te-
mu lata defensywne i cykliczne. Przedstawiona zostanie koniunktura w obr´bie
bran˝ cyklicznych i defensywnych w poszczególnych latach cyklu prezydenckiego.

W toku badaƒ wykorzystane zostanà wybrane narz´dzia metod iloÊcio-
wych. Obliczana b´dzie Êrednia arytmetyczna i wspó∏czynnik korelacji. Dane o war-
toÊci indeksów gie∏dowych zaczerpni´te zostanà z bazy danych Gazety Gie∏dy
Parkiet. Informacje o poziomie wybranych wskaêników makroekonomicznych po-
chodziç b´dà z bazy danych GUS, NBP i OECD.

2. Wprowadzenie

Rynek akcji stanowi mechanizm dyskontowania przysz∏oÊci. Rzeczywista wartoÊç
akcji danej spó∏ki gie∏dowej definiowana jest jako suma zdyskontowanych prze-
p∏ywów pieni´˝nych. Poziom owych przep∏ywów zale˝y m.in. od tempa wzrostu
gospodarczego, zaÊ poziom stopy dyskontowej – od polityki pieni´˝nej banku cen-
tralnego oraz rentownoÊci skarbowych papierów d∏u˝nych. Mo˝na wi´c spodzie-
waç si´, ˝e powinna nast´powaç pozytywna zale˝noÊç mi´dzy stanem koniunk-
tury na rynku akcji w danym okresie a poziomem aktywnoÊci gospodarczej w okresie
nast´pnym. Badania empiryczne pokazujà, ˝e faktycznie tego typu zwiàzek wy-
st´puje.

Okazuje si´, ˝e korelacja pomi´dzy stopà zwrotu z indeksu gie∏dowego
w roku T a realnym tempem zmian PKB w roku T+1 ma w przypadku zdecy-
dowanej wi´kszoÊci krajów charakter dodatni. Wprawdzie w przypadku rynków
dojrza∏ych korelacja ta jest nieco wy˝sza ni˝ w odniesieniu do rynków wschodzà-
cych, ale sam kierunek powiàzania mi´dzy dwiema wy˝ej wymienionymi zmien-



nymi jest taki sam. Nale˝y pami´taç, ˝e wahania kursów akcji poszczególnych
spó∏ek w ró˝nym stopniu uzale˝nione sà od przysz∏ych wahaƒ realnego tempa
zmian PKB.

3. Spó∏ki cykliczne i defensywne

Istniejà bran˝e, w przypadku których zwiàzek stopy zwrotu z konkretnego in-
deksu bran˝owego z przysz∏ym poziomem aktywnoÊci gospodarczej jest silnie do-
datni. Bran˝e te nazwaç mo˝na bran˝ami cyklicznymi. Istniejà jednak równie˝
i takie bran˝e, zwane z kolei defensywnymi, w odniesieniu do których korelacja
mi´dzy zachowaniem konkretnego indeksu bran˝owego a przysz∏ym realnym tem-
pem zmian PKB jest znacznie ni˝sza.

4. CyklicznoÊç bran˝ jako problem badawczy

W niniejszym artykule zbadane zostanie zagadnienie podzia∏u akcji spó∏ek gie∏-
dowych na cykliczne i defensywne, z punktu widzenia inwestora gie∏dowego.
Problem ten rozwa˝any b´dzie na gruncie polskiego rynku akcji, definiowanego
jako mechanizm ∏àczàcy poda˝ akcji notowanych na gie∏dzie papierów wartoÊcio-
wych w Warszawie spó∏ek z popytem na nie. Aby móc wyró˝niç sektory cyklicz-
ne oraz defensywne, nale˝y przede wszystkim pos∏u˝yç si´ odpowiednià bazà da-
nych.

5. Miary koniunktury na polskim rynku akcji

W tej publikacji wykorzystana zostanie baza danych Gazety Gie∏dy Parkiet. Pu-
blikowana jest ona od ostatniego dnia grudnia 1994 roku. Indeksy te majà cha-
rakter tzw. indeksów typu cenowego, czyli niewa˝onego. Wedle tego sposobu po-
dejÊcia przez zmian´ danego indeksu bran˝owego w dniu X rozumie si´ Êrednià
zmian´ kursów akcji wszystkich spó∏ek wchodzàcych w sk∏ad tego indeksu. Wy-
ró˝niamy ogólny Indeks Cenowy oraz poszczególne indeksy bran˝owe.

Chcàc opisaç sytuacj´ na rynku akcji w poszczególnych segmentach bran-
˝owych, mo˝na pos∏u˝yç si´ dwiema podstawowymi charakterystykami: stopà
zwrotu oraz premià bran˝owà. Przez stop´ zwrotu rozumie si´ procentowà zmia-
n´ indeksu danej bran˝y w roku T. Przez z kolei premi´ bran˝owà rozumie si´
ró˝nic´ pomi´dzy stopà zwrotu z indeksu danej bran˝y a stopà zwrotu z ogólne-
go indeksu cenowego.
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6. Koniunktura na polskim rynku akcji a przysz∏e realne tempo
zmian PKB

Obliczono poziom wskaênika korelacji pomi´dzy stopà zwrotu z indeksu bran˝o-
wego w roku T a realnym tempem zmian PKB w roku T+1, a tak˝e mi´dzy wy-
sokoÊcià premii bran˝owej w roku T a wspomnianym wy˝ej realnym tempem
zmian w roku T+1. W przypadku stopy zwrotu mo˝na dostrzec, ˝e korelacja przyj-
mowa∏a zawsze charakter dodatni. Najwy˝sza by∏a w przypadku bran˝y budow-
lanej, zaÊ najni˝sza w przypadku bran˝y bankowej. Bardziej wyraziÊcie dostrzec
mo˝na zwiàzki ∏àczàce koniunktur´ w poszczególnych segmentach bran˝owych
rynku akcji z przysz∏ym poziomem aktywnoÊci gospodarczej, w przypadku gdy
w miejsce stopy zwrotu zastosowana zostanie premia bran˝owa. Rozumiana jest
ona jako ró˝nica mi´dzy stopà zwrotu z danego indeksu bran˝owego a stopà
zwrotu z ogólnego Indeksu Cenowego. Pojawiajà si´, wówczas obok korelacji do-
datnich tak˝e korelacje ujemne (rysunek 1).

Rysunek 1. Poziom wskaênika korelacji mi´dzy premià bran˝owà dla poszcze-
gólnych bran˝ w roku T a realnym tempem zmian PKB w roku T+1 na pol-
skim rynku akcji w latach 1995–2004

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie bazy danych Gazety Gie∏dy Parkiet oraz bazy danych GUS.

Warto zwróciç uwag´, ˝e z takà ujemnà korelacjà mamy do czynienia w przy-
padku premii bran˝owej, obliczonej dla indeksu sektora banków. Premi´ takà dla
uproszczenia nazwaç mo˝na premià bankowà. W odniesieniu zaÊ do sektora
TMT, przemys∏u oraz budownictwa odpowiednio obliczona korelacja przyj´∏a
charakter dodatni. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e szczególnie mocne na tle Indeksu
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Cenowego zachowanie kursów akcji banków stanowi zwiastun s∏abego realnego
tempa zmian PKB. W przypadku natomiast bran˝y budowlanej, przemys∏owej,
a zw∏aszcza sektora TMT sytuacja jest odmienna. Pojawienie si´ dodatniej pre-
mii bran˝owej w stanowi zapowiedê wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w ro-
ku nast´pnym

7. Symboliczna metoda badania cyklicznoÊci bran˝

Badany okres 1995–2004 charakteryzowa∏ si´ silnymi wahaniami tempa wzrostu
gospodarczego. Poszczególne lata tego okresu zdefiniowaç mo˝na w sposób sym-
boliczny. W tym celu nale˝y zaznaczyç, czy w danym roku mia∏o miejsce wyso-
kie czy te˝ niskie realne tempo zmian PKB. Po drugie zaÊ mo˝na symbolicznie
pokazaç, czy w danym roku dochodzi∏o do o˝ywienia czy te˝ och∏odzenia gospo-
darczego.

Przez wysokie realne tempo zmian PKB rozumie si´ tempo wy˝sze od
Êredniego z ca∏ego okresu (1995–2004). Zak∏ada si´, ˝e w pozosta∏ych latach tem-
po to by∏o niskie. Przez o˝ywienie gospodarcze okreÊla si´ rok, w którym docho-
dzi do poprawy, a przez gospodarcze och∏odzenie rok, w którym dochodzi do po-
gorszenia realnego tempa zmian PKB w stosunku do roku poprzedniego.
W przypadku wszystkich badanych bran˝ mamy do czynienia z sytuacjà, w któ-
rej stopa zwrotu z danego indeksu bran˝owego kszta∏tuje si´ w roku poprzedza-
jàcym wysokie realne tempo zmian PKB, b´dàcym jednoczeÊnie rokiem o˝ywie-
nia gospodarczego (AA) na wyraênie wy˝szym poziomie ni˝ w roku poprzedzajàcym
niskie realne tempa zmian PKB, czyli och∏odzenie gospodarcze (BB).

Trzeba jednak podkreÊliç, ˝e skala wspomnianej ró˝nicy w odniesieniu do
poszczególnych bran˝ jest zró˝nicowana. Z najwy˝szà mamy do czynienia w przy-
padku bran˝y TMT, z najni˝szà zaÊ w przypadku sektora bankowego. Zastana-
wiajàc si´ nad przyczynami takiej sytuacji warto zwróciç uwag´ na monetarne
uwarunkowania koniunktury na rynku akcji. Szczególne znaczenie majà oczeki-
wania dotyczàce charakteru przysz∏ej polityki pieni´˝nej. Skoro bowiem jest tak,
˝e 12 miesi´cy przed rokiem AA stopa zwrotu z indeksu bran˝y bankowej nie
ró˝ni si´ zbytnio od analogicznej stopy przed rokiem BB, to oznacza to, ˝e na-
dzieje na dobry stan aktywnoÊci gospodarczej w roku T+1 nie sà interpretowa-
ne jednoznacznie pozytywnie przez inwestorów lokujàcych swój kapita∏ w ak-
cjach banków w roku T. Nale˝y w tym miejscu podkreÊliç, ˝e perspektywa o˝ywienia
gospodarczego mo˝e rodziç obawy co do przysz∏ego zaostrzenia polityki pieni´˝-
nej. Rezultatem tych obaw mo˝e byç zmniejszanie popytu na akcje spó∏ek sekto-
ra bankowego. Trzeba bowiem zauwa˝yç, i˝ poszczególne kategorie aktywów
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i pasywów banków komercyjnych zwiàzane sà z takimi przychodami i kosztami
odsetkowymi, których wysokoÊç zale˝y w du˝ym stopniu od polityki banku cen-
tralnego. W przypadku sektora przemys∏owego, bran˝y TMT oraz spó∏ek budow-
lanych sytuacja jest odmienna. Przedsi´biorstwa z sektora niefinansowego majà
innà struktur´ aktywów i pasywów. Ich wyniki finansowe sà bardzo silnie zwià-
zane z wahaniami tempa zwrotu gospodarczego. Nie powinien dziwiç fakt, i˝
w roku poprzedzajàcym jednoczeÊnie wysoki poziom aktywnoÊci gospodarczej
oraz gospodarcze o˝ywienie mamy do czynienia z bardzo dobrym zachowaniem
akcji spó∏ek budowlanych przemys∏owych oraz sektora tzw. nowej ekonomii.

8. CyklicznoÊç bran˝ a przysz∏e tendencje w zakresie nak∏adów
inwestycyjnych i eksportu

Problematyka cyklicznoÊci poszczególnych bran˝ rozpatrywana jest najcz´Êciej
w kontekÊcie zwiàzków ∏àczàcych koniunktur´ na rynku akcji z przysz∏ym real-
nym tempem zmian PKB. Ten wskaênik makroekonomiczny traktowany jest bo-
wiem z regu∏y jako najbardziej syntetyczna miara poziomu krajowej aktywnoÊci
gospodarczej. Trzeba jednak pami´taç, ˝e wyodr´bniç mo˝na tak˝e inne mierni-
ki owej aktywnoÊci. Istotne znaczenie majà przyk∏adowo wskaêniki przedstawia-
jàce poziom realnego tempa zmian nak∏adów inwestycyjnych oraz eksportu. Aby
bardziej wnikliwie zbadaç zwiàzek pomi´dzy koniunkturà na rynku akcji a przy-
sz∏ymi tendencjami w zakresie nak∏adów inwestycyjnych oraz eksportu, nale˝y
przeprowadziç odpowiednie badania. Przede wszystkim trzeba obliczyç Êrednià
stop´ zwrotu z poszczególnych indeksów bran˝owych w danym roku T poprze-
dzajàcym wysokie oraz niskie realne tempo zmian eksportu. Dla potrzeb niniej-
szego artyku∏u przez tempo wysokie rozumieç si´ b´dzie tempo wy˝sze od Êred-
niego w ca∏ym badanym okresie. Przez zaÊ tempo niskie rozumieç si´ b´dzie tempo
ni˝sze od Êredniego.

9. CyklicznoÊç bran˝ a eksport

Bioràc powy˝sze pod uwag´, dla ka˝dego indeksu bran˝owego mo˝na obliczyç
ró˝nic´ pomi´dzy stopà zwrotu w roku T poprzedzajàcym wysokie a stopà zwro-
tu w roku T poprzedzajàcym niskie realne tempo zmian eksportu w roku T+1
(rysunek 2). Skala tej ró˝nicy stanowiç b´dzie wyraz znaczenia tego czynnika
makroekonomicznego w procesie dyskontowania rozmaitych zmiennych makro-
ekonomicznych przez uczestników polskiego rynku akcji, lokujàcych kapita∏ w po-
szczególne segmenty tego rynku. Okazuje si´, ˝e z najwy˝szà tak zdefiniowanà
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ró˝nicà mamy do czynienia w przypadku sektora przemys∏owego. Co wa˝ne, ró˝-
nica ta przyjmuje charakter dodatni w odniesieniu do wszystkich badanych in-
deksów przemys∏owych. Z ni˝szym poziomem owej ró˝nicy mamy do czynienia
w przypadku sektora TMT oraz sektora budowlanego. W przypadku zaÊ sektora
bankowego ró˝nica jest zdecydowanie najmniejsza.

Rysunek 2. Ró˝nica mi´dzy stopà zwrotu w roku poprzedzajàcym wysokie a sto-
pà zwrotu w roku poprzedzajàcym niskie realne tempo zmian nak∏adów inwe-
stycyjnych (czarny s∏upek) oraz eksportu (bia∏y s∏upek) w przypadku poszcze-
gólnych bran˝ na polskim rynku akcji w latach 1995–2004

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie bazy danych Gazety Gie∏dy Parkiet oraz bazy danych
OECD.

Próbujàc wyjaÊniç przyczyn´ tych dysproporcji, trzeba nawiàzaç do roli, jakà
pe∏ni eksport w poszczególnych sektorach naszej gospodarki. Generalnie mo˝na
powiedzieç, ˝e najbardziej proeksportowy charakter majà bran˝e przemys∏owe.
Z kolei najmniej uzale˝nione od eksportu sà sektory finansowe, w tym oczywi-
Êcie sektor bankowy. Okazuje si´ wi´c, ˝e problem cyklicznoÊci, odnoszony do
tendencji w zakresie polskiego eksportu, ma szczególne znaczenie dla osób loku-
jàcych swój kapita∏ w akcjach spó∏ek przemys∏owych. Co wi´cej, po raz kolejny
okazuje si´, ˝e akcje banków majà charakter defensywny. Drugim obok eksportu
wa˝nym miernikiem aktywnoÊci gospodarczej sà nak∏ady inwestycyjne. Badajàc
powiàzania pomi´dzy stopà zwrotu z poszczególnych indeksów bran˝owych a przy-
sz∏ymi tendencjami w zakresie realnego tempa zmian nak∏adów inwestycyjnych,
pos∏u˝ono si´ analogicznà metodologià, jak w przypadku eksportu.
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10. CyklicznoÊç bran˝ a nak∏ady inwestycyjne

Okaza∏o si´, ˝e najwy˝szà ró˝nicà mi´dzy stopà zwrotu poprzedzajàcà wysokie
oraz stopà zwrotu poprzedzajàce niskie realne tempo zmian nak∏adów inwesty-
cyjnych charakteryzujà si´ sektory us∏ug niefinansowych (rysunek 2). Sà to: seg-
ment TMT, w tym zarówno informatyka, jak i telekomunikacja, a tak˝e budow-
nictwo. Z ni˝szà ró˝nicà mamy do czynienia w przypadku sektora przemys∏owego
oraz bankowego. Co wi´cej, w przypadku poszczególnych indeksów przemys∏o-
wych czasami pojawia si´ nawet ró˝nica ujemna. Niewàtpliwie jednak mo˝na po-
wiedzieç, ˝e sektor budowlany jest – zgodnie z tym, czego mo˝na teoretycznie
oczekiwaç – takim segmentem polskiego rynku akcji, którego zachowanie zwià-
zane jest silnie z przysz∏ymi tendencjami nak∏adów inwestycyjnych.

Warto jeszcze zastanowiç si´, dlaczego w odniesieniu do niektórych sekto-
rów przemys∏owych wyliczona zdefiniowana wy˝ej ró˝nica przyjmuje charakter
ujemny. Mo˝na sformu∏owaç poglàd, i˝ wynika to ze zindywidualizowania struk-
tury polskiego przemys∏u. Warto bowiem pami´taç, ˝e cz´Êç tego sektora nasta-
wiona jest g∏ównie na produkcj´ dóbr konsumpcyjnych, zaÊ inne jego segmenty
na produkcj´ dóbr inwestycyjnych oraz zaopatrzeniowych. Ze wspomnianà ró˝-
nicà ujemnà mamy przecie˝ do czynienia w odniesieniu do bran˝y browarniczej
czy poszczególnych segmentów przemys∏u lekkiego. Porównujàc cyklicznoÊç po-
szczególnych bran˝ z punktu widzenia zwiàzku mi´dzy stopà zwrotu z indeksów
bran˝owych a realnym tempem zmian poszczególnych zmiennych makroekono-
micznych w roku nast´pnym, trzeba zauwa˝yç, ˝e zdecydowanie defensywny
charakter ma sektor bankowy, natomiast cyklicznoÊç bran˝y przemys∏owej i bu-
dowlanej jest zró˝nicowana w zale˝noÊci od typu czynnika makroekonomicznego,
z którym owa stopa zwrotu jest zestawiana.

11. Lata cykliczne i defensywne w Êwietle premii bankowej

Wiedzàc o tym, ˝e indeks sektora bankowego ma charakter defensywny, mo˝na
dokonaç podzia∏u badanego okresu na lata cykliczne i defensywne. Mo˝na przy-
jàç, ˝e przez rok defensywny rozumieç si´ b´dzie taki, w którym stopa zwrotu
z indeksu bran˝y bankowej kszta∏tuje si´ na korzystniejszym poziomie ni˝ sto-
pa zwrotu z ogólnego Indeksu Cenowego. W analizowanym okresie by∏o 6 takich
lat: 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. Innymi s∏owy, we wszystkich tych
6 przypadkach premia bankowa ukszta∏towa∏a si´ na dodatnim poziomie. Mia-
∏y one wi´c charakter defensywny. W przypadku wszystkich pozosta∏ych lat
mieliÊmy do czynienia z ujemnà premià bankowà, czyli pojawieniem si´ sytuacji
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typowej dla roku cyklicznego. Latami cyklicznymi by∏y wi´c: 1995, 1997, 2003
i 2004.

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e Êrednie realne tempo zmian PKB, wyst´pujàce bezpo-
Êrednio po roku cyklicznym, kszta∏towa∏o si´ na wy˝szym poziomie ni˝ analogicz-
ne tempo majàce miejsce po roku defensywnym (tabela 1). Z analogicznà sytuacjà
mieliÊmy do czynienia w przypadku innych ni˝ PKB charakterystyk poziomu
aktywnoÊci gospodarczej. Do charakterystyk tych zaliczono: realne tempo zmian
konsumpcji prywatnej, konsumpcji publicznej oraz nak∏adów inwestycyjnych.
Okazuje si´ wi´c, ˝e silne na tle innych indeksów bran˝owych zachowanie indek-
su bran˝y bankowej stanowi zapowiedê kszta∏towania si´ realnych zmiennych ma-
kroekonomicznych na mniej korzystnym poziomie ni˝ sytuacja, w której zacho-
wanie indeksu bankowego jest gorsze od zachowania innych indeksów bran˝owych.

12. Premia bankowa a o˝ywienie i och∏odzenie gospodarcze

Zwiàzki mi´dzy koniunkturà na rynku akcji a poziomem aktywnoÊci gospodar-
czej rozpatrywane sà zasadniczo z pewnym przesuni´ciem czasowym. Najcz´Êciej
bada si´ relacje mi´dzy stopà zwrotu z indeksu gie∏dowego w roku T a realnym
tempem zmian PKB w roku T+1. Je˝eli mamy do czynienia z premià bran˝o-
wà, to mo˝na dodatkowo zbadaç zwiàzek mi´dzy np. poziomem premii bankowej
a zmianà realnego tempa zmian PKB w tym samym roku. Warto przypomnieç,
˝e w roku, w którym dochodzi do poprawy realnego tempa zmian PKB w sto-
sunku do roku poprzedniego, mamy do czynienia z o˝ywieniem gospodarki. Je-
Êli zaÊ tempo to pogarsza si´, wówczas mówimy o gospodarczym och∏odzeniu. Z ba-
daƒ wynika, ˝e we wszystkich latach och∏odzenia gospodarczego wyst´powa∏a
dodatnia premia bankowa. Z kolei w 4 na 5 przypadków o˝ywienia gospodarcze-
go mieliÊmy do czynienia z premià ujemnà.

13. Premia bankowa a polityka pieni´˝na

Ten przyk∏ad wyraênie pokazuje, ˝e szczególnie silne zachowanie akcji sektora
bankowego na tle kursów akcji innych bran˝ ma miejsce w latach och∏odzenia
gospodarczego. Dzieje si´ tak, gdy˝ och∏odzenie gospodarcze zwi´ksza szans´ na
obni˝ki stóp procentowych przez bank centralny w przysz∏oÊci. Natomiast w ro-
ku gospodarczego o˝ywienia pojawia si´, z regu∏y ujemna, premia bankowa. Ak-
cje banków notowanych na WGPW zachowujà si´ wówczas gorzej ni˝ akcje spó∏-
ek reprezentujàcych inne sektory. Poprawa stanu gospodarki odzwierciedlona przez
przyÊpieszenie tempa wzrostu gospodarczego niesie ze sobà ryzyko podwy˝ki
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stóp procentowych. Okazuje si´ wi´c, ˝e akcje sektora bankowego wra˝liwe sà na
wszelkie informacje mogàce zmieniaç dotychczasowe oczekiwania dotyczàce przy-
sz∏ego charakteru polityki pieni´˝nej.

Rysunek 3. Âredni poziom premii bankowej w roku T na polskim rynku akcji
w zale˝noÊci od uwarunkowaƒ kredytowo-depozytowych w roku T–1 oraz od
charakteru polityki pieni´˝nej w roku T

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie bazy danych Gazety Gie∏dy Parkiet oraz bazy danych NBP.
Przez rok poprzedzony pesymizmem (optymizmem) rozumie si´ rok poprzedzony przewagà dynamiki
depozytów nad dynamikà kredytów (przewagà dynamiki kredytów nad dynamikà depozytów). Przez
rok ∏agodny (restrykcyjny) rozumie si´ rok, w którym ani razu nie dosz∏o do podwy˝ki stopy lombar-
dowej przez NBP (w którym dosz∏o przynajmniej do jednej podwy˝ki stopy lombardowej przez NBP).

Warto zwróciç w tym miejscu uwag´, i˝ lata, w których pojawia∏a si´ ujemna
premia bankowa, by∏y a˝ w 3 przypadkach na 4 latami, w których dochodzi∏o do
przynajmniej jednej podwy˝ki stóp procentowych przez krajowy bank centralny.
Z kolei, w przypadku lat defensywnych z tego typu sytuacjà mieliÊmy do czynie-
nia tylko w jednym roku na 6. Okazuje si´ wi´c, ˝e lata cykliczne – czyli takie,
w których mamy do czynienia z ujemnà premià bankowà – charakteryzujà si´
po pierwsze o˝ywieniem gospodarczym, a po drugie pojawieniem si´ sygna∏ów
Êwiadczàcych o rozpoczynaniu bàdê kontynuacji zaostrzenia polityki pieni´˝nej.
Z kolei, lata defensywne – czyli takie, w których wyst´puje dodatnia premia ban-
kowa – cechujà si´ pogorszeniem tempa zwrotu gospodarczego oraz pojawieniem
si´ decyzji sugerujàcych rozpoczynanie bàdê kontynuowanie procesu ∏agodzenia
polityki pieni´˝nej.
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14. 2005 rok na polskim rynku akcji

Dotychczasowy przebieg koniunktury na polskim rynku akcji w 2005 roku po-
twierdza powy˝sze wnioski. Wskazywa∏y one, ˝e powinniÊmy mieç do czynienia
w tym roku z och∏odzeniem gospodarczym. Nawet ministerstwo finansów obni-
˝y∏o prognoz´ wzrostu gospodarczego na 2005 rok z 3,7 do 3,0–3,5. Ponadto,
Rada Polityki Pieni´˝nej dokona∏a w tym roku kilku redukcji stóp procentowych.
W rezultacie wedle dotychczasowych danych premia bankowa kszta∏tuje si´ na
wyraênie dodatnim poziomie. Stanowi to zapowiedê stosunkowo niskiego pozio-
mu aktywnoÊci gospodarczej w 2006 roku.

Z przeprowadzonych w artykule badaƒ wynika, ˝e o ile po roku ujemnej
premii bankowej realne tempo zmian PKB kszta∏tuje si´ na poziomie 5,1%, o ty-
le po roku dodatniej premii wynosi 3,7%. Kszta∏towanie si´ w 2005 roku premii
bankowej na dodatnim poziomie sugeruje, ˝e realne tempo zmian PKB przybie-
rze w 2006 roku poziom zbli˝ony do bardziej 3,7% ni˝ do poziomu 5,1%. Z po-
dobnych za∏o˝eƒ wychodzi prawdopodobnie ministerstwo finansów, które w pro-
jekcie za∏o˝eƒ makroekonomicznych na 2006 rok przyj´∏o, i˝ w omawianym okresie
wzrost gospodarczy ukszta∏tuje si´ w naszym kraju na poziomie 4%.

Tabela 1. Ârednie realne tempo zmian danego wskaênika makroekonomicznego
w roku T+1 po roku ujemnej oraz po roku dodatniej premii bankowej w roku
T na polskim rynku akcji w latach 1995–2004

Wskaênik Po roku ujemnej Po roku dodatniej
makroekonomiczny premii bankowej premii bankowej

PKB 5,1 3,7
Konsumpcja prywatna 5,0 3,9
Konsumpcja publiczna 1,7 1,2
Nak∏ady inwestycyjne 12,2 3,7

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie bazy danych Gazety Gie∏dy Parkiet oraz bazy danych GUS.

15. CyklicznoÊç bran˝ w kontekÊcie decyzji banku centralnego

Jednà z metod badania cyklicznoÊci poszczególnych bran˝ stanowi analiza sposobu
reakcji konkretnych indeksów bran˝owych na decyzje banku centralnego, polega-
jàce na obni˝eniu bàdê podwy˝szeniu stopy lombardowej. Aby w sposób matema-
tyczny wyraziç skal´ owego wp∏ywu, nale˝y przede wszystkim obliczyç Êredni po-
ziom rocznej stopy zwrotu z danego indeksu w 3 miesiàcach: w miesiàcu M–12
(tzn. w 12. miesiàcu przed decyzjà NBP), w miesiàcu M+12 (tzn. w 12. miesiàcu
po decyzji) oraz w miesiàcu M (tzn. w miesiàcu decyzji). Okazuje si´ przede
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wszystkim, ˝e w okresie 12 miesi´cy po obni˝ce dochodzi do poprawy, zaÊ w okresie
12 miesi´cy po podwy˝ce do pogorszenia rocznej stopy zwrotu (zob. tabela 2 i 3).

Skala owej poprawy bàdê pogorszenia jest jednak w przypadku poszczegól-
nych indeksów bran˝owych bardzo zró˝nicowana. Mo˝na zauwa˝yç, ˝e z najsil-
niejszà reakcjà na decyzje banku centralnego mamy do czynienia w przypadku
sektora TMT, zw∏aszcza jego segmentu informatycznego. Skala reakcji w przy-
padku indeksu przemys∏owego, jak równie˝ budowlanego, jest nieco mniejsza. Naj-
s∏absza reakcja charakterystyczna jest z kolei dla indeksu bran˝y bankowej.

To zró˝nicowanie si∏y reakcji mo˝e byç wyt∏umaczone Êrednià wielkoÊcià
spó∏ki gie∏dowej z poszczególnych bran˝. Trzeba w tym miejscu zaznaczyç, ˝e jak
to wynika z badaƒ, bardziej wra˝liwe na decyzje banku centralnego sà akcje
spó∏ek ma∏ych ni˝ spó∏ek du˝ych. Ma to zwiàzek z odmiennà strukturà pasywów
przedsi´biorstw du˝ych i ma∏ych. W przypadku tych pierwszych udzia∏ kredytów
bankowych jest znaczàco ni˝szy. Ni˝sza jest wi´c te˝ skala uzale˝nienia wyników
finansowych przedsi´biorstwa od zmian stóp procentowych i w konsekwencji –
zmian kosztów finansowych.

Tabela 2. Ârednia roczna stopa zwrotu z poszczególnych indeksów gie∏dowych
w 12. miesiàcu przed podj´ciem decyzji o obni˝ce stopy lombardowej przez
NBP (M–12), w 12. miesiàcu po niej (M+12) oraz w miesiàcu tej decyzji (M)
w latach 1995–2004

Nazwa bran˝y Miesiàc M–12 Miesiàc M Miesiàc M+12 Skala poprawy
Banki 7,53 2,7 20,33 17,63
TMT 22,62 –40,24 30,74 70,98
Przemys∏ 2,14 –16,73 63,27 80
Budownictwo –2,42 –32,7 23,09 55,79

Przez skal´ poprawy rozumie si´ ró˝nic´ mi´dzy rocznà stopà zwrotu w miesiàcu M+12 a rocznà
stopà zwrotu w miesiàcu M.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie bazy danych Gazety Gie∏dy Parkiet oraz bazy danych NBP.

Fakt, i˝ na gie∏dzie warszawskiej notowane sà g∏ównie akcje du˝ych ban-
ków, z których wiele wchodzi w sk∏ad WIG 20 powoduje, ˝e Êrednia wielkoÊç
spó∏ki z sektora bankowego jest wy˝sza ni˝ z sektorów niefinansowych. Okazu-
je si´ wi´c po raz kolejny, ˝e sektor bankowy ma charakter defensywny. Mo˝na
równie˝ zauwa˝yç, ˝e sektorami defensywnymi – tzn. takimi, w przypadku któ-
rych skala reakcji rocznej stopy zwrotu na decyzje banku centralnego jest sto-
sunkowo nieznaczna – sà tak˝e niektóre sektory niefinansowe. Chodzi tu np.
o indeksy przemys∏u odzie˝owego, spo˝ywczego czy te˝ ochrony zdrowia. Tego
typu zjawisko jest typowe tak˝e dla krajów o bardziej dojrza∏ej gospodarce ryn-
kowej i silniej rozwini´tym rynku kapita∏owym.
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Tabela 3. Ârednia roczna stopa zwrotu z poszczególnych indeksów gie∏dowych
w 12. miesiàcu przed podj´ciem decyzji o podwy˝ce stopy lombardowej przez
NBP (M–12), w 12. miesiàcu po niej (M+12) oraz w miesiàcu tej decyzji (M)
w latach 1995–2004

Nazwa bran˝y Miesiàc M–12 Miesiàc M Miesiàc M+12 Skala pogorszenia
Banki 39,33 28,35 –2,43 30,78
TMT 39,57 82,69 –19,8 102,49
Przemys∏ -2,98 28,21 –22,8 51,01
Budownictwo 9,15 31,01 –33,12 64,13

Przez skal´ pogorszenia rozumie si´ ró˝nic´ mi´dzy rocznà stopà zwrotu w miesiàcu M+12 a rocznà
stopà zwrotu w miesiàcu M.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie bazy danych Gazety Gie∏dy Parkiet oraz bazy danych NBP.

16. Polityczne uwarunkowania wahaƒ cyklicznoÊci bran˝

Rozpatrujàc problem cyklicznoÊci poszczególnych bran˝, trzeba równie˝ nawiàzaç
do problematyki tzw. cyklu prezydenckiego w USA. Jego d∏ugoÊç wynosi 4 lata.
Cykl ten trwa od 1 roku po poprzednich wyborach do roku wyborów kolejnych. Bioràc
to pod uwag´, przez rok numer 1 rozumie si´ 1 rok po wyborach, przez rok numer 2
drugi rok po nich, przez rok numer 3 rok przedwyborczy, a przez rok numer 4 rok
wyborczy. Rzàdzàca administracja dà˝y do tego, aby doprowadziç do jak najlepszych
wyników gospodarczych w roku wyborczym, co jak pokazujà wyniki empiryczne,
z regu∏y udaje si´. Najlepszy poziom wskaêników aktywnoÊci gospodarczej wyst´-
puje w roku wyborczym, a najgorszy ma miejsce w roku przedwyborczym.

Tabela 4. Âredni poziom premii bran˝owej dla poszczególnych bran˝ na pol-
skim rynku akcji w poszczególnych latach cyklu prezydenckiego w USA w la-
tach 1995–2004

Nazwa bran˝y Banki TMT Przemys∏ Budownictwo
Rok I 0,4 –17,5 4,0 5,4
Rok II 40,4 –13,1 1,1 –5,3
Rok III –29,1 –2,7 13,8 –19,9
Rok IV –4,5 45,9 –1,5 –12,7

Przez rok I rozumie si´ pierwszy rok po wyborach, przez rok II – drugi rok po wyborach, przez rok
III – rok przedwyborczy, przez rok IV – rok wyborów.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie bazy danych Gazety Gie∏dy Parkiet.

Cykl prezydencki ma swoje mi´dzynarodowe implikacje. W bardzo wielu
krajach dzieje si´ tak, ˝e najlepszy dla gospodarki jest rok wyborów prezydenc-
kich w USA, a najgorszy rok bezpoÊrednio przede tymi wyborami. Rynek akcji
jest, jak wiadomo, barometrem przysz∏oÊci i wyst´puje korelacja dodatnia pomi´-
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dzy koniunkturà na owym rynku w roku T a realnym tempem zmian PKB w ro-
ku T+1. Skoro wi´c wiadomo, i˝ nie tylko w USA, ale tak˝e w wielu innych kra-
jach Êwiata najgorszy dla gospodarki jest rok przedwyborczy, to powinno znaleêç
to swoje odzwierciedlenie na rynku akcji w roku numer 2. Chodzi tu nie tylko
o to, ˝e stopa zwrotu z indeksu gie∏dowego kszta∏tuje si´ w owym roku na naj-
gorszym poziomie w ramach ca∏ego cyklu prezydenckiego, ale te˝ o pewne inne
konsekwencje. Majà one charakter bran˝owy. Skoro bowiem stan aktywnoÊci go-
spodarczej jest w roku numer 3 bardzo s∏aby, to w roku numer 2 szczególnie s∏a-
bo powinny zachowywaç si´ kursy akcji spó∏ek cyklicznych, a szczególnie mocno
kursy akcji spó∏ek defensywnych. W toku dotychczasowych rozwa˝aƒ ustalono,
˝e sektorem defensywnym jest w naszym kraju sektor bankowy. Z tego punktu
widzenia nie powinien dziwiç fakt, i˝ w roku numer 2 najwy˝szy poziom przyj-
muje premia bran˝owa obliczona dla sektora bankowego, czyli tzw. premia ban-
kowa (tabela 4). Premie bran˝owe obliczone z kolei dla sektorów silnie cyklicz-
nych, w tym dla segmentu TMT, kszta∏tujà si´ na ujemnym poziomie.

Z odmiennà sytuacjà mamy do czynienia w roku numer 3. Poniewa˝ w tym
okresie uczestnicy rynku akcji dyskontujà wysokie realne tempo zmian PKB
w roku wyborczym, to jest jasne, ˝e w roku numer 3 szczególnie mocno powinny
zachowywaç si´ kursy akcji spó∏ek cyklicznych, a wyjàtkowo s∏abo kursy akcji
spó∏ek defensywnych. Z tego typu prawid∏owoÊcià mamy faktycznie do czynienia.
W roku numer 3 premia bankowa kszta∏tuje si´ na wyraênie ujemnym poziomie,
natomiast silnie dodatni poziom przyjmujà premie bran˝owe obliczane dla wielu
sektorów przemys∏owych majàcych generalnie charakter cykliczny. Okazuje si´
wi´c równie˝, ˝e problem cyklicznoÊci i defensywnoÊci poszczególnych bran˝
zwiàzany jest wyraênie tak˝e z przebiegiem cyklu prezydenckiego w USA oraz
jego implikacjami dla naszego kraju.

17. Kredytowo-depozytowe uwarunkowania roku cyklicznego
i defensywnego

Z dotychczasowych badaƒ wynika generalnie, i˝ charakter defensywny banków
powoduje, ˝e w roku przed wysokim realnym tempem zmian PKB premia ban-
kowa kszta∏tuje si´ na niskim poziomie, zaÊ w roku przed niskim realnym tem-
pem zmian PKB premia ta przyjmuje wysoki poziom. Nale˝y zastanowiç si´, ja-
kie czynniki powodujà, i˝ owa premia przyjmuje poziom ujemny bàdê dodatni.
Mówiàc inaczej, b´dzie mo˝na wówczas okreÊliç, jakie sà przyczyny tego, i˝ w da-
nym roku lepiej zachowujà si´ kursy akcji spó∏ek cyklicznych bàdê defensyw-
nych. Jednà z mo˝liwoÊci jest sprawdzenie wysokoÊci Êredniego poziomu ró˝nicy
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mi´dzy dynamikà kredytów a dynamikà depozytów w roku poprzedzajàcym po-
jawienie si´ ujemnej oraz dodatniej premii bankowej. B´dzie mo˝na wówczas za-
stanowiç si´ nad tym, czy poziom owego wskaênika kredytowo-depozytowego zwià-
zany jest w jakiÊ sposób z tym, ˝e rok nast´pny ma charakter cykliczny bàdê
defensywny (rysunek 4).

Rysunek 4. Ró˝nica mi´dzy dynamikà kredytów a dynamikà depozytów w ro-
ku T–1 poprzedzajàcym dodatnià oraz ujemnà premi´ bankowà w roku T na
polskim rynku akcji w latach 1995–2004

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie bazy danych Gazety Gie∏dy Parkiet oraz bazy danych NBP.

Okazuje si´, ˝e faktycznie z tego typu prawid∏owoÊciami mamy do czynie-
nia przed rokiem cyklicznym – wyst´puje przewaga dynamiki kredytów nad dy-
namikà depozytów. Natomiast przed rokiem defensywnym sytuacja cz´sto bywa
odmienna, tzn. dynamika depozytów jest wi´ksza ni˝ dynamika kredytów. Pró-
bujàc odpowiedzieç na pytanie o przyczyny powy˝szych tendencji, nale˝y nawià-
zaç do problemu oczekiwaƒ zwiàzanych z przysz∏ymi decyzjami w zakresie poli-
tyki pieni´˝nej. Rok defensywny poprzedzony jest jak ju˝ wy˝ej stwierdzono, bardzo
cz´sto przewagà dynamiki depozytów nad dynamikà kredytów. Tego typu sytu-
acja kredytowo-depozytowa oznacza przewag´ postaw pesymistycznych ze strony
klientów banków komercyjnych. Sà oni bowiem bardziej sk∏onni gromadziç oszcz´d-
noÊci na rachunkach bankowych ni˝ zaciàgaç kredyty. Ów pesymizm prowadzi
do pojawienia si´ w roku nast´pnym dodatniej premii bankowej.

Przewaga nastrojów pesymistycznych ma wi´kszy wp∏yw na obni˝enie stóp
procentowych przez bank centralny. Z odmiennà sytuacjà mamy do czynienia
w przypadku przewagi dynamiki kredytów nad dynamikà depozytów. Wówczas
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bowiem przewa˝ajà nastroje optymistyczne. Klienci banków sà bardziej sk∏onni
zaciàgaç kredyty ni˝ zak∏adaç lokaty bankowe. Optymizm rodzi obaw´ o to, ˝e
podwy˝szony zostanie poziom stóp procentowych przez bank centralny, co szcze-
gólnie negatywnie odbija si´ na zachowanie kursów akcji banków. Pojawia si´
wówczas najcz´Êciej ujemna premia bankowa.

18. Uproszczony model roku cyklicznego i defensywnego

Na podstawie przeprowadzonych badaƒ mo˝na sformu∏owaç generalne wnioski
dotyczàce charakteru czynników wyprzedzajàcych, towarzyszàcych oraz opóênio-
nych w odniesieniu do roku cyklicznego oraz roku defensywnego. Przez rok cy-
kliczny rozumie si´ ten, w którym premia bankowa przyjmuje charakter ujem-
ny. Rok defensywny, z kolei, to rok bankowej premii dodatniej. Rok cykliczny
poprzedzony jest optymizmem kredytowo-depozytowym roku T–1, który prowa-
dzi do polepszenia realnego tempa zmian PKB w roku T, czemu towarzyszy cz´-
sto zapoczàtkowanie bàdê kontynuacja restrykcyjnej polityki pieni´˝nej. W kon-
sekwencji w roku T+1 mamy do czynienia z wysokim realnym tempem zmian
podstawowych wskaêników aktywnoÊci gospodarczej, w tym PKB.

Rok defensywny poprzedzony jest z regu∏y pesymizmem kredytowo-depozy-
towym w roku T–1. W rezultacie w roku T mamy do czynienia z och∏odzeniem
gospodarczym, któremu towarzyszy rozpocz´cie bàdê kontynuacja procesu ∏agodze-
nia krajowej polityki pieni´˝nej. Rok T+1 przynosi natomiast niski, w uj´ciu
realnym, poziom wskaêników aktywnoÊci gospodarczej, w tym PKB. Sytuacja na
polskim rynku akcji w 2005 roku wyraênie pokazuje, ˝e jest to rok defensywny.
Premia bankowa przyjmuje dotychczas poziom wysoce dodatni. Rok ten poprzedzo-
ny zosta∏ przewagà dynamiki depozytów nad dynamikà kredytów. W samym ro-
ku defensywnym, czyli w 2005 roku dochodzi do och∏odzenia gospodarczego, zaÊ
RPP obni˝a oficjalne stopy procentowe. Analiza tegorocznych procesów na pol-
skim rynku akcji wyraênie potwierdza zasadnoÊç omawianych wy˝ej wniosków
prezentujàcych makroekonomiczny charakter uwarunkowaƒ roku defensywnego.

19. Wnioski koƒcowe

Pomi´dzy stopà zwrotu z indeksów bran˝owych w roku T a realnym tempem
zmian PKB w roku T+1 wyst´puje na polskim rynku akcji korelacja dodatnia.
Poszczególne bran˝e sà jednak w ró˝nym stopniu zwiàzane z przysz∏ym pozio-
mem aktywnoÊci gospodarczej. Zdecydowanie najbardziej defensywny charakter
ma sektor bankowy. Pozosta∏e sektory sà bardziej cykliczne. Zaobserwowano, ˝e
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z o wiele wy˝szà stopà zwrotu mamy do czynienia w roku poprzedzajàcym o˝y-
wienie gospodarcze oraz wysokie realne tempo zmian PKB ni˝ w roku poprzedza-
jàcym och∏odzenie gospodarcze oraz niskie realne tempo zmian tego wskaênika.

Po drugie, akcje spó∏ek budowlanych wykazujà szczególnie silny zwiàzek
z przysz∏ymi tendencjami w zakresie nak∏adów inwestycyjnych. Kursy akcji spó∏-
ek przemys∏owych charakteryzujà si´, z kolei, wysokà pozytywnà korelacjà z przy-
sz∏ym realnym tempem zmian eksportu.

Po trzecie, przez rok cykliczny rozumie si´ rok ujemnej, zaÊ przez rok de-
fensywny – rok dodatniej premii bankowej. W roku ujemnej premii bankowej do-
chodzi do o˝ywienia gospodarczego. Polityka pieni´˝na prowadzona przez NBP
ma wówczas charakter ∏agodny. Z kolei w roku dodatniej premii bankowej poja-
wia si´ och∏odzenie gospodarcze, a wspomniana wy˝ej polityka ma z regu∏y cha-
rakter restrykcyjny.

Po czwarte, cyklicznoÊç poszczególnych bran˝ mo˝na badaç, analizujàc
sposób reakcji poszczególnych indeksów bran˝owych na decyzje banku central-
nego. Okazje si´, ˝e najwi´kszà skalà reakcji cechujà si´ sektory niefinansowe,
zaÊ o wiele mniejszym bran˝a bankowa. W drugim rok cyklu prezydenckiego za-
obserwowaç mo˝na na polskim rynku akcji przewag´ sektorów defensywnych,
wyra˝onà przez ukszta∏towanie si´ dodatniej premii bankowej. Z kolei, w roku
przedwyborczym dostrzegana jest przewaga sektorów cyklicznych. Premia ban-
kowa kszta∏tuje si´ wówczas na ujemnym poziomie.
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Rating kredytowy. Praktyczne aspekty implementacji
wewn´trznych modeli oceny ryzyka kredytowego
– przyk∏ad Polski

1. Wprowadzenie

W powszechnej opinii przyjmuje si´, ˝e dotychczasowe doÊwiadczenia zwiàzane
z szacowaniem ryzyka kredytowego przez banki komercyjne, mimo niewàtpli-
wego post´pu w tym zakresie, nie sà satysfakcjonujàce. Co prawda, w teorii
przedmiotu ciàgle tworzone sà nowe modele, a w Êlad za tym w systemach ban-
kowych wprowadza si´ coraz subtelniejsze i bardziej kompleksowe procedury
mierzenia ryzyka kredytowego, to jednak analizujàc dane statystyczne, dotyczà-
ce jakoÊci portfeli kredytowych banków, nie widaç istotnego w tym zakresie prze-
∏omu. Mo˝na to dostrzec, obserwujàc choçby struktur´ ekspozycji kredytowych
ró˝nych krajów (a tak˝e w ich obr´bie, porównujàc wyniki poszczególnych ban-
ków).

Jakkolwiek porównania nie sà mo˝liwe i czytelne w zupe∏noÊci (z powodu
m.in. odmiennoÊci gospodarek, stanu koniunktury, uwarunkowaƒ systemowych
czy regulacji normatywnych w zakresie ryzyka kredytowego), tym niemniej wska-
zujà ogólne trendy rozwojowe. Te zaÊ, jak ju˝ wspomniano, nie nastrajajà zbyt
optymistycznie, bioràc pod uwag´ jedynie Êrednie poziomy udzia∏u ekspozycji za-
gro˝onych w krajach Unii Europejskiej, a na tym tle wyniki polskiego sektora
bankowego (por. rysunki 1 i 2). Co prawda, w Polsce w ostatnim okresie (mowa
jest o 2004 roku oraz pierwszej po∏owie 2005 roku) nastàpi∏ w tym wzgl´dzie po-
st´p (spadek udzia∏u ekspozycji zagro˝onych o ok. 8 p.p.), ale by∏ to bardziej sku-
tek zmian ogólnosystemowych – w tym ∏agodniejszych kryteriów kwalifikacji
ekspozycji zagro˝onych – ani˝eli doskonalenia procedur wewnàtrzbankowych i dys-
cypliny w tym wzgl´dzie.



Rysunek 1. Udzia∏ ekspozycji zagro˝onych w ekspozycjach ogó∏em w wybra-
nych krajach „starej Unii Europejskiej” (stan na koniec 2003 roku)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie European Central Bank, EBC Banking data tables 2004;
M. S. Wiatr, M. Miko∏ajczyk, Systemy identyfikacji i szacowania ryzyka kredytowego. Próba porów-
nania regulacji polskich i zagranicznych, SGH, Warszawa 2004.

Rysunek 2. Udzia∏ ekspozycji zagro˝onych w ekspozycjach ogó∏em w wybra-
nych krajach „nowej Unii Europejskiej” (stan na koniec 2003 roku)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie European Central Bank, EBC Banking data tables 2004;
M. S. Wiatr, M. Miko∏ajczyk, Systemy identyfikacji..., op. cit.
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Te ogólne oceny stanu zarzàdzania w zakresie ryzyka kredytowego – wbrew
wyst´pujàcym jeszcze niedawno poglàdom o jego (i odpowiednio: kredytu) zani-
kowym znaczeniu dla gospodarki banków – wskazujà w∏aÊnie na wag´ i aktual-
noÊç problematyki. Zosta∏y te˝ one odpowiednio wyartyku∏owane w nowych za-
leceniach Komitetu Bazylejskiego (tzw. Bazylea II)1. Nie wchodzàc tu w szerokie
i z∏o˝one aspekty nowego podejÊcia do kwestii wdra˝ania zalecanych przez Ko-
mitet standardów i metod pomiaru ryzyka kredytowego, w tym opracowaniu skon-
centrujemy uwag´ na zmianach systemowych dotyczàcych stosowania ratingu kre-
dytowego w wybranym banku komercyjnym, funkcjonujàcym w Polsce. Jest to
przyk∏ad rozwiàzania wychodzàcego naprzeciw owym zaleceniom co do budowy
tzw. wewn´trznych modeli ryzyka kredytowego. DoÊwiadczenia w stosowaniu wspo-
mnianego modelu ratingu mogà pos∏u˝yç jako punkt wyjÊcia dla opracowania no-
wych, doskonalszych w tym wzgl´dzie mutacji, zw∏aszcza ˝e kwestie ratingu kre-
dytowego sà te˝ ostatnio cz´stym tematem rozwa˝aƒ na gruncie literatury
przedmiotu2.

2. Model ratingu w polskim systemie bankowym

2.1. Funkcje i zakres stosowania modelu

Charakteryzowany tu system ratingowy opiera si´ na badaniu zdolnoÊci kredy-
towej, dajàc obraz prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci czy te˝, ÊciÊlej okreÊla-
jàc, nie wywiàzywania si´ z warunków umowy kredytowej przez kredytobiorc´
(PD – Probability of Default). W swoim zamyÊle ma on spe∏niaç konkretne funk-
cje zarzàdcze:

1) funkcj´ decyzyjnà – stwarzajàc racjonalne podstawy dla podejmowania
decyzji kredytowych w banku, tj. okreÊlajàc zakres potencjalnych kre-
dytobiorców o akceptowalnym poziomie ryzyka kredytowego,

2) funkcj´ kosztowo-cenowà – tworzàc odpowiednio zró˝nicowane klasy i ka-
tegorie ryzyka kredytowego, umo˝liwia ustalenie kosztów oczekiwanych
strat (standardowych kosztów ryzyka) i w konsekwencji prowadzenie jed-
nolitej, wystandaryzowanej polityki cenowej – w której sparametryzo-
wana mar˝a kredytowa jest adekwatna dla skali ryzyka kredytowego –
a tak˝e ustalanie niezb´dnych wymogów kapita∏owych (poziom kapita∏u
ekonomicznego),
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1 Szerzej na ten temat – International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards
– Basel 26 Juni 2004 http://www.bis.org/index.htm oraz P. Dziekoƒski, Nowa Bazylejska Umowa
Kapita∏owa, Materia∏y i Studia NBP, Zeszyt Nr 164, Warszawa 2003.

2 Jednà z pierwszych kompleksowych prac na ten temat w Polsce by∏o opracowanie D. Dziawgo, Cre-
dit – rating. Ryzyko i obligacje na mi´dzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1998.



3) funkcj´ analityczno-monitoringowà – stanowiàc baz´ dla pog∏´bionych
obserwacji i analiz rozwoju sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobior-
cy w toku kredytowania oraz reagowania w przypadku wystàpienia nie-
po˝àdanych tendencji w tym zakresie.

W istocie rzeczy funkcje te przek∏adajà si´ na komponenty klasycznego
systemu zarzàdzania ryzykiem kredytowym (identyfikacja, pomiar i sterowanie)
w uj´ciu jednostkowym (pojedynczego kredytobiorcy) oraz portfelowym (zagrego-
wanym).

Zakres wykorzystania opisywanego modelu jest ograniczony do Êrednich
i du˝ych klientów korporacyjnych o obrotach rocznych powy˝ej 1 mln euro, zaÊ
odmienne systemy ratingowe, ze wzgl´du na swà specyfik´, sà stosowane pod-
czas oceny przedsi´wzi´ç typu: project finance, finansowanie nieruchomoÊci, to-
warzystw leasingowych i finansowych, czystych holdingów, banków i paƒstw.

Wspomniany rating znajduje zastosowanie w nast´pujàcych okolicznoÊciach:
• przedk∏adania nowego wniosku kredytowego,
• prolongaty lub odnowienia kredytu bankowego,
• dokonywania monitoringu kredytowego wg standardowego trybu,
• znaczàcej zmiany we wspó∏pracy z klientem, np. opóênieƒ w regulowaniu

d∏ugu, dostarczaniu nieodpowiedniej jakoÊci informacji finansowej,
• zmian warunków umowy kredytowej – tzw. aneksowanie, np. zmiana for-

my prawnej klienta, przesuni´cie terminów sp∏at d∏ugu, zmiana struktu-
ry zabezpieczeƒ.

2.2. Konstrukcja systemu ratingowego

Ustalenie ratingu klienta odbywa si´ przez zastosowanie trzech podstawowych
elementów, gdzie wykorzystuje si´ ró˝ne kryteria oceny zwiàzane z tzw. hard
facts i soft facts (twarde i mi´kkie dane).

W tej cz´Êci opracowania wykorzystano procedury kredytowe wybranego
banku w Polsce.

Rating iloÊciowy (finansowy)

Rating finansowy na podstawie danych finansowych klienta (bilans, rachu-
nek strat i zysków, sprawozdanie z przep∏ywu Êrodków oraz inne) stwarza mo˝-
liwoÊç automatycznej oceny standingu – odzwierciedla on wiarygodnoÊç kredyto-
wà klienta w oparciu historyczne informacje finansowe (twarde dane), które dajà
si´ porównywaç i kwantyfikowaç.
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Rating jakoÊciowy (opisowy)

Rating jakoÊciowy klienta powstaje przez zastosowanie kryteriów pozafi-
nansowych o opisowej zawartoÊci informacyjnej (mi´kkie dane), dotyczàcych
obecnych i przysz∏ych zmian w spó∏ce oraz jej otoczeniu biznesowym.

Uzupe∏niajàce elementy oceny

Czynniki te wskazujà na mo˝liwe pogorszenie jakoÊci kredytowej i sà one
nakierowane na przysz∏oÊç oraz traktowane jako dodatkowe sygna∏y ostrzegaw-
cze, wskazujàce na zwi´kszone niebezpieczeƒstwo niewyp∏acalnoÊci (default) i da-
jàce podstawy do ewentualnej korekty ratingu. Po∏àczenie tych trzech grup kry-
teriów oceny daje indywidualny rating klienta (por. tabela 1).

Tabela 1. Przebieg i elementy procesu ratingu

Informacje iloÊciowe (finansowe) Informacje jakoÊciowe

Wprowadzanie danych / automatyczne ustalenie ratingu

Wst´pny rating finansowy klienta

Ewentualna udokumentowana

zmiana ratingu

Rating finansowy Rating jakoÊciowy

SYNTETYCZNY RATING KLIENTA – I poziom

Uzupe∏niajàce elementy – ustalenie sygna∏ów ostrzegawczych

ZMODYFIKOWANY RATING KLIENTA – II poziom

Ewentualna udokumentowana zmiana ratingu

SKORYGOWANY RATING KLIENTA – III poziom

Uwzgl´dnienie stosunków w∏asnoÊciowych

(grupy kapita∏owe) i ocen ratingów zewn´trznych

OSTATECZNY RATING KLIENTA – IV poziom

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Rating iloÊciowy (finansowy)

Rating finansowy jest ustalany w sposób automatyczny przez zastosowa-
nie wewn´trznego algorytmu przetwarzajàcego wartoÊci szeÊciu wskaêników fi-
nansowych w jednà wartoÊç, dajàcà odpowiednià kategori´ ryzyka za iloÊciowe
czynniki oceny (tabela 2).
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Tabela 2. Wagi wskaêników determinujàcych rating finansowy
Wskaêniki Wskaêniki

z rachunku zysków i strat z bilansu i wielkoÊci przychodów
Pokrycie Zwrot Pokrycie Kapita∏owy P∏ynnoÊci Przychody

d∏ugu z aktywów odsetek (Kapita∏ (Aktywa ogó∏em
(Cash flow (Wynik (EBITDA/ w∏asny/ obrotowe – (Przychody

z RZi S/ finansowy Odsetki) Aktywa Zapasy/ netto ze
Zobowiàzania brutto/ Ârednie ogó∏em) Pasywa bie˝àce sprzeda˝y)

ogó∏em – aktywa ogó∏em)
Ârodki

pieni´˝ne)
25% 20% 15% 20% 15% 5%

Wst´pny rating finansowy

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Dobór wskaêników oraz ich wagi zosta∏y ustalone na podstawie wyników
wielokryteryjnej analizy, dajàcej podstawy dla stworzenia najbardziej progno-
stycznej konstrukcji modelu ratingu finansowego. Jak z niego wynika, pierwsza
grupa kryteriów (uznawanych za dynamiczne) stanowi 60%, zaÊ pozosta∏e 40%
przypisuje si´ tzw. kryteriom statycznym.

W innym nieco uj´ciu – wskaêniki wyp∏acalnoÊci krótko- (p∏ynnoÊci) i d∏u-
goterminowej (kapita∏owy i pokrycia) stanowià prawie 2/3 ca∏oÊci ocen; poziom
rentownoÊci mierzy si´ zaÊ jednym wskaênikiem – ROA (Return on Assets) o wa-
dze 1/5 ca∏oÊci.

Scalenie wartoÊci tych kryteriów dokonuje si´ poprzez odpowiedni pro-
gram komputerowy dajàcy wst´pny rating finansowy, który mo˝e byç skorygo-
wany (in plus i in minus) w szczególnych, udokumentowanych sytuacjach.

Pogorszenie (obni˝enie) kategorii ratingu mo˝e mieç miejsce m.in. w na-
st´pujàcych sytuacjach:

• niewiarygodnoÊci ratingu na skutek „kreatywnej”/„agresywnej” rachun-
kowoÊci,

• niezadowalajàcej jakoÊci sprawozdaƒ finansowych oraz ocen audytu,
• negatywnych informacji otrzymanych po zamkni´ciu okresu sprawozdaw-

czego,
• skróconego/niekompletnego okresu rozliczeƒ z urz´dem skarbowym.
Z kolei poprawa (podwy˝szenie) kategorii ratingu jest mo˝liwa w sytu-

acjach:
• pozytywnych informacji otrzymanych po zamkni´ciu okresu sprawozdaw-

czego,
• jednoznacznych trendów poprawy na podstawie ocen skróconego okresu

finansowego.
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Rating jakoÊciowy (opisowy)

Generalnie rating jakoÊciowy, jak sama nazwa wskazuje, skoncentrowany
jest na ocenie kredytobiorcy z punktu widzenia:

1) jego otoczenia biznesowego (rynku zaopatrzeniowego i zbytu, instytu-
cjonalnych uwarunkowaƒ dzia∏alnoÊci),

2) jego efektywnoÊci i sprawnoÊci organizacyjnej,
3) sprawnoÊci systemu zarzàdzania.
Chodzi tu o analiz´ tych elementów dzia∏alnoÊci i ryzyka, które nie sà

mo˝liwe do uj´cia w sprawozdawczoÊci finansowej (ratingu iloÊciowym). Jedno-
czeÊnie przyjmuje si´ tu, ˝e oba sk∏adniki ratingu: iloÊciowy i jakoÊciowy logicz-
nie si´ uzupe∏niajà, w zwiàzku z czym nieuzasadnione by∏oby, gdyby istnia∏a
mi´dzy nimi du˝a rozbie˝noÊç. Ró˝nica ta, przekraczajàca cztery kategorie ryzy-
ka, wymaga wi´c odpowiedniego uzasadnienia, poniewa˝ mo˝e tu dochodziç do
Êwiadomej manipulacji ratingiem.

W tym zakresie wykorzystuje si´ kryteria oceny, majàce w wi´kszoÊci jed-
nakowe wagi (tabela 3).

Tabela 3. Kryteria ratingu jakoÊciowego i ich wagi
Zarzàdzanie System ksi´gowy Wyposa˝enie Rynek i pozycja

i struktura w∏asnoÊci i sprawozdawczoÊç i system IT na rynku
Wykszta∏cenie Ksi´gowoÊç NowoczesnoÊç Rozwój rynku
DoÊwiadczenie i Planowanie wyposa˝enia
Kompetencje Pozycja rynkowa

JakoÊç planowania
Polityka informacyjna
w stosunku do banku JakoÊç sprawozdaƒ

finansowych
Struktura w∏asnoÊci

wÊród kadry
zarzàdzajàcej

30% 30% 10% 30%
RATING JAKOÂCIOWY

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Bardziej szczegó∏owo kwestie oceny czynników jakoÊciowych sà umieszczo-
ne w postaci pytaƒ dajàcych jednoznaczne odpowiedzi, pozwalajàce na ich war-
toÊciowanie przy pomocy znanego bankowi algorytmu (tabela 4).
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Tabela 4. Algorytm oceny czynników jakoÊciowych
Struktura zarzàdzania i w∏asnoÊci

Ocena biznesu/spó∏ki B.db. Db. Ârednia > Êredniej Z∏a Brak informacji
i wiedzy technicznej
Dost´pnoÊç informacji B.db. Db. > Êredniej Brak informacji
dla banku
Kapita∏ w∏asny Tak Nie Brak informacji
w r´kach zarzàdu > 5%

System ksi´gowy i sprawozdawczoÊç
Czy istnieje business plan, Tak Tak, lecz... Nie Brak informacji
plan finansowy i czy sà
wykorzystywane w zarzàdzaniu
Jak firma realizuje plany Tak Zwykle tak Cz´sto du˝e Brak informacji

i przekracza odst´pstwa
Czy roczne sprawozdania Tak Nie Brak informacji
finansowe sà audytowane

Wyposa˝enie i system IT
Ocena nowoczesnoÊci B.db. Db. Ârednia > Êredniej Z∏a Brak informacji
wyposa˝enia (budynki,
biura, urzàdzenia),
systemów
informatycznych oraz
potrzeb inwestycyjnych

Rynek i pozycja na rynku
Ocena sytuacji w segmencie B.db. Db. Ârednio <Êredniej Z∏a Brak
rynku firmy (poda˝ / popyt informacji
si∏a nabywcza, tendencje
cenowe)
Pozycja rynkowa firmy Lepsza ni˝ Porównywalna S∏absza Brak informacji
(technologia, konkurentów
konkurencyjnoÊç, rozwój,
produkt na tle konkurencji)

èród∏o: opracowanie w∏asne.

W wyniku scalenia punktacji scoringu obu ratingów ustalany jest (automa-
tycznie) tzw. syntetyczny ratring klienta, okreÊlany jako I poziom ratingu. W tym
miejscu warto podkreÊliç, i˝ znaczenie czynników iloÊciowych(finansowych) i jako-
Êciowych (opisowych) nie jest sta∏e – zmienia si´ adekwatnie do wielkoÊci kre-
dytobiorcy, mierzonej wartoÊcià osiàganej sprzeda˝y. Najwi´ksze znaczenie przy-
biera rating finansowy w odniesieniu do firm o obrotach rocznych powy˝ej 750 mln
euro (relacja ratingu finansowego do jakoÊciowego 2:1), zaÊ ma on charakter zrów-
nowa˝ony (relacja 1:1), gdy obroty kszta∏tujà si´ poni˝ej 2,5 mln euro. Jak stàd
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wynika, im mniejsza firma, tym wi´ksze znaczenie podczas jej oceny majà soft
facts (czynniki jakoÊciowe), i odwrotnie – dla ustalenia ratingu firm wi´kszych,
znaczenia nabierajà hard facts (twarde dane).

Uzupe∏niajàce elementy ratingu

Po ustaleniu I poziomu ratingu, wykorzystuje si´ tak˝e dodatkowe, wcze-
Êniej nie uwzgl´dniane informacje ze êróde∏ wewn´trznych banku lub obserwa-
cji relacji z klientem. Sà to tzw. sygna∏y ostrzegawcze i negatywne informacje,
prowadzàce do pogorszenia poziomu ratingu. Pozwalajà one na ustalenie II (zmo-
dyfikowanego) poziomu ratingu klienta.

Obni˝enie ratingu

Przyk∏adowe tego typu sygna∏y i informacje, skutkujàce modyfikacjami –
w ÊciÊle okreÊlonych ramach – ratingu przedstawiajà si´, jak w tabeli 5.

Tabela 5. Obni˝enie ratungu
O co najmniej jednà kategori´, lecz nie poni˝ej 8.

Ryzyko uzale˝nienia firmy od jednej osoby
Brak nast´pców zarzàdu
Istotne zmiany w zarzàdzie, szczególnie w warunkach regresu obrotów lub reorganizacji

O co najmniej dwie kategorie, lecz nie poni˝ej 8.
Wzrost zad∏u˝enia w ciàgu roku co najmniej o po∏ow´
Niekontrolowany, niezrównowa˝ony wzrost (np. zatrudnienia, niedostosowanie struktur
organizacyjnych lub finansowych)
Uzale˝nienie firmy od jednej osoby oraz brak nast´pców zarzàdu
Brak zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym
Niedostateczny zakres ubezpieczeƒ gospodarczych
W odniesieniu do koncernów i grup kapita∏owych:
• skomplikowana struktura w∏asnoÊciowa i kontroli,
• niejasne przep∏ywy pieni´˝ne w ramach podmiotów grupy (transfer kosztów, 

wzajemne po˝yczki, nieracjonalne us∏ugi)
O co najmniej trzy kategorie, lecz nie poni˝ej 8.

Nie wydanie opinii przez audytora, negatywna opinia
W odniesieniu do koncernów i grup kapita∏owych:
• bardzo skomplikowana struktura w∏aÊcicielska i kontrolna,
• trudne do przeÊledzenia lub nie dajàce si´ przeÊledziç przep∏ywy pieni´˝ne w ramach

struktury podmiotowej grupy (transfer kosztów, wzajemne po˝yczki, nieracjonalne
us∏ugi)

Nie wy˝ej ni˝ 7. kategoria
Opóêniona (o ponad 3 miesiàce po ustalonym ustawowo terminie) prezentacja
sprawozdaƒ finansowych

Nie wy˝ej ni˝ 8. kategoria
Przest´pstwo czekowe
Protest weksla
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Tabela 5. (cd.)
Wypowiedzenie umowy kredytowej/redukcja kredytów przez inny bank
Restrukturyzacja finansowa (aneksowanie umowy) wskutek problemów z wyp∏acalnoÊcià
Post´powanie sàdowe wobec zarzàdu
Opóênienia w regulowaniu wynagrodzeƒ pracowniczych
Wezwania do zap∏aty wobec kontrahentów handlowych
Opóênienia w obs∏udze d∏ugu (odsetek i rat kapita∏owych) w ciàgu ostatniego roku
(poza opóênieniami technicznymi)
Przymusowe Êciàganie zobowiàzaƒ podatkowych przez Urzàd Skarbowy
Niedozwolone przekroczenie limitu kredytowego w rachunku bie˝àcym

Nie wy˝ej ni˝ kategoria 8.
BezpoÊrednie spisanie w straty lub utworzenie cz´Êciowej rezerwy z ekonomicznych
przyczyn, np. spodziewanej lub rzeczywistej straty, wzglednie cz´Êciowego umorzenia
d∏ugu

Nie wy˝ej ni˝ 9. kategoria
Klient nie jest w stanie wywiàzaç si´ w pe∏ni ze zobowiàzaƒ kredytowych lub zalega
z obs∏ugà d∏ugu powy˝ej 3 miesi´cy lub wnioskuje o restrukturyzacj´ d∏ugu.
Nie stworzono rezerw celowych

Nie wy˝ej ni˝ 10. kategoria
Post´powanie upad∏oÊciowe lub dochodzenie wierzytelnoÊci na drodze sàdowej

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Wymienione sygna∏y wczesnego ostrzegania i informacje negatywne s∏u˝à
do modyfikacji wczeÊniej ustalonego syntetycznego ratingu, przy czym zasadà jest,
i˝ nie podlegajà one kumulacji. Decyduje ten element, który skutkuje najni˝szym
poziomem ratingu.

Fazy dodatkowych korekt ratingu (poziom III i IV)

W kolejnym etapie ustalania ratingu, w precyzyjnie okreÊlonych (nieuwzgl´d-
nionych we wczeÊniejszych fazach) okolicznoÊciach, tak wyznaczony II poziom mo-
˝e ulec dalszemu modyfikowaniu przy udziale analityka kredytowego, który na-
daje mu skorygowany rating klienta – III poziom. Najcz´Êciej wyst´pujàcymi
uzasadnieniami dla weryfikacji ratingu, w tej fazie jego ustalania, sà:

• wymagania statutowe, np. w zakresie ochrony konsumenta, praw anty-
monopolowych,

• naruszenia praw marketingowych, patentowych,
• ryzyko ekologiczne, np. w przypadku przedsi´wzi´ç inwestycyjnych,
• nadmierne zobowiàzania wobec spó∏ek koncernu i osób trzecich,
• zmiany w sprawozdawczoÊci nie odpowiednie dla analizy firmy.
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Ostateczny poziom (IV) ratingu

Jest on ustalany poprzez uwzgl´dnienie w ocenie struktury w∏asnoÊciowej
grupy kapita∏owej badanej firmy oraz ewentualnych ocen zewn´trznych agencji
ratingowych. Powstaje wi´c sytuacja niewyst´pujàca w odniesieniu do zdecy-
dowanej wi´kszoÊci klientów banku (zwykle nie funkcjonujà w ramach grupy
kapita∏owej i nie majà ratingu zewn´trznego). Wychodzi si´ tu z za∏o˝enia, ˝e ry-
zyko klienta jest w du˝ej mierze zdeterminowane przez pozycj´ grupy kapita∏o-
wej/koncernu. Odzwierciedleniem tego za∏o˝enia jest bezwzgl´dnie obowiàzujàca
zasada, i˝ rating cz∏onka grupy kapita∏owej nie mo˝e byç lepszy (wy˝szy) ani˝e-
li rating samej grupy. W razie owych dysproporcji w ratingach, ocen´ ratingowà
kredytobiorcy – cz∏onka grupy dostosowuje si´ do poziomu oceny ca∏ej grupy ka-
pita∏owej.

W przeciwnej sytuacji, tj. lepszej oceny grupy kapita∏owej ani˝eli kredyto-
biorcy jej cz∏onka, w zale˝noÊci od konkretnych uwarunkowaƒ – zwiàzanych
g∏ównie z pozycjà firmy w grupie, udzielanymi por´czeniami i gwarancjami przez
grup´, sposobem finansowania w grupie – mo˝liwe jest korygowanie (in plus)
wczeÊniejszych ocen do poziomu ratingu ca∏ej grupy, wzgl´dnie poni˝ej tego po-
ziomu o jednà lub dwie kategorie ratingowe.

W praktyce jeszcze rzadsze sà sytuacje mo˝liwoÊci korekty tak ustalonego
III poziomu ratingu przez uwzgl´dnienie ocen zewn´trznych agencji ratingo-
wych. Majà one bowiem zastosowanie w odniesieniu do klientów mi´dzynarodo-
wych i renomowanych grup kapita∏owych, przy czym stosuje si´ tu nast´pujàcà
hierarchi´ wa˝noÊci owych ocen:

S&P> Moody’s> Fitch.

Ponadto ogólnie przyj´tà zasadà jest, i˝ w przypadku du˝ych rozbie˝noÊci
w ratingu bankowym i zewn´trznym (o trzy kategorie i wi´cej), priorytet w przy-
znawaniu ratingu ma ocena zewn´trzna.

2.3. Klasyfikacja kategorii ratingowych

W rezultacie dokonywanych ocen powsta∏a klasyfikacja kategorii ryzyka, spoÊród
których 23 przypisuje si´ konkretne (na podstawie badaƒ matematyczno-staty-
stycznych) prawdopodobieƒstwo nie wywiàzywania si´ ze zobowiàzaƒ kredyto-
wych w ciàgu jednego roku – Expected Default Fraquency, odpowiednik zaleca-
nego w Bazylei II Probability of Default – PD (tabela 6).
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Tabela 6. Klasyfikacja kategorii ryzyka, wspó∏czynniki EDF oraz kryteria GINB
Kategoria Wspó∏czynnik EDF (w %) Kategoria ekspozycji wg kryteriów GINB

1+ 0,02
1 0,03
1– 0,05
2+ 0,06
2 0,10
2– 0,13
3+ 0,18
3 0,26
3– 0,33
4+ 0,54 Normalna
4 0,67
4– 0,88
5+ 1,14
5 1,53
5– 1,95
6+ 2,52
6 3,27
6– 4,23
7+ 5,51
7 7,01 Pod obserwacjà
7– 9,11 Poni˝ej standardu
8 16,10 Wàtpliwa
8–
9 Stracona
10

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Jak widaç, klasyfikacja jest bardzo zró˝nicowana, wykracza daleko poza obo-
wiàzujàce w Polsce pi´ç podstawowych kategorii ryzyka kredytowego.

Kategorie ratingowe 1+ do 2+ nadawane sà najlepszym klientom banku.
Równie˝ w ocenie zewn´trznych agencji ratingowych ich sytuacja jest niepodwa-
˝alna. ¸àcznie z trzema kolejnymi kategoriami (2, 2–, 3+) sà to klienci, których
zdolnoÊç kredytowa jest: bardzo dobra do dobrej, wyp∏acalni w krótko i Êrednio-
terminowej perspektywie, zaÊ w d∏ugiej perspektywie majàcy wystarczajàce ak-
tywa dla pokrycia ewentualnych strat. Sp∏ata d∏ugu jest absolutnie pewna bàdê
pewna.

Kategorie ratingowe od 3 do 4 dotyczà klientów, o dobrej zdolnoÊci kredy-
towej, bardzo wysokiej stabilnoÊci krótkoterminowej. W perspektywie Êredniego
okresu posiadajà oni wystarczajàce aktywa dla pokrycia ewentualnych strat. Ob-
s∏uga d∏ugu jest pewna lub absolutnie pewna.

Kategorie ratingowe od 3– do 6 dotyczà klientów o akceptowalnej zdolno-
Êci kredytowej, wysokiej stabilnoÊci w krótkim okresie, w Êrednim okresie poja-
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wiajà si´ problemy za p∏ynnoÊcià. Obs∏uga d∏ugu pewna, ale tylko w sprzyjajà-
cych warunkach gospodarczych.

Kategorie od 6– do7+ dotyczà klientów o s∏abszej, ale jeszcze akceptowal-
nej zdolnoÊci kredytowej. Bie˝àco klient dysponuje odpowiednimi Êrodkami na
pokrycie swoich zobowiàzaƒ. Przetrwanie kryzysowej sytuacji jest mo˝liwe jedy-
nie w perspektywie krótkiego okresu.

Kategorie ratingowe od 7 do 8 sà zwiàzane z klientami o niskiej zdolnoÊci
kredytowej, nie dysponujàcymi rezerwami na pokrycie ewentualnych strat w ra-
zie wystàpienia niekorzystnych zdarzeƒ gospodarczych. Obs∏uga d∏ugu jest nara-
˝ona na ryzyko. Jest to grupa obj´ta tzw. watch list (pod obserwacjà) i wymaga
intensywnego monitorowania, w celu zapewnienia sp∏aty kredytu.

Kategorie od 8– do 10 obejmujà klientów niewyp∏acalnych (default) i w zwiàz-
ku z tym, w zale˝noÊci od oceny, czy klient jest w stanie poprawiç swà sytuacj´,
czy te˝ znajduje si´ w trakcie post´powania upad∏oÊciowego, podejmowane sà od-
powiednie kroki zapewniajàce sp∏at´ d∏ugu wobec banku.

3. Podsumowanie

Prezentowany system ratingu ma wymienione ni˝ej zalety.
Po pierwsze, utworzenie bardziej rozbudowanej klasyfikacji ekspozycji kre-

dytowych pozwala na dok∏adniejszà ocen´ i rozgraniczenie wi´kszej iloÊci grup
klientów o podobnych wagach ryzyka. Daje to te˝ mo˝liwoÊç prowadzenia bar-
dziej zró˝nicowanej i elastycznej polityki cenowej banku w obr´bie dzia∏alnoÊci
kredytowej.

Po drugie, system harmonijnie integruje kryteria iloÊciowe, oparte na
twardych danych, automatycznie generowanych przez program komputerowy,
z kryteriami jakoÊciowymi (elementy uzupe∏niajàce) oraz wieloma dodatkowymi
informacjami (spoza systemu ustalania ratingu finansowego) i sygna∏ami ostrze-
gawczymi. Stwarza wi´c lepsze warunki rozpoznawalnoÊci klienta od strony ry-
zyka kredytowego.

Po trzecie, system umo˝liwia iloÊciowe, precyzyjne ustalenie ryzyka nie
wywiàzywania si´ ze zobowiàzaƒ poprzez ustalenie prawdopodobieƒstwa jedno-
rocznej niewyp∏acalnoÊci (EDF) do ka˝dej z 23 aktywnych kategorii ratingowych.

Po czwarte, wprowadzenie standardowej, zunifikowanej procedury wyzna-
czania ratingu klienta u∏atwia porównywalnoÊç ekspozycji ryzyka kredytowego
w ca∏ym banku. Stwarza te˝ podstawy do porównaƒ z adekwatnymi systemami
zewn´trznymi (S&P, Moody’s i Fitch).
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By jednak nie naÊwietlaç zbyt jednostronnie cech wspomnianego ratingu,
nale˝y tak˝e wyeksponowaç jego s∏abe strony, niekoniecznie wià˝àce si´ tylko
z tym systemem oceny ryzyka kredytowego.

Po pierwsze, nie jest to system prosty, tak pod wzgl´dem konstrukcji czy
u˝ytkowania. Âwiadczy o tym choçby wieloszczeblowoÊç procesu ustalania ratin-
gu czy te˝ jego automatyzacja, przynajmniej w cz´Êci dotyczàcej ustalania ratin-
gu finansowego. Co prawda, t∏umaczy si´ to koniecznoÊcià obiektywizacji same-
go procesu, niemniej nie wszystkie zdarzenia z przesz∏oÊci dajà si´ przenieÊç
i ekstrapolowaç na podstawie danych statystycznych.

Po drugie, nie stwarza on podstaw dla oceny wniosków kredytowych doty-
czàcych inwestycji, nawet klasycznych, realizowanych przez ju˝ funkcjonujàce pod-
mioty gospodarcze.

Po trzecie, wykorzystywane dla oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej fir-
my (rating finansowy) zestawy wskaêników nie majà w pe∏ni charakteru uniwer-
salnego, tj. nie dajà si´ w zupe∏noÊci porównywaç. Specyfika dzia∏alnoÊci gospo-
darczej powoduje, i˝ nie mo˝na stosowaç jednolitych norm wskaêników, np.
p∏ynnoÊci, zwrotu z aktywów, poniewa˝ zró˝nicowane sà warunki rozliczeƒ z ty-
tu∏u dostaw w poszczególnych bran˝ach, inne jest zapotrzebowanie na kapita∏
obrotowy netto czy te˝ ró˝na intensywnoÊç procesów produkcji.

Po czwarte, istotnym brakiem systemu jest abstrahowanie w nim od wp∏ywu
wartoÊci zabezpieczeƒ na rating, tj. nie uwzgl´dnianie tzw. ryzyka transakcji.
Wiadomo bowiem, i˝ rating kredytowy wniosku z egzekwowalnym, wartoÊciowym
zabezpieczeniem jest lepszy ani˝eli rating wniosku pozbawiony tego typu instru-
mentów ograniczania – wtórnego, co prawda – ryzyka kredytowego.
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Szko∏a G∏ówna Handlowa

Zasady konstrukcji modelu dyskryminacyjnego
identyfikujàcego ryzyko kredytowe

1. Wprowadzenie

Dzia∏alnoÊç aktywna banku – to przede wszystkim udzielanie kredytów. Zasad-
niczym warunkiem rozpocz´cia wspó∏pracy banku w zakresie finansowania pod-
miotów gospodarczych jest poziom ryzyka kredytowego. Szczególnie istotne jest
szybkie identyfikowanie ryzyka i podejmowanie odpowiednich Êrodków zaradczych
w przypadku zagro˝enia utraty przez kredytobiorc´ zdolnoÊci kredytowej.

Przy ocenie ryzyka kredytowego, a dok∏adniej na polu badania zdolnoÊci
kredytowej podmiotu przed podj´ciem decyzji kredytowej, coraz wi´kszà rol´ od-
grywajà w praktyce metody iloÊciowe oparte na wielowymiarowym podejÊciu do
analizy danych. W trakcie budowania tzw. systemów wczesnego ostrzegania, któ-
re u∏atwiajà weryfikacj´ wniosków kredytowych i odrzucenie potencjalnych nie-
wiarygodnych kredytobiorców, ∏àczy si´ zwykle wielowymiarowe techniki staty-
styczne z tradycyjnà analizà wskaênikowà, wychodzàc z za∏o˝enia, i˝ umiej´tna
ocena sprawozdaƒ finansowych stanowiç powinna podstaw´ dla oceny zdolnoÊci
kredytowej przy danej transakcji. Wskaêniki finansowe, odpowiednio wprz´gni´-
te do modelu statystycznego, odzwierciedlajà bowiem te trudnoÊci przedsi´biorstw,
które ostatecznie prowadziç mogà do bankructwa. Zaliczyç tu nale˝y przede wszyst-
kim problemy zwiàzane z zagro˝eniem utraty p∏ynnoÊci finansowej, poniesienia
strat w dzia∏alnoÊci bie˝àcej czy te˝ utratà mo˝liwoÊci bie˝àcego finansowania
si´ na rynku.

Potencjalnym rozwiàzaniem tych niedogodnoÊci jest zastosowanie metod
ekonometrycznych, które pozwalajà skonstruowaç modele ∏atwe i szybkie w za-
stosowaniu, jak równie˝ dajàce obiektywne odpowiedzi. ObiektywnoÊç ta wynika
z zastosowanych kryteriów i z tego, ˝e modele zawsze oparte sà na badaniach
danych statystycznych.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dzia∏ania analizy dyskry-
minacyjnej, a tak˝e omówienie etapów konstruowania modelu dyskryminacyjnego.

W trakcie tworzenia modelu dyskryminacyjnego dane pochodzàce ze spra-
wozdaƒ finansowych firm wykorzystywane sà zwykle jako zmienne niezale˝ne,



które warunkujà wartoÊç nieobserwowalnej bezpoÊrednio zmiennej zale˝nej, okreÊla-
jàcej sytuacj´ ekonomiczno-finansowà firmy, a tym samym jej zdolnoÊç kredyto-
wà. Takie uj´cie problemu mo˝liwe jest dzi´ki uwzgl´dnieniu hipotezy zak∏ada-
jàcej istnienie ukrytego wymiaru, który objawia si´ jedynie swymi obserwowalnymi
symptomami (wartoÊciami wskaêników ekonomiczno-finansowych). WartoÊci ukry-
tej cechy, wyznaczone za pomocà modeli statystycznych, pozwalajà oszacowaç
prawdopodobieƒstwo upad∏oÊci przedsi´biorstwa i zaklasyfikowaç je do odpo-
wiedniej grupy niskiego lub wysokiego ryzyka. Regu∏a klasyfikujàca budowana
jest w oparciu o historyczne bazy danych, opisujàce te przedsi´biorstwa, o któ-
rych wiemy, i˝ w okreÊlonym przedziale czasu okaza∏y si´ wiarygodnymi bàdê
niewiarygodnymi kredytobiorcami.

2. Istota modelu analizy dyskryminacyjnej

Modele iloÊciowe oceny zdolnoÊci kredytowej po raz pierwszy pojawi∏y si´ w prak-
tyce ju˝ w latach 30. XX wieku, a za ich prekursora uwa˝aç nale˝y P. J. Fritz
Patricka, który jednak˝e w swoich analizach uwzgl´dnia∏ jedynie dwa wskaêniki
finansowe. Prace na szerszà skal´ nad zastosowaniem statystyki i ekonometrii
w tej dziedzinie rozpocz´∏y si´ natomiast w latach 60. XX wieku, a prowadzone
by∏y mi´dzy innymi przez W. H. Beavera i E. I. Altmana, który z∏o˝y∏ podwali-
ny do zastosowania analizy dyskryminacyjnej w praktyce bankowej. Wraz z bie-
giem czasu wykorzystanie metod iloÊciowych stawa∏o si´ oczywiÊcie coraz bar-
dziej popularne, g∏ówne dzi´ki mo˝liwoÊciom pos∏u˝enia si´ komputerami do
obliczeƒ na wielu zmiennych.

Przy budowie dyskryminacyjnego modelu oceny ryzyka kredytowego repre-
zentujàca populacj´ próba n obiektów (przedsi´biorstw) podzielona zostaje na
k = 2 klasy, które oznaczymy symbolami k1 oraz k2. Klasy te obejmujà odpowiednio
przedsi´biorstwa, które okaza∏y si´ niewiarygodnymi bàdê wiarygodnymi kredyto-
biorcami. Ka˝dy obiekt, niezale˝nie od przynale˝noÊci do klasy, scharakteryzowa-
ny jest za pomocà wektora p cech (wskaêników finansowych) xi = [xi1, xi2, …, xip]T.
Nasze zadanie polega na zbudowaniu liniowej funkcji, która pomo˝e nam zasze-
regowaç obiekt do jednej z dwóch klas (przypisywaç mu wartoÊç cechy K) na
podstawie znanych wartoÊci xi1, xi2, …, xi3 cech X1, X2, …, Xp. Jego rozwiàza-
niem stanie si´ funkcja przyjmujàca nast´pujàcà postaç:

Y = a0 + a1 · X1 + a2 · X2 + … + ap · Xp, (1)

gdzie: Y – nieobserwowalna bezpoÊrednio zmienna dyskryminacyjna, której war-
toÊç pozwala zaszeregowaç obiekt do jednej z dwóch klas k1 oraz k2; ai – wspó∏-
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czynniki funkcji dyskryminacyjnej, szacowane przez badacza; p – liczba zmien-
nych niezale˝nych (wskaêników finansowych) przyj´tych do analizy.

OczywiÊcie algorytm klasyfikacyjny odnosiç si´ b´dzie w pierwszym rz´-
dzie do próby obiektów, na podstawie której zostanie on stworzony. Niemniej,
w przypadku gdy próba stanowiç b´dzie reprezentacj´ ca∏ej populacji obiektów,
mo˝liwe stanie si´ tak˝e zaszeregowanie (predykcja przynale˝noÊci) tych jedno-
stek, których klasy jeszcze nie znamy (czyli przedsi´biorstw, które dopiero sk∏a-
dajà wnioski kredytowe). Procedur´ t´ nazwaç mo˝emy dyskryminacjà.

Zauwa˝my, i˝ ka˝dy obiekt okreÊlany jest przez wektor losowy Z = (X, K),
którego dystrybuant´ oznaczymy symbolem FZ (x, k) = P (X < x, K < k). Roz-
k∏ady brzegowe zostajà wówczas okreÊlone nast´pujàco1:

pi = P (K = ki), i = 1, 2, (2)

F (x) = p1 · F1 (x) + p2 · F2 (x), (3)

gdzie: F1 (x) i F2 (x) sà rozk∏adami warunkowymi cech X1, X2, …, Xp w klasach
k1 i k2:

Fi (x) = P (X < x|K = ki). (4)

Dodajmy jeszcze, i˝ liczby p1 oraz p2 interpretowaç mo˝na jako frakcje po-
szczególnych klas w ca∏ej populacji2.

Zamiast dystrybuant F i Fi niekiedy wygodniej pos∏ugiwaç si´ odpowiednimi
funkcjami g´stoÊci tych rozk∏adów, ¶ i ¶i, czyli:

¶i (x) = ¶ (x|K = ki), i = 1, 2. (5)

Mo˝emy wi´c stwierdziç, i˝ problem klasyfikacji okreÊlany przez rodziny
rozk∏adów (2.2) oraz (2.5) polega na tym, aby na podstawie zadanego wektora
x = [x1, x2, …, xp]T okreÊliç prawdopodobieƒstwo P (K = ki|x), a tym samym za-
szeregowaç dany obiekt do odpowiedniej klasy.

3. Budowa modelu kanonicznej funkcji dyskryminacyjnej

Jednà z najpopularniejszych technik szacowania parametrów funkcji dyskrymi-
nacyjnej jest procedura prowadzàca do tzw. kanonicznych funkcji dyskryminacyj-
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nych. Kanoniczna funkcja dyskryminacyjna w swojej pierwotnej postaci pozba-
wiona jest wyrazu wolnego. Nazywana jest wówczas standaryzowanà funkcjà
dyskryminacyjnà, a definiowana jest przez nast´pujàcà formu∏´:

Y = a1X1 + a2 · X2 + … + ap · Xp. (6)

Funkcj´ dyskryminacji wyznacza si´ w taki sposób, aby maksymalizowaç
iloraz zró˝nicowania jej wartoÊci pomi´dzy obiektami z ró˝nych klas wzgl´dem
zró˝nicowania jej wartoÊci pomi´dzy obiektami z tych samych klas. Warunek opty-
malizacyjny, b´dàcy podstawà do oszacowania wspó∏czynników funkcji dyskrymi-
nacyjnej, przyjmuje wi´c postaç3:

(7)

gdzie: qG – zmiennoÊç mi´dzygrupowa wartoÊci funkcji dyskryminacyjnej; qR –
zmiennoÊç wewnàtrzgrupowa wartoÊci funkcji dyskryminacyjnej; yj

(i) – wartoÊç
funkcji dyskryminacyjnej dla j-tej jednostki w i-tej grupie; y-(i) – wartoÊç Êrednia
funkcji dyskryminacyjnej dla jednostek z i-tej grupy; y- – wartoÊç Êrednia funkcji
dyskryminacyjnej dla wszystkich jednostek obj´tych badaniem; k – liczba grup;
ni – liczba jednostek w i-tej grupie; n – liczba jednostek obj´tych badaniem.

Przed przystàpieniem do wyznaczenia wspó∏czynników funkcji dyskrymina-
cyjnej konieczne jest oszacowanie macierzy B wariancji mi´dzygrupowych oraz ma-
cierzy W wariancji wewnàtrzgrupowych, które otrzymujemy zgodnie ze wzorami4:

(8)

(9)

gdzie: x-(i) – wektor Êrednich wartoÊci zmiennych niezale˝nych w i-tej grupie;
x- – ogólny wektor Êrednich wartoÊci zmiennych niezale˝nych; x j

(i) – wektor war-
toÊci cech dla j-tego obiektu w i-tej grupie.
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3 M. Rószkiewicz, Narz´dzia statystyczne w analizach marketingowych, Wydawnictwo C.H. Beck, War-
szawa 2002, s. 87.

4 Statystyczne metody analizy danych..., op. cit., s. 152–153.



Algorytm szacowania wspó∏czynników ai, zak∏ada mo˝liwoÊç wyodr´bnie-
nia wi´kszej liczby funkcji dyskryminacyjnych – w przypadku, gdy mamy do czy-
nienia nie z dwoma klasami, ale z liczniejszà ich grupà. Wektory wspó∏czynni-
ków dla poszczególnych funkcji dyskryminacyjnych wyznacza si´ natomiast jako
rozwiàzania równania5:

(B – li · W) · a(i) = 0, (10)

gdzie: a(i) – wektor oszacowaƒ wspó∏czynników a(i) = [a0
(i), a2

(i), …, ap
(i)]T i-tej

funkcji dyskryminacyjnej; li – nieujemne pierwiastki równania wyznacznikowego:

det (B – lW) = 0. (11)

Malejàco uporzàdkowane wspó∏czynniki li sà wzajemnie ró˝ne i ró˝ne od
zera. Interpretuje si´ je jako miary dyskryminacyjne, odpowiadajàce poszczegól-
nym funkcjom dyskryminacyjnym i informujàce jak silnie ró˝nicujà one grupy.
W zwiàzku z tym przy dwóch klasach do wyznaczenia funkcji dyskryminacyjnej
nale˝y wybraç najwi´kszy ze wspó∏czynników li i na jego podstawie oszacowaç
wektor a = [a1, a2, …, ap]T przy u˝yciu formu∏y (10). Poniewa˝ rozwiàzaniem
równania (10) jest w zasadzie nie pojedynczy wektor, ale jednowymiarowa prze-
strzeƒ liniowa, cz´sto wybiera si´ za ostateczny wynik analizy ten z wektorów
tej przestrzeni, dla którego spe∏niony jest warunek:

qR = 1. (12)

Dodajmy jeszcze, i˝ przy wi´kszej liczbie funkcji dyskryminacyjnych, ich
liczba jest mniejszà z wartoÊci: liczba cech pierwotnych oraz pomniejszona o je-
den liczba klas. Wynika to z faktu, i˝ taki jest rzàd macierzy B, a co za tym
idzie – tyle maksymalnie istnieje wartoÊci w∏asnych tej macierzy i wspó∏czynni-
ków li

6.
Rozwiàzanie problemu dyskryminacyjnego przy pomocy równania (10) pro-

wadzi do funkcji przyjmujàcej postaç (6), a wi´c pozbawionej wyrazu wolnego.
Funkcja ta jest tzw. standaryzowanà funkcjà dyskryminacyjnà, poniewa˝ zmien-
ne niezale˝ne wyst´pujà w niej w postaci standaryzowanej. Aby umo˝liwiç wpro-
wadzanie do funkcji dyskryminacyjnych zmiennych niezale˝nych (cech obiektów)
w ich pierwotnej, niestandaryzowanej formie, nale˝y przekszta∏ciç wartoÊci uzy-
skane z formu∏y (10) i zbudowaç funkcj´ o postaci:
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5 T. Grabiƒski, Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992, s. 57.
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Wydawnicza Exit, Warszawa 2001, s. 318.



Y = b0 + b1X1 + b2 · X2 + … + bp · Xp, (13)

przy czym oszacowania bi wspó∏czynników bi funkcji wyznacza si´ z zale˝noÊci7:

(14)

gdzie: sXi jest wariancjà zmiennej Xi.
Sk∏adowà sta∏à b0 funkcji niestandaryzowanej estymujemy jako b0 wed∏ug

formu∏y:

(15)

Zarówno standaryzowana, jak i niestandaryzowana wersja funkcji dyskry-
minacyjnej znajdujà swoje zastosowanie w praktyce. Pierwsza z nich s∏u˝y przede
wszystkim do okreÊlenia si∏y i kierunku oddzia∏ywania poszczególnych zmien-
nych niezale˝nych na zmiennà klasyfikujàcà. Wspó∏czynniki tej funkcji sà porów-
nywalne, a co za tym idzie – pozwalajà uszeregowaç poszczególne zmienne nie-
zale˝ne w odniesieniu do stopnia ich wp∏ywu na klasyfikacj´. Im wy˝szà wartoÊç
przyjmuje modu∏ wspó∏czynnika standaryzowanej funkcji dyskryminacyjnej, tym
bardziej dana zmienna rzutuje na przynale˝noÊç obiektu do danej grupy. Podob-
nà informacj´ uzyskaç mo˝emy tak˝e dzi´ki wyznaczeniu wpó∏czynników kore-
lacji pomi´dzy zmiennà klasyfikujàcà i ka˝dà ze zmiennych niezale˝nych.

Drugà, niestandaryzowanà, postaç funkcji dyskryminacyjnej, wygodnie jest
wykorzystywaç do klasyfikacji obiektów, z tego wzgl´du, i˝ nie trzeba wprowa-
dzaç do niej wartoÊci zmiennych niezale˝nych po ich wystandaryzowaniu.

Dla poprawnej klasyfikacji niezb´dna jest znajomoÊç punktu progowego
t*, b´dàcego wartoÊcià zmiennej dyskryminacyjnej Y, rozdzielajàcà populacj´ obiek-
tów na dwie klasy. Punkt progowy okreÊliç mo˝emy jako t´ wartoÊç y zmiennej
klasyfikacyjnej Y, dla której równe sà sobie prawdopodobieƒstwa zaszeregowania
obiektu do ka˝dej z grup:

P (K = k1|y) = P (K = k2|y). (16)

Wyra˝enie (16) po wykorzystaniu wzoru Bayesa daje si´ sprowadziç do na-
st´pujàcej postaci:

¶ (y|K = k1) · p1 = ¶ (y|K = k2) · p2, (17)
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gdzie liczby p1 i p2 okreÊlone sà przez formu∏´ (2) i, jak ju˝ wczeÊniej zauwa˝y-
liÊmy, mogà byç one szacowane jako frakcje poszczególnych klas w populacji lub
próbie8.

¸atwo dostrzec, ˝e w przypadku, gdy p1 i p2 sà sobie równe, a rozk∏ady
zmiennej Y w obu klasach sà symetrycznymi rozk∏adami tego samego typu o jedna-
kowej wariancji i ró˝nych wartoÊciach oczekiwanych, to punkt progowy t* funk-
cji dyskryminacyjnej znajduje si´ dok∏adnie w po∏owie odleg∏oÊci pomi´dzy war-
toÊciami oczekiwanymi obu rozk∏adów. Wyznaczajàc wi´c centroidy, czyli Êrednie
wartoÊci zmiennej dyskryminacyjnej w obu klasach, za punkt progowy funkcji
dyskryminacyjnej uznaç mo˝emy wówczas Êrednià wartoÊç tych centroidów.

Je˝eli prawdopodobieƒstwa p1 i p2 nie sà zaÊ sobie równe, to procedura
wyznaczania punktu progowego staje si´ nieco bardziej rozbudowana. Nale˝y
wtedy za∏o˝yç, i˝ rozk∏ady zmiennej Y w obu klasach sà rozk∏adami normalnymi
o jednakowych wariancjach (ich oszacowaniem jest qR) i ró˝nych wartoÊciach ocze-
kiwanych (ich estymatorami sà centroidy). Po wprowadzeniu do równoÊci (17)
wzorów funkcji g´stoÊci jednowymiarowego rozk∏adu normalnego, po kilku prze-
kszta∏ceniach dochodzimy do postaci algorytmu wyznaczania punktu progowego:

(18)

gdzie: t* – wartoÊç punktu progowego; y-(1), y-(2) – centroidy zmiennej Y odpowied-
nio w klasie k1 i k2; qR – zmiennoÊç wewnàtrzgrupowa zmiennej Y, b´dàca sk∏ad-
nikiem formu∏y (7) i równa jednoÊci.

Reasumujàc, poniewa˝ punkt progowy t* dzieli przestrzeƒ liniowà na dwa
przedzia∏y (–•; t*) oraz < t*; •), to klasyfikacji obiektów do poszczególnych grup
dokonujemy zgodnie z nast´pujàcà zasadà: obiekt trzeba zaliczyç do klasy odpo-
wiadajàcej przedzia∏owi, do którego nale˝y wartoÊç funkcji dyskryminacyjnej dla
tego obiektu.

Dodajmy jeszcze, i˝ przy za∏o˝eniu normalnoÊci rozk∏adów zmiennej Y w obu
klasach, mo˝liwe staje si´ tak˝e oszacowanie prawdopodobieƒstw przynale˝noÊci
obiektu do ka˝dej z klas P (K = k1|y) i P (K = k2|y). Ponownie pomocny okazu-
je si´ w tym wzgl´dzie wzór Bayesa, zgodnie z którym:
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8 Ten sposób okreÊlania prawdopodobieƒstw p1 oraz p2 nie jest jednak jedynym akceptowalnym.
Prawdopodobieƒstwa te mo˝na bowiem okreÊliç na innych poziomach (np. równych sobie), gdy ist-
niejà przypuszczenia, ˝e nierówna liczba przypadków w grupach jest wynikiem przypadkowym lub
gdy okreÊlone wzgl´dy merytoryczne wskazujà na inne wartoÊci prawdopodobieƒstw.



(19)

Wzór Bayesa pozwala zrozumieç dok∏adniej ide´ klasyfikacyjnà przy u˝y-
ciu funkcji dyskryminacyjnej. Przydzia∏ jednostki do grupy nie odbywa si´ bo-
wiem w gruncie rzeczy bezpoÊrednio na podstawie wartoÊci funkcji dyskrymina-
cyjnej (choç mo˝na odnieÊç nieco inne wra˝enie), bowiem wartoÊç tej funkcji
determinuje jedynie wartoÊç prawdopodobieƒstwa przynale˝noÊci jednostki do
danej grupy i to w∏aÊnie ono stanowi podstaw´ klasyfikacji.

4. Dobór zmiennych przy budowie kanonicznej funkcji
dyskryminacyjnej

W trakcie tworzenia modelu dyskryminacyjnego pojawia si´ problem, które ze
zmiennych niezale˝nych opisujàcych obiekty powinny zostaç u˝yte w modelu.
Jednà z podstawowych metod rozwiàzania tej kwestii jest ocena ró˝nic Êrednich
wartoÊci cech w poszczególnych klasach i wybór do analizy tych zmiennych, w przy-
padku których ró˝nice te sà znaczne. Dodatkowym, równie istotnym kryterium
staje si´ przy tym stopieƒ skorelowania zmiennych niezale˝nych pomi´dzy sobà
– im jest on wy˝szy, tym gorsza jakoÊç modelu. Przy doborze zmiennych badacz
staje wi´c przed zadaniem niekiedy doÊç skomplikowanym, zw∏aszcza przy du˝ej
liczbie wymiarów analizy, gdy˝ rozpatrywaç musi równoczeÊnie kilka kryteriów,
nie majàc wcale gwarancji, ˝e decyzja przez niego podj´ta doprowadzi do mode-
lu o mo˝liwie maksymalnej sile dyskryminacyjnej i istotnych statystycznie war-
toÊciach wspó∏czynników.

Alternatywnà i bardzo praktycznà metodà doboru zmiennych niezale˝nych
do modelu jest tzw. krokowa analiza dyskryminacyjna, której podstawowà zaletà
jest jej automatyzm w odrzucaniu zmiennych niemajàcych istotnego wp∏ywu dys-
kryminacyjnego. Metoda ta bazuje na wartoÊci statystyki l Wilksa, uj´tej przez
nast´pujàcà równoÊç9:

(20)

gdzie: macierze B oraz W okreÊlone zosta∏y przez formu∏y (8) i (9).
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9 B. Guzik et al., Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu, Poznaƒ 2004, s. 227.



Wspó∏czynnik l Wilksa przyjmuje wartoÊci z przedzia∏u <0;1> i im jest
wi´kszy, tym wi´ksza jest si∏a dyskryminacyjna ca∏ego zbioru zmiennych nieza-
le˝nych wykorzystanych w modelu.

Dla celów analizy krokowej definiuje si´ tak˝e czàstkowy wspó∏czynnik li
cz

Wilksa, dla ka˝dej ze zmiennych Xi, który okreÊlony jest przez wzór10:

(21)

gdzie: l1 – wartoÊç statystyki l Wilksa dla modelu po wprowadzeniu do niego da-
nej zmiennej; l0 – wartoÊç statystyki l Wilksa dla modelu przed wprowadzeniu
do niego danej zmiennej.

Ka˝demu czàstkowemu wspó∏czynnikowi li
cz Wilksa odpowiada statystyka

testowa Fi, obliczana jako11:

(22)

Je˝eli zmienne niezale˝ne posiadajà w klasach rozk∏ad normalny, to staty-
styka Fi ma rozk∏ad F Fishera o n1 = 1 oraz n2 = (n – p + 1) stopniach swobo-
dy. Wyznaczony poziom prawdopodobieƒstwa powy˝szej statystyki testowej wska-
zuje istotnoÊç wk∏adu rozwa˝anej zmiennej do funkcji dyskryminacyjnej. IstotnoÊç
ta oraz wartoÊç samej statystyki stanowià zasadniczy element w krokowej ana-
lizie dyskryminacyjnej, przyjmujàcej dwie formy:

1) analiza wsteczna, w trakcie której w kolejnych iteracjach z pe∏nego
modelu usuwane sà te zmienne, dla których wartoÊç Fi jest mniejsza
ni˝ ustalona wartoÊç usuni´cia Fout;

2) analiza post´pujàca, w której do modelu w∏àczane sà kolejno te zmien-
ne, dla których wartoÊci Fi sà wi´ksze od ustalonej wartoÊci wprowa-
dzenia Fin.

Z regu∏y zak∏ada si´, i˝ wartoÊç Fout powinna byç na takim poziomie, aby
odpowiada∏o jej prawdopodobieƒstwo (istotnoÊç) równe 0,1. WartoÊç Fin z kolei
wià˝e si´ zwykle z prawdopodobieƒstwem (istotnoÊcià) równym 0,0512.
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10 Ibidem, s. 228.
11 M. Dobosz, Wspomagana komputerowo..., op. cit., s. 320.
12 Innymi s∏owy, przy analizie post´pujàcej do modelu w∏àczamy te zmienne, dla których poziom istot-

noÊci statystyki Fi nale˝y do przedzia∏u (0;0,5). Przy analizie wstecznej z modelu wy∏àczamy nato-
miast te zmienne, dla których poziom istotnoÊci statystyki Fi zawiera si´ w przedziale (0,1;1).



5. Weryfikacja modelu kanonicznej funkcji dyskryminacyjnej

Przy omawianiu problemu weryfikacji modelu analizy dyskryminacyjnej nie spo-
sób nie wspomnieç o kwestii sprawdzenia za∏o˝eƒ modelu, co powinno nastàpiç
w zasadzie jeszcze przed jego zbudowaniem.

Za jedno z za∏o˝eƒ, które wymieniane jest w literaturze przedmiotu doÊç
cz´sto, uznaç nale˝y normalnoÊç rozk∏adów zmiennych losowych Xi w poszcze-
gólnych klasach13. Przy spe∏nieniu tego za∏o˝enia rozk∏ady zmiennej dyskrymi-
nacyjnej Y w obu klasach równie˝ sà rozk∏adami normalnymi o jednakowych wa-
riancjach, ale ró˝nych wartoÊciach oczekiwanych. Dzi´ki temu mo˝liwe staje si´
bezproblemowe wyznaczenie punktu progowego t* w oparciu o równoÊç (18). Do-
dajmy jednak, i˝ naruszenie za∏o˝enia o normalnoÊci rozk∏adów nie jest jednak
zazwyczaj krytyczne14, choç oczywiÊcie w przypadku tym nie nale˝y raczej sza-
cowaç prawdopodobieƒstw przynale˝noÊci obiektów do poszczególnych klas, lecz
ograniczyç si´ do okreÊlenia punktu progowego. Przy zupe∏nej niewiedzy odno-
Ênie do charakteru rozk∏adu zmiennych niezale˝nych, najlepiej poprzestaç jedy-
nie na uporzàdkowaniu ich wzgl´dem ich wp∏ywu na klasyfikacj´, bez dokony-
wania tej˝e klasyfikacji. Uporzàdkowanie to jest mo˝liwe, poniewa˝ uzyskane
wspó∏czynniki kanonicznej funkcji dyskryminacyjnej na podstawie wzoru (10) sà
efektem przekszta∏ceƒ czysto algebraicznych, niezwiàzanych z rachunkiem praw-
dopodobieƒstwa. Korzystanie z zasad rachunku prawdopodobieƒstwa w analizie
dyskryminacyjnej staje si´ natomiast niezb´dne przy wyznaczaniu punktu pro-
gowego i szacowaniu prawdopodobieƒstw przynale˝noÊci do grup.

Przy równych prawdopodobieƒstwach p1 i p2 dla bezb∏´dnego wyznaczenia
punktu progowego w zasadzie wystarczy∏aby badaczowi informacja, i˝ rozk∏ady
zmiennej dyskryminacyjnej Y w obu klasach sà jednakowymi typami rozk∏adów
symetrycznych o tej samej wariancji, ale innych wartoÊciach oczekiwanych. Ta-
kiej gwarancji nie mo˝na by∏oby mieç wówczas, gdyby rozk∏ady zmiennych nie-
zale˝nych Xi w poszczególnych klasach posiada∏y ró˝ne wariancje. Dlatego te˝ za
istotne za∏o˝enie analizy dyskryminacyjnej uznaje si´ homogenicznoÊç wariancji
zmiennych Xi w obu klasach. Dla pewnoÊci, i˝ budowany model analizy dyskry-
minacyjnej nie b´dzie prowadzi∏ nas do b∏´dnych wniosków, dla ka˝dej zmiennej
Xi zgodnie z testem homogenicznoÊci wariancji Levene’a15 zweryfikowaç nale˝y
par´ hipotez:
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13 NormalnoÊç rozk∏adów zmiennych niezale˝nych w grupach zbadaç mo˝na na podstawie histogra-
mów oraz za pomocà testów, w tym na przyk∏ad testu Shapiro-Wilka.

14 M. Dobosz, Wspomagana komputerowo..., op. cit., s. 326.
15 Test Levene’a wydaje si´ o tyle praktyczny, i˝ nie jest bardzo wra˝liwy na niespe∏nienie za∏o˝enia

o normalnoÊci rozk∏adów Xi w klasach.



gdzie: sXik1, sXi,k2 – wariancje zmiennej Xi odpowiednio w klasach k1 i k2.
Statystyka testowa przyjmuje postaç16:

(23)

gdzie: z ji
(k) – wartoÊç zmiennej Zi dla j-tej jednostki w k-tej grupie; z-i

(k) – wartoÊç
Êrednia zmiennej Zi dla jednostek z k-tej grupy; z-i – wartoÊç Êrednia zmiennej
Zi dla wszystkich jednostek obj´tych badaniem.

WartoÊci zmiennej Zi okreÊlane sà przy tym w nast´pujàcy sposób:

(24)

Statystyka testowa W ma rozk∏ad F o n1 = 1 oraz n2 = (n – 2) stopniach
swobody. W przypadku, gdy wartoÊç statystyki z próby przewy˝sza wartoÊç kry-
tycznà odczytanà z tablic dla danego poziomu istotnoÊci a – inaczej mówiàc, gdy
poziom prawdopodobieƒstwa odpowiadajàcy wyznaczonej statystyce z próby jest
mniejszy od za∏o˝onego poziomu istotnoÊci a – to nast´puje odrzucenie hipotezy
zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej. W sytuacji tej wykorzystanie dost´pnej
zmiennej niezale˝nej do budowy modelu analizy dyskryminacyjnej mo˝na uznaç
za niezasadne. Dodajmy jednak, i˝ nieznaczne odchylenia od homogenicznoÊci sà
zwykle do zaakceptowania17.

Weryfikacja hipotez o normalnoÊci rozk∏adów zmiennych losowych Xi oraz
homogenicznoÊci ich wariancji w grupach, pozwala nam stwierdziç, czy tworze-
nie modelu jest w ogóle zasadne. Ocena si∏y dyskryminacyjnej samego modelu
odbywa si´ natomiast przy u˝yciu wspomnianej ju˝ wczeÊniej statystyki l Wilk-
sa, okreÊlonej w równoÊci (20). JeÊli wartoÊç tego wspó∏czynnika jest wysoka
i bliska jednoÊci to mo˝emy przypuszczaç, i˝ istnieje brak podstaw do klasyfika-
cji obiektów wed∏ug przyj´tej formu∏y dyskryminacyjnej. Aby sprawdziç, czy wspó∏-
czynnik l Wilksa istotnie ró˝ni si´ od jednoÊci, testujemy par´ hipotez:
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16 Levene’s test for equality of variances, tekst dost´pny na stronie internetowej: www.itl.nist.gov.
17 M. Dobosz, Wspomagana komputerowo..., op. cit., s. 326.



przy czym statystyka testujàca hipotez´ zerowà ma rozk∏ad chi-kwadrat o n = p
stopniach swobody i dana jest wzorem18:

(25)

gdzie: l; – wartoÊç wspó∏czynnika l Wilksa oszacowana na podstawie próby.
Je˝eli poziom prawdopodobieƒstwa odpowiadajàcy obliczonej statystyce

jest ni˝szy od przyj´tego poziomu istotnoÊci, to uznaç nale˝y, ˝e wspó∏czynnik l
Wilksa ró˝ni si´ istotnie od jednoÊci, a tym samym model posiada du˝à zdolnoÊç
dyskryminacyjnà

Na zakoƒczenie dodajmy, i˝ specyficznà metodà oceny jakoÊci modelu dys-
kryminacyjnego jest ocena poprawnoÊci predykcji (np. procentowa), dokonanych
przy jego u˝yciu. Z jednej strony mo˝emy mieç do czynienia z ocenà predykcji
post hoc, kiedy to klasyfikowany obiekt nale˝a∏ do próby, na podstawie której
estymowano model. Innym typem weryfikacji modelu jest zaÊ ocena predykcji
a priori, kiedy to przewidywana by∏a przynale˝noÊç do klas przypadków, które
nie zosta∏y u˝yte do estymacji. OczywiÊcie dok∏adnoÊç predykcji a priori jest
zwykle ni˝sza ni˝ predykcji post hoc.

6. Podsumowanie

Zaprezentowana technika statystyczna okazuje si´ o tyle pomocna w zarzàdza-
niu ryzykiem kredytowym, i˝ pozwala nam nie tylko oszacowaç wartoÊci ukrytej
zmiennej (zmiennej dyskryminacyjnej) dla okreÊlonych firm, ale umo˝liwia wy-
ciàgni´cie dodatkowych wniosków dotyczàcych wp∏ywu rozmaitych czynników na
wielkoÊç ryzyka kredytowego. Dzi´ki wykorzystaniu analizy dyskryminacyjnej
mo˝liwe staje si´ bowiem sporzàdzenie klasyfikacji czynników wzgl´dem si∏y ich
wp∏ywu na ryzyko upad∏oÊci.

Do niewàtpliwych walorów analizy dyskryminacyjnej zaliczyç nale˝y rów-
nie˝ fakt, i˝ metoda ta przynosi w automatyczny sposób zobiektywizowane oce-
ny sytuacji zagro˝enia i tym samym wyniki uzyskane przy jej pomocy okazujà
si´ byç w ∏atwy sposób interpretowalne pod kàtem posiadania (lub nieposiadania)
przez dany podmiot zdolnoÊci kredytowej.

Nie nale˝y jednak zapominaç, i˝ technika ta posiada równie˝ pewne wady,
w tym zw∏aszcza te, które sà charakterystyczne dla wszystkich typowo iloÊcio-
wych metod zarzàdzania ryzykiem. Poza koniecznoÊcià spe∏nienia okreÊlonych

,lnn
k p

2
1

1

12 =- -
+

-
+

|
mt

b cl m

68 Robert Jagie∏∏o, ¸ukasz Koz∏owski

18 M. Rószkiewicz, Narz´dzia statystyczne..., op. cit., s. 88.



za∏o˝eƒ modelowych do s∏aboÊci analizy dyskryminacyjnej zaliczyç nale˝y przede
wszystkim fakt, ˝e nie uwzgl´dnia ona informacji o charakterze jakoÊciowym.
Z drugiej jednak strony warto podkreÊliç, i˝ metoda ta mo˝e w pewien sposób
u∏atwiç wkomponowanie zmiennych iloÊciowych do ca∏oÊciowych, tj. jakoÊciowo-
-iloÊciowych, systemów weryfikacji zdolnoÊci kredytowej. Jak bowiem zosta∏o wy-
kazane, analiza dyskryminacyjna stanowiç mo˝e podstaw´ do tworzenia systemu
wag dla cech opisujàcych firm´.

Dodajmy ponadto, ˝e dla ewentualnego pog∏´bienia badaƒ warto by∏oby rów-
nie˝ zweryfikowaç na podstawie danych empirycznych funkcjonowanie modelu
w zale˝noÊci od d∏ugoÊci okresu predykcji upad∏oÊci. Trudno nie oczekiwaç, i˝
skutecznoÊç prognoz dotyczàcych d∏ugoterminowych transakcji kredytowych b´-
dzie ni˝sza ni˝ w przypadku transakcji jedno- czy dwuletnich, bowiem wraz
z biegiem czasu zmieniaç si´ b´dà prawdopodobnie relacje ekonomiczne na ryn-
ku, a cykl koniunkturalny wkroczyç mo˝e w innà faz´. Wprawdzie analiza dys-
kryminacyjna wymusza na badaczu przyj´cie cichego za∏o˝enia o niezmiennoÊci
tych relacji – co samo w sobie prowadziç mo˝e do pewnych b∏´dów we wniosko-
waniu – to jednak odpowiednia modyfikacja zbioru zmiennych niezale˝nych dla
transakcji d∏ugoterminowych mo˝e ograniczyç spadek skutecznoÊci przy predyk-
cji upad∏oÊci.
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Pawe∏ Niedzió∏ka
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Karty affinity na rynku polskim – analiza wybranych
programów i korzyÊci z nimi zwiàzanych

1. Wprowadzenie

W ka˝dym cz∏owieku tkwi wi´ksza lub mniejsza potrzeba czynienia dobra. Po-
mimo szczerych ch´ci cz´stym powodem nik∏ego zaanga˝owania w pomoc innym
jest brak czasu, który z kolei wynika z szybkiego tempa ˝ycia i podporzàdkowa-
nia go obowiàzkom zawodowym. Innà przyczynà niskiej sk∏onnoÊci do obdarowy-
wania jest wàtpliwoÊç, czy Êrodki zostanà wydatkowane na w∏aÊciwy cel, czy te˝
po prostu zostanà sprzeniewierzone. WàtpliwoÊç t´ podtrzymujà i wzmacniajà licz-
ne afery, zwiàzane albo z nieracjonalnymi kosztami funkcjonowania instytucji
wspomagajàcych potrzebujàcych, albo nawet z przeznaczaniem zebranych Êrod-
ków na zupe∏nie inny cel ni˝ deklarowany (na tyle inny, ˝e darczyƒcy, wiedzàc
uprzednio o planowanym celu finansowania, z pewnoÊcià nie wsparliby go).

Co zatem zrobiç, aby pomóc ze ÊwiadomoÊcià, ˝e wysi∏ek nie poszed∏ na
marne? Coraz popularniejszym rozwiàzaniem, ograniczajàcym opisane powy˝ej
dylematy jest karta affinity, której filozofi´ stanowi wspomaganie szczytnych idei
„przy okazji” codziennych zakupów.

2. Karta affinity – charakterystyka i funkcjonalnoÊç

Nazwa karty pochodzi od angielskiego wyra˝enia to have affinity with sb – darzyç
kogoÊ sympatià1. Karta affinity to zazwyczaj karta kredytowa, wydawana przez
bank. Podstawowà zasadà funkcjonowania kart affinity jest wspieranie dzia∏al-
noÊci instytucji charytatywnej lub innej, Êwiadczàcej niekomercyjne us∏ugi (np.
paƒstwowe wy˝sze uczelnie, szpitale, fundacje, domy dziecka, kluby sportowe).
Pomoc finansowa p∏ynie w tym przypadku alternatywnie od:

• u˝ytkownika karty i banku wydajàcego kart´ (cz´Êç prowizji za wydanie
karty oraz sta∏a lub procentowa op∏ata od ka˝dej transakcji) lub

• wy∏àcznie banku wydajàcego kart´ (na zasadach identycznych jak opisa-
ne w powy˝szym tiret).

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_affinity – w dniu 20.05.2005 r.



Âwiatowy rynek kart affinity wzrasta w bardzo szybkim tempie. W USA
pierwszà kart´ affinity wydano w 1978 roku (by∏a to karta VISA dla najwi´kszej
w USA organizacji zrzeszajàcej automobilistów AAA)2, a w Stanach Zjednoczo-
nych w 2003 roku ∏àczny udzia∏ kredytowych kart affinity oraz co-branded si´-
gnà∏ poziomu 50%3.

3. Karty affinity w Polsce – stan obecny oraz perspektywy rynku

Poni˝ej zaprezentowano analiz´ najwa˝niejszych programów affinity4.

Tabela 1. Charakterystyka programu BISE Integracja
Cel Wsparcie dla Funduszu Pierwszy Krok, fundujàcego stypendia dla

m∏odych osób, które z∏ama∏y kr´gos∏up (stypendia przeznaczone
w g∏ównej mierze na finansowanie kontynuacji nauki)

Poczàtek programu Paêdziernik 2004 roku
Bank BISE S.A.
Instytucja wspierana Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji
Wsparcie ze strony 50% op∏aty intercharge od transakcji bezgotówkowych – prowizja,
Banku uzyskiwana jest od punktów us∏ugowo-handlowych, akceptujàcych

karty5

Wsparcie ze strony Brak
posiadacza karty
Cechy karty Typ karty: kredytowa

Zasi´g mi´dzynarodowy
System kart: Europay/Mastercard
Limit: od 800 z∏ do 10.000 z∏
Brak koniecznoÊci posiadania rachunku w BISE S.A.
Mo˝liwoÊç p∏atnoÊci w transakcjach telefonicznych
i/lub internetowych

Koszty zwiàzane Op∏ata roczna – 60 z∏ (w okresie promocji 15 z∏)
z kartà Op∏ata za kart´ dodatkowà – 40 z∏

Kredyt nieoprocentowany do 52 dni, póêniej odsetki od operacji
gotówkowych w wysokoÊci 24,9% oraz bezgotówkowych 19,9%

èród∏o: opracowano na podstawie: www.bise.pl, ˚wiruk K., Karty affinity – dobroczynne zakupy,
www.expander.pl, www.kartyonline.pl – z dnia 26.10.2004 r. oraz www.niepelnosprawni.info – z dnia
20.05.2005 r.

Karty affinity na rynku polskim – analiza wybranych...    71

2 AAA istnieje od 1906 roku i zrzesza aktualnie ok. 46 mln osób, z których ok. 3,3 mln korzysta
z kart affinity – por. Karty affinity majà 25 lat, www. kartyonline.pl – z dnia 31.10.2003 r.

3 ˚wiruk K., Karty affinity – dobroczynne zakupy, www.expander.pl, www.kartyonline.pl – z dnia
26.10.2004 r.

4 Tzn. zwiàzanych z najwi´kszà liczbà kart.
5 Od ka˝dej transakcji organizacja p∏atnicza pobiera prowizj´, tak zwanà stawk´ intercharge, której

cz´Êç trafia do wydawcy karty (banku) – por. nbPortal.pl/common/Wiadomosc.jsp?nid=13635&pa-
ge=1&active=3028 – z dnia 27.06.2005 r.



Tabela 2. Charakterystyka programu Uniwersytet Jagielloƒski („uniwersytecka
karta kredytowa”)
Cel Wspieranie Funduszu Królowej Jadwigi, dzi´ki któremu na

stypendia do UJ przyje˝d˝ajà pracownicy naukowi i studenci
z krajów Europy Wschodniej i Ârodkowej

Poczàtek programu 2002 rok
Bank BZ-WBK S.A.
Instytucja wspierana Uniwersytet Jagielloƒski
Wsparcie ze strony Na rzecz Uniwersytetu przekazywana jest cz´Êç op∏at z tytu∏u
Banku wydania karty i jej wznowienia (brak udzia∏u w prowizji

intercharge)
Wsparcie ze strony Brak
posiadacza karty
Cechy karty Typ karty: kredytowa

Limit: Do 1.000 z∏
System kart: VISA
Zasi´g: Mi´dzynarodowy
Brak koniecznoÊci posiadania rachunku w BZWBK S.A.

Koszty zwiàzane Kredyt nieoprocentowany do 54 dni, póêniej 29,92% dla karty
z kartà Silver oraz 28,96% dla karty Gold

Koszt wydania karty oraz jej wznowienia: 58 z∏
Sp∏ata: minimum 5% zad∏u˝enia, nie mniej ni˝ 50 z∏

Dodatkowe korzyÊci Bezp∏atne ubezpieczenie przed skutkami nieuprawnionego u˝ycia
osiàgane przez karty na 48 godzin przed jej zastrze˝eniem oraz rabunku
posiadacza karty wyp∏aconej gotówki (przez 2 godziny od momentu wyp∏aty),

a tak˝e od nieszcz´Êliwych wypadków, kosztów leczenia,
zagubienia baga˝u itp. (tzw. pakiet „Bezpieczne pieniàdze”).
Bezp∏atny pakiet us∏ug elektronicznych BZWBK24, umo˝liwiajàcy
bezp∏atne sprawdzenie za pomocà Internetu, telefonu
stacjonarnego lub komórkowego salda Êrodków na rachunku,
zad∏u˝enia na karcie, terminu sp∏aty zad∏u˝enia na karcie oraz
listy ostatnich transakcji.
Rabaty w sklepach
Opcja Ratio, dzi´ki której istnieje mo˝liwoÊç sp∏aty zakupów
dokonanych kartà w równych ratach miesi´cznych na korzystnych
warunkach (tzn. z ni˝szym ni˝ standardowe oprocentowaniem).
Bezp∏atny pakiet ubezpieczeƒ od skutków zgubienia lub kradzie˝y
karty oraz straty gotówki pobranej za jej pomocà z bankomatu
lub kasy oddzia∏u BZ WBK S.A.

èród∏o: opracowano na podstawie: www3.uj.edu.pl (Pagacz-Moczarka R., Uniwersytecka karta kredy-
towa, Alma-Mater – miesi´cznik uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie) oraz http://dlacie-
bie.bzwbk.pl/10286 – z dnia 06.07.2005 r. Karty o podobnej charakterystyce BZ-WBK S.A. wyda∏ rów-
nie˝ dla Uniwersytetu Wroc∏awskiego („300 lat Uniwersytetu Wroc∏awskiego”) oraz dla Uniwersytetu
im. M. Kopernika w Toruniu – por. ˚wiruk K., Kartowa dobroczynnoÊç, czyli o kartach affinity,
www.expander.pl – z dnia 10.10.2003 r.
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Pierwszà kartà affinity wydanà w Polsce jest karta VISA Classic UWR,
wydana przez BZ WBK S.A. z okazji trzechsetnej rocznicy za∏o˝enia Uniwersy-
tetu Wroc∏awskiego6. Obecnie funkcjonujà w Polsce 23 programy, finansowane
z wp∏ywów z tytu∏u u˝ytkowania kart affinity.

Tabela 3. Charakterystyka programu BPH – Uniwersytet Jagielloƒski
Cel Wsparcie badaƒ naukowych
Bank Bank BPH S.A.
Instytucja wspierana Uniwersytet Jagielloƒski
Wsparcie ze strony Brak szczegó∏owych danych
Banku
Wsparcie ze strony Brak
posiadacza karty
Cechy karty Typ karty: kredytowa

Limit: od 1.000 z∏ do 15.000 z∏
System kart: Mastercard
Zasi´g: Mi´dzynarodowy
Brak koniecznoÊci posiadania rachunku w Banku BPH S.A.

Koszty zwiàzane Kredyt nieoprocentowany do 55 dni, póêniej 22,9% p.a.
z kartà dla transakcji bezgotówkowych oraz 27,9% p.a. dla transakcji

gotówkowych
Koszt wydania karty oraz jej wznowienia: 0 z∏ dla osób, które
posiadajà rachunek Srebrny lub Z∏oty Sezam (w okresie promocji);
dla pozosta∏ych 75 z∏

Dodatkowe korzyÊci Oferta 6 okresów rozliczeniowych, zaczynajàcych si´ od 2. do
osiàgane przez 26. dnia miesiàca – po ww. dacie w ciàgu 24 dni nale˝y sp∏aciç
posiadacza karty zobowiàzanie w stosunku do banku

Minimalna kwota sp∏aty – 5% wartoÊci wszystkich transakcji
Karta obj´ta programem rabatowym „Z kartà taniej”
Mo˝liwoÊç umieszczenia zdj´cia (za dodatkowà op∏atà 15 z∏)
Bezp∏atny pakiet ubezpieczeƒ

èród∏o: opracowano na podstawie: www.bph.pl oraz www.kartykredytowe.pl/affinityuj_2.dhtml – karty
o takiej samej charakterystyce wydano na cele zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Akademii: Ekonomicznej w Kra-
kowie, Ekonomicznej w Poznaniu, Rolniczej w Krakowie oraz Górniczo – Hutniczej w Krakowie
(karty Akademia) – dla pracowników Akademii pierwsze karty g∏ówne wydawane sà bez op∏at (oferta
wa˝na do 31.07.2005 r.).
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Tabela 4. Charakterystyka programu Pekao/Orkiestra
Cel Wsparcie nowoczesnych programów leczenia dzieci (corocznie

ustalany jest wybrany konkretny cel – np. w 2004 roku by∏ to
Program Powszechnych Przesiewowych Badaƒ S∏uchu
u Noworodków)

Bank Bank Pekao S.A.
Instytucja wspierana Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy
Wsparcie ze strony 50% op∏aty rocznej oraz 1 z∏ od ka˝dej transakcji dokonanej
Banku z wykorzystaniem karty
Wsparcie ze strony 1 z∏ od ka˝dej transakcji dokonanej z wykorzystaniem karty
posiadacza karty
Cechy karty Typ karty: kredytowa

Zasi´g mi´dzynarodowy
System kart: VISA
Limit: do 5.000 z∏ (dla Z∏otej Karty Pekao/Orkiestra od 15.000 z∏
do 100.000 z∏)
Brak koniecznoÊci posiadania rachunku w Banku Pekao S.A.
Minimalna sp∏ata kredytu: 10%, nie mniej ni˝ 50 z∏

Koszty zwiàzane Op∏ata roczna – 80 z∏ (dla Z∏otej Karty Pekao/Orkiestra – 180 z∏)
z kartà Ubezpieczenie karty – 2,4 z∏ miesi´cznie

Kredyt nieoprocentowany do 51 dni, potem oprocentowanie
na poziomie 25% p.a.

Dodatkowe korzyÊci Mi´dzynarodowy pakiet ubezpieczeniowy assistance
osiàgane przez (dla z∏otych kart Pekao/Orkiestra)
posiadacza karty OdpowiedzialnoÊç banku za transakcje dokonane kartà od

momentu jej zastrze˝enia – po zap∏aceniu prowizji w wysokoÊci
2,4 z∏ miesi´cznie odpowiedzialnoÊç obejmuje równie˝ transakcje
dokonane na 1 h przed zastrze˝eniem.

èród∏o: opracowano na podstawie: www.pekao.com.pl, www.media.pekao.com.pl – z dnia 20.05.2005 r.,
˚wiruk K., Karty affinity – dobroczynne zakupy, www.expander.pl, www.kartyonline.pl – z dnia
26.10.2004 r. oraz ˚wiruk K., Kartowa dobroczynnoÊç, czyli o kartach affinity, www.expander.pl –
z dnia 10.10.2003 r.
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Tabela 5. Charakterystyka programu MasterCard Affinity Charge
Cel Ratowanie zdrowia i ˝ycia dzieci
Bank Invest Bank S.A.
Instytucja wspierana Fundacja Polsat
Banku
Wsparcie ze strony Brak szczegó∏owych danych
Wsparcie ze strony 0,5% wartoÊci bezgotówkowej transakcji dokonanej
posiadacza karty za poÊrednictwem karty
Cechy karty Typ karty: „charge”7

Zasi´g mi´dzynarodowy
System kart: Europay/Mastercard
Limit: od 1.000 z∏ do 10.000 z∏
KoniecznoÊç posiadania rachunku w Invest-Bank S.A.
(MM, Komfort lub Efekt) przez co najmniej 6 miesi´cy

Koszty zwiàzane Op∏ata roczna – 40 z∏
z kartà
Dodatkowe korzyÊci Mo˝liwoÊç dokonywania bezgotówkowych p∏atnoÊci z tytu∏u
osiàgane przez transakcji internetowych
posiadacza karty Bezp∏atny papierowy wyciàg oraz bezp∏atne informowanie

o dokonanych transakcjach za poÊrednictwem SMS i/lub poczty
elektronicznej
Klient mo˝e korzystaç z ulg podatkowych z tytu∏u darowizny

èród∏o: opracowano na podstawie: www.investbank.com.pl – z dnia 20.05.2005 r., WWW.pieniadze.kor-
ba.pl/karty/ – z dnia 23.10.2003 r. oraz D∏ubak M., P∏aç i korzystaj, p∏aç i pomagaj, „Home & Market”
z dnia 01.05.2003 r.
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7 Karta powiàzana z rachunkiem – brak mo˝liwoÊci kredytowania, gdy˝ na koniec okresu rozlicze-
niowego ca∏e zobowiàzanie musi byç sp∏acone w formie przelewu z ROR.



Tabela 6. Charakterystyka programu BPH TOPR
Cel Zakup sprz´tu ratowniczego
Bank Bank BPH S.A.
Instytucja wspierana TOPR
Wsparcie ze strony Cz´Êç prowizji intercharge
Banku
Wsparcie ze strony Brak
posiadacza karty
Cechy karty Charakter karty: kredytowa (kart´ przygotowano w oparciu

o srebrnà kart´ kredytowà)
Zasi´g mi´dzynarodowy
System kart: VISA
Limit: od 3.000 z∏ do 15.000 z∏
Brak koniecznoÊci posiadania rachunku w BPH S.A.
Mo˝liwoÊç p∏atnoÊci za transakcje telefoniczne i internetowe
oraz przelewów obcià˝ajàcych rachunek karty

Koszty zwiàzane Op∏ata roczna – 75 z∏ (w promocji 0 z∏)
z kartà Kredyt nieoprocentowany do 55 dni, póêniej odsetki od operacji

gotówkowych w wysokoÊci 27,9% oraz bezgotówkowych 22,9%
Dodatkowe korzyÊci Bezp∏atny pakiet ubezpieczeƒ NNW, ubezpieczenie kosztów
osiàgane przez leczenia, transportu i repatriacji, pomoc assistance, szeroki zakres
posiadacza karty odpowiedzialnoÊci za nieuprawnione transakcje

Rabaty w wybranych sklepach

èród∏o: opracowano na podstawie: ˚wiruk K., Karty affinity – dobroczynne zakupy, www.expander.pl,
www.kartyonline.pl – z dnia 26.10.2004 r. oraz http://www.kartykredytowe.pl/845055.dhtml – z dnia
06.07.2005 r.
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Tabela 7. Charakterystyka Karty „Pajacyk”
Cel Do˝ywianie dzieci z najubo˝szych rodzin
Bank BZ WBK S.A.
Instytucja wspierana Polska Akcja Humanitarna
Wsparcie ze strony 50% op∏aty za wydanie karty oraz cz´Êç prowizji intercharge
Banku
Wsparcie ze strony Brak
posiadacza karty
Cechy karty Charakter karty: kredytowa w oparciu o Z∏otà kart´ lub

Srebrnà Kart´
Zasi´g mi´dzynarodowy
System kart: VISA
Limit: ustalany indywidualnie
Brak koniecznoÊci posiadania rachunku w BZ WBK S.A.

Koszty zwiàzane Op∏ata roczna – 58 z∏ za kart´ Srebrnà oraz 220 z∏ za kart´ Gold
z kartà Kredyt nieoprocentowany do 51 dni, póêniej 29,92% dla karty

Silver oraz 28,96% dla Z∏otej karty
Op∏ata za zdj´cie – 15 z∏
Minimalna sp∏ata – 5%, nie mniej ni˝ 50 z∏

Dodatkowe korzyÊci Mo˝liwoÊç zawierania transakcji internetowych i telefonicznych
osiàgane przez Bezp∏atny pakiet ubezpieczeniowy „Bezpieczne pieniàdze”
posiadacza karty – odpowiedzialnoÊç banku obejmuje wszelkie transakcje na

48h przed zastrze˝eniem

èród∏o: opracowano na podstawie: ˚wiruk K., Karty affinity – dobroczynne zakupy, www.expander.pl,
www.kartyonline.pl – z dnia 26.10.2004 r. oraz http://dlaciebie.bzwbk.pl/10280 – z dnia 06.07.2005 r.
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Tabela 8. Charakterystyka Programu Na Ratunek Dzieciom Z Chorobà Nowo-
tworowà
Cel Wsparcie finansowe leczenia dzieci z chorobà nowotworowà
Bank Bank BPH S.A.
Instytucja wspierana Fundacja Na Ratunek Dzieciom Z Chorobà Nowotworowà

(Akademicki Zespó∏ Opieki Paliatywnej)
Wsparcie ze strony Cz´Êç prowizji intercharge
Banku
Wsparcie ze strony Brak
posiadacza karty
Cechy karty Charakter karty: kredytowa w oparciu o Srebrnà

Kart´ Kredytowà
Zasi´g mi´dzynarodowy
System kart: VISA
Limit: Ustalany indywidualnie
Brak koniecznoÊci posiadania rachunku w Banku BPH S.A.

Koszty zwiàzane Op∏ata roczna – 75 z∏ (w promocji 0 z∏)
z kartà Kredyt nieoprocentowany do 52 dni, potem 22,9% p.a.
Dodatkowe korzyÊci OdpowiedzialnoÊç banku za nieautoryzowane transakcje
osiàgane przez (niezale˝nie od kwoty)
posiadacza karty Mo˝liwoÊç realizacji transakcji internetowych i telefonicznych

Bezp∏atne ubezpieczenie karty

èród∏o: opracowano na podstawie: www.gazetabankowa.pl – z dnia 20.05.2005 r. oraz www.kartykre-
dytowe.pl/na_ratunek.dhtml – z dnia 06.07.2005 r. Karty affinity wydawane przez Bank BPH S.A.
w niewielkim stopniu ró˝nià si´ od standardowych kart wydawanych przez ten bank – w ka˝dej chwi-
li mo˝na zwróciç si´ do Banku BPH S.A. o zamian´ karty affinity na kart´ standardowà lub zmieniç
kart´ standardowà na affinity (podobna konstrukcja obowiàzuje w BZ-WBK S.A.). Takiego rozwiàza-
nia nie ma jednak w Pekao S.A., gdzie klient wspó∏uczestniczy we wspieraniu programu – por. ˚wi-
ruk K., Karty affinity – dobroczynne zakupy, www.expander.pl, www.kartyonline.pl – z dnia 26.10.2004 r.

Tabela 9. Charakterystyka Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca
Cel Finansowanie badaƒ nad sztucznym sercem
Bank Inteligo (PKO BP S.A.)
Instytucja wspierana Program Budowy Polskiego Sztucznego Serca, kierowany

przez Prof. Z. Relig´
Wsparcie ze strony Brak szczegó∏owych danych (wczeÊniej 0,25% wartoÊci transakcji
Banku bezgotówkowej z wykorzystaniem karty)
Wsparcie ze strony Brak (wczeÊniej 0,25% wartoÊci transakcji bezgotówkowej
posiadacza karty z wykorzystaniem karty)
Cechy karty Charakter karty: obcià˝eniowa (debetowa)

Zasi´g mi´dzynarodowy
System kart: VISA
Mo˝liwoÊç realizacji transakcji telefonicznych i internetowych

Koszty zwiàzane Op∏ata roczna – 1,59 z∏ + 0,99 z∏ miesi´cznie
z kartà

èród∏o: Por. http://www.inteligo.pl/infosite/oInteligo_polskie-sztuczne-serce.htm – z dnia 06.07.2005 r.
oraz Biskupski Z., Szlachetne çwierç procenta, „Gazeta Prawna” z dnia 23.04.2003 r.
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Tabela 10. Charakterystyka programu PCK
Cel Finansowanie celów statutowych Polskiego Czerwonego Krzy˝a
Bank Deutsche Bank Polska S.A.
Instytucja wspierana Polski Czerwony Krzy˝
Wsparcie ze strony 50% op∏aty za wydanie karty oraz 20% prowizji intercharge
Banku
Wsparcie ze strony Brak
posiadacza karty
Cechy karty Charakter karty: obcià˝eniowa „charge” (po zakoƒczeniu okresu

rozliczeniowego pobierane sà Êrodki z rachunku rozliczeniowego)
Zasi´g mi´dzynarodowy
System kart: VISA
KoniecznoÊç posiadania rachunku w Deutsche Bank PBC S.A.
Limit: do 3.000 z∏ (w oparciu o krótszà ni˝ 3-miesi´czna histori´
rachunku w Deutsche Bank PBC S.A.) lub do 15.000 z∏
(w oparciu o d∏u˝szà ni˝ 3-miesi´czna histori´ rachunku
w Deutsche Bank PBC S.A).
OdpowiedzialnoÊç Klienta za nieautoryzowane transakcje
z wykorzystaniem karty ograniczona do 200 z∏

Koszty zwiàzane Op∏ata roczna – 49 z∏
z kartà Prowizja od transakcji bezgotówkowych w wysokoÊci 1%
Dodatkowe korzyÊci Rabaty w wybranych sklepach (do 25%)
osiàgane przez Bezp∏atne ubezpieczenie karty oraz pakiet ubezpieczeniowy
posiadacza karty TuiR „Warta” na preferencyjnych warunkach

èród∏o: opracowano na podstawie: Raportu „Gazety” o kartach partnerskich, „Gazeta Wyborcza”
z dnia 03.12.2003 r. oraz Stankiewicz P., Podziel si´ z potrzebujàcymi, „Rzeczpospolita” z 30.10.2003 r.
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Tabela 11. Charakterystyka programu Affinity BPH Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
Cel Rozwój ulicy Piotrkowskiej
Bank Bank BPH S.A.
Instytucja wspierana Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
Wsparcie ze strony Cz´Êç op∏aty intercharge
Banku
Wsparcie ze strony Brak
posiadacza karty
Cechy karty Charakter karty: kredytowa (kart´ przygotowano w oparciu

o srebrnà kart´ kredytowà)
Zasi´g mi´dzynarodowy
System kart: Mastercard
Limit: od 3.000 z∏ do 15.000 z∏
Brak koniecznoÊci posiadania rachunku w BPH S.A.
Mo˝liwoÊç p∏atnoÊci za transakcje telefoniczne i internetowe
oraz przelewów obcià˝ajàcych rachunek karty

Koszty zwiàzane Koszt wydania karty oraz jej wznowienia: 0 z∏ dla osób, które
z kartà posiadajà rachunek Srebrny lub Z∏oty Sezam (dla pierwszej karty);

dla pozosta∏ych 75 z∏
Kredyt nieoprocentowany do 55 dni, póêniej odsetki od operacji
gotówkowych w wysokoÊci 27,9% oraz bezgotówkowych 22,9%

Dodatkowe korzyÊci Bezp∏atny pakiet ubezpieczeƒ NNW, ubezpieczenie kosztów
osiàgane przez leczenia, transportu i repatriacji, pomoc assistance, szeroki zakres
posiadacza karty odpowiedzialnoÊci za nieuprawnione transakcje

Oferta 6 okresów rozliczeniowych, zaczynajàcych si´ od 2. do
26. dnia miesiàca – po ww. dacie w ciàgu 24 dni nale˝y sp∏aciç
zobowiàzanie w stosunku do banku
Minimalna kwota sp∏aty – 5% wartoÊci wszystkich transakcji
Karta obj´ta programem rabatowym „Z kartà taniej”
Mo˝liwoÊç umieszczenia zdj´cia (za dodatkowà op∏atà 15 z∏)

èród∏o: opracowano na podstawie: WWW.piotrkowska.pl/kart.htm – z dnia 20.05.2005 r. oraz www.bph.pl
– karty na takich samych warunkach wydano na cele zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Zamku Królewskiego
w Warszawie oraz Narodowego Teatru Starego w Krakowie.

W dniu 3 listopada 2004 roku Bank BPH S.A. wprowadzi∏ nowà kart´ pod
nazwà „BPH-Karta Maltaƒska”. Instytucjà wspieranà jest Fundacja Polskich Ka-
walerów Maltaƒskich (jej celem jest pomoc osobom biednym, chorym i spo∏ecz-
noÊciom lokalnym). Posiadacz karty nie ponosi dodatkowych kosztów, zwiàza-
nych z jej u˝ytkowaniem (instytucjà wspierajàcà jest wy∏àcznie Bank BPH S.A.).
Karta, wydawana w systemie Mastercard, jest kartà wypuk∏à, skonstruowanà na
bazie kredytowej karty gold. Limit kredytowy wynosi od 5.000 z∏ do 50.000 z∏.
Okres nieoprocentowanego kredytu wynosi 55 dni (w promocji – 116 dni)8.
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8 Karta ma wspieraç mi´dzy innymi budow´ Maltaƒskiego Centrum Pomocy Niepe∏nosprawnym
Dzieciom i ich Rodzinom – por. Nowa Karta Maltaƒska w BPH, www.kartyonline.pl – z dnia
30.10.2004 r. oraz http://www.kartykredytowe.pl/maltanska.dhtml – z dnia 06.07.2005 r.



Oprócz opisanych powy˝ej kart na polskim rynku funkcjonujà karty wyda-
wane przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (wsparcie dla Towarzystwa National
Geographic)9 oraz wydawane przez BZ-WBK S.A. karty EURO26 Maestro (dla
osób mi´dzy 13 a 26 rokiem ˝ycia) – karta gwarantuje zni˝ki w firmach wspó∏-
pracujàcych z Gdaƒskà Fundacjà Integracji Europejskiej oraz Polskim Stowarzy-
szeniem Kart M∏odzie˝owych. Równie˝ Multibank wydaje karty affinity (Karta
dla Nauczyciela).

4. Podsumowanie

KorzyÊci p∏ynàce ze stosowania karty affinity czerpià 3 typy podmiotów:
• u˝ytkownik karty,
• bank wydajàcy kart´,
• instytucja wspomagana przez program affinity.
Posiadacz karty affinity ma niewàtpliwà satysfakcj´ z tego, i˝ wspiera szla-

chetny cel. Dodatkowo nie poch∏ania to w ˝aden sposób jego czasu. U˝ytkownik
ma pewnoÊç, ˝e wydatkowane Êrodki zostanà wydatkowane zgodnie z deklarowa-
nym przeznaczeniem, nad czym kontrol´ sprawuje bank wydajàcy kart´. Wydat-
ki dobroczynne pozostajà w okreÊlonej relacji do ∏àcznej sumy wydatków pono-
szonych przez klienta banku, który zdecydowa∏ si´ na korzystanie z karty affinity.
JeÊli prze˝ywa on okresowe trudnoÊci finansowe, mniej wydaje, tym samym
w mniejszym stopniu wspiera wybrany program. Nie ma zatem ryzyka niekon-
trolowanego wydatkowania Êrodków „ponad stan”. Wreszcie posiadanie karty
affinity staje si´ coraz bardziej modne (Êwiadczy o tym choçby przyk∏ad Stanów
Zjednoczonych, gdzie ok. 50% wszystkich kart ma charakter affinity lub co-bran-
ded), zaÊ w pewnych kr´gach wr´cz nie wypada pos∏ugiwaç si´ innymi rodzaja-
mi kart.

Dla banku wydawanie kart typu affinity w oczywisty sposób wp∏ywa na
popraw´ wizerunku, dowodzàc, ˝e misja spo∏eczna tej instytucji nie jest tylko
frazesem, zwyczajowo opisanym w Raporcie rocznym. Znaczenie ma zatem nie
tylko maksymalizacja stopy zwrotu z kapita∏u i wykonanie planów sprzeda˝owych,
ale równie˝ wa˝na idea o wymiarze spo∏ecznym.

Dodatkowo karty affinity dajà mo˝liwoÊç potwierdzenia, czy rekomendo-
wany do wsparcia program jest spo∏ecznie akceptowany. JeÊli niewielka grupa
klientów korzysta z opcji affinity to byç mo˝e wspierana inicjatywa nie jest po-
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9 Koszt kredytu w tej karcie wynosi 6,5% p.a. (przez pierwsze 3 miesiàce) – kredyt jest nieoprocen-
towany do 51 dni, do∏àczany jest dodatkowo bezp∏atnie pakiet ubezpieczeƒ w podró˝y – por.
www.raiffeisen.pl/32f224bb5b0326b7752c3ad4c10c2873 – z dnia 06.07.2005 r.



wszechnie popierana10. Zastosowanie ma tu zasada: „jeÊli nasi klienci wspierajà
danà inicjatyw´, to równie˝ i bank czyni”. Affinity to równie˝ szansa na pozy-
skanie nowych klientów, których do banku przyciàgnà nie niskie prowizje i spek-
trum kana∏ów dystrybucji produktów bankowych, ale idea, której wspieraniem
zajmuje si´ instytucja bankowa. Karta affinity s∏u˝y zatem zacieÊnianiu wi´zów
z danym bankiem poprzez uto˝samienie si´ klienta z wartoÊciami, które ten
bank reprezentuje.

Dla instytucji, która jest beneficjentem pomocy, korzyÊci materialne sà oczy-
wiste, ale oprócz nich na uwag´ zas∏ugujà dwie kwestie:

• dzi´ki programowi affinity instytucja ta uwiarygodnia si´ w oczach dar-
czyƒców, poddajàc si´ procesowi weryfikacji przez bank oraz poprawiajàc
przejrzystoÊç prowadzonej dzia∏alnoÊci,

• program affinity to dowód na to, ˝e instytucja jest nowoczesna i korzy-
sta z ró˝norodnych form pozyskiwania Êrodków.

Bankom, wydajàcym karty affinity, zarzuca si´ cz´sto brak przejrzystoÊci
– nie wiadomo, jak du˝a pula Êrodków trafia na rachunki instytucji wspieranych.
Banki t∏umaczà si´, ˝e jeÊli tylko instytucja finansowa wspiera danà inicjatyw´,
a nie czyni tego posiadacz karty, nie ma obowiàzku informowania o zakresie wspar-
cia (w szczególnoÊci np. Bank BPH S.A. nie podaje kwot, które przekazywane sà
instytucjom wspieranym). Nieoficjalnie wiadomo jednak, ˝e kwoty te nie sà ma∏e.

O rozwoju rynku kart affinity w Polsce powinny decydowaç nast´pujàce
czynniki:

• wzrost zamo˝noÊci, determinowany przez tempo wzrostu PKB,
• wzrost zaufania do bezgotówkowych form p∏atnoÊci,
• zwi´kszenie udzia∏u kart kredytowych w ∏àcznej liczbie wydawanych kart,
• zainteresowanie banków oraz instytucji szukajàcych wsparcia programami

affinity,
• zwi´kszenie przejrzystoÊci finansowej funkcjonowania instytucji wspiera-

nych (np. fundacji, wy˝sze uczelnie, szpitale),
• widoczne efekty programów w postaci zrealizowanych celów,
• zwi´kszenie sk∏onnoÊci posiadaczy kart do dzielenia si´ w∏asnymi docho-

dami.
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10 W tej kwestii nale˝y oczywiÊcie przeprowadziç badania ankietowe – niski udzia∏ kart z opcjà affi-
nity mo˝e byç bowiem skutkiem zbyt du˝ego obcià˝enia finansowego u˝ytkowników tych kart,
przeci´tnej niskiej zamo˝noÊci klientów lub niew∏aÊciwego marketingu produktu.
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Agnieszka Cenkier
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Próba oceny warunków dla rozwoju partnerstwa
publiczno-prywatnego w Polsce

1. Wprowadzenie

Celem rozwa˝aƒ jest próba rozstrzygni´cia, czy w Polsce istniejà warunki do wyko-
rzystania formu∏y partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji zadaƒ publicznych.

Ze wzgl´du na wysoki stopieƒ z∏o˝onoÊci koncepcji partnerstwa publiczno-
-prywatnego oraz jej relatywnie krótkà histori´ jest ono definiowane w ró˝ny
sposób. Brak jednolitej definicji nie stanowi w wielu krajach przeszkody w reali-
zowaniu zadaƒ publicznych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jednostki publiczne, które nie dysponujà odpowiednimi Êrodkami finanso-
wymi do wykonania wszystkich swoich zadaƒ, ch´tnie zapraszajà do udzia∏u
w realizowanych projektach podmioty prywatne. Kapita∏ prywatny jest jednym
z mo˝liwych êróde∏ finansowania potrzeb publicznych, tak na szczeblu central-
nym, jak regionalnym czy lokalnym. Wspó∏praca podejmowana przez sektorem
publiczny i sektor prywatny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla osià-
gni´cia wspólnego celu ma charakter d∏ugoterminowy.

Choç relatywnie d∏u˝sza jest tradycja partnerstwa publiczno-prywatnego
w USA, to w ostatnich latach mo˝na obserwowaç wzrost jego popularnoÊci w paƒ-
stwach europejskich. W pozyskanych dotychczas doÊwiadczeniach najwi´kszy udzia∏
wydaje si´ przypadaç Wielkiej Brytanii. Jednym z czynników, który w paƒstwach
Wspólnoty Europejskiej istotnie zwi´kszy∏ zaanga˝owanie sektora prywatnego
w wykonywanie zadaƒ publicznych, wydaje si´ przyj´cie w 1992 roku kryteriów
zbie˝noÊci, zawartych w traktacie z Maastricht, które znaczàco ograniczy∏y mo˝-
liwoÊci bud˝etowe paƒstw cz∏onkowskich.

Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego jest znana równie˝ w Polsce.
Wielu uczestników dyskusji o mo˝liwoÊciach upowszechnienia partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego podkreÊla koniecznoÊç stworzenia w∏aÊciwego otoczenia praw-
nego, którego brak – w ich odczuciu – uniemo˝liwia wykorzystanie potencja∏u,
jaki niesie ze sobà partnerstwo sektora publicznego i sektora prywatnego. Nie
jest odosobniona opinia, ˝e warunkiem niezb´dnym do upowszechnienia partner-
stwa publiczno-prywatnego jest wejÊcie w ˝ycie odr´bnej ustawy, regulujàcej
funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.



Niniejszy tekst powstaje w chwili o tyle szczególnej, ˝e w∏aÊnie dobiega
koƒca tryb legislacyjny ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zatem od
dawna oczekiwane przez wielu przepisy wkrótce zacznà obowiàzywaç.

Czy wejÊcie ustawy w ˝ycie i zawarte w niej postanowienia rzeczywiÊcie
u∏atwià korzystanie z partnerstwa publiczno-prywatnego i przyczynià si´ do upo-
wszechnienia idei tej formy wykonywania zadaƒ, b´dzie mo˝na oceniç dopiero po
pewnym czasie1. WczeÊniej trudno jest rozstrzygnàç, czy czynnikiem ogranicza-
jàcym zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji zadaƒ pu-
blicznych jest rzeczywiÊcie brak stosownej ustawy, czy te˝ raczej wadliwoÊç prze-
pisów obowiàzujàcych, „rozstrzelonych” po ró˝nych ustawach.

W opinii przeciwników odr´bnej ustawy, czynnikiem hamujàcym ekspansj´
partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce jest nie tyle brak przepisów, co z∏a
jakoÊç rozwiàzaƒ majàcych zastosowanie przy realizacji umów partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego, w tym regulacji z zakresu finansów publicznych i zamówieƒ
publicznych oraz prawa podatkowego.

Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym2 zosta∏ przyj´ty przez
sejm w po∏owie 2004 roku. 16 sierpnia 2005 roku prezydent RP podpisa∏ ustaw´3.
Wprowadzenie do systemu prawnego nowej ustawy, kompleksowo regulujàcej za-
sady funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego to – niewàtpliwie – spek-
takularny sukces or´downików jej powstania. Jednak dopiero czas poka˝e, czy
ostatecznymi wygranymi nie oka˝à si´ jej zagorzali przeciwnicy, w opinii których
zdecydowanie lepszym (chocia˝by dlatego, ˝e stanowiàcym mniejsze obcià˝enie
dla bud˝etu) rozwiàzaniem by∏oby wprowadzenie definicji umowy partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego do jednej z ju˝ istniejàcych ustaw i konsekwentne dostoso-
wanie do niej wszystkich innych obowiàzujàcych przepisów, stosowanych w umo-
wach realizowanych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wa˝kim
argumentem za przyj´ciem takiego rozwiàzania wydaje si´ brak odr´bnych ustaw
o partnerstwie publiczno-prywatnym w wielu krajach, w których ta forma wyko-
nywania zadaƒ publicznych jest stosowana (np. Wielka Brytania, USA). Paƒ-
stwa, które rozstrzygn´∏y regulacj´ zagadnieƒ partnerstwa publiczno-prywatne-
go na poziomie ustawy (np. Irlandia) stanowià nieliczne wyjàtki.

Próba oceny warunków dla rozwoju partnerstwa...    85

1 To, czy przepisy ustawy przyczynià si´ do znaczàcego zwi´kszenia liczby projektów wykonywanych
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, wydaje si´ o wiele bardziej istotne ni˝ sama inicja-
tywa ustawowego uregulowania problematyki tej formy partnerstwa. Zob. np. W. Misiàg, Opinia
w sprawie projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy – Przepisy wprowa-
dzajàce ustaw´ o partnerstwie publiczno-prywatnym, s. 2, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP,
15. 11.2004 r.

2 Zob. rzàdowy projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, druk Nr 3174 z 20.08.2004 r.,
Sejm RP IV kadencji.

3 Wi´cej szczegó∏ów o trybie legislacyjnym ustawy zawiera za∏àcznik.



Wprowadzenie w Polsce nowej, jednorodnej ustawy nie tylko nie musi –
wbrew oczekiwaniom autorów przepisów, które zacznà wkrótce obowiàzywaç –
wiàzaç si´ z usuni´ciem istniejàcych przeszkód w zawieraniu umów partnerstwa
publiczno-prywatnego, ale mo˝e wr´cz prowadziç do wystàpienia nowych barier.

2. Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce

Partnerstwo publiczno-prywatne pojawi∏o si´ wspó∏czeÊnie w polskiej rzeczywi-
stoÊci gospodarczej wraz z podj´ciem procesu transformacji gospodarki kraju4.
Choç liczba projektów realizowanych na zasadach partnerstwa publiczno-prywat-
nego nie jest imponujàca, lista przyk∏adów zdobywanych doÊwiadczeƒ zdaje si´
dowodziç, ˝e ta forma zaspokajania potrzeb publicznych nie jest niemo˝liwa do
przeprowadzenia w warunkach istniejàcego stanu prawnego.

Ze wzgl´du na obserwowane zaanga˝owanie kapita∏u prywatnego, tak pol-
skiego, jak i zagranicznego (mimo braku odpowiednich regulacji prawnych) w re-
alizacj´ projektów s∏u˝àcych zaspokojeniu potrzeb publicznych nie mo˝na wyklu-
czyç, ˝e – w przypadku inicjatyw realizowanych wspólnie przez sektor publiczny
i sektor prywatny – o podj´ciu lub nie podj´ciu wspó∏pracy decydujà nie tyle
uwarunkowania prawne, co czynniki innego rodzaju, w tym np. natury psycho-
logicznej, tak po stronie podmiotów publicznych, jak i kapita∏u prywatnego. Je-
Êli jednak wierzyç opiniom zwolenników szybkiego wprowadzenia zmian w prze-
pisach, bez tych zmian zakres wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego
w wykonywaniu zadaƒ publicznych w Polsce pozostanie niewielki.

Zgodnie z definicjà zawartà w ustawie5: partnerstwo publiczno-prywatne,
w rozumieniu ustawy, to oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym
wspó∏praca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, s∏u˝àca realizacji zada-
nia publicznego, jeÊli odbywa si´ na zasadach okreÊlonych w ustawie. Dla porów-
nania Komisja Europejska definiuje partnerstwo publiczno-prywatne jako part-
nerstwo mi´dzy sektorem publicznym oraz prywatnym w celu przedstawienia projektu
lub Êwiadczenia us∏ugi tradycyjnie Êwiadczonej przez sektor publiczny. Przyjmuje
si´, ˝e w ramach wspó∏pracy na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego obie
strony czerpià pewne korzyÊci, odpowiednie do stopnia realizowania przez nie
okreÊlonych zadaƒ. Przez umo˝liwienie ka˝demu z sektorów robienia tego, co po-
trafi najlepiej, us∏ugi oraz infrastruktura publiczna sà realizowane w sposób naj-
bardziej efektywny gospodarczo. G∏ównym celem partnerstwa publiczno-prywatne-
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4 Tradycja partnerstwa publiczno-prywatnego si´ga okresu mi´dzywojennego. Przyk∏adem umowy typu
PPP jest np. koncesja na tramwaje udzielona przez zarzàd miasta ¸odzi prywatnej spó∏ce w 1922
roku.

5 Por. rozdzia∏ 1 art. 1 ust. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.



go jest zatem kszta∏towanie takich stosunków mi´dzy stronami, aby ryzyko ponosi-
∏a ta strona, która najlepiej potrafi je kontrolowaç, natomiast wzrastajàcà wartoÊç
osiàga si´ przez wykorzystywanie umiej´tnoÊci i kompetencji sektora prywatnego6.

Przytoczona za tekstem ustawy definicja partnerstwa publiczno-prywatne-
go jeszcze nie zacz´∏a obowiàzywaç. Cz∏onkowstwo naszego kraju we wspólnocie
europejskiej jest bardzo m∏ode. Tymczasem pierwsze próby wykonania zadaƒ pu-
blicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w naszym kraju mia∏y
miejsce ju˝ w pierwszych latach transformacji. Nie powinno wydawaç si´ zatem,
aby nieobecnoÊç koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie prawa
by∏a przeszkodà w podejmowaniu wspó∏pracy przez sektor publiczny i prywatny
przy realizacji zadaƒ, stanowiàcych historycznie domen´ w∏adzy publicznej.

Warto zastanowiç si´, co powoduje, ˝e mimo obserwowanych barier, nie-
które podmioty – tak publiczne, jak i reprezentujàce kapita∏ prywatny – decydu-
jà si´ na podj´cie wspó∏pracy na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Bariery rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Istotà partnerstwa publiczno-prywatnego jest prowadzona na podstawie zawar-
tej umowy wspó∏praca podmiotu publicznego i partnera prywatnego w realizo-
waniu zadania publicznego, zapewniajàca obu stronom wymierne korzyÊci. DoÊç
powszechna jest opinia, ˝e partnerstwo publiczno-prywatne daje mo˝liwoÊci re-
alizacji zadaƒ publicznych, które nie sà porównywalne z innymi formami wspó∏-
pracy podmiotów prywatnych i publicznych.

Lista zadaƒ publicznych do wykonania jest d∏uga, podczas gdy mo˝liwoÊci
bud˝etu finansów publicznych sà ograniczone. Z tego wzgl´du realizacja wielu
projektów, u˝ytecznych – czy wr´cz niezb´dnych – z punktu widzenia potrzeb
spo∏ecznych, jest odsuwana w nieskoƒczonoÊç. Fakt, ˝e niedopasowanie skali po-
trzeb publicznych do mo˝liwoÊci ich finansowania jest charakterystyczne dla go-
spodarek wielu krajów, i to niezale˝nie od poziomu ich rozwoju, nie jest wielkim
pocieszeniem, zw∏aszcza, ˝e zaawansowanie wykonania zadaƒ publicznych w Pol-
sce (w szczególnoÊci stan infrastruktury), na tle innych paƒstw, pozostawia wie-
le do ˝yczenia.

Finansowanie zadaƒ publicznych w warunkach wdra˝ania programu na-
prawy finansów publicznych nie jest ∏atwe. Realizacji celu, jakim jest zmniejsze-
nie deficytu bud˝etu finansów publicznych do referencyjnego poziomu 3% PKB,
musi towarzyszyç zaostrzona dyscyplina fiskalna. Niezb´dna w tych warunkach

Próba oceny warunków dla rozwoju partnerstwa...    87

6 Por. Wytyczne dotyczàce udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska, styczeƒ
2003 r., s. 17.



Êcis∏a kontrola wydatków publicznych prowadzi do opóênienia lub nawet rezy-
gnacji z wielu potrzebnych inwestycji.

Problem realizacji zadaƒ publicznych w Polsce wydaje si´ mieç szczególnà
jakoÊç w kontekÊcie potrzeb kapita∏owych polskiej gospodarki. Pozycja konku-
rencyjna Polski w pozyskiwaniu bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych, na tle
innych paƒstw regionu, nie jest najlepsza. Wielu niedosz∏ych lub/i potencjalnych
inwestorów zagranicznych wskazuje z∏à infrastruktur´, jako jeden z czynników
istotnie zmniejszajàcych atrakcyjnoÊç podejmowania nowej czy kontynuowania
wczeÊniej ju˝ rozpocz´tej dzia∏alnoÊci gospodarczej w naszym kraju. W d∏u˝szej
perspektywie mo˝e si´ zatem okazaç, ˝e skutki ma∏ej aktywnoÊci na polu zadaƒ
publicznych to nie tylko pozbawienie spo∏eczeƒstwa wy˝szego standardu ˝ycia,
ale równie˝ rezygnacja z utworzenia okreÊlonej liczby nowych miejsc pracy oraz
wszelkiego rodzaju innych korzyÊci zwiàzanych z powstawaniem nowych przed-
si´biorstw, takich jak aktywizacja oraz rozwój regionów.

Z∏y stan finansów publicznych z pewnoÊcià nie sprzyja wzrostowi dynami-
ki inwestycji publicznych. Jak ju˝ wspomniano, mo˝liwoÊci finansowania potrzeb
publicznych ze Êrodków publicznych sà ograniczone w przypadku wielu krajów.
Niektóre z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej (Niemcy, Francja) zosta∏y
zobligowane do przywrócenia deficytu finansów publicznych do poziomu nie
przekraczajàcego 3% PKB, podczas gdy inne (W∏ochy, Portugalia) mobilizujà si∏y
w celu utrzymania poziomu deficytu na akceptowalnym poziomie, a deficyt jeszcze
innych zbli˝a si´ niebezpiecznie do obowiàzujàcej wielkoÊci referencyjnej. Inna
okolicznoÊç utrudniajàca wzrost wydatków publicznych w strefie euro to utrzy-
mujàce si´ niskie tempo wzrostu gospodarczego (Êrednio ok. 2–2,5% PKB). To
tylko niektóre przyczyny permanentnego niedoboru Êrodków publicznych na finan-
sowanie potrzeb spo∏ecznych.

Niedobór Êrodków na realizacj´ zadaƒ publicznych obserwowany w Polsce
jest zatem stanem typowym dla gospodarek regionu. Ró˝nie natomiast wyglàda
wykonanie zadaƒ. W wielu krajach – mimo wyst´pujàcych ograniczeƒ – liczba
i wartoÊç wykonywanych projektów znacznie przewy˝szajà odpowiednie wielko-
Êci w naszym kraju. Jednà z przyczyn tej nierównowagi jest prawdopodobnie znacz-
nie wi´ksza w tych krajach ni˝ w Polsce, powszechnoÊç stosowania partnerstwa
publiczno-prywatnego do realizacji zadaƒ publicznych.

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawierane w Polsce, choç
niezbyt liczne, dowodzà niezbicie obecnoÊci w naszym kraju inicjatyw na rzecz
zaspokojenia potrzeb spo∏ecznych, podejmowanych wspólnie przez podmioty pu-
bliczne i partnerów prywatnych. Mo˝na dyskutowaç, czy liczba projektów reali-
zowanych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego jest ma∏a, bardzo ma-
∏a czy zupe∏nie przyzwoita, próbujàc wskazywaç jednoczeÊnie przyczyny istniejàcego
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stanu rzeczy oraz oceniaç, czy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w Pol-
sce dominujà dobre czy te˝ raczej z∏e doÊwiadczenia. Niezale˝nie od wypowiedzi,
jakie w toku takiej dyskusji mog∏yby zostaç sformu∏owane, nie ulega kwestii, ˝e:

• po pierwsze, obecnoÊci partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce dowo-
dzà niezbicie projekty z zakresu zadaƒ publicznych, realizowane w formie
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, niezale˝nie od u∏omnoÊci
obowiàzujàcych regulacji prawnych,

• po drugie, mo˝liwoÊci, jakie stwarza zastosowanie partnerstwa publiczno-
-prywatnego do wykonywania zadaƒ publicznych nie sà w Polsce w pe∏ni
wykorzystane.

Upowszechnienie w Polsce realizacji przedsi´wzi´ç publicznych z udzia∏em
kapita∏u prywatnego, tak jak mia∏o to miejsce w innych krajach, powinno pro-
wadziç do o˝ywienia sektora inwestycji publicznych. Ze wzgl´du na uwarunko-
wania wyst´pujàce w naszym kraju, ryzyko towarzyszàce podj´ciu wspó∏pracy na
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego jest oceniane przez potencjalnych
inwestorów – tak publicznych, jak i prywatnych – jako wysokie, co powoduje, ˝e
liczba podpisanych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie jest ciàgle du˝a.
Ponadto, sektor finansów publicznych w Polsce charakteryzuje mocno zakorze-
niona niech´ç do anga˝owania w realizacj´ zadaƒ publicznych podmiotów spoza
sektora finansów publicznych. Utrudnienie stanowi te˝ zapewne brak doÊwiad-
czeƒ we wdra˝aniu tego typu przedsi´wzi´ç. Nie wydaje si´ jednak, aby Polska
by∏a skazana na niskà popularnoÊç partnerstwa publiczno-prywatnego równie˝
w przysz∏oÊci. Wydaje si´, ˝e zawieranie umów partnerskich na szerszà skal´ b´-
dzie w Polsce mo˝liwe, jeÊli:

• z jednej strony, zostanie zneutralizowany wp∏yw czynników hamujàcych
rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w naszym kraju,

• z drugiej strony, zostanà wykorzystane okolicznoÊci, które mo˝na uznaç,
za czynniki sprzyjajàce rozwojowi partnerstwa publiczno-prywatnego w na-
szym kraju.

Dzisiaj trudno rozstrzygaç, która ze wskazywanych barier (i w jakim stop-
niu) – wadliwoÊç systemu prawnego, wzgl´dy psychologiczne, w tym brak zrozu-
mienia istoty partnerstwa publiczno-prywatnego czy jeszcze jakaÊ inna – jest
rzeczywistà przeszkodà w upowszechnianiu wspó∏pracy sektora publicznego i pry-
watnego na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kiedy i z jakim skut-
kiem b´dzie mo˝liwe jej zdefiniowanie (rozpoznanie) i ograniczenie lub nawet
ca∏kowite wyeliminowanie. Nie mo˝na te˝ wykluczyç, ˝e popularnoÊç partner-
stwa publiczno-prywatnego przyjdzie do nas w którymÊ momencie z krajów,
w których jest ono stosowane na szerokà skal´ podobnie, jak przysz∏a w swoim
czasie moda na gum´ do ˝ucia, komputery osobiste, telefony komórkowe czy luk-
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susowe samochody, niezale˝nie od stanu gotowoÊci otoczenia do zaakceptowania
takiej mody.

4. Czynniki rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

W opinii autorki w polskiej rzeczywistoÊci gospodarczej wyst´pujà nie tylko czyn-
niki hamujàce rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, ale równie˝ okolicznoÊci,
które mo˝na uznaç za czynniki jego wzrostu w naszym kraju. Niektóre z nich
zdajà si´ mieç charakter obiektywny, podczas gdy inne – subiektywny.

Do czynników obiektywnych nale˝y zaliczyç m.in.:
• du˝e potrzeby inwestycyjne sektora publicznego,
• mo˝liwoÊci finansowe sektora publicznego niewspó∏mierne do potrzeb,
• obowiàzywanie fiskalnych kryteriów zbie˝noÊci,
• wzrost zakresu i jakoÊci Êwiadczonych us∏ug spo∏ecznych,
• efektywniejsze wykorzystanie Êrodków,
• optymalny rozk∏ad ryzyk mi´dzy wykonawcami projektu.
Potrzeby sektora publicznego w zakresie wykonywania zadaƒ publicznych

sà praktycznie nieograniczone. Im wi´ksza liczba projektów doczeka si´ szybkiej
realizacji, tym pr´dzej b´dzie odczuwalna poprawa standardu ˝ycia spo∏eczeƒstwa.

Dla partnerstwa publiczno-prywatnego w∏aÊciwa jest zdolnoÊç pozyskiwa-
nia Êrodków kapita∏owych z sektora prywatnego na przedsi´wzi´cia publiczne.
Mo˝liwoÊç przej´cia finansowania zadaƒ publicznych przez partnerów prywatnych
wydaje si´ szczególnie istotna w warunkach niedoboru finansów publicznych. Za-
anga˝owanie kapita∏owe partnerów prywatnych niesie ze sobà mo˝liwoÊç zwi´k-
szenia liczby realizowanych projektów i jednoczesne odcià˝enie bud˝etu central-
nego oraz bud˝etów samorzàdowych, co wydaje si´ podstawowà korzyÊcià sektora
publicznego z jego zaanga˝owania we wspó∏prac´ z sektorem prywatnym na
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. „Zaoszcz´dzone” w ten sposób Êrodki
publiczne mogà byç wykorzystane do finansowania innych celów (np. utrzymanie
administracji). Dodatkowe korzyÊci wià˝à si´ z mo˝liwoÊcià przej´cia przez sektor
prywatny od sektora publicznego Êwiadczenia okreÊlonych us∏ug, jak przewozy
pasa˝erskie czy zaopatrzenie w wod´, tradycyjnie stanowiàcych domen´ sektora
publicznego.

Polska, jako kraj pretendujàcy do cz∏onkowstwa w Unii Walutowej, jest zo-
bowiàzana do spe∏nienia w mo˝liwie najszybszym czasie kryteriów zbie˝noÊci,
w tym utrzymania deficytu bud˝etowego w granicach dopuszczalnego poziomu
3% PKB oraz d∏ugu publicznego na maksymalnym poziomie 60% PKB. Mobili-
zacja si∏ na spe∏nieniu warunków traktatu z Maastricht nie sprzyja zaanga˝owa-
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niu sektora publicznego w finansowanie zadaƒ publicznych ze Êrodków publicz-
nych. Zadania wykonywane w formule umowy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym – przede wszystkim ze wzgl´du na wykorzystanie kapita∏u prywatnego – to
inwestycje zgodne z logikà rynku. Dba∏oÊç partnera prywatnego o efektywne i zgod-
ne z wyznaczonym celem wykorzystanie Êrodków, gwarantujàce uzyskanie satys-
fakcjonujàcej stopy zwrotu, jak równie˝ – ju˝ w okresie eksploatacji projektu –
o jakoÊç Êwiadczonych us∏ug powoduje, ˝e zadowolenie spo∏eczeƒstwa jest wy˝-
sze, ni˝ w przypadku, gdy ca∏a odpowiedzialnoÊç za wykonanie zadania spoczy-
wa wy∏àcznie na podmiocie publicznym.

Ka˝da umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym powinna byç skonstru-
owana w taki sposób, aby podzia∏ zadaƒ mi´dzy stronami umowy stosowny do
kompetencji ka˝dej ze stron, wykorzystanie innowacyjnoÊci sektora prywatnego
oraz kompleksowa ocena projektu prowadzi∏y do maksymalizacji efektywnoÊci
przedsi´wzi´cia b´dàcego przedmiotem umowy, zaÊ poszczególne ryzyka w∏aÊci-
we wykonywanemu zadaniu by∏y ponoszone przez t´ stron´ umowy, która potrafi
kontrolowaç je najlepiej.

Subiektywne czynniki rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
to przede wszystkim:

• zaleg∏oÊci (w szczególnoÊci na tle sytuacji w innych krajach) w wykony-
waniu zadaƒ publicznych,

• z∏y stan finansów publicznych,
• obowiàzujàce regulacje prawne w zakresie finansów lokalnych,
• przyznanie Polsce du˝ych kwot Êrodków z funduszy strukturalnych,
• ma∏e mo˝liwoÊci absorpcji przyznanych Êrodków z funduszy strukturalnych.
Stan infrastruktury kraju oraz stopieƒ zaspokojenia potrzeb spo∏ecznych

w Polsce, który – w szczególnoÊci w porównaniu z innymi paƒstwami – nie mo-
˝e byç oceniony jako zadowalajàcy, spowalniajà wzrost gospodarczy oraz wzrost
dobrobytu spo∏eczeƒstwa. Wspó∏praca instytucji publicznych z kapita∏em prywat-
nym, ze wzgl´du na w∏aÊciwe mu mo˝liwoÊci finansowania na du˝à skal´, niesie
ze sobà szans´ na szybkie zwi´kszenie liczby realizowanych inwestycji z obsza-
ru zadaƒ publicznych, a tym samym na odpowiednio szybsze dorównanie do po-
ziomu europejskiego. Zaproszenie do udzia∏u w wykonywanych projektach pod-
miotów sektora prywatnego wydaje si´ szczególnie zasadne, gdy Êrodki finansowe,
którymi dysponujà instytucje sektora publicznego, nie starczajà na sfinansowa-
nie wszystkich potrzeb, a – jak ju˝ wspomniano – stan finansów publicznych w Pol-
sce wymaga mo˝liwie najszybszego uzdrowienia. W takiej sytuacji zwi´kszanie
d∏ugu publicznego w celu pozyskania brakujàcych Êrodków nie wydaje si´ mo˝-
liwe. Innà barierà, istotnie limitujàcà wydatki publiczne na poziomie bud˝etów
samorzàdowych, sà ustawowe pu∏apy zad∏u˝enia gmin.
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Kolejnà okolicznoÊcià, która powinna przyspieszyç rozwój partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego w naszym kraju jest ograniczona zdolnoÊç zagospodarowania
Êrodków finansowych, których cz´Êç – w ramach funduszy strukturalnych – ju˝
zosta∏a Polsce przyznana, a cz´Êç dopiero b´dzie przyznana w nadchodzàcych
latach7. W warunkach mocno ograniczonych mo˝liwoÊci finansowych sektora pu-
blicznego, w przypadku projektów wspó∏finansowanych ze Êrodków pomocowych,
gdzie wymagane jest zaanga˝owanie Êrodków w∏asnych, êród∏em wk∏adu w∏asnego
sektora publicznego mo˝e byç kapita∏ prywatny, pochodzàcy od podmiotów nie-
publicznych, wspó∏uczestniczàcych w wykonywaniu zadaƒ publicznych w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozwiàzanie to, z jednej strony, umo˝liwi∏oby
wykorzystanie przyznanych Êrodków, zwi´kszajàc jednoczeÊnie skal´ ich absorpcji,
z drugiej strony, dzi´ki zwolnieniu instytucji publicznych z obowiàzku wyasygno-
wania wk∏adu w∏asnego – zmniejszy∏oby presj´ na i tak napi´te bud˝ety sektora
finansów publicznych. W przeciwnym przypadku gospodarce polskiej grozi nie-
wykorzystanie znacznej cz´Êci nale˝nych jej funduszy. Szansa zwi´kszenia mo˝-
liwoÊci absorpcji Êrodków z funduszy strukturalnych, jakà stwarza stosowanie na
wi´kszà skal´ partnerstwa publiczno-prywatnego, nie powinna zostaç zmarnowana.

5. Podsumowanie

Niezale˝nie od tego, czy i w jakim stopniu wejÊcie w ˝ycie postanowieƒ zawartych
w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym stworzy w Polsce warunki dla
wzrostu zaanga˝owania sektora prywatnego w realizacj´ zadaƒ publicznych, jak
najszybsze dostrze˝enie i wykorzystanie ju˝ istniejàcych czynników – sprzyjajà-
cych upowszechnieniu partnerstwa publiczno-prywatnego, z jednoczesnym z∏ago-
dzeniem wp∏ywu obserwowanych barier jego rozwoju – powinno umo˝liwiç zna-
czàce zwi´kszenie liczby projektów z obszaru zadaƒ publicznych, wykonywanych
na zasadach wspó∏pracy podmiotów publicznych i prywatnych. To z kolei wyda-
je si´ mo˝liwà – przy odpowiedniej mobilizacji si∏ i ju˝ dost´pnych Êrodków – do
przejÊcia drogà, która prowadzi do wyrównywania ró˝nic mi´dzy stopniem za-
awansowania rozwoju gospodarki polskiej i wysoko rozwini´tych gospodarek paƒstw
regionu. W szczególnoÊci, doÊwiadczenia innych paƒstw z zakresu partnerstwa
publiczno-prywatnego, rozwijajàcego si´ w warunkach wyraênego zró˝nicowania
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7 Nale˝y do∏o˝yç wszelkich mo˝liwych staraƒ, aby kwoty, które Polska pozyska w najbli˝szej przy-
sz∏oÊci, i to niezale˝nie od ostatecznego kszta∏tu bud˝etu Unii Europejskiej na lata 2007–2013, zo-
sta∏y wykorzystane w jak najwi´kszym stopniu i we w∏aÊciwy sposób. Wielkiej istoty tutaj jedynie
sygnalizowanego zjawiska dowodzi obj´cie kwestii odpowiedniego wykorzystania nale˝nych Polsce
Êrodków Narodowym Planem Rozwoju zarówno dla okresu 2004–2006, jak i dopiero nadchodzàce-
go 2007–2013.



stosowanych przez poszczególne kraje systemów przepisów regulujàcych funkcjo-
nowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, w opinii autorki pozwalajà oceniaç
warunki w Polsce jako zadowalajàce. Potencja∏ dynamicznego wzrostu partner-
stwa w naszym kraju wydaje si´ byç ukryty w znacznym stopniu w umiej´tnym
wykorzystaniu istniejàcych okolicznoÊci. Dobrze by si´ sta∏o, gdyby ustawa o part-
nerstwie publiczno-prywatnym okaza∏a si´ czynnikiem, który u∏atwi ten proces.

6. Za∏àcznik
Kalendarium trybu legislacyjnego projektu ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym

6.1. Uwagi o projekcie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

28 lipca 2005 roku Sejm IV kadencji na swoim 108 posiedzeniu uchwali∏ ustaw´
o partnerstwie publiczno-prywatnym. W tym samym dniu ustawa zosta∏a przekaza-
na do podpisu Prezydentowi RP. 16 sierpnia 2005 roku prezydent podpisa∏ ustaw´.

Rzàdowy projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wp∏ynà∏ do
Sejmu 20 sierpnia 2004 roku8. Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu zo-
sta∏ skierowany 24 sierpnia 2004 roku.

Opis projektu w zwi´z∏ej formie informuje o intencjach autorów propono-
wanych w projekcie rozwiàzaƒ. Sà to: pobudzenie inwestycji sektora publicznego,
zw∏aszcza infrastrukturalnych, przez stworzenie optymalnych ram prawnych dla
przedsi´wzi´ç publicznych z udzia∏em partnerów prywatnych, a tak˝e usuni´cie
przeszkód, które w dotychczasowym systemie prawnym powodujà, ˝e przedsi´-
wzi´cia obarczone sà du˝ym ryzykiem dla obu stron.

Zamiarem autorów projektu ustawy by∏o, aby by∏ on od poczàtku zgodny
z wytycznymi Komisji Europejskiej, dotyczàcymi udanego partnerstwa publicz-
no-prywatnego, a przypadku propozycji zmian w innych ustawach odnosi∏ si´ do
najaktualniejszej postaci aktów. Aby nie komplikowaç funkcjonowania regulacji
zbli˝onych do partnerstwa publiczno-prywatnego, obecnych w innych ustawach,
w projekcie uwzgl´dniono ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i wolonta-
riacie (tzw. ma∏e partnerstwo publiczno-prywatne) oraz inne stosowne ustawy.

Ostatecznie prace nad projektem ustawy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym by∏y prowadzone jednoczeÊnie na dwóch poziomach:

• na poziomie ogólnym w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym
oraz

• w odr´bnej ustawie wprowadzajàcej ustaw´ o partnerstwie publiczno-pry-
watnym.
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W ustawie wprowadzajàcej przewidziano nowelizacj´ kilkudziesi´ciu ustaw
szczegó∏owych. Takie uj´cie regulacji mia∏o s∏u˝yç ukazaniu kierunku wprowa-
dzanych zmian oraz skutków uchwalenia ustawy o partnerstwie publiczno-pry-
watnym dla innych ustaw9.

6.2. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu

Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu (posiedzenie Nr 83) od-
by∏o si´ 10 wrzeÊnia 2004 roku. Zg∏oszony na tym posiedzeniu Sejmu wniosek
o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu zosta∏ odrzucony 238 g∏osa-
mi, przy 175 g∏osach popierajàcych. Projekt skierowano do Komisji Gospodarki.

5 paêdziernika 2004 roku Komisja Gospodarki, która zebra∏a si´ w celu
rozpatrzenia rzàdowych projektów ustaw regulujàcych kwesti´ partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego:

• o partnerstwie publiczno-prywatnym,
• przepisów wprowadzajàcych ustaw´ o partnerstwie publiczno-prywatnym10,

ze wzgl´du na wag´ zagadnieƒ obj´tych regulacjà, postanowi∏a skierowaç projek-
ty obu ustaw do powo∏anej w tym celu podkomisji.

Praca podkomisji nadzwyczajnej

Podkomisja nadzwyczajna do rzàdowych projektów ustaw: ustawy o part-
nerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy – Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o partnerstwie publiczno-prywatnym odby∏a jedenaÊcie posiedzeƒ: 5 paêdziernika
2004 r., 18 i 25 listopada 2004 r., 15 grudnia 2004 r., 4, 19 i 31 stycznia 2005 r.,
16 lutego 2005 r., 16 i 22 marca 2005 r. oraz 14 kwietnia 2005 r.

Praca podkomisji nie by∏a ∏atwa. Zagadnienie partnerstwa publiczno-pry-
watnego w Polsce nigdy wczeÊniej nie by∏o regulowane prawem. Mo˝liwoÊç sko-
rzystania z rozwiàzaƒ stosowanych w innych krajach w tym przypadku okaza∏a
si´ o tyle ma∏o przydatna, ˝e w zdecydowanej wi´kszoÊci paƒstw brakuje ustaw
regulujàcych funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, a stosowane prze-
pisy nie majà mocy prawnej.

W trakcie prac podkomisji okaza∏o si´, ˝e przetworzenie na j´zyk prawa
i wt∏oczenie w ramy ustawy definicji zasad oraz mechanizmów zwiàzanych z funk-
cjonowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego, których powszechne rozumie-
nie nie przysparza zazwyczaj wi´kszych k∏opotów, jest zadaniem niezwykle trud-
nym11. Podkomisja mog∏a jednak skorzystaç z wielu opinii, ekspertyz i stanowisk,
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9 Por. uzasadnienie do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
10 Druk Nr 3175 z 20 sierpnia 2004 r., Sejm RP IV kadencji.
11 Por. Biuletyn Nr 4477/IV, posiedzenie Komisji Gospodarki (Nr 296) z dnia 21 kwietnia 2005 r.



które nap∏yn´∏y od praktycznie wszystkich zainteresowanych Êrodowisk, organi-
zacji i stowarzyszeƒ, g∏ównie od organizacji gospodarczych reprezentujàcych przed-
si´biorców, a wi´c – potencjalnych partnerów prywatnych oraz od organizacji sa-
morzàdu terytorialnego, czyli tych, które pewnie b´dà stanowiç gros podmiotów
publicznych. Podkomisja wysoko oceni∏a pomoc wszystkich, którzy w∏àczyli si´
w prac´ nad projektem ustawy, a w szczególnoÊci wspó∏prac´ ze stronà rzàdowà.

Intencjà podkomisji by∏o stworzenie ustawy regulujàcej kwesti´ partnerstwa
publiczno-prywatnego w sposób czytelny, zwarty a zarazem wyczerpujàcy. Zabie-
giem natury redakcyjnej, który mia∏ u∏atwiç osiàgni´cie wyznaczonego celu by∏o
po∏àczenie, na pewnym etapie zaawansowania prac podkomisji, dwóch pierwot-
nie projektów ustaw: ustawy g∏ównej i ustawy zawierajàcej przepisy wprowadza-
jàce, w jeden projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Tak wi´c, od
pewnego momentu przedmiotem prac podkomisji by∏ jeden projekt ustawy, a nie
– jak wczeÊniej – projekty dwóch odr´bnych ustaw12.

Podkomisja podj´∏a trud opracowania ustawy zwartej i czytelnej, jednocze-
Ênie nie przecià˝onej zb´dnymi przepisami, zawierajàcej normy nie tylko u∏a-
twiajàce realizacj´ przedsi´wzi´ç z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, ale
tak˝e zabezpieczajàce interes paƒstwa i jednostek samorzàdu terytorialnego. W toku
prac nad tekstem ustawy podkomisja zadba∏a zatem o to, aby przepisy zawarte
w ostatecznej wersji ustawy brzmia∏y jednoznacznie i nie budzi∏y ˝adnych wàt-
pliwoÊci. Podkomisja skoncentrowa∏a równie˝ swoje starania na usuni´ciu z tek-
stu projektu ustawy przepisów zb´dnych z punktu widzenia meritum treÊci, a wi´c
b´dàcych powtórzeniem przepisów istniejàcych ju˝ w innych ustawach oraz roz-
wiàzaƒ kosztotwórczych i sprzyjajàcych biurokracji, zatem nie tylko niepotrzeb-
nych, ale wr´cz zagra˝ajàcych rozwojowi partnerstwa publiczno-prywatnego w na-
szym kraju. Podkomisja zadba∏a równie˝ o usuni´cie z projektu ustawy zawartej
w nim znaczàcej liczby przepisów o charakterze deklaratoryjnym, informacyjnym
oraz edukacyjnym, pozbawionych wartoÊci normy prawnej13.

Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzàdowych projektach ustaw re-
gulujàcych funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego by∏o rozpatrywa-
ne przez Komisj´ Gospodarki na posiedzeniach 21 kwietnia oraz 4 i 19 maja
2005 roku 19 maja 2005 roku Komisja Gospodarki przyj´∏a projekt ustawy z po-
prawkami i skierowa∏a do Sejmu wniosek o uchwalenie projektu14.
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6.3. Drugie czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu

Drugie czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu (posiedzenie Nr 104) od-
by∏o si´ 2 czerwca 2005 roku. W celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zg∏oszo-
nych w drugim czytaniu projektów: ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
oraz ustawy – Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o partnerstwie publiczno-prywat-
nym15, Sejm ponownie skierowa∏ projekt ustawy do Komisji Gospodarki. Komi-
sja Gospodarki rozpatrzy∏a wniosek i zg∏oszone poprawki na posiedzeniu 14 czerwca
2005 roku. Wi´kszoÊç ze zg∏oszonych 36 poprawek mia∏a charakter redakcyjny
i ich przyj´cie nie wywo∏a∏o wàtpliwoÊci. Ostatecznie poprawki zg∏oszone w dru-
gim czytaniu przyj´to w cz´Êci. Wniosek i poprawki zawarte w dodatkowym
sprawozdaniu Komisji Gospodarki16 zosta∏y ocenione przez przedstawiciela Ko-
mitetu Integracji Europejskiej jako zgodne z prawem Unii Europejskiej.

6.4. Trzecie czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu

Trzecie czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu (posiedzenie Nr 105) od-
by∏o si´ 17 czerwca 2005 roku. Na tym posiedzeniu przeprowadzono równie˝ g∏o-
sowanie nad przyj´ciem w ca∏oÊci projektu ustawy o partnerstwie publiczno-pry-
watnym, w brzmieniu proponowanym przez Komisj´ Gospodarki, wraz z przyj´tymi
poprawkami. W g∏osowaniu wzi´∏o udzia∏ 400 pos∏ów. Oddano 316 g∏osów „za”,
36 g∏osów „przeciw”, a 48 pos∏ów wstrzyma∏o si´ od g∏osu.

6.5. Rozpatrzenie projektu ustawy przez Senat

20 czerwca 2005 r. uchwalonà przez Sejm ustaw´ o partnerstwie publiczno-pry-
watnym przekazano marsza∏kowi Senatu RP17. 21 czerwca 2005 roku marsza∏ek
Senatu skierowa∏ ustaw´ do:

• Komisji Samorzàdu Terytorialnego i Administracji Paƒstwowej,
• Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.
Posiedzenia obu komisji odby∏y si´ 28 czerwca 2005 roku. Ka˝da z komisji

z∏o˝y∏a wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy18. Szczegó∏owe uwagi do
opiniowanej ustawy wraz z propozycjà poprawek zosta∏y zawarte w opinii Biura
Legislacyjnego Kancelarii Senatu z 28 czerwca 2005 roku do ustawy o partner-
stwie publiczno-prywatnym19. W opinii stwierdza si´ ponadto: Ustawa reguluje
zasady i tryb wspó∏pracy podmiotów publicznych (tj. przede wszystkim organów
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15 Por. druki sejmowe Nr 3174, 3175 i 4032.
16 Por. druk Nr 4032-A z 14 czerwca 2005 r., Sejm RP IV kadencji.
17 Por. druk Nr 984 z 20 czerwca 2005 r., Senat RP V kadencji.
18 Por. odpowiednio druk Nr 984 A i druk Nr 984 B z 28 czerwca 2005 r., Senat RP V kadencji.
19 Opinia do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, War-

szawa, 28 czerwca 2005 r.



administracji rzàdowej i jednostek samorzàdu terytorialnego) oraz partnerów
prywatnych (tj. przedsi´biorców, organizacji pozarzàdowych i koÊcio∏ów) s∏u˝àcej
realizacji zadaƒ publicznych. W myÊl ustawy partnerstwo publiczno-prywatne b´-
dzie mog∏o stanowiç sposób realizacji przedsi´wzi´cia, je˝eli przyniesie korzyÊci
dla interesu publicznego przewa˝ajàce w stosunku do korzyÊci wynikajàcych z in-
nych sposobów realizacji tego przedsi´wzi´cia. KorzyÊç dla interesu publicznego –
to w szczególnoÊci oszcz´dnoÊç w wydatkach podmiotu publicznego, podniesienie
standardu Êwiadczonych us∏ug lub obni˝enie ucià˝liwoÊci dla otoczenia. Do wy-
boru partnera prywatnego i umów o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakre-
sie nieuregulowanym w ustawie stosowaç si´ b´dzie odpowiednio przepisy ustawy
– Prawo zamówieƒ publicznych.

Komisja Samorzàdu Terytorialnego i Administracji Paƒstwowej oraz Komi-
sja Gospodarki i Finansów Publicznych po rozpatrzeniu wniosków zg∏oszonych
w toku debaty w dniu 13 lipca 2005 roku nad ustawà o partnerstwie publiczno-
-prywatnym przedstawi∏y Senatowi swoje stanowisko20.

15 lipca 2005 roku Senat RP przyjà∏ uchwa∏´ w sprawie ustawy o partner-
stwie publiczno-prywatnym21, w której zosta∏y zawarte zg∏oszone przez Senat
poprawki do ustawy. Wi´kszoÊç poprawek mia∏a charakter porzàdkujàcy i dopre-
cyzowujàcy. Komitet Integracji Europejskiej uzna∏ zawarte w uchwale poprawki,
z jednym wyjàtkiem22, za zgodne z prawem Unii Europejskiej.

6.6. Rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie projektu ustawy przez
Sejm

Tekst uchwa∏y Senatu zosta∏ przekazany do Sejmu23. 19 lipca 2005 roku stano-
wisko Senatu skierowano do Komisji Gospodarki, która na posiedzeniu 26 lipca
2005 roku rozpatrzy∏a uchwa∏´ Senatu. Komisja cz´Êç poprawek przyj´∏a, a cz´Êç
odrzuci∏a. Swoje stanowisko zaprezentowa∏a w sprawozdaniu24. 28 lipca 2005 roku,
na wniosek Komisji Gospodarki, stanowisko Senatu w sprawie ustawy o partner-
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20 Por. druk Nr 984 z 14 lipca 2005 r., Senat RP V kadencji.
21 Uchwa∏a Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie ustawy o partnerstwie

publiczno-prywatnym.
22 Opinia o zgodnoÊci z prawem Unii Europejskiej uchwa∏y Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy

o partnerstwie publiczno-prywatnym (druk 4295) wyra˝ona na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz.U. Nr 106, poz. 494) w zwiàzku
z art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu, przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Ministra
Jaros∏awa Pietrasa, dzia∏ajàcego z upowa˝nienia Przewodniczàcego Komitetu integracji Europejskiej,
Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Sekretarz Sta-
nu Jaros∏aw Pietras, Warszawa, 22 lipca 2005 r.

23 Por. druk Nr 4295 z 18 lipca 2005 r., Sejm RP IV kadencji.
24 Sprawozdanie Komisji Gospodarki o stanowisku Senatu RP w sprawie ustawy o partnerstwie pu-

bliczno-prywatnym (druk Nr 4295), druk Nr 4348 z 26 lipca 2005 r., Sejm RP IV kadencji.



stwie publiczno-prywatnym zosta∏o rozpatrzone na forum Sejmu. Cz´Êç popra-
wek przyj´to.

6.7. Uchwalenie ustawy przez Sejm i podpisanie jej przez prezydenta

28 lipca 2005 roku ustawa zosta∏a uchwalona i przekazana do podpisu prezyden-
towi RP. 16 sierpnia 2005 roku zosta∏a podpisana przez prezydenta.

Zgodnie z postanowieniem ustawy wejdzie ona w ˝ycie po 30 dniach od jej
og∏oszenia. Jedynie postanowienia wprowadzajàce zmiany w ustawie o finansach
publicznych zacznà obowiàzywaç 1 stycznia 2006 roku25.

Przedstawione w tekÊcie kolejne etapy procedury legislacyjnej ustawy o part-
nerstwie publiczno-prywatnym pozwalajà oceniç proces tworzenia ustawy – przede
wszystkim z uwagi na towarzyszàce mu okolicznoÊci – jako z∏o˝ony i d∏ugotrwa∏y.

* * *
W trakcie cyklu wydawniczego artyku∏u ustawa o partnerstwie publiczno-

-prywatnym wesz∏a w ˝ycie.
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Szko∏a G∏ówna Handlowa

Gminne Centrum Informacji – skuteczna instytucja
rynku pracy

1. Wprowadzenie

Wysoki wskaênik bezrobocia w Polsce przekraczajàcy Êrednio 18% determinuje
perspektywy walki z tym problemem. Nie jest to kwestia nowa w naszym kraju
i nie mo˝na jej wiàzaç tylko i wy∏àcznie z transformacjà ekonomiczno-spo∏ecznà.

2. Przyczyny bezrobocia w Polsce

W okresie II Rzeczypospolitej Polskiej bezrobocie by∏o sta∏ym elementem rzeczy-
wistoÊci spo∏eczno-gospodarczej. Z∏o˝y∏o si´ na to wiele czynników, wÊród któ-
rych decydujàce znaczenie mia∏o na∏o˝enie si´ dwóch procesów:

• ogromnego przyrostu liczby ludnoÊci w wieku produkcyjnym – w wi´k-
szoÊci zamieszka∏ej na wsi (wysoka poda˝ si∏y roboczej), b´dàcego rezul-
tatem powojennego wy˝u demograficznego

• i skutków kryzysu gospodarczego, m.in. ograniczonych mo˝liwoÊci inwe-
stowania, spadku produkcji i zatrudnienia, szczególnie dotkliwych w wa-
runkach zacofanej struktury gospodarczej, charakteryzujàcej si´ niskà
ch∏onnoÊcià zatrudnienia w przemyÊle i rolnictwie.

OsobliwoÊcià tego bezrobocia by∏o przeludnienie agrarne. Wed∏ug szacunku
J. Poniatowskiego, liczba ludnoÊci niepracujàcej w dniu 1 kwietnia 1935 roku
wynosi∏a nie mniej ni˝ 8,8 mln osób1. Generalnie mo˝na stwierdziç, ˝e kl´ska
braku pracy w II RP n´ka∏a kilkusettysi´cznà rzesz´ bezrobotnych w miastach
oraz w postaci utajonej – kilkumilionowà mas´ na wsi.

W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej konstytucyjne gwarancje prawa
pracy i realizowana polityka pe∏nego zatrudnienia doprowadzi∏y do likwidacji za-
gro˝enia jawnym bezrobociem w skali globalnej, ale jednoczeÊnie przyczyni∏y si´
do wysokiego bezrobocia ukrytego (nieewidencjonowanego, którego rozpoznanie

1 J. Poniatowski, Przeludnienie wsi i rolnictwa, TOR, Warszawa 1936 r., s. 58, za K. Mlonek, Bez-
robocie, w: Polityka spo∏eczna, pod red. A. Kuzynowskiego, IGS, Warszawa 2003, s. 98.



wymaga specjalnych badaƒ ankietowych lub/i zastosowania statystycznych me-
tod szacunkowych), któremu towarzyszy∏y tzw. lokalne nadwy˝ki si∏y roboczej,
czyli jawne bezrobocie (rejestrowane) na lokalnych rynkach pracy2. Nie notowa-
no bezrobocia masowego, o czym Êwiadczy∏a kszta∏tujàca si´ na minimalnym po-
ziomie – tj. poni˝ej 1% – stopa bezrobocia rejestrowanego (ustalanego na podsta-
wie ewidencji urz´dów pracy lub na podstawie opartego na standardach
mi´dzynarodowych, badania aktywnoÊci ekonomicznej ludnoÊci – BAEL – i okre-
Êlanego jako bezrobocie rzeczywiste), potwierdzajàca formalne spe∏nienie postu-
latu pe∏nego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej3.

W 1985 roku bezrobocie ukryte szacowane by∏o na oko∏o 50% ogó∏u za-
trudnionych w sektorze uspo∏ecznionym4. Natomiast bezrobocie jawne wystàpi∏o
jako oficjalny problem ekonomiczno-spo∏eczny w drugiej po∏owie lat 50. i doty-
czy∏o lokalnych rynków pracy. W 1957 roku5 szacowano je na oko∏o 40 tys. osób.
Mia∏o ono cz´Êciowo charakter strukturalny, tzn. wynikajàcy z niedostosowania
popytu na prac´ do poda˝y si∏y roboczej w wyniku koncentracji inwestycji prze-
mys∏owych, które doprowadzi∏y do dysproporcji rozwoju gospodarczego w uk∏a-
dzie regionalnym kraju. W pewnym stopniu wynika∏o tak˝e z sezonowoÊci zwià-
zanej z wahaniami zatrudnienia w rolnictwie i budownictwie. Bezrobocie to na
tych rynkach pracy nabra∏o w konsekwencji charakteru trwa∏ego zjawiska.

W wyniku przemian ekonomiczno-spo∏ecznych po 1989 roku i g∏´bokiej re-
cesji gospodarczej w krótkim okresie bezrobocie jawne przybra∏o charakter ma-
sowy. Bezrobocie w Polsce w latach 90. i po 2000 roku by∏o nast´pstwem:

• po pierwsze, czynników demograficznych – wzrostu ludnoÊci w wieku
produkcyjnym, jako echo drugiego powojennego wy˝u demograficznego,

• po drugie, warunków ekonomicznych – recesji gospodarczej powodujàcej
spadek popytu na prac´, w tym równie˝ w sektorze publicznym,

• i po trzecie, czynników spo∏eczno-prawnych – zwiàzanych m.in. z reali-
zacjà ustawy o zwolnieniach grupowych6 i ustawy o zatrudnieniu7, w któ-
rych znalaz∏y si´ postanowienia uprawniajàce do zasi∏ku dla bezrobot-
nych wi´kszoÊç rejestrujàcych si´ w urz´dach pracy.
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2 Za K. Mlonek, Bezrobocie, w: Polityka spo∏eczna..., op. cit., s. 99.
3 M. Kabaj, Elementy pe∏nego i racjonalnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej, KiW, War-

szawa 1972, s. 57.
4 J. Nowicki, Paradoksy pe∏nego zatrudnienia w Polsce, PWE, Warszawa 1990, s. 70.
5 Za K. Mlonek, Bezrobocie w Polsce (praca nieopublikowana), s. 67.
6 Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosun-

ków pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adów pracy, Dz.U. z 1989 r., Nr 4, poz. 19.
7 Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu, Dz.U. z 1989 r., Nr 75, poz. 446.



W tabeli 1 zaprezentowano stop´ i struktur´ bezrobocia rejestrowanego
w Polsce w latach 1990–2001, a na rysunku 1 stop´ bezrobocia w okresie od
stycznia 2002 roku do paêdziernika 2004 roku.

Stopa bezrobocia kilkukrotnie wzros∏a od 1990 roku z 6% do prawie 20%
w 2004 roku. Pewien spadek bezrobocia rejestrowanego w latach 1997–1998 (10,5%
i 10,4%) by∏ wynikiem wzrostu gospodarczego oraz nowych regulacji prawnych,
które uÊciÊli∏y poj´cie bezrobotnych i zaostrzy∏y kryteria przyznawania zasi∏ków
dla nich8 oraz wprowadzi∏y dla bezrobotnych absolwentów stypendia zamiast za-
si∏ku9.

Tabela 1. Skala i struktura bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach
1990–2001

Wyszczególnienie 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Liczba
bezrobotnych 1126 2156 2509 2890 2838 2229 2360 1826 1831 2350 2703 3115
(w tys.)
Stopa bezrobocia 6,1 11,4 13,6 15,7 16,0 14,9 13,6 10,5 10,4 13,1 16,0 18,5
Odsetek bezrobotnych:
Kobiet 50,9 52,6 53,4 52,2 52,7 55,1 58,3 57,6 58,5 55,6 55,2 52,7
M∏odzie˝y

– 35,1 34,6 34,4 34,6 34,6 31,1 30,8 30,9 31,1 30,5 29,5
w wieku 15–24
Oczekujàcych na
prac´ powy˝ej – 23,8 45,2 44,8 44,2 37,4 41,0 44,4 40,4 38,7 44,7 48,3
jednego roku
Mieszkajàcych

– – – – 40,8 42,9 44,0 46,2 45,6 44,9 33,9 34,0
na wsi

èród∏o: Bezrobocie rejestrowane w Polsce I–IV kwarta∏ z lat 1994–1998. GUS, Warszawa 1999, Rocz-
nik Statystyczny GUS, Warszawa 2002, za K. Mlonek, Bezrobocie, w: Polityka spo∏eczna..., op. cit.,
s. 101.

Wzrost stopy bezrobocia po 1999 roku do nawet ponad 20% na poczàtku
2004 roku pomimo pewnych tendencji spadkowych na poczàtku 2002 roku i pod
koniec 2003 roku by∏ spowodowany generalnie os∏abieniem tempa wzrostu go-
spodarczego, jak równie˝ procesami restrukturyzacji przemys∏u w´glowego, hut-
niczego i zbrojeniowego, wdra˝aniem reformy emerytalnej i zdrowia itp.
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8 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, Dz.U. z 1994 r.
Nr 5, poz. 34.

9 Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu
oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 1995 r., Nr 5, poz. 34.



Rysunek 1. Wskaênik bezrobocia w okresie: styczeƒ 2002–paêdziernik 2004

èród∏o: www.panoramafirm.com.pl

Cechà charakterystycznà bezrobocia w Polsce jest przewaga kobiet wÊród
zarejestrowanych bezrobotnych (prawie 60% w 1996 roku i 1998 roku), równie˝
Êrednio ponad 30-procentowy odsetek m∏odzie˝y do 24 lat, w tym absolwentów,
g∏ównie zasadniczych i Êrednich szkó∏ zawodowych oraz prawie 50-procentowy
udzia∏ osób d∏ugotrwale bezrobotnych, tj. oczekujàcych na prac´ ponad jeden
rok. Wysoki odsetek bezrobotnych zarejestrowano równie˝ na wsi, g∏ównie lud-
noÊci bezrolnej (ponad 1/3 w prezentowanym okresie).

Reasumujàc nale˝y stwierdziç, ˝e bezrobocie w Polsce ma charakter rece-
syjno-transformacyjny i strukturalny, wynikajàcy z restrukturyzacji i likwidacji
nierentownych ga∏´zi przemys∏u, powodujàcy przymusowà dezaktywacj´ ca∏ych
grup spo∏eczno-zawodowych, zw∏aszcza na obszarach o niskim rozwoju gospodar-
czym, typowo rolniczych – w szczególnoÊci tam, gdzie zlikwidowano paƒstwowe
gospodarstw rolne. W znacznym stopniu dotyka regionów o monokulturowym pro-
filu uprzemys∏owienia, a tak˝e zwiàzane jest z niedostosowaniem struktury kszta∏-
cenia zawodowego m∏odzie˝y.

3. Gminne Centra Informacji

Przeciwdzia∏aç tym negatywnym zjawiskom mo˝na na wiele sposobów. Jednym
z nich jest metoda szybkiego informowania spo∏eczeƒstwa o mo˝liwoÊciach pra-
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cy poprzez internetowy system informacji w obszarze regionalnym i ogólnopol-
skim. Celowi temu s∏u˝à m.in. Gminne Centra Informacji (GCI). Sà to placówki
ukierunkowane g∏ównie na aktywizacj´ ludzi m∏odych, a tak˝e ca∏ych spo∏ecznoÊci
lokalnych i o˝ywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie ∏atwego dost´pu do
nowoczesnych technologii przekazu informacji. Tworzenie GCI umo˝liwia kon-
takt z Powiatowymi Urz´dami Pracy, poprzez sta∏à wspó∏prac´ i pomoc meryto-
rycznà, przekazywanie ofert pracy, szkolenia itp. Bli˝szy kontakt ze spo∏eczno-
Êcià lokalnà powoduje skrócenie drogi klienta (bezrobotnego, poszukujàcego pracy)
do urz´du pracy10.

Idea Gminnych Centrów Informacji polega na tym, ˝e jednostki samorzà-
du terytorialnego (jst) stopnia podstawowego (gminy) oraz inne zainteresowane
tym pomys∏em podmioty tworzyç b´dà warunki umo˝liwiajàce dost´p do infor-
macji u∏atwiajàcej wszystkim zainteresowanym poruszanie si´ na lokalnym, regio-
nalnym i ogólnokrajowym rynku ofert zatrudnienia. W wyniku pierwszej edycji
w 2002 roku powsta∏o ponad 100 GCI, w nast´pnej edycji rok póêniej ponad 450.
Do koƒca listopada 2004 roku w ramach trzeciej edycji by∏o w organizacji dodat-
kowych 217 Gminnych Centrów Informacji, utworzonych w wyniku konkursów
i wsparcia finansowego og∏oszonych przez Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
w latach 2002–2004.

Wdro˝enie idei Gminnych Centrów Informacji w Polsce staje si´ jednym
z praktycznych przejawów dzia∏aƒ na rzecz realizacji zapisów zawartych zarów-
no w dokumencie „Cele i kierunki spo∏eczeƒstwa informacyjnego w Polsce”, jak
te˝ w dokumencie „e-Polska – Plan dzia∏aƒ na rzecz rozwoju spo∏eczeƒstwa in-
formacyjnego w Polsce w latach 2001–2006”11.

Coraz powszechniejsze i wszechstronne zastosowanie nowoczesnych tech-
nologii w istotny sposób wp∏ywa na przemiany rynku pracy. Zaawansowane tech-
nologie stajà si´ podstawà prac w handlu, komunikacji czy produkcji, wspoma-
gajà procesy decyzyjne i zarzàdzanie, pozwalajà na przep∏ywy osób i dóbr w bardzo
krótkim czasie oraz b∏yskawicznà komunikacj´ z dowolnym zakàtkiem naszego
globu, równie˝ z tego powodu, i˝ w praktyce dla nowoczesnej technologii nie ist-
niejà granice, a jedynà barier´ dost´pu mo˝e stanowiç sprz´t i oprogramowanie,
jakim dysponujemy oraz umiej´tnoÊç jego wykorzystania.

Zaawansowane technologie stajà si´ nieod∏àcznym czynnikiem pracy, przy-
spieszajà rozwój, pomagajà w zdobyciu potrzebnych informacji i stajà si´ cz´stym
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10 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Zasady udzielania grantów samorzàdom gminnym i organizacjom
pozarzàdowym na tworzenie Gminnych Centrów Informacji w ramach programu Aktywizacji Za-
wodowej Absolwentów „Pierwsza praca”, Warszawa, czerwiec 2004, s. 3 i 4.

11 Tam˝e, s. 4.



êród∏em rozrywki w czasie wolnym, stwarzajà nowe mo˝liwoÊci uzyskiwania
kwalifikacji czy coraz wi´cej alternatywnych mo˝liwoÊci poszukiwania pracy i zwi´k-
szenia poziomu specjalizacji kadry.

Zmiany te stwarzajà nowe szanse rozwoju osobistego i zawodowego dla
wszystkich bezrobotnych, którzy posiadajà umiej´tnoÊç obs∏ugi komputera lub
mogà z powodzeniem opanowywaç nowe technologie i dysponujà dost´pem do
odpowiedniego sprz´tu, by dzi´ki temu staç si´ pracownikami i w pe∏niejszy spo-
sób uczestniczyç w ˝yciu spo∏ecznym i zawodowym. Dla s∏u˝b zatrudnienia stwa-
rzajà szanse dotarcia do klienta.

G∏ównym ograniczeniem osób bezrobotnych w korzystaniu z nowych mo˝-
liwoÊci jest dost´p do nowoczesnego sprz´tu komputerowego i znaczne koszty
pe∏nego wykorzystywania. Szczególne bariery w dost´pie do informacji i nowo-
czesnego sprz´tu istniejà w ma∏ych miejscowoÊciach i na terenach wiejskich.
Mo˝liwoÊcià prze∏amaniem tej bariery sà w∏aÊnie GCI. Stajà si´ one wyspecjali-
zowanymi placówkami i rozwijajà si´ tak˝e jako pracownie multimedialne, wy-
posa˝one w stanowiska komputerowe w istniejàcych gminnych domach kultury,
szko∏ach czy innych miejscach skupiajàcych spo∏ecznoÊci lokalne. Wyrównujà one
dysproporcje w upowszechnieniu nowych technologii i zapewniajà mieszkaƒcom
mniejszych miejscowoÊci i terenów wiejskich dost´p do:

• wszechstronnej wiedzy i informacji ze szczególnym uwzgl´dnieniem za-
gadnieƒ rynku pracy, szkoleƒ, podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej – zawartych w zasobach internetowych,

• pe∏nej gamy us∏ug teleinformatycznych12,
Dodatkowo poprzez tworzenie GCI powstaje sieç kontaktowa powiatowych

urz´dów pracy z bezrobotnymi, a w szerszej skali sieç kontaktowa dla Mi´dzy-
narodowych S∏u˝b Pracy.

Nale˝y tu tak˝e nadmieniç, ˝e jednym z za∏o˝eƒ strategicznych rozwoju
gospodarczego Unii Europejskiej (UE) i jak powy˝ej wspomniano – równie˝ Polski
jest kszta∏towanie spo∏eczeƒstwa informacyjnego i rozwój cywilizacji naukowo-
-technicznej, który w trwa∏y sposób b´dzie przekszta∏caç aktywnoÊç ekonomicznà
i funkcjonowanie wspó∏czesnego spo∏eczeƒstwa w kierunku realizacji idei uczà-
cego si´ spo∏eczeƒstwa. Wynika to z przyj´tego za∏o˝enia podniesienia poziomu
edukacyjnego ludnoÊci UE w celu zwi´kszenia konkurencyjnoÊci UE, g∏ównie w od-
niesieniu do Stanów Zjednoczonych i krajów azjatyckich. Poza tym w perspekty-
wie najbli˝szych 20 lat w prognozach demograficznych dla Polski, a tak˝e pozo-
sta∏ych krajów UE, podstawowe znaczenie b´dzie mia∏o przesuwanie si´ grupy
wieku poprodukcyjnego licznych roczników (wy˝u urodzeƒ z lat 50.) oraz wyd∏u-
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˝anie si´ przeci´tnego trwania ˝ycia. Przewiduje si´ jednoczeÊnie wyd∏u˝anie
czasu ˝ycia o pe∏nych zdolnoÊciach fizycznych i psychicznych13. Warunkuje to
sta∏à aktywnoÊç spo∏eczeƒstwa europejskiego na polu edukacyjnym, reorientujà-
cym wykonywanie zawodu.

Ponadto we wszystkich krajach wysoko rozwini´tych mamy obecnie do
czynienia z transformacjà demograficznà, która okreÊlona jest jako jako „druga
transformacja demograficzna”14. Pierwsza polega∏a na przechodzeniu od wysokiego
poziomu p∏odnoÊci i umieralnoÊci do niskiego poziomu obu tych procesów. Oczekiwa-
no, ˝e transformacja ta zatrzyma si´ na poziomie zerowego przyrostu naturalnego.
DoÊwiadczenia innych krajów wskazujà, ˝e tak si´ nie sta∏o – w wielu mamy do
czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym15. Zjawisko to wzmacnia potrzeb´
pe∏niejszego wykorzystania istniejàcych zasobów ludzkich tak d∏ugo, jak to mo˝liwe.

Bardzo pomocne w tej sytuacji b´dà skomputeryzowane, po∏àczone w sieç
centra informacji o mo˝liwoÊciach zatrudnienia, zmiany zawodu, dokonania prze-
szkoleƒ czy nawet informujàce o nowych kierunkach studiów. Temu ostatniemu
celowi s∏u˝y wsparcie pomocowe z UE, zw∏aszcza Sektorowy Program Operacyj-
ny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPORZL), komplementarny z GCI. W ramach te-
go programu, Priorytet 2 Rozwój spo∏eczeƒstwa opartego na wiedzy16 adresuje
swoje dzia∏ania do nast´pujàcych obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Spo-
∏ecznego (EFS): kszta∏cenie ustawiczne oraz adaptacyjnoÊç i przedsi´biorczoÊç.

G∏ównym zadaniem promocji kszta∏cenia przez ca∏e ˝ycie jest upowszech-
nianie wÊród spo∏eczeƒstwa uczestnictwa w edukacji, u∏atwiajàcego wejÊcie na
rynek pracy. Zwi´kszenie dost´pu do edukacji na wszystkich poziomach, a tak˝e
rozwój kszta∏cenia ustawicznego stanowi kluczowe wyzwanie podejmowanych dzia-
∏aƒ. Wykszta∏cone i wykwalifikowane kadry stanowià klucz do zwi´kszenia ada-
ptacyjnoÊci i konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, jak równie˝ wprowadzania nowych
form organizacji pracy. Promowanie inwestowania w kapita∏ ludzki oraz udosko-
nalanie umiej´tnoÊci urz´dników s∏u˝by cywilnej – jako cz´Êç kszta∏cenia usta-
wicznego – jest niezb´dne dla wzmocnienia kompetencji administracji.

Z kolei celem samego dzia∏ania 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
jest podniesienie konkurencyjnoÊci i potencja∏u adaptacyjnego przedsi´biorstw
poprzez doskonalenie umiej´tnoÊci i kwalifikacji kadr zarzàdzajàcych i pracowni-
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ków, rozwijanie nowych form pracy, wzmacnianie transferu wiedzy i zacieÊnianie
zwiàzków mi´dzy szko∏ami wy˝szymi i przedsi´biorstwami oraz podnoszenie umie-
j´tnoÊci i kwalifikacji pracowników s∏u˝by zdrowia.

Dzia∏anie dotyczy:
1) ustawicznego szkolenia zawodowego;
2) transferu wiedzy i wspó∏pracy pomi´dzy Êwiatem nauki a gospodarkà;
3) promocji nowych form organizacji pracy a w szczególnoÊci:

• doskonalenia umiej´tnoÊci i kwalifikacji kadr zarzàdzajàcych oraz pra-
cowników przedsi´biorstw; osiàganie odpowiednich umiej´tnoÊci i kwa-
lifikacji kadry modelowych centrów screeningowych oraz innych in-
stytucji s∏u˝by zdrowia;

• u∏atwiania transferu wiedzy i zacieÊnianie wspó∏pracy mi´dzy szko∏ami
wy˝szymi i przedsi´biorstwami (kursy zaawansowanych technologii,
wysy∏anie kadry kierowniczej oraz wszystkich kategorii pracowników
– badaczy, techników, robotników – na uniwersytety, w celu kontynuowa-
nia nauki na poziomie wy˝szym lub na szkolenia oferowane przez insty-
tucje szkolnictwa wy˝szego, jak równie˝ sta˝e pracowników w insty-
tucjach naukowo-badawczych, studia podyplomowe);

• u∏atwienia wprowadzania nowych form zatrudnienia i nowych form
organizacji pracy (w tym: pracy czasowej, rotacji pracy, telepracy, do-
stosowanie organizacji i form zatrudnienia do zmian technologicz-
nych z uwzgl´dnieniem poprawy warunków pracy)17.

Gminne Centra Informacji równie˝ mogà same pe∏niç rol´ instytucji szko-
làcej, informujàcej, w którym kierunku powinni zainwestowaç okreÊleni przed-
si´biorcy, zarówno na rynku lokalnym, krajowym, jak i zagranicznym.

Zgodnie z za∏o˝eniami pomys∏odawcy, centra powinny dysponowaç danymi
o ofertach pracy, mo˝liwoÊciach podj´cia dzia∏aƒ o charakterze wolontariackim,
zawodach, szko∏ach i instytucjach szkolàcych, warunkach i procedurach urucha-
miania w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej, a tak˝e podstawowymi informacjami
z zakresu prawa pracy, praw i obowiàzków bezrobotnego, integracji europejskiej
(a w szczególnoÊci dost´pu do rynków pracy w innych krajach) oraz adresami
urz´dów pracy i innych organizacji Êwiadczàcych pomoc osobom bezrobotnym i po-
szukujàcym pracy. Wiedza zgromadzona przez Gminne Centrum Informacji po-
winna byç udost´pniana w ró˝nych formach: konwencjonalnych i nowoczesnych,
w tym przez Internet. Zak∏ada si´ równie˝, ˝e oferowane us∏ugi powinny byç ∏a-
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two dost´pne dla wszystkich cz∏onków lokalnej spo∏ecznoÊci i zasadniczo – Êwiad-
czone przez Centrum nieodp∏atnie (zw∏aszcza dla osób bezrobotnych)18.

4. System EURES

GCI powoli zaczynajà wchodziç w mi´dzynarodowà sieç informacyjnà EURES
(European Employment Service – Europejskie S∏u˝by Zatrudnienia)19. Jest to
sieç wspó∏pracy publicznych s∏u˝b zatrudnienia krajów nale˝àcych do EOG – Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego – z innymi organizacjami regionalnymi, krajowy-
mi i mi´dzynarodowymi, dzia∏ajàcymi w obszarze zatrudnienia, takimi jak: zwiàzki
zawodowe, organizacje pracodawców, w∏adze lokalne i regionalne. W sk∏ad EOG
wchodzà kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Lichtenstein.
Od maja 2004 roku Polacy mogà korzystaç z sieci us∏ug europejskich poÊredni-
ków pracy, odpowiedników naszych urz´dów pracy w zakresie poÊrednictwa pracy.

Sieç EURES u∏atwia mieszkaƒcom EOG podejmowanie pracy poza krajem
zamieszkania oraz wspiera pracodawców w rekrutacji pracowników z innych
krajów EOG. EURES umo˝liwia osobom poszukujàcym pracy i pracodawcom do-
st´p do danych oraz doradztwa u∏atwiajàcego przep∏yw si∏y roboczej. Ten system
poÊrednictwa zawodowego umo˝liwia dost´p do wszystkich anonsów o wakatach,
które pracodawcy skierowali do urz´dów pracy w krajach cz∏onkowskich. Part-
nerzy sieci EURES wymieniajà mi´dzy sobà wszystkie informacje na temat wol-
nych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków ˝ycia i pra-
cy. Sieç nieustannie si´ rozwija i rozbudowuje, po to, by poprawiç warunki
swobodnego przep∏ywu pracowników wewnàtrz EOG. Dà˝y do stworzenia praw-
dziwego europejskiego rynku pracy. EURES mo˝na zatem rozumieç jako mi´dzy-
narodowà sieç poÊrednictwa pracy, funkcjonujàcà w obr´bie EOG.

Przygotowania polskich s∏u˝b zatrudnienia do przy∏àczenia si´ do sieci
EURES trwa∏y ju˝ od 2001 roku. W celu wdro˝enia sieci EURES w Polsce zo-
sta∏y przygotowane odpowiednie przepisy prawne, umo˝liwiajàce efektywne funk-
cjonowanie EURES w Polsce po wejÊciu naszego kraju do UE. Na us∏ug´ EURES
sk∏adajà si´ takie us∏ugi, jak:

• udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukujàcym pracy pomocy
w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego
przep∏ywu pracowników w UE,

• udzielanie pracodawcom pomocy w uzyskaniu pracowników o poszukiwa-
nych kwalifikacjach zawodowych,
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• inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujàcych
pracy z pracodawcami,

• informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzgl´dnieniem wyst´pujà-
cych tam zawodów deficytowych i nadwy˝kowych,

• przeciwdzia∏anie i zwalczanie pojawiajàcych si´ przeszkód w mobilnoÊci
w dziedzinie zatrudnienia,

• informowanie pracowników publicznych s∏u˝b zatrudnienia oraz zwiàz-
ków zawodowych i organizacji pracodawców o us∏ugach EURES,

• inicjowanie projektów o wymiarze mi´dzynarodowym i zarzàdzanie nimi20.

5. Podsumowanie

Gminne Centra Informacji nie sà jedynym panaceum na popraw´ stanu zatrud-
nienia w Polsce. Niewàtpliwie jednak stajà si´ jednà z mo˝liwoÊci pomocy dla
osób zainteresowanych w znalezieniu pracy czy za∏o˝eniu w∏asnej dzia∏alnoÊci
gospodarczej. Okres funkcjonowania GCI jest stosunkowo krótki i nie mo˝na w pe∏-
ni oceniç skutecznoÊci udzielanej pomocy przez GCI. Zakres GCI nak∏ada si´
w pewnym zakresie na kompetencje Powiatowych Urz´dów Pracy, równie˝ w za-
kresie wspó∏pracy z EURES. GCI powinny jednak˝e z biegiem czasu przejàç lub
coraz ÊciÊlej uzupe∏niaç funkcje urz´dów poÊrednictwa pracy. Mogà si´ staç lo-
kalnymi inkubatorami przedsi´biorczoÊci, pomimo wielu utrudnieƒ w za∏o˝eniu
w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej i barier funkcjonowania ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw w Polsce.

GCI nie wygenerujà same Êrodków finansowych na utworzenie nowych
miejsc pracy, ale mogà udzieliç informacji, skàd te Êrodki uzyskaç (np. z których
funduszy pomocowych UE). Przy wzroÊcie wiedzy obs∏ugujàcych, takie centra
b´dà mog∏y wskazywaç lokalnym przedsi´biorcom mo˝liwoÊci rozwozu gospodar-
czego oraz kierunki eksportu towarów i us∏ug do krajów UE i poza nimi. Przedsi´-
biorcy dzi´ki GCI mogà szybko otrzymaç informacje, w tym oferty pracy z ca∏ego
regionu i w ten sposób znaczàco skróciç proces zatrudniania nowych pracowni-
ków. Mo˝liwoÊci wykorzystania GCI sà nie do przecenienia, w szczególnoÊci po
rozpowszechnieniu si´ w Polsce tej formy wspierania walki z bezrobociem.
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Specyfika systemów bankowych i prowadzonej polityki
pieni´˝nej w Japonii i Stanach Zjednoczonych Ameryki
Pó∏nocnej

1. Wprowadzenie

Wspó∏czesne systemy finansowe charakteryzujà si´ wyst´powaniem kilku podsta-
wowych uniwersalnych cech. Niemniej obowiàzujàcy schemat pozwala na istnie-
nie licznych odst´pstw, które powodujà, i˝ dany system bankowy mo˝na uznaç
za specyficzny. Celem niniejszego artyku∏u pozostaje przedstawienie specyfiki ist-
niejàcych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej oraz Japonii systemów
bankowych wraz z konsekwencjami istniejàcych odmiennoÊci dla stosowanej po-
lityki pieni´˝nej. W szczególnoÊci, dokonana zostanie analiza struktury, funkcji,
celów dzia∏ania, jak równie˝ instrumentów polityki pieni´˝nej stosowanych w ja-
poƒskim i amerykaƒskim systemie bankowym.

Systemy bankowe i sposób prowadzenia polityki pieni´˝nej w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej i Japonii wykazujà du˝à odmiennoÊç. Przyczynà
istniejàcych ró˝nic sà zarówno warunki historyczne, jak te˝ obecna sytuacja spo-
∏eczno-ekonomiczna obu krajów. OdmiennoÊç obu systemów przejawia si´ zarówno
w strukturze decyzyjnej systemu bankowego, jak te˝ rodzaju stosowanych nstru-
mentów polityki pieni´˝nej, jej celach bezpoÊrednich i poÊrednich.

2. Charakterystyka wspó∏czesnych systemów bankowych

Najcz´Êciej w literaturze przedmiotu podkreÊla si´ nast´pujàce uniwersalne ce-
chy systemu bankowego1:

1) za klasyczny uznaje si´ dwuszczeblowy model sektora bankowego, tj.
z∏o˝ony z banku centralnego realizujàcego funkcje banku paƒstwa, banku
emisyjnego i banku banków oraz banków komercyjnych, Êwiadczàcych
us∏ugi finansowe;

2) bank centralny dysponuje niezale˝noÊcià w zakresie:

1 Pietrzak B., System bankowy, w: System finansowy w Polsce, pod redakcjà B. Pietrzak, Z. Polaƒski,
B. Woêniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 69–87.



• wytyczania i realizacji celów polityki pieni´˝nej,
• dba∏oÊci o stabilnoÊç systemu bankowego,
• relacji z innymi instytucjami posiadajàcymi moc decyzyjnà w zakresie

stanowienia polityki gospodarczej,
• trybu powo∏ywania i odwo∏ywania w∏adz banku,
• gospodarki finansowej;

3) banki komercyjne dzia∏ajà zgodnie z logikà gospodarki rynkowej i po-
przez swojà ofert´ produktowà dà˝à do maksymalizacji wyników ekono-
micznych. JednoczeÊnie gospodarujàc Êrodkami powierzonymi przez de-
ponentów sà instytucjami zaufania publicznego;

4) istniejà dwa g∏ówne modele sektora bankowego: model uniwersalny oraz
model oparty na funkcjonowaniu rynków papierów wartoÊciowych;

5) podstawowym zadaniem banków jest:
• gromadzenie oszcz´dnoÊci i bezpoÊrednie lub poÊrednie finansowanie

inwestycji,
• transfer Êrodków pomi´dzy podmiotami dysponujàcymi ich nadwy˝kà

a podmiotami zg∏aszajàcymi zapotrzebowanie na nie,
• realizacja rozliczeƒ i rachunków w gospodarce;

6) w dzia∏alnoÊci bankowej wyró˝nia si´ g∏ówne segmenty: bankowoÊç de-
talicznà, bankowoÊç korporacyjnà, bankowoÊç komunalnà, bankowoÊç hi-
potecznà oraz bankowoÊç elektronicznà.

Ponadto, za istotnà cech´ systemu bankowego uwa˝a si´ charakter i spo-
sób realizacji celów polityki pieni´˝nej. Wspó∏czesna polityka monetarna na Êwiecie
charakteryzuje si´ dominacjà iloÊciowej teorii pieniàdza. Zgodnie z jej za∏o˝eniami,
iloÊç pieniàdza w obiegu determinuje krajowy poziom cen. Polityka pieni´˝na wp∏y-
wa na wzrost gospodarczy poprzez tworzenie d∏ugookresowych warunków stabil-
noÊci cenowej. W praktyce, istniejà cztery podstawowe rodzaje strategii polityki
pieni´˝nej2:

• strategia kontroli poda˝y pieniàdza,
• strategia kontroli kursu walutowego,
• strategia bezpoÊredniego celu inflacyjnego,
• strategie mieszane.
Realizacji poszczególnych typów strategii polityki pieni´˝nej s∏u˝y osià-

gni´cie celów poÊrednich. Wspó∏czeÊnie, za cel poÊredni polityki pieni´˝nej uwa˝a
si´ kontrol´ poda˝y pieniàdza, tj. agregatów pieni´˝nych lub poziomu kursu wa-
lutowego.
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3. System bankowy i polityka pieni´˝na w Japonii

Specyfika prowadzonej w Japonii polityki pieni´˝nej odró˝nia jà ca∏kowicie od
dzia∏aƒ prowadzonych w pozosta∏ych krajach wysoko rozwini´tych, zw∏aszcza eu-
ropejskich i Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej. Kszta∏t prowadzonej w go-
spodarce japoƒskiej polityki monetarnej jest wynikiem specyficznego systemu go-
spodarczego charakteryzujàcego ten kraj, wyra˝ajàcego si´ w odmiennym od
gospodarek zachodnich poziomie wskaêników makroekonomicznych, tj. wskaêni-
ka wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych oraz poziomu bezrobocia. Na
kszta∏t prowadzonej polityki gospodarczej oraz równie˝ pieni´˝nej wp∏ywa z ca-
∏à pewnoÊcià odmienne postrzeganie jej celów.

Japoƒski system finansowy jest specyficzny. Charakteryzuje si´ on wyst´-
powaniem bardzo wysokiego wskaênika oszcz´dnoÊci w sektorze gospodarstw do-
mowych. Wi´kszoÊç oszcz´dnoÊci ludnoÊci i przedsi´biorstw alokowana jest w depo-
zyty bankowe. Wa˝nà rol´ w finansowaniu potrzeb inwestycyjnych przedsi´biorstw
odgrywajà zaÊ banki. Dominujàcy w tym zakresie jest jednoczeÊnie sektor pu-
bliczny. Gospodark´ japoƒskà charakteryzuje ponadto s∏abo rozwini´ty rynek ka-
pita∏owy. Waluta narodowa Japonii spe∏nia zaÊ ograniczonà rol´ w rozliczeniach
mi´dzynarodowych, ust´pujàc pozycji dolarowi i euro3.

Na kszta∏t japoƒskiego systemu bankowego w du˝ym stopniu wp∏yn´∏y uwa-
runkowania historyczne. Japoƒski system finansowy po II wojnie Êwiatowej cha-
rakteryzowa∏ si´ fragmentaryzacjà i specjalizacjà instytucji finansowych, przy
istniejàcym Êcis∏ym podziale na bankowoÊç komercyjnà i inwestycyjnà, jak rów-
nie˝ wed∏ug okresu finansowania i typu obs∏ugiwanych klientów4.

Permanentnie wyst´pujàcy w latach 90. XX wieku w japoƒskim sektorze
bankowym kryzys finansowy osiàgnà∏ apogeum w latach 1997–1998. Generalnie,
przyczynà powstania kryzysu w japoƒskim sektorze bankowym okaza∏a si´ nie-
korzystna sytuacja finansowa wielu firm japoƒskich, b´dàca efektem mi´dzy in-
nymi nadmiernego zad∏u˝enia, wzrostu kosztów obs∏ugi zobowiàzaƒ oraz spad-
ku popytu na rynku i zmniejszajàcego si´ poziomu zysków5.

BezpoÊrednim nast´pstwem kryzysu bankowego by∏o powstanie strat w dzia-
∏alnoÊci wi´kszoÊci banków. Powstanie deficytu i znaczne obni˝enie rentownoÊci
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banków spowodowa∏o koniecznoÊç wszcz´cia procesów konsolidacyjnych i re-
strukturyzacji finansowej banków. Dzia∏ania te w latach 90. XX wieku przybra∏y
niespotykanà dotychczas skal´6.

RównoczeÊnie zaistnia∏a potrzeba poprawy efektywnoÊci dzia∏ania banków
oraz mo˝liwoÊç dokonania odpowiednich przekszta∏ceƒ strukturalnych. Wszcz´ciu
procesu uzdrowienia systemu bankowego sprzyja∏a zarówno liberalizacja regulacji
dotyczàcych funkcjonowania systemu finansowego, jak te˝ przychylna postawa
w∏adz. W szczególnoÊci, istotne znaczenie mia∏o zniesienie od marca 1998 roku
zakazu tworzenia w sektorze finansowym tzw. czystych spó∏ek holdingowych, tj.
takich, których aktywa w ponad 50% sk∏adajà si´ z akcji innych instytucji finan-
sowych7.

Mimo istniejàcych odmiennoÊci w kszta∏cie systemu gospodarczego Japonii,
system bankowy tego kraju okaza∏ si´ niewàtpliwie nowoczesny. Struktura japoƒ-
skiego modelu sektora bankowego jest w∏aÊciwa dla klasycznego modelu dwuszcze-
blowego. OdpowiedzialnoÊcià za prowadzenie dzia∏aƒ polityki pieni´˝nej obarczo-
ny zosta∏ bank centralny Japonii. Spe∏nia on podstawowe funkcje charakterystyczne
dla banku centralnego.

Jego naczelnà rolà pozostaje utrzymanie stabilnoÊci systemu finansowego
paƒstwa, co w szczególnoÊci oznacza utrzymanie stabilnego poziomu cen, zapew-
nienie dzia∏ania pewnych i bezpiecznych instrumentów finansowych, zw∏aszcza
banknotów oraz depozytów przyjmowanych od banków, jak równie˝ funkcj´ po-
˝yczkodawcy ostatniej instancji8.

Podstaw´ prawnà dzia∏ania banku centralnego Japonii i prowadzenia dzia∏aƒ
polityki pieni´˝nej stanowi Japoƒskie Prawo Bankowe z dnia 11 czerwca 1997
roku. Zgodnie z jego zapisami celem dzia∏ania Banku Japonii jest emisja pienià-
dza oraz prowadzenie polityki walutowej i pieni´˝nej9.

JednoczeÊnie obok podstawowego celu dzia∏ania Banku Japonii wyst´puje
cel dodatkowy, tj. zapewnienie p∏ynnego alokowania funduszy pomi´dzy bankami
i innymi instytucjami finansowymi, przyczyniajàc si´ do utrzymania sprawnie
dzia∏ajàcego systemu finansowego. Japoƒskie prawo bankowe okreÊla równie˝
zasady polityki walutowej i pieni´˝nej. Zgodnie z Art. 2 japoƒskiego prawa ban-
kowego prowadzona polityka walutowa i pieni´˝na ma na celu utrzymanie sta-
bilnego poziomu cen, przyczyniajàc si´ jednoczeÊnie do pewnego rozwoju gospo-
darki narodowej.
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Konstrukcja modelu japoƒskiego sektora bankowego spe∏nia równie˝ po-
stulat zachowania niezale˝noÊci banku centralnego. Zachowanie autonomii banku
centralnego gwarantujà istniejàce przepisy prawne. Bank Japonii dysponuje za-
tem autonomià w kwestii prowadzenia polityki walutowej i pieni´˝nej, przejawia-
jàcà si´ w niezale˝noÊci podejmowania decyzji w tym zakresie. Celem zagwaran-
towania niezale˝noÊci banku centralnego, japoƒskie prawo bankowe w sposób
jasny i precyzyjny okreÊla jego zwiàzki z rzàdem japoƒskim. Niemniej przepisy
prawne zaznaczajà, i˝ z racji faktu, ˝e polityka walutowa i pieni´˝na stanowià
sk∏adniki prowadzonej polityki gospodarczej, Bank Japonii powinien utrzymywaç
Êcis∏y kontakt z rzàdem i w sposób efektywny wymieniaç poglàdy w tej kwestii,
tak by prowadzona polityka pieni´˝na i walutowa oraz podstawowy kierunek po-
lityki gospodarczej by∏y zharmonizowane10.

Organem uprawnionym i odpowiedzialnym za prowadzenie dzia∏aƒ polityki
pieni´˝nej jest Rada Polityki Banku Japonii. Zosta∏a ona upowa˝niona do podej-
mowania szeregu czynnoÊci z zakresu polityki pieni´˝nej. Odpowiedzialna jest
mi´dzy innymi za:

1) ustalanie i zmian´ podstawowej stopy dyskontowej, innych stóp dyskon-
towych, typów weksli do dyskonta,

2) ustalanie i zmian´ podstawowej stopy po˝yczkowej, innych stóp procen-
towych, typów i okresów, na jakie sà zawierane oraz wartoÊci zabezpie-
czenia u˝ywanych dla po˝yczek,

3) ustalanie, zmian´ oraz znoszenie stopy rezerwy obowiàzkowej, podsta-
wy do wyliczania rezerwy,

4) ustalanie i zmian´ ram dla rynkowej polityki pieni´˝nej (polityka walu-
towa i pieni´˝na prowadzona na rynkach finansowych poprzez ró˝ne in-
strumenty, w tym operacje otwartego rynku, sprzeda˝ oraz zakup we-
ksli handlowych lub obligacji, jak równie˝ ustalanie/zmiana typów okresów
oraz innych warunków obrotu wekslami oraz obligacjami u˝ywanymi
do kontroli p∏ynnoÊci sektora bankowego),

5) ustalanie i zmian´ ram dla polityki pieni´˝nej i walutowej w innej formie.
Rada Polityki Banku Japonii w sposób ca∏kowicie niezale˝ny wyznacza ra-

my dla prowadzonej polityki monetarnej, decydujàc o jej d∏ugoterminowym kszta∏-
cie oraz podejmujàc decyzje zmierzajàce do realizacji celu finalnego Banku. Na-
tomiast dzia∏alnoÊç operacyjna w zakresie polityki pieni´˝nej wykonywana jest
przez Bank Japonii. Dzia∏alnoÊç ta przejawia si´ w wykonywaniu typowych dla
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ka˝dego banku centralnego czynnoÊci. W zakresie wype∏niania funkcji banku
paƒstwa, jako bank centralny, Bank Japonii mo˝e dokonywaç transakcji z rzàdem11.

Specyfika japoƒskiego systemu bankowego i jego odmiennoÊç wzgl´dem
systemów bankowych paƒstw Europejskiej Unii Walutowej przejawia si´ w cha-
rakterystycznym, odmiennym od powszechnie spotykanych sposobie prowadze-
nia polityki pieni´˝nej. W zasadzie cel polityki pieni´˝nej banku centralnego Ja-
ponii nie ró˝ni si´ od celów prowadzenia polityki pieni´˝nej krajów rozwini´tych.
Zgodnie z zapisami japoƒskiego prawa bankowego celem polityki banku central-
nego w tym kraju jest przeciwdzia∏anie inflacji. Praktycznie jednak w ostatnich
latach celem Banku Japonii pozostaje walka z deflacjà.

Zjawisko deflacji jest rzadkie we wspó∏czesnym Êwiecie. Niemniej wyst´po-
wanie zjawisk deflacyjnych mo˝e okazaç si´ bardziej istotne ni˝ wysoki poziom
nominalnego d∏ugu oraz zerowy poziom nominalnej stopy procentowej. Cechà cha-
rakterystycznà japoƒskiego sektora bankowego jest istnienie bardzo niskiej, bli-
skiej zeru stopy procentowej w uj´ciu nominalnym. Fakt ten powoduje, i˝ pro-
wadzone przez bank centralny dzia∏ania, majàce na celu pobudzenie gospodarki
poprzez sterowanie poziomem stopy procentowej, pozostajà ma∏o skuteczne.

Konsekwencjà stosowania polityki zerowej stopy procentowej przez Bank
Japonii by∏o obni˝enie rynkowej stopy procentowej do bardzo niskiego poziomu.
W lutym 2000 roku wysokoÊç trzymiesi´cznej stopy procentowej wynosi∏a 0,04%,
zaÊ rocznej 0,12%12.

Nadto fakt, i˝ poziom nominalnych stóp procentowych w latach 1997–2000
by∏ niespotykanie niski, nie oznacza∏, ˝e poziom rynkowej stopy procentowej po-
zostawa∏ na analogicznym poziomie. Wynosi∏ on Êrednio dla kredytów 4% i mi-
mo to przedsi´biorstwa ankietowane na temat dost´pnoÊci kredytu bankowego
uskar˝a∏y si´ na trudne warunki kredytowania13.

W celu przeciwdzia∏ania negatywnym skutkom zjawisk deflacyjnych dla
sfery makroekonomicznej gospodarki Japonia wprowadzi∏a ograniczenia co do dol-
nego poziomu stopy procentowej. Poziom nominalnej stopy procentowej poczàw-
szy od lutego 1999 roku nie mo˝e byç ujemny. Poziom stopy procentowej bliski
zeru powoduje, i˝ staje si´ ona ma∏o skutecznym narz´dziem polityki gospodar-
czej w pobudzaniu popytu14.
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W praktyce gospodarczej Japonii wykorzystywane sà trzy kana∏y oddzia∏y-
wania decyzji polityki pieni´˝nej na gospodark´: prowadzenie operacji otwartego
rynku, regulacja poziomu rezerwy obowiàzkowej oraz regulacja poziomu stóp
procentowych.

W przesz∏oÊci Bank Centralny Japonii prowadzi∏ polityk´ pieni´˝nà, steru-
jàc oficjalnym poziomem stóp procentowych. W obecnej chwili g∏ównym instru-
mentem polityki pieni´˝nej sà operacje otwartego rynku. Operacyjnym celem
banku centralnego pozostaje sterowanie jednodniowà p∏ynnoÊcià rynku15.

Bank Japonii posiada wy∏àcznoÊç w zakresie wykonywania operacji otwar-
tego rynku. Autonomia dzia∏ania gwarantuje mu niezale˝ne decydowanie o roz-
miarach, narz´dziach i okresie zapadalnoÊci stosowanych operacji otwartego ryn-
ku, jak równie˝ wyznaczenie uczestników operacji. W zale˝noÊci od stanu p∏ynnoÊci
na rynku mi´dzybankowym, tj. jej nadmiaru bàdê niedoboru Bank Japonii po-
przez zastosowanie operacji otwartego rynku dokonuje jej absorpcji bàdê kreacji.

Analiza bie˝àcych trendów na japoƒskim rynku bankowym wskazuje na
fakt, i˝ banki japoƒskie przezwyci´˝y∏y ju˝ problem „z∏ych d∏ugów” i odzyskujà
stabilne warunki funkcjonowania. Zauwa˝yç mo˝na istotnà popraw´ jakoÊci port-
fela kredytowego sektora bankowego, znaczàce obni˝enie kosztów tworzenia re-
zerw na nale˝noÊci zagro˝one, jak te˝ redukcj´ ryzyka rynkowego zwiàzanego
z inwestycjami w akcje. Wydaje si´ ponadto, i˝ zagro˝enie zachwiania stabilno-
Êci japoƒskiego systemu bankowego w chwili obecnej pozostaje niewielkie. Nie
zauwa˝a si´ równie˝ symptomów istotnego wzrostu skali ryzyka podejmowane-
go przez japoƒskie banki. Ograniczenie skali ryzyka podejmowanego przez insty-
tucje bankowe pozostaje efektem ostro˝nych dzia∏aƒ banków w prowadzonej po-
lityce kredytowej, kontroli zarówno kwoty, jak te˝ jakoÊci udzielanych po˝yczek,
restrykcyjnej polityki tworzenia rezerw celowych oraz zastosowania zaawanso-
wanych metod zarzàdzania ryzykiem. Niebagatelny wp∏yw na popraw´ kondycji
japoƒskich banków mia∏a poprawa warunków dzia∏ania firm b´dàcych po˝yczko-
biorcami. Banki japoƒskie ograniczy∏y równie˝ w znaczàcym stopniu poziom ry-
zyka stopy procentowej, inwestujàc wi´cej Êrodków w instrumenty o sta∏ym opro-
centowaniu. Nadto, do poprawy kondycji japoƒskich banków przyczyni∏o si´ równie˝
rozszerzenie oferty produktowej i pozyskanie nowych klientów.

Wyrazem poprawy jakoÊci portfela kredytowego japoƒskiego sektora ban-
kowego jest istotne zmniejszenie udzia∏u nale˝noÊci zagro˝onych w sumie nale˝-
noÊci ogó∏em. Wskaênik relacji kwoty nale˝noÊci zagro˝onych do kwoty nale˝no-
Êci ogó∏em uleg∏ zmniejszeniu z 5,1% na koniec roku fiskalnego 2003 do 2,9% na
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koniec roku fiskalnego 2004. O ile japoƒskie banki odnotowywa∏y straty netto
zwiàzane z koniecznoÊcià tworzenia wysokiej kwoty rezerw celowych od po∏owy
lat 90. XX wieku, o tyle w roku fiskalnym 2004 wypracowa∏y one zyski16.

4. System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pó∏nocnej

Stany Zjednoczone Ameryki Pó∏nocnej posiadajà specyficzny, odmienny od innych
charakterystycznych dla wysokorozwini´tych krajów kapitalistycznych model
sektora bankowego, w tym banku centralnego. Funkcj´ banku centralnego w USA
sprawuje zdecentralizowany System Rezerwy Federalnej. System bankowy Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej poczàwszy od lat 80. XX wieku podlega∏
znacznym przekszta∏ceniom, polegajàcym na stopniowym znoszeniu ograniczeƒ
administracyjnych i ostro˝noÊciowych. Proces ten, zwany deregulacjà, przebiega∏
w dwóch etapach, tj. dostosowania ram prawnych funkcjonowania instytucji ban-
kowych do wymagaƒ rynków finansowych oraz podj´cia dzia∏aƒ regulacyjnych ma-
jàcych na celu wzmocnienie roli nadzoru bankowego17.

W zasadzie amerykaƒski model systemu bankowego mo˝na uznaç za kla-
syczny. WàtpliwoÊci nie wzbudza komercyjny cel funkcjonowania banków, zakres
ich dzia∏ania oraz stopieƒ rozwoju poszczególnych segmentów rynku. Nadto, sys-
tem bankowy USA jest reprezentantem modelu anglosaskiego, opartego na funk-
cjonowaniu rozwini´tego rynku kapita∏owego. Typowa jest jego dwuszczeblowa
struktura obejmujàca bank centralny i banki komercyjne. Zupe∏nie specyficzna
i nietypowa jest natomiast organizacja banku centralnego.

Prowadzi on charakterystyczne dla banku centralnego dzia∏ania. G∏ówne
zadania Systemu Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó∏noc-
nej sà nast´pujàce18:

1) prowadzenie polityki pieni´˝nej USA poprzez kszta∏towanie sfery pie-
ni´˝nej gospodarki – poda˝y pieniàdza oraz warunków kredytowania
z uwzgl´dnieniem celów polityki gospodarczej – dà˝enia do pe∏nego za-
trudnienia oraz stabilnoÊci cenowej;
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2) nadzór i regulacja dzia∏ania instytucji bankowych celem zapewnienia bez-
pieczeƒstwa i przejrzystoÊci narodowego systemu bankowego i finanso-
wego w celu ochrony praw kredytobiorców i deponentów;

3) podtrzymanie stabilnoÊci systemu finansowego i kontrola ryzyka syste-
mowego na rynkach finansowych,

4) Êwiadczenie us∏ug finansowych rzàdowi Stanów Zjednoczonych Amery-
ki Pó∏nocnej, narodowi, instytucjom krajowym i zagranicznym.

System Rezerwy Federalnej funkcjonuje jako niezale˝ny bank centralny, tj.
jego decyzje nie muszà byç ratyfikowane przez prezydenta USA ani ˝aden inny
organ w∏adzy wykonawczej. Niemniej, podlega on kontroli Kongresu, gdy˝ Kon-
stytucja upowa˝nia Kongres do emisji pieniàdza oraz ustalania jego wartoÊci,
które to uprawnienia w Akcie z 1913 zosta∏y delegowane do Rezerwy Federalnej.
Rezerwa Federalna dzia∏a równie˝ w ramach realizacji celów polityki gospodar-
czej i finansowej ustalonej przez rzàd. Podstawowe cele prowadzonej przez rzàd
polityki gospodarczej ustali∏ Kongres USA w dwóch podstawowych aktach praw-
nych, tj. Employment Act z 1946 roku oraz Full Employment and Balanced Growth
Act z 1978 roku.

Sà one nast´pujàce:
• wzrost gospodarczy przy jednoczesnym wzroÊcie mo˝liwoÊci wytwórczych

gospodarki,
• wysoki poziom zatrudnienia,
• stabilnoÊç poziomu cen,
• umiarkowany poziom d∏ugoterminowych stóp procentowych.
System Rezerwy Federalnej sk∏ada si´ z centralnej agencji rzàdowej, tj.

Rady Gubernatorów z siedzibà w Waszyngtonie oraz dwunastu regionalnych
Banków Rezerwy Federalnej zlokalizowanych w g∏ównych miastach.

System Rezerwy Federalnej obejmuje specyficznego rodzaju instytucje. Istot-
nym elementem systemu jest Federalny Komitet Otwartego Rynku, którego ce-
lem pozostaje kontrola nad wykonywanymi przez system operacjami otwartego
rynku. Te z kolei s∏u˝à kontroli pieni´˝nej rynku oraz wzrostowi wolumenu pie-
niàdza i kredytu w gospodarce. Oprócz Komitetu w systemie istotnà rol´ odgry-
wajà instytucje gwarantowania depozytów i komitety doradcze.

Rada Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej prowadzi polityk´ pie-
ni´˝nà USA, wykorzystujàc trzy podstawowe narz´dzia:

• operacje otwartego rynku – zakup i sprzeda˝ papierów wartoÊciowych
wyemitowanych przez rzàd USA,

• system rezerw obowiàzkowych od zgromadzonych depozytów,
• ustalanie stopy dyskontowej.
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W póênych latach 60. XX wieku Federalny Komitet Otwartego Rynku po-
rzuci∏ stosowanà po II wojnie Êwiatowej polityk´ kontroli wolnych rezerw syste-
mu bankowego na rzecz polityki kszta∏towania krótkoterminowej stopy rynku pie-
ni´˝nego. Jednak˝e wraz z pojawieniem si´ zjawiska inflacji oraz utrzymujàcej
si´ krytyki, i˝ poziom stóp procentowych nie jest narz´dziem polityki pieni´˝nej
lecz rezultatem jej dzia∏aƒ, celem polityki pieni´˝nej sta∏a si´ kontrola poda˝y
pieniàdza, najpierw w wàskim zakresie – M1, póêniej w szerszym – M2 i M3.
W latach 90. XX wieku kontrola agregatów pieni´˝nych utraci∏a znaczenie19.

System Rezerwy Federalnej odpowiada równie˝ za emisj´ pieniàdza gotów-
kowego oraz utrzymywanie rezerw obowiàzkowych od zgromadzonych depozy-
tów przez instytucje finansowe. Poprzez odpowiednie dzia∏ania polityki pieni´˝-
nej ustalany jest poziom rynkowych stóp procentowych oraz inne warunki
kredytowania, mimo i˝ nie mo˝e on bezpoÊrednio wp∏ywaç na wolumen udzielo-
nych kredytów oraz jego cen´20.

Polityka operacji otwartego rynku jest natomiast ustanawiana przez Fede-
ralny Komitet Otwartego Rynku. Jednak˝e, jedynie Rada Gubernatorów posiada
wy∏àczne uprawnienia do ustalania wymogów rezerwy obowiàzkowej oraz zatwier-
dzania wszelkich zmian wysokoÊci stopy dyskontowej wprowadzanej przez Bank
Rezerwy Federalnej.

System Rezerwy Federalnej sprawuje równie˝ istotnà rol´ w kontroli i nad-
zorze nad amerykaƒskim systemem bankowym. Federalny Komitet Otwartego
Rynku zgodnie z obowiàzujàcà legislacjà nadzoruje operacje otwartego rynku,
czyli g∏ówny instrument polityki pieni´˝nej. Ponadto, Federalny Komitet Otwarte-
go Rynku ustala wysokoÊç wzrostu agregatów pieni´˝nych oraz zarzàdza opera-
cjami wykonywanymi przez Rezerw´ Federalnà na zagranicznych rynkach walu-
towych21.

Poza specyficznà strukturà Systemu Rezerwy Federalnej odmiennoÊcià wzgl´-
dem paƒstw Europejskiej Unii Walutowej charakteryzuje si´ stosowane w ame-
rykaƒskim systemie bankowym instrumentarium polityki pieni´˝nej. Jednocze-
Ênie, nietypowy charakter stosowanych narz´dzi polityki pieni´˝nej uwarunkowany
jest zdecentralizowanà strukturà systemu.

Rezerwa Federalna umo˝liwia instytucjom finansowym uzupe∏nienie p∏yn-
noÊci poprzez tzw. okno dyskontowe. Spe∏nia ono dwojakà rol´. Po pierwsze, uzu-
pe∏nia rol´ operacji otwartego rynku w bie˝àcym zarzàdzaniu poziomem rezerw

122 Roman Batory

19 Friedman B. M., The role of interest rates in Federal Reserve policymaking, National Bureau of
Economic Research, Working Paper 8047, Cambridge, December 2000, s. 10–13.

20 US Monetary Policy and financial markets, Federal Reserve Bank of New York, s. 2.
21 The Federal Reserve System, Purposes&Functions, Board of Governors of the Federal Reserve Sys-

tem, Washington, D.C 1994, s. 12.



oraz realizacji d∏ugoterminowych celów polityki pieni´˝nej. Po drugie, pozwala
uzupe∏niç p∏ynnoÊç banku w przypadku czasowego niedopasowania struktury
terminowej aktywów i pasywów. Kredyt dyskontowy wywiera podobny wp∏yw na
p∏ynnoÊç rynku mi´dzybankowego, jak operacje otwartego rynku, jednak˝e s∏u-
˝y on zaspokojeniu chwilowego niedoboru p∏ynnoÊci na rynku. Operacje otwar-
tego rynku majà natomiast na celu wprowadzenie krótkoterminowych dostoso-
waƒ do zagregowanego wolumenu rezerw niezb´dnych w prowadzeniu dzia∏aƒ
polityki pieni´˝nej.

Ka˝dy z banków Rezerwy Federalnej ustala swojà stop´ dyskontowà indy-
widualnie, zgodnie z wytycznymi Rady Gubernatorów. Podstawowa stopa dys-
konta ulega nieregularnej aktualizacji, w zwiàzku ze zmieniajàcymi si´ warun-
kami rynkowymi.

Do niedawna istnia∏y trzy rodzaje kredytu dyskontowego, tj. kredyt dosto-
sowawczy, kredyt sezonowy oraz kredyt rozszerzony. W chwili obecnej nie funk-
cjonuje ju˝ instytucja kredytu dostosowawczego. W paêdzierniku 2002 roku Rada
Gubernatorów zaaprobowa∏a zmiany do systemu po˝yczek dyskontowych Rezerwy
Federalnej. Zasady te zacz´∏y obowiàzywaç od dnia 9 stycznia 2003 roku. Obowiàzu-
jàcy poprzednio kredyt sezonowy i kredyt rozszerzony – zapewniajàce p∏ynnoÊç
instytucjom bankowym – zastàpiono kredytem pierwotnym i kredytem wtórnym.
Kredyt pierwotny pozwala instytucjom finansowym o stabilnej kondycji finanso-
wej uzupe∏niç przejÊciowy brak p∏ynnoÊci. Kredyt wtórny oferowany jest nato-
miast instytucjom, które nie spe∏niajà kryteriów kwalifikujàcych do kredytu pier-
wotnego po stopie procentowej wy˝szej ni˝ w przypadku kredytu pierwotnego.

Poczàwszy od momentu stworzenia Systemu Rezerwy Federalnej w 1913
roku, wprowadzono istotne modyfikacje w jego funkcjonowaniu. Od wprowadze-
nia w ˝ycie aktu o kontroli monetarnej (Monetary Control Act) w 1980 roku,
wszystkie instytucje gromadzàce depozyty obj´te sà systemem rezerwy obowiàz-
kowej niezale˝nie od ich lokalizacji geograficznej i skali dzia∏ania. Obowiàzek
utrzymywania i odprowadzania rezerwy obejmuje rachunki transakcyjne (tj. de-
pozyty, które deponent mo˝e wycofaç na ka˝de ˝àdanie) oraz nietransakcyjne
(wk∏ady terminowe i oszcz´dnoÊciowe).

Rezerwa Federalna prowadzi równie˝ operacje na rynku walutowym. Ponie-
wa˝ Stany Zjednoczone Ameryki Pó∏nocnej odgrywajà znaczàcà rol´ w mi´dzyna-
rodowym systemie finansowym, co przejawia si´ w fakcie, i˝ waluta amerykaƒ-
ska sta∏a si´ walutà rezerwowà w uk∏adzie Êwiatowym, polityka monetarna ma
nie tylko znaczenie wewn´trzne, ale te˝ mi´dzynarodowe, a wr´cz globalne22.
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Bie˝àca kondycja amerykaƒskiego sektora bankowego pozostaje stabilna.
W pierwszym kwartale 2005 roku amerykaƒskie banki obj´te nadzorem Syste-
mu Rezerwy Federalnej odnotowa∏y wzrost sumy aktywów o blisko 3,5%. Jedno-
czeÊnie, w stosunku do koƒca 2004 roku nastàpi∏ wzrost kwartalnych wyników
banków amerykaƒskich o 13,8%23.

Dynamiczny wzrost aktywów sektora bankowego spowodowany by∏ g∏ów-
nie wzrostem wolumenu posiadanych przez banki papierów wartoÊciowych oraz
instrumentów rynku pieni´˝nego. Zarazem, zwi´kszeniu o 1,4% uleg∏ wolumen
po˝yczek, podobnie jak zobowiàzaƒ pozabilansowych z tytu∏u niewykorzystanych
kredytów24.

W analizowanym okresie nastàpi∏a widoczna poprawa jakoÊci portfela kre-
dytowego amerykaƒskiego sektora bankowego. W efekcie, wskaênik udzia∏u na-
le˝noÊci zagro˝onych w sumie aktywów uleg∏ obni˝eniu do 0,78%25.

W pierwszym kwartale 2005 roku w zwiàzku ze wzrostem osiàgni´tych przez
banki wyników, wskaênik zwrotu z kapita∏u dla amerykaƒskiego sektora banko-
wego wyniós∏ 14,84%, zaÊ wskaênik zwrotu z aktywów 1,24%. Wspó∏czynnik wy-
p∏acalnoÊci dla amerykaƒskiego sektora bankowego wynosi∏ Êrednio 11,79%26.

5. Porównanie systemów bankowych USA i Japonii

Japoƒski i amerykaƒski system bankowy, z uwagi na ich specyfik´, ró˝nià si´
w istotnym stopniu równie˝ pomi´dzy sobà. O ile, zarówno w przypadku syste-
mu amerykaƒskiego i japoƒskiego struktura pozostaje dwuszczeblowa, o tyle po-
zosta∏e cechy obu systemów wykazujà du˝e ró˝nice. Zatem, respektujàc zasad´
dwuszczeblowoÊci, oba systemy sà reprezentantami nowoczesnych rynkowych
struktur bankowych. Japoƒski i amerykaƒski system bankowy spe∏niajà podob-
ne funkcje z racji ich funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.
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Tabela 1. Podstawowe cechy japoƒskiego i amerykaƒskiego systemu banko-
woÊci centralnej

Cecha Japonia
Stany Zjednoczone
Ameryki Pó∏nocnej

Struktura dwuszczeblowa dwuszczeblowa
Podstawowy cel dzia∏ania 1. Utrzymanie stabilnoÊci 1. Prowadzenie dzia∏aƒ majàcych

systemu finansowego na celu kszta∏towanie poda˝y
(w tym stabilnoÊci cenowej), pieniàdza oraz warunków

2. Emisja pieniàdza, kredytowania z uwzgl´dnieniem
3. Prowadzenie polityki celów polityki gospodarczej – tj.

pieni´˝nej i walutowej. dà˝enie do pe∏nego zatrudnienia
i stabilnoÊci cenowej.

2. Nadzór i regulacja dzia∏ania
instytucji bankowych celem
zapewnienia bezpieczeƒstwa
i przejrzystoÊci narodowego
systemu bankowego
i finansowego w celu ochrony
praw kredytobiorców
i deponentów.

3. Podtrzymanie stabilnoÊci
systemu finansowego i kontrola
ryzyka systemowego na rynkach
finansowych.

4. Âwiadczenie us∏ug finansowych
rzàdowi Stanów Zjednoczonych
Ameryki Pó∏nocnej, narodowi,
instytucjom krajowym
i zagranicznym.

Funkcje dzia∏ania – Banku paƒstwa, – Banku paƒstwa,
– Emisyjna, – Emisyjna,
– Banku banków (po˝yczkodawca – Banku banków (po˝yczkodawca

ostatniej instancji) ostatniej instancji)
Struktura decyzyjna Kolegialna, struktura Kolegialna, struktura

scentralizowana, zdecentralizowana,
Podstawowy instrument – Operacje otwartego rynku, – Operacje otwartego rynku,
polityki pieni´˝nej – Stopa rezerwy obowiàzkowej, – Stopa rezerwy obowiàzkowej,

– Stopy procentowe. – Stopy procentowe.
Autonomia Pe∏na, kontrola Kongresu Pe∏na, wspó∏praca

w Ministerstwem Finansów
Dzia∏alnoÊç operacyjna Kreacja/Absorpcja p∏ynnoÊci Kreacja/Absorpcja p∏ynnoÊci

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Charakterystycznie dla wymogów wolnego rynku i konkurencji na rynku
us∏ug finansowych funkcja banku centralnego jest trojaka, tj. spe∏nia on funkcje
banku emisyjnego, banku paƒstwa oraz banku banków. Zatem, w obu systemach
bank centralny dokonuje regulacji p∏ynnoÊci rynku pieni´˝nego, jak te˝ pe∏ni ro-

Specyfika systemów bankowych i prowadzonej polityki pieni´ênej...    125



l´ po˝yczkodawcy ostatniej instancji. W kwestii autonomii dzia∏ania oba systemy
spe∏niajà kryteria niezale˝noÊci decyzyjnej. Tym niemniej, z mocy prawa dzia∏al-
noÊç Rezerwy Federalnej podlega kontroli Kongresu, zaÊ Rada Polityki Banku
Japonii zobowiàzana jest do wspó∏pracy z rzàdem w zakresie prowadzonej poli-
tyki pieni´˝nej, co ma gwarantowaç spójnoÊç prowadzonej polityki gospodarczej.
Z kolei, zasadnoÊç podejmowania decyzji z zakresu polityki pieni´˝nej zagwaran-
towania jest przez istniejàcà struktur´ decyzyjnà banku centralnego. Formu∏o-
wanie i wyznaczanie celów polityki pieni´˝nej w obu systemach pozostawiono
cia∏om o kolegialnym charakterze, przy czym w systemie amerykaƒskim równie˝
wykonywanie celów operacyjnych polityki pieni´˝nej zosta∏o zdecentralizowane
i rozproszone pomi´dzy banki regionalne Rezerwy.

W obu systemach gospodarczych stosuje si´ zbli˝one instrumentarium po-
lityki pieni´˝nej, tj. operacje otwartego rynku, stop´ rezerwy obowiàzkowej oraz
stopy procentowe, jednak stopy procentowe Rezerwy Federalnej mogà byç mody-
fikowane w okreÊlonych granicach przez banki regionalne. Specyficzne sà nato-
miast instrumenty kredytowe Rezerwy Federalnej. G∏ównà zaÊ ró˝nicà dzielàcà
oba systemy pozostaje realizowany cel polityki pieni´˝nej.

6. Wnioski

Specyficzne cechy charakteryzujàce japoƒski i amerykaƒski system bankowy wyni-
kajà zarówno z uwarunkowaƒ historycznych, spo∏ecznych, jak te˝ ekonomicznych
i politycznych. OdmiennoÊç amerykaƒskiego modelu sektora bankowego i polityki
pieni´˝nej jest wynikiem dà˝enia do utrzymania zasad demokratycznych we wszyst-
kich sferach ˝ycia spo∏eczno-gospodarczego. Stàd, odmienna ni˝ w warunkach
europejskich struktura decyzyjna, nadzorcza i wykonawcza w∏adz monetarnych.

Z kolei, w warunkach gospodarki japoƒskiej, odmiennoÊç systemu banko-
wego jest bardziej rezultatem specyficznej struktury gospodarki. Polityka mone-
tarna zdaje si´ bardziej byç uzupe∏nieniem polityki gospodarczej ni˝ dzia∏alno-
Êcià autonomicznà. PodkreÊlenia wymaga równie˝ fakt, i˝ dzia∏anie w∏adz
monetarnych Japonii uwarunkowane jest specyficznymi okolicznoÊciami, tj. wy-
st´powaniem zjawisk deflacyjnych, a co za tym idzie – zdeterminowane realiza-
cjà specyficznego celu, tj. przeciwdzia∏aniu zjawisku deflacji.

Niemniej, pomimo istniejàcych odmiennoÊci w konstrukcji systemów ban-
kowych USA i Japonii spe∏niajà one w efektywny sposób swoje funkcje. Wydaje
si´, i˝ odmienna konstrukcja tych˝e systemów nie ma wp∏ywu na efektywnoÊç
realizacji podstawowego celu funkcjonowania systemu, jak te˝ celów pomocni-
czych. Zarazem, istniejàca specyfika analizowanych systemów jest nieodzowna.
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W zasadzie, systemy te nie mog∏yby funkcjonowaç w ramach podobnych na przy-
k∏ad do polskiego systemu bankowego. W systemie amerykaƒskim decentraliza-
cja struktury wydaje si´ byç wr´cz niezb´dna w obliczu znacznego rozproszenia
geograficznego, jak te˝ wynikajàcego z niego znacznego zró˝nicowania ekono-
micznego. Nadto, pewne rozproszenie mocy decyzyjnej spe∏nia konieczny waru-
nek demokracji równie˝ w gospodarczej sferze funkcjonowania paƒstwa. Jak wska-
zuje zaÊ praktyka, nadane bankom Rezerwy Federalnej indywidualne uprawnienia
w zakresie kszta∏towania oficjalnych stóp procentowych nie zagrozi∏y spójnoÊci
polityki pieni´˝nej paƒstwa, jak te˝ nie by∏y powodem kryzysów finansowych.

Efektywne funkcjonowanie japoƒskiej gospodarki nie by∏oby zaÊ mo˝liwe,
gdyby system bankowy tego kraju nie posiada∏ cech specyficznych. Pokonywanie
trudnoÊci gospodarczych, jakie prze˝ywa Japonia w ostatnich latach, nie by∏oby
mo˝liwe, gdyby system bankowy Japonii by∏ systemem typowym. W warunkach
istnienia deflacji, recesji gospodarczej oraz klasycznego systemu bankowego –
w tym relacji pomi´dzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi – utrud-
nione by∏oby funkcjonowanie banków komercyjnych, które w swej dzia∏alnoÊci
kierujà si´ przes∏ankà osiàgni´cia odpowiedniego zwrotu z kapita∏u, przy jedno-
czesnym zachowaniu zasady ostro˝noÊci w zarzàdzaniu ryzykiem kredytowym.

Pomimo ˝e instrumentarium stosowane w obu systemach nieco odbiega od
standardów obowiàzujàcych chocia˝by w paƒstwach Europejskiej Unii Waluto-
wej, pozwala ono na efektywnà realizacjà celów polityki pieni´˝nej. Specyficzny
cel dzia∏ania banku centralnego USA – tj. skupienie dzia∏aƒ na kszta∏towaniu
poda˝y pieniàdza, jak te˝ warunkach kredytowania z uwzgl´dnieniem warunków
polityki gospodarczej, czyli dà˝eniem do pe∏nego zatrudnienia i stabilnoÊci ceno-
wej – przesàdzajà o kszta∏cie polityki pieni´˝nej. Nie bez znaczenia pozostaje
fakt, i˝ osiàgni´cie pe∏nego zatrudnienia jako cel polityki pieni´˝nej poprzedza
stabilnoÊç cenowà. Utrzymanie niskiego poziomu inflacji pozostaje wi´c niejako
celem drugorz´dnym, co nie znaczy, i˝ nieistotnym. Z kolei, w japoƒskim syste-
mie bankowym stabilnoÊç systemu finansowego z uwagi na zasz∏e w bliskiej
przesz∏oÊci wysoce niebezpieczne zjawiska kryzysowe wydaje si´ byç celem nad-
rz´dnym. W ramach zaÊ utrzymania stabilnoÊci systemu istotne miejsce zajmuje
zachowanie stabilnoÊci cenowej.
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Rola kredytów bankowych w funkcjonowaniu Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

1. Wprowadzenie

W 1999 roku zosta∏a wprowadzona reforma ubezpieczeƒ spo∏ecznych, która usank-
cjonowa∏a funkcjonowanie funduszu celowego – Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (FUS).

Zgodnie z ustawà o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ubezpieczenia spo∏ecz-
ne, które odpowiadajà czterem kategoriom ryzyk ubezpieczeniowych, obejmujà1:

• ubezpieczenie emerytalne,
• ubezpieczenia rentowe,
• ubezpieczenie w razie choroby i macierzyƒstwa (zwane ubezpieczeniem

chorobowym),
• ubezpieczenie z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwa-

ne ubezpieczeniem wypadkowym).
Tym samym sam FUS jest podzielony na cztery „podfundusze”2. Wyró˝nia

si´ odpowiednio: fundusz emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy.
Finansowa analiza funkcjonowania FUS stanowi odzwierciedlenie jego

stanu dla obecnych i przysz∏ych Êwiadczeniobiorców. OkreÊlenie kondycji FUS
jest równie˝ istotne z punktu widzenia p∏atników sk∏adek, których obcià˝ajà sk∏ad-
ki na ubezpieczenia spo∏eczne jako element kosztów pracy. Tak˝e dla sektora
bankowego nadwy˝ka lub deficyt Funduszu jest istotny – zale˝nie od tego pie-
niàdze p∏ynà do lub z rynku finansowego.

Celem niniejszego opracowania jest okreÊlenie sytuacji finansowej FUS, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem jej zwiàzku z sektorem bankowym.

1 Art. 1 Ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz.U. 1998 Nr 137
poz. 887 ze zm.).

2 W ramach FUS wyodr´bnia si´ równie˝ fundusze rezerwowe: dla ubezpieczeƒ rentowych i choro-
bowego, z którego Êrodki mogà byç wykorzystane jedynie na uzupe∏nienie niedoborów funduszu
rentowego i chorobowego oraz dla ubezpieczenia wypadkowego, z którego Êrodki mogà byç wyko-
rzystane na uzupe∏nienie niedoborów funduszu wypadkowego – art. 55 Ustawy z dnia 13 paêdzier-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 ze zm.). W latach
2001–2003 stan tych funduszy rezerwowych by∏ zerowy – zgodnie z: Bilanse Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku, 31 grudnia 2002 roku i 31 grudnia 2003 roku,
www.zus.pl/bip/majatek.asp, 25 kwietnia 2005.



2. Charakterystyka FUS, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
jego przychodów i kosztów

W wielkoÊci poszczególnych funduszy wyst´pujà ogromne dysproporcje. Mo˝na
to oceniç przez pryzmat wydatków z nich ponoszonych, np. w 2003 roku z fun-
duszu emerytalnego na Êwiadczenia wydano 52 942,1 mln z∏, co stanowi∏o 52,9%
wartoÊci wszystkich Êwiadczeƒ wyp∏acanych z FUS, z rentowego 37 970,4 mln z∏
(37,94%), a z chorobowego i wypadkowego odpowiednio jedynie po 4 911,9 mln z∏
(4,91%) i 4 250,5 mln z∏ (4,25%)3. Proporcje mi´dzy funduszami i ich udzia∏
w produkcie krajowym brutto w latach 2001–2003 pokazuje rysunek 1.

Rysunek 1. Udzia∏ poszczególnych „podfunduszy” FUS w PKB

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: www.zus.pl/statys/stat03.htm, 25 kwietnia 2005.

Dla porównania, w tym okresie wyst´powa∏a tendencja rosnàca wydatków
socjalnych w Polsce – od 22,9% PKB w 2001 roku do 23,9% PKB w 2003 roku
– przy czym emerytury i renty stanowi∏y Êrednio 59,24% tych wydatków4. Nale-
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3 Wyliczenia w∏asne oraz dane na podstawie: www.zus.pl/statys/stat03.htm, 25 kwietnia 2005.
4 Wyliczenia w∏asne i dane na podstawie: Strategia polityki spo∏ecznej 2007–2013. Wst´pne propozycje

Ministerstwa Polityki Spo∏ecznej do dyskusji, Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej, Warszawa 2005, s. 11.



˝y jednak pami´taç, i˝ emerytury i renty wyp∏acane z FUS stanowià wi´kszoÊç,
ale nie ca∏oÊç tego typu Êwiadczeƒ pieni´˝nych. Sà to Êwiadczenia tzw. pozarol-
niczego systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych5.

Na wielkoÊç wydatków z FUS ma wp∏yw liczba Êwiadczeniobiorców oraz
wysokoÊç waloryzacji emerytur i rent (je˝eli stosuje si´ wskaênik zbli˝ony do
wartoÊci inflacji, wówczas nie powoduje to wzrostu obcià˝eƒ funduszu), a tak˝e
wysokoÊç przeci´tnego wynagrodzenia oraz zatrudnienia (dla Êwiadczeƒ krótko-
terminowych – z funduszu chorobowego i wypadkowego). OczywiÊcie czynniki te
majà wp∏yw równie˝ na stron´ dochodowà Funduszu.

Fundusz Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych – poza wydatkami na Êwiadczenia pie-
ni´˝ne – finansuje tak˝e dzia∏alnoÊç Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (ZUS) i po-
zosta∏e koszty bie˝àce (w tym koszty obs∏ugi kredytów), jak i dzia∏alnoÊç pre-
wencyjnà. Niemniej udzia∏ wydatków na te cele jest marginalny w skali
funkcjonowania FUS – np. w 2003 roku odpis na dzia∏alnoÊç ZUS i inne wydatki
bie˝àce wyniós∏ 2% wydatków FUS, a na dzia∏alnoÊç prewencyjnà 0,1% wydat-
ków FUS6.

Na przychody FUS sk∏adajà si´ przychody w∏asne oraz dotacja z bud˝etu
paƒstwa (celowa i uzupe∏niajàca), okreÊlana corocznie w ustawie bud˝etowej. Do
przychodów w∏asnych zalicza si´ g∏ównie sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne,
które nie podlegajà przekazaniu na rzecz otwartych funduszy emerytalnych (OFE).
Od 1 stycznia 1999 roku sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne sà zró˝nicowane –
ich wysokoÊç zale˝y od rodzaju ubezpieczenia7. Sk∏adki na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe p∏acà w równych cz´Êciach pracownicy i pracodawcy. Sk∏adk´ na
ubezpieczenie chorobowe finansuje wy∏àcznie pracownik, a na ubezpieczenie wy-
padkowe wy∏àcznie pracodawca. Je˝eli ubezpieczony jest cz∏onkiem OFE, to cz´Êç
sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne, wynoszàcà 7,3% podstawy jej wymiaru, od-
prowadza si´ do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytal-
nego8. Warto zaznaczyç, i˝ wp∏ywy w∏asne zale˝à od funduszu wynagrodzeƒ –
a wi´c od liczby ubezpieczonych (g∏ównie zatrudnionych i prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà) oraz wysokoÊci ich wynagrodzeƒ. Podstawa wymiaru sk∏adek
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest ograniczona do kwoty odpowiadajàcej
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5 Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz.U.
1998 Nr 137 poz. 887 ze zm.) p∏atnikiem sk∏adek jest osoba prowadzàca pozarolniczà dzia∏alnoÊç,
z kolei na podstawie art. 6 niniejszej ustawy obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym podlegajà osoby fizyczne prowadzàce pozarolniczà dzia∏alnoÊç oraz osoby z nimi wspó∏pracu-
jàce.

6 Wyliczenia w∏asne oraz dane na podstawie: www.zus.pl/statys/stat03.htm, 25 kwietnia 2005.
7 WysokoÊç sk∏adek okreÊla art. 22 Ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ

spo∏ecznych (Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 ze zm.).
8 Ibidem.



30-krotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
prognozowanego na dany rok9.

Oprócz wp∏ywów ze sk∏adek i dotacji bud˝etowych przychody FUS pocho-
dzà m.in. z nast´pujàcych êróde∏10:

• oprocentowanie Êrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
• odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiàzaƒ wobec FUS,
• zwrot nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ wraz z odsetkami od nich,
• op∏ata dodatkowa z tytu∏u nieop∏acenia sk∏adek lub op∏acenia ich w za-

ni˝onej wysokoÊci i op∏ata prolongacyjna.
WielkoÊç wymienionych powy˝ej przychodów zale˝y zatem g∏ównie od wy-

sokoÊci stóp procentowych – rynkowej ceny pieniàdza. Cena ta jest z kolei po-
chodnà stóp procentowych operacji otwartego rynku (stopy referencyjnej)11. Wy-
sokoÊç stopy referencyjnej w latach 2001–2003 systematycznie spada∏a, podobnie
jak stopy kredytu lombardowego i redyskontowego, osiàgajàc poziom 5,25% na
koniec 2003 roku. Sytuacja taka spowodowa∏a spadek przychodów finansowych,
niemniej mia∏a pozytywny wp∏yw na koszty obs∏ugi zad∏u˝enia. WysokoÊç poszcze-
gólnych stóp prezentuje rysunek 2.

Analizujàc pokrycie wydatków z FUS – bez tych podlegajàcych refundacji
z bud˝etu – wp∏ywami ze sk∏adek i nale˝noÊci pochodnych (czyli bez dotacji bu-
d˝etowych) nie sposób nie zauwa˝yç, i˝ od 1999 roku stale ono maleje. W okre-
sie od 2001 roku do koƒca 2003 roku pokrycie wydatków wp∏ywami sk∏adkowy-
mi wynosi∏o Êrednio 72,8%12. Utrzymanie si´ tendencji spadkowej jest wysoce
prawdopodobne z uwagi na zmiany struktury demograficznej spo∏eczeƒstwa –
tzw. proces starzenia si´ spo∏eczeƒstwa. Tym samym finansowanie zewn´trzne
(zaciàganie kredytów komercyjnych) wydaje si´ byç dzia∏aniem koniecznym do
utrzymania p∏ynnoÊci finansowej FUS.
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9 Przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie brutto w 2001 roku wynosi∏o 2045,11 z∏, w 2002 roku –
2133,21 z∏, a w 2003 roku – 2216,57 z∏ – dane na podstawie: Biuletyn Statystyczny GUS – lipiec 2003,
G∏ówny Urzàd Statystyczny, Warszawa 2003, s. 37 oraz Biuletyn Statystyczny GUS – luty 2005,
G∏ówny Urzàd Statystyczny, Warszawa 2005, s. 39.

10 Art. 52 Ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz.U. 1998
Nr 137 poz. 887 ze zm.).

11 Operacje otwartego rynku przeprowadzane sà przez Narodowy Bank Polski (NBP). Polegajà na
emisji w∏asnych papierów d∏u˝nych (7-dniowych bonów pieni´˝nych), których minimalna rentow-
noÊç jest równa stopie referencyjnej wyznaczonej przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej.

12 Wyliczenia w∏asne oraz dane na podstawie: www.zus.pl/statys/stat03.htm, 25 kwietnia 2005.



Rysunek 2. Podstawowe stopy procentowe NBP

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: http://www.nbp.pl/Dzienne/Stopy_procent.html, 25 kwiet-
nia 2005.

W przypadku wyst´powania ujemnego salda Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, który jest dysponentem Êrodków
Funduszu13, zaciàga w jego imieniu kredyty bankowe konieczne do zrównowa˝e-
nia strony wydatkowej z dochodowà. W latach 2001–2003 saldo Funduszu utrzy-
mywa∏o si´ stale na poziomie ujemnym przekraczajàcym 3,5 mld z∏otych pol-
skich. Tym samym wydatki FUS na Êwiadczenia pieni´˝ne, odpis na dzia∏alnoÊç
ZUS, dzia∏alnoÊç prewencyjnà oraz pozosta∏e wydatki bie˝àce przekracza∏y wp∏y-
wy ze sk∏adek i nale˝noÊci pochodnych na FUS, dotacji bud˝etowych oraz pozo-
sta∏e dochody – tym samym musia∏y zostaç sfinansowane z innych êróde∏ odpo-
wiednio w 4,67%, 3,58%, 3,51% swojej wartoÊci14. WielkoÊç wymienionych wydatków,
dochodów i salda FUS w latach 2001–2003 przedstawia rysunek 3.
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13 Art. 51 Ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz.U. 1998
Nr 137 poz. 887 ze zm.).

14 Wyliczenia w∏asne oraz dane na podstawie: www.zus.pl/statys/stat03.htm, 25 kwietnia 2005.



Rysunek 3. Wydatki i dochody FUS (dane w mln z∏ na koniec roku kalenda-
rzowego)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: www.zus.pl/statys/stat03.htm, 25 kwietnia 2005.

Kondycja finansowa FUS jest bezpoÊrednio uzale˝niona od sytuacji makro-
ekonomicznej gospodarki narodowej. Co wi´cej, zasady i regulacje, w oparciu o któ-
re dzia∏a Fundusz, w praktyce uniemo˝liwiajà natychmiastowà reakcj´ na waha-
nia koniunktury. Powodujà równie˝, ˝e odchylenia rzeczywistych wskaêników
ekonomicznych od prognoz b´dàcych podstawà tworzenia planów finansowych mo-
gà znaczàco pogorszyç wyniki FUS. W sytuacji, gdy poziom dotacji do Funduszu
– uzale˝niony od kondycji finansowej bud˝etu paƒstwa – nie pozwala na korygo-
wanie skutków takich rozbie˝noÊci, FUS kumuluje skutki b∏´dów prognostycz-
nych, o czym mo˝e Êwiadczyç jego obecny ujemny stan.

Wspomniana ju˝ liczba Êwiadczeniobiorców (struktura demograficzna kra-
ju), waloryzacja Êwiadczeƒ pieni´˝nych, a tak˝e przeci´tne wynagrodzenie oraz
zatrudnienie, stopy operacji otwartego rynku kszta∏tujà zarówno dochody, jak i wy-
datki FUS. Oczywiste jest znaczenie samej wysokoÊci Êwiadczeƒ pieni´˝nych.
PodkreÊlenia wymaga natomiast rola inflacji. Wskaênik cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych wp∏ywa poÊrednio na sytuacj´ finansowà FUS, poniewa˝ zwià-
zane sà z nim wynagrodzenia i stopa procentowa operacji otwartego rynku. In-
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flacja oddzia∏uje ponadto na wskaênik waloryzacji emerytur i rent, od którego
zale˝na jest najwi´ksza pozycja wydatkowa FUS15.

3. Kredyt bankowy w dzia∏alnoÊci FUS

Deficyt FUS – ró˝nica mi´dzy ponoszonymi wydatkami a wp∏ywami – w sytuacji
braku mo˝liwoÊci zwi´kszenia dotacji bud˝etowych musi byç pokrywany ze Êrod-
ków u˝yczonych przez system bankowy. Kwota kredytów dobrze odzwierciedla
nie tylko bie˝àcy deficyt, ale te˝ ogólnà sytuacj´ finansowà Funduszu. W oma-
wianych latach zobowiàzania FUS z tytu∏u zaciàgni´tych kredytów bankowych
ros∏y od 1 705,6 mln z∏ w 2001 roku do 4 756 mln z∏ w 2003 roku16. Dynamika
wzrostu zad∏u˝enia by∏a du˝a – w 2002 roku zad∏u˝enie przekroczy∏o o 40,46%
swojà wartoÊç z roku poprzedniego, a w 2003 roku o 98,52%17, co nale˝y uznaç
za zjawisko niepokojàce. Z kolei udzia∏ kredytów bankowych w finansowaniu de-
ficytu sukcesywnie si´ zwi´ksza∏ – w 2001 roku stanowi∏ 38,02% ujemnego sal-
da Funduszu, w 2002 roku – ju˝ 67,79%. Natomiast w 2003 roku przekroczy∏
deficyt, pokrywajàc 132,53% niedoboru18. Taka wysokoÊç zad∏u˝enia w sektorze
bankowym sugeruje koniecznoÊç pokrycia innego typu zobowiàzaƒ przez FUS.
WielkoÊç zobowiàzaƒ FUS z tytu∏u zaciàgni´tych kredytów bankowych pokaza-
no na rysunku 4.
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15 Wskaênik waloryzacji jest równy wskaênikowi cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych w okresie od
roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono ostatnià waloryzacj´ do roku poprzedzajàcego ter-
min waloryzacji – zgodnie z: art. 89 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r.
Nr 191, poz. 1954).

16 Bilanse Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku, 31 grudnia 2002 ro-
ku i 31 grudnia 2003 roku, www.zus.pl/bip/majatek.asp, 25 kwietnia 2005.

17 Wyliczenia w∏asne na podstawie: Bilanse Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na dzieƒ 31 grudnia
2001 roku, 31 grudnia 2002 roku i 31 grudnia 2003 roku, www.zus.pl/bip/majatek.asp, 25 kwietnia
2005.

18 Wyliczenia w∏asne na podstawie: Bilanse Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na dzieƒ 31 grudnia
2001 roku, 31 grudnia 2002 roku i 31 grudnia 2003 roku, www.zus.pl/bip/majatek.asp, 25 kwietnia
2005 oraz www.zus.pl/statys/stat03.htm, 25 kwietnia 2005.



Rysunek 4. Zobowiàzania FUS z tytu∏u kredytów bankowych (dane w tys. z∏
na koniec roku kalendarzowego)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Bilanse Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na dzieƒ 31
grudnia 2001 roku, 31 grudnia 2002 roku i 31 grudnia 2003 roku, www.zus.pl/bip/majatek.asp, 25
kwietnia 2005.

Koszty obs∏ugi kredytów bankowych zale˝à od wielkoÊci zad∏u˝enia, a tak˝e
od oprocentowania kredytów, dla których punktem odniesienia sà stopy procentowe
operacji otwartego rynku. WysokoÊç tych stóp w latach 2001–2003 przedstawiono
wczeÊniej. Nale˝y zaznaczyç, ˝e wzrost stóp procentowych operacji otwartego
rynku zwi´ksza wydatki bardziej ni˝ przychody i w rezultacie powi´ksza deficyt
Funduszu. Z kolei w sytuacji odwrotnej – oddzia∏uje na zmniejszenie si´ deficytu.
Zale˝noÊç ta uwidacznia si´ podczas analizy przychodów i kosztów finansowych
FUS z tytu∏u odsetek, które zosta∏y zaprezentowane na rysunku 5. Warto zwróciç
uwag´ na fakt, i˝ pomimo du˝ej dynamiki wzrostu zad∏u˝enia Funduszu wobec
monetarnych instytucji finansowych, wielkoÊci bezwzgl´dne kosztów uleg∏y znacz-
nemu zmniejszeniu w latach 2001–2003. Koszty odsetek spad∏y odpowiednio
o 54,12% i 69,10% w 2002 i 2003 roku19. W tych samych latach spadek przycho-
dów odsetkowych wyniós∏ 71,11% i 58,93% w stosunku do roku poprzedniego20.
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19 Wyliczenia w∏asne na podstawie: Rachunki zmian stanu Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych za la-
ta koƒczàce si´ dnia 31 grudnia 2001 roku, 31 grudnia 2002 roku oraz 31 grudnia 2003 roku,
www.zus.pl/bip/majatek.asp, 25 kwietnia 2005.

20 Ibidem.



Przy porównaniu powy˝szych wartoÊci do procentowego spadku stopy re-
ferencyjnej, która zmala∏a o 41,30% w 2002 roku i 22,22% w 2003 roku21, przy
wzroÊcie zobowiàzaƒ z tytu∏u kredytów bankowych, szczególnie dla 2003 roku
rodzi si´ pytanie, czy wszystkie zobowiàzania z tytu∏u odsetek sà p∏acone termi-
nowo? Niemniej zmniejszanie si´ kosztów finansowych nale˝y uznaç za zjawisko
pozytywne.

Rysunek 5. Przychody i koszty finansowe FUS z tytu∏u odsetek (dane w tys. z∏
na koniec roku kalendarzowego)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Rachunki zmian stanu Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
za lata koƒczàce si´ dnia 31 grudnia 2001 roku, 31 grudnia 2002 roku oraz 31 grudnia 2003 roku,
www.zus.pl/bip/majatek.asp,, 25 kwietnia 2005.

WielkoÊç zobowiàzaƒ FUS z tytu∏u zaciàgni´tych kredytów bankowych –
jak wskazano powy˝ej – zapewnia∏a cz´Êciowe bàdê nawet ca∏kowite pokrycie de-
ficytu Funduszu. W kolejnych latach kredyty bankowe stanowi∏y odpowiednio
9,38%, 18,04% oraz 29,97% ogó∏u zobowiàzaƒ i rezerw na zobowiàzania FUS.
Kwoty u˝yczone przez monetarne instytucje finansowe pozwala∏y na zachowanie
p∏ynnoÊci Funduszu – nie tylko wyp∏at´ Êwiadczeƒ pieni´˝nych, ale równie˝ re-
gulowanie innego typu zobowiàzaƒ. Nale˝y mieç jednak ÊwiadomoÊç, i˝ w przy-
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21 Wyliczenia w∏asne na podstawie: www.nbp.pl/Dzienne/Stopy_procent.html, 25 kwietnia 2005.



padku nawet niewielkich zmian wskaêników makroekonomicznych przedstawio-
ne wartoÊci mog∏yby przedstawiaç si´ zupe∏nie inaczej – zarówno w wartoÊciach
bezwzgl´dnych, jak i wzajemnych zale˝noÊciach.

Potrzeby kredytowe FUS mogà ulegaç zmianie przy zmianie przeci´tnego
zatrudnienia i wynagrodzenia, jak i stopy redyskontowej czy wysokoÊci walory-
zacji Êwiadczeƒ.

Wed∏ug kalkulacji przeprowadzonych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych w przypadku zwi´kszenia si´ przeci´tnego zatrudnienia o 1 punkt procen-
towy potrzeby kredytowe FUS spadajà o 760 mln z∏ (w odniesieniu do scenariu-
sza bazowego, w którym wyst´puje koniecznoÊç zaciàgni´cia kredytów na kwot´
2 552,4 mln z∏)22, malejà równie˝ koszty finansowe zwiàzane z obs∏ugà d∏ugu.
Tak du˝a zmiana jest mo˝liwa g∏ównie ze wzgl´du na wi´ksze wp∏ywy ze sk∏a-
dek. Jednak zwi´kszenie wp∏ywów ze sk∏adek mo˝e byç cz´Êciowo zniwelowane
przez wzrost wyp∏at Êwiadczeƒ krótkoterminowych, co jest naturalnà konse-
kwencjà wzrostu zatrudnienia.

Podobne oddzia∏ywanie mo˝na zaobserwowaç w przypadku wzrostu prze-
ci´tnego wynagrodzenia o 1 pp. Na skutek takiej zmiany zapotrzebowanie FUS
na kredyty spada o oko∏o 560 mln z∏23. Pozytywne efekty wy˝szych wynagro-
dzeƒ mogà byç ograniczone przez zwi´kszenie si´ liczby osób, których podstawa
wymiaru sk∏adek jest ograniczona do kwoty odpowiadajàcej 30-krotnoÊci prze-
ci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, oraz wzrostu wskaê-
nika waloryzacji w kolejnym roku. Zwi´kszenie zatrudnienia stanowi zatem znacz-
nie bardziej po˝àdane êród∏o wzrostu funduszu wynagrodzeƒ w gospodarce.
Niemniej ∏àczny efekt w obu omawianych przypadkach jest wyraênie dodatni.

Przeprowadzone symulacje wskazujà, ˝e aby nie zachodzi∏a potrzeba zacià-
gania kredytów w bankach komercyjnych, wskaêniki przeci´tnego wynagrodze-
nia i zatrudnienia muszà wzrosnàç o 1,7 pp., tj. do wysokoÊci odpowiednio
105,7% oraz 102,7% (dla danych prognozowanych na 2004 roku)24. Wzrost fundu-
szu wynagrodzeƒ w stosunku do 2003 roku wyniós∏by wówczas 108,6%, tj. o 3,4 pp.
wi´cej ni˝ w scenariuszu bazowym25 – co w praktyce gospodarczej nie jest mo˝-
liwe w krótkim okresie przy wzgl´dnej stabilizacji innych czynników.

Z kolei efektem zwi´kszenia si´ stóp operacji otwartego rynku o 1 pp. jest
wzrost potrzeb kredytowych FUS o 70 mln z∏26. Negatywna zmiana nast´puje
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22 Analiza wp∏ywu czynników makroekonomicznych na sytuacj´ finansowà Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Warszawa 2004, s. 3, 16–19.

23 Ibidem, s. 3, 19–23.
24 Ibidem, s. 4, 7, 27–30.
25 Ibidem.
26 Ibidem, s. 3, 6, 22–25.



g∏ównie na skutek wy˝szych kosztów obs∏ugi kredytów bankowych, które wzra-
stajà wówczas o 25,6% oraz koniecznoÊci zwi´kszenia rezerw o oko∏o 8%27. W po-
równaniu z wynikami innych projekcji, zmiana ta wydaje si´ co prawda margi-
nalna, warto jednak zauwa˝yç, ˝e potencjalna dynamika stóp procentowych mo˝e
byç znacznie wy˝sza ni˝ w przypadku innych wskaêników. Wp∏ywu stopy refe-
rencyjnej na finanse FUS nie nale˝y lekcewa˝yç, tym bardziej, ˝e wraz ze wzro-
stem zad∏u˝enia b´dzie on coraz wi´kszy.

W przypadku zaniechania waloryzacji Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych mo˝-
liwe by∏oby ograniczenie potrzeb kredytowych FUS o 1 030 mln z∏28. Efektem
by∏by blisko jednoprocentowy spadek wydatków Funduszu, w tym Êwiadczeƒ
emerytalno-rentowych o ponad 1%. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e ca∏kowite zanie-
chanie nie jest prawdopodobne z punktu widzenia za∏o˝eƒ polityki spo∏ecznej
prowadzonej w Polsce.

W przypadku tak znacznej sztywnoÊci zobowiàzaƒ i uzale˝nieniu przycho-
dów od sytuacji gospodarczej dochody w∏asne Funduszu nie sà wystarczajàce do
zachowania p∏ynnoÊci systemu. Choç potrzeby finansowe FUS uzupe∏nia dotacja,
której wielkoÊç powinna wyznaczaç ró˝nica pomi´dzy dochodami w∏asnymi oraz
wydatkami, sytuacja Funduszu wymusza zaciàganie kredytów od sektora banko-
wego – tym bardziej, ˝e wysokoÊç dotacji determinowana jest poprzez inne czyn-
niki. Z tych samych wzgl´dów istotne znaczenie ma precyzja prognoz makroeko-
nomicznych, w oparciu o które wyznaczana jest wielkoÊç dotacji dla Funduszu.
Nie ma bowiem mo˝liwoÊci dostosowania poziomu wydatków do wielkoÊci uzy-
skiwanych dochodów.

Niniejsza analiza mówi, ˝e rola kredytów bankowych w finansowaniu nie-
doboru FUS jest du˝a, a je˝eli nie nastàpi znaczàce ograniczenie wydatków Fun-
duszu lub odpowiednie zwi´kszenie dotacji bud˝etowej, w perspektywie najbli˝-
szych lat zad∏u˝enie FUS z tytu∏u kredytów b´dzie wzrastaç. Zjawisko to jest
prawdopodobne tak˝e ze wzgl´du na fakt, i˝ zgodnie z prognozami opracowany-
mi przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych do 2010 roku saldo FUS pozostanie
ujemne29, a saldo roczne funduszu emerytalnego – przy przyj´ciu nawet najbar-
dziej optymistycznych za∏o˝eƒ makroekonomicznych – zmieni znak na dodatni
najwczeÊniej w 2040 roku30.
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27 Ibidem, s. 24.
28 Ibidem, s. 3, 25–27.
29 Prognoza wp∏ywów i wydatków Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na lata 2006–2010, Zak∏ad Ubez-

pieczeƒ Spo∏ecznych, Warszawa 2004, s. 11–16.
30 Prognoza wp∏ywów i wydatków funduszu emerytalnego do 2050 roku, Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-

nych, Warszawa 2003, s. 17.



4. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza wykaza∏a, i˝ w latach 2001–2003 wydatki z tytu∏u ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych by∏y co roku wy˝sze od wp∏ywów. Skutkuje to rosnàcym de-
ficytem FUS, który z kolei w coraz wi´kszym stopniu jest finansowany kredyta-
mi bankowymi. Wzrost wykorzystania kredytów przek∏ada si´ na wzrost kosztów
finansowych Funduszu (przy za∏o˝eniu wzgl´dnie sta∏ej stopy procentowej). Ta-
ka sytuacja wp∏ywa negatywnie na gospodark´, poniewa˝ Êrodki sektora banko-
wego, które mog∏yby byç przeznaczone na inwestycje etc., u˝yczane sà na pokry-
cie obligatoryjnych wydatków FUS. Zmiana opisanego stanu rzeczy mo˝e mieç
miejsce, gdy poprawie ulegnie sytuacja makroekonomiczna kraju, wzroÊnie za-
trudnienie i wynagrodzenia w gospodarce, co prze∏o˝y si´ na przyrost wp∏ywów
ze sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.
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Robert KuÊmierski
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Kredytowy kontrakt zamiany – charakterystyka, wycena

1. Wprowadzenie

W styczniu 2005 roku Zarzàd Banków Polskich przyjà∏ Rekomendacj´ w sprawie
zawierania kredytowych transakcji terminowych na polskim rynku mi´dzyban-
kowym1. Przyj´te rozwiàzania wzorowane na standardach dokumentacji The In-
ternational Swaps and Derivatives Association (ISDA) stanowià podstaw´ do roz-
woju rynku kredytowych instrumentów pochodnych w Polsce.

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie narz´dzia zarzàdza-
nia ryzykiem kredytowym, jakim jest kredytowy kontrakt zamiany. Ukazane zo-
stanà podstawowe jego cechy, mechanizm dzia∏ania oraz wycena przy zastosowa-
niu modelu Hull-White’a.

2. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych

Rynek kredytowych instrumentów pochodnych narodzi∏ si´ na poczàtku
lat 90. XX wieku i jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijajàcym si´ seg-
mentem globalnego rynku derywatów kredytowych2. Ze wzgl´du na relatywnie
krótkà histori´ rynku oraz niepubliczny charakter obrotu generalnie nie istnie-
je zbyt wiele miarodajnych êróde∏ danych dotyczàcych jego wielkoÊci oraz struk-
tury. Do najcz´Êciej przytaczanych oraz wykorzystywanych nale˝à badania prze-
prowadzane The British Banker’ Associoation (BBA). Instytucja ta sporzàdza
szacunki wielkoÊci rynku oraz jego prognozy w oparciu o badania ankietowe,
w których uczestniczà leaderzy Êwiatowego rynku kredytowych instrumentów
pochodnych. Rysunek 1 ukazuje globalnà wielkoÊç rynku sporzàdzona na podsta-
wie danych BBA.

1 Por. Zwiàzek Banków Polskich, Rekomendacja w sprawie zawierania kredytowych transakcji ter-
minowych na polskim rynki mi´dzybankowym, Warszawa, styczeƒ 2005, www.zbp.pl.

2 Por. Parsley M., Credit derivatives get cracking, Euromoney, marzec 1996, s. 28.



Rysunek 1. Globalna wielkoÊç rynku kredytowych instrumentów pochodnych

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie BBA, Credit Derivatives Survey 2003/2004, www.bba.com.

Od pierwszych lat powstania rynek kredytowych instrumentów pochod-
nych charakteryzuje wysoka dynamika wzrostu. Ârednie roczne tempo wzrostu
w latach 1997-2004 osiàgn´∏o poziom 60%. Jedynie w 2001 roku zanotowano nie-
co ni˝szà dynamik´ w stosunku do wartoÊci Êredniej ze wskazanego okresu, co
by∏o spowodowane mi´dzy innymi reakcjà rynku na upad∏oÊç korporacji Enron.
Po trudnym 2001 roku rynek wstàpi∏ w faz´ swojego zarówno iloÊciowego, jak
i jakoÊciowego rozwoju. Pomimo, i˝ obecnie rynek nie rozwija si´ ju˝ w tak im-
ponujàcym tempie jak to mia∏o miejsce w pierwszych latach jego istnienia, to na-
dal znacznie przewy˝sza inne segmenty rynku instrumentów pochodnych3.

Podstawowym instrumentem na rynku kredytowych instrumentów po-
chodnych jest kredytowy kontrakt zamiany (swap kredytowy – ang. credit de-
fault swap, CDS). Pomimo pewnego spadku w stosunku do lat poprzednich,
udzia∏ tego typu instrumentów w rynku nadal stanowi prawie 40% wszystkich
zawieranych transakcji4. PopularnoÊç CDS wynika przede wszystkim z faktu, ˝e
oferujà one zabezpieczenie przed najdotkliwszym rodzajem ryzyka kredytowego
jakim jest niewyp∏acalnoÊç. Ponadto instrumenty te cechuje prostota, wysoki sto-
pieƒ standaryzacji oraz du˝a elastycznoÊç. Poni˝ej zosta∏a zaprezentowana cha-
rakterystyka typowego kredytowego kontraktu zamiany.
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3 BBA, Credit Derivatives Survey 2003/2004.
4 Ibidem.



3. Kredytowy kontrakt zamiany – charakterystyka

Kredytowy kontrakt zamiany jest umowà, w której sprzedajàcy zabezpieczenie
w zamian za spe∏nienie przez kupujàcego zabezpieczenie Êwiadczenia pieni´˝ne-
go, zobowiàzuje si´, i˝ w wypadku wystàpienia zdarzenia ryzyka kredytowego,
spe∏ni na rzecz kupujàcego zabezpieczenie wskazane Êwiadczenie pieni´˝ne lub
nab´dzie okreÊlonà wierzytelnoÊç5. Kredytowy kontrakt zamiany jest zatem umo-
wà dwustronnie zobowiàzujàcà, w której wyst´pujà:

• podmiot poszukujàcy zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym – sprze-
dawca ryzyka,

• podmiot podejmujàcy ryzyko za wynagrodzeniem – kupujàcy ryzyko (ofe-
rujàcy zabezpieczenie).

W okresie obowiàzywania kontraktu kupujàcy zabezpieczenie p∏aci sprze-
dawcy zabezpieczenia cyklicznie op∏at´ (stawk´ CDS, spread), która stanowi pe-
wien procent wartoÊci nominalnej transakcji i jest jednoczeÊnie cenà kredytowe-
go kontraktu zamiany. Najcz´Êciej wielkoÊç t´ wyra˝a si´ w punktach bazowych
(1 punkt bazowy = 0,1%) Jest ona p∏acona w równych odst´pach przez ca∏y czas
trwania kontraktu. W wypadku niektórych transakcji krótkoterminowych cy-
kliczna op∏ata mo˝e byç zastàpiona jednorazowà p∏atnoÊcià uregulowana z góry
i wtedy tego typu transakcja okreÊlana jest jako credit default option, zaÊ regu-
lowana p∏atnoÊç – premià. Wszystkie przep∏ywy pieni´˝ne p∏acone przez ca∏y
czas trwania CDS sà niczym innym, jak amortyzacjà premii opcyjnej6.

Za ww. op∏at´ nabywca zabezpieczenia otrzymuje prawo do okreÊlonego
Êwiadczenia ze strony oferujàcego zabezpieczenie w przypadku zajÊcia zdarzenia
ryzyka kredytowego. Mo˝e ono mieç form´ zakupu instrumentu niewyp∏acalne-
go po wartoÊci nominalnej lub poprzez zastosowanie ustalonego w umowie roz-
liczenia pieni´˝nego. Mechanizm dzia∏ania kredytowego kontraktu zamiany przed-
stawia rysunek 1.

Pierwsze CDS by∏y rozliczane g∏ównie gotówkowo. Obecnie wi´kszoÊç tych
transakcji jest wykonywana poprzez fizycznà dostaw´ instrumentu d∏u˝nego o okre-
Êlonych w umowie cechach po jego cenie nominalnej. W wypadku rozliczenia pie-
ni´˝nego p∏atnoÊç na rzecz nabywcy zabezpieczenia równa si´ w praktyce war-
toÊci nominalnej pomniejszonej o wartoÊç rynkowà dostarczonych aktywów, które
sta∏y si´ niewyp∏acalne. Zasadniczo skutki ekonomiczne obydwu rodzajów rozli-
czeƒ sà takie same. Jednak w przypadku aktywów referencyjnych o niskiej p∏yn-
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5 Rule D., The credit derivatives market: Its development and possible implications for financial sta-
bility, Financial Stability Review, Bank Of England, czerwiec 2001, s. 118.

6 Por. Woêniak A., Credit default swap – sposób na bankructwo, „Rynek Terminowy” Nr 1/2001
(11), s. 17.



noÊci dostawa fizyczna chroni obie strony przed rynkowymi wahaniami cen, któ-
re mogà byç tu bardzo znaczne7.

Rysunek 1. Mechanizm dzia∏ania kredytowego kontraktu zamiany

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Tavakoli J. M., Credit derivatives: a guide to instruments
and applications, John Wiley&Sons, New York 1998, s. 77.

W razie, gdy zdarzenie ryzyka kredytowego nie wystàpi w trakcie obowià-
zywania kontraktu, przep∏ywy pieni´˝ne b´dà mia∏y charakter jedynie jednostron-
ny: od podmiotu sprzedajàcego ryzyko do podmiotu, które je podejmuje.

Analizujàc idee CDS mo˝emy zauwa˝yç, ˝e z punktu widzenia ekonomicz-
nych skutków transakcji CDS jest podobny do gwarancji lub kredytowej polisy
ubezpieczeniowej, w tym sensie, i˝ sprzedawca zabezpieczenia otrzymuje uzgod-
nionà premi´ ex ante, która ma zrekompensowaç kupujàcemu zabezpieczenie ex
post, ale nie dostarcza ˝adnych Êrodków. Gwarancja oraz kredytowa polisa ubez-
pieczeniowa sà stworzone do kompensacji konkretnemu (wskazanemu w umo-
wie) nabywcy zabezpieczenia potencjalnej straty, je˝eli wystàpi zdarzenie ryzyka
kredytowego. Wyp∏ata rekompensaty zale˝y tu od dwóch czynników: sytuacji go-
spodarczej, która ma wp∏yw na wystàpienie zdarzenia ryzyka kredytowego oraz

poszukujàcy
zabezpieczenia

a) nie wystàpi∏o zdarzenie ryzyka kredytowego

b) wystàpi∏o zdarzenie ryzyka kredytowego

dostarczanie fizyczne instrumentu

referencyjnego (lub rozliczenie gotówkowe)

okresowa p∏atnoÊç wynikajàce

z podj´cia ryzyka kredytowego

p∏atnoÊç 100% wartoÊci nominalnej

instrumentu

poszukujàcy
zabezpieczenia

poszukujàcy
zabezpieczenia

sprzedajàcy
zabezpieczenie
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potencjalnej straty nabywcy zabezpieczenia, która musi byç wykazana przez na-
bywc´ zabezpieczenia8.

W przeciwieƒstwie do ww. instrumentów w kredytowym kontrakcie zamia-
ny nie wyst´puje ˝adna reakcja ze strony nabywcy CDS. P∏atnoÊç jest tu nieza-
le˝na i nast´puje po wystàpieniu zdarzenia ryzyka kredytowego. Cecha ta spra-
wia, ˝e jest mo˝liwa standaryzacja tych instrumentów oraz obrót na rynku wtórnym
(o ile nie wyst´pujà na rynku finansowym szczególne ograniczenia prawne lub
regulacyjne w tym zakresie).

4. Przedmiot transakcji

Przedmiot transakcji CDS stanowi ryzyko wystàpienia okreÊlonego zdarzenia ryzy-
ka kredytowego. Zdarzenie to jest przewa˝nie definiowane jako niewyp∏acalnoÊç
(ang. bankruptcy) okreÊlonego podmiotu trzeciego (referencyjnego). Poj´cie to
jest ró˝nie identyfikowane przez uczestników rynku i przez systemy prawne po-
szczególnych paƒstw. Najogólniej niewyp∏acalnoÊç jest uto˝samiana z niemo˝noÊcià
wype∏niania przez dany podmiot zobowiàzaƒ p∏atniczych w umownym terminie9.

Precyzyjne zdefiniowanie poj´cia zdarzenia ryzyka kredytowego ma funda-
mentalne znaczenie dla powodzenia transakcji CDS. W pierwszej fazie rozwoju
rynku nie istnia∏y powszechnie przyj´te standardy definicyjne w tym zakresie,
co mia∏o negatywny wp∏yw na jego rozwój. W 1998 roku ISDA opublikowa∏o
„The Long Form Confirmation”, umo˝liwi∏o to wykorzystanie istniejàcych ju˝
umów ramowych ISDA do obrotu kredytowymi instrumentami pochodnymi.
W roku nast´pnym ISDA wprowadzi∏o standardy definicyjne, które sta∏y si´ pod-
stawowym êród∏em dokumentacji wykorzystywanym przez uczestników rynku kre-
dytowych instrumentów pochodnych. Dokumenty te zosta∏y nast´pnie znoweli-
zowane w listopadzie 2001 roku.

Zgodnie z definicjami ISDA, do zdarzeƒ ryzyka kredytowego, oprócz nie-
wyp∏acalnoÊci, zaliczane sà: natychmiastowa wymagalnoÊç (ang. obligation acce-
leration), zaniechanie obs∏ugi d∏ugu (ang. obligation default) brak zap∏aty (ang.
failure to pay), repudiacj´/moratorium (ang. repudation/moratorium) oraz restruk-
turyzacj´ (ang. restructuring)10.

Wi´kszoÊç kredytowych kontraktów zamiany zawiera tzw. klauzule istot-
noÊci. Sà to zapisy umowne, chroniàce transakcj´ przed nieuzasadnionym uru-
chomieniem na skutek b∏´du lub innych wypadków losowych. Przyk∏adem takie-
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go zdarzenia mo˝e byç przekazanie Êrodków zwiàzanych z obs∏ugà d∏ugu niew∏a-
Êciwemu wierzycielowi na skutek b∏´du.

Poprzez zastosowanie kredytowego kontraktu zamiany nabywca zabezpie-
czania mo˝e oddzieliç ryzyko kredytowe zwiàzane ekspozycjà mi´dzy innymi
podmiotu gospodarczego, kraju, po˝yczki, obligacji, ryzyka rozliczeniowego in-
nych podmiotów, handlowaç ryzykiem oraz dokonywaç jego transferu.

W praktyce, oprócz zaprezentowanej powy˝ej podstawowej formy kredyto-
wego kontraktu zamiany, wyst´pujà liczne jej odmiany. Najcz´Êciej spotykane sà
tu instrumenty typu baskets oraz binarne kredytowe kontrakty zamiany. W pierw-
szym przypadku wystàpienie zdarzenia ryzyka kredytowego nie jest zwiàzane
z jednym, ale z okreÊlonà grupà podmiotów referencyjnych (lub innà ustalonà
w umowie). Natomiast w drugim – po zaistnieniu zdarzenia ryzyka kredytowe-
go kupujàcy zabezpieczenie otrzymuje okreÊlonà z góry kwot´ rozliczeniowà –
stopa odzyskania jest ustalana w chwili zawierania transakcji i jest sta∏a przez
ca∏y okres trwania kontraktu.

5. Kwotowania rynkowe CDS

Jak ju˝ wspomniano cenà kredytowego kontraktu zamiany jest cykliczna
p∏atnoÊç okreÊlana jako stawka CDS dokonywana przez nabywc´ zabezpieczenia
na rzecz sprzedajàcego zabezpieczenie. Powszechnie przyj´ta praktykà na rynku
finansowym jest wyra˝anie tej wielkoÊci w punktach bazowych. Przyk∏adowe kwo-
towania pi´cioletnich CDS (zobowiàzania typu senior) wraz z ocenami ratingo-
wymi podmiotów agencji Moody’s ukazuje tabela 1.

Tabela 1. Rynkowe kwotowania CDS z dnia 13/05/2005, godz. 9.17 GMT
Podmiot referencyjny 5Y Bid 5Y Offer Rating/Moody's

ABN Amro 10 13 Aa3
Deutsche Bank 12 15 Aa3
Unicredito 15 16 Aa2
Casino 132 137 BBB
Imperial Chemical Industries PLC 89 94 Baa3
BT 46 49 Baa1
DaimlerChrysler AG 138 143 A3
Deutsche Telekom 43 46 Baa1
Ford Motor Credit 625 665 Baa3
BellSouth Corp 21 31 A2
AT&T Corp 45 65 Ba1
Electronic Data Systems Corp 130 170 Ba1

èród∏o: http://www.credittrade.com.
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W terminologii rynkowej wielkoÊci Bid znaczà, i˝ podmiot p∏acàcy jest go-
tów zawrzeç transakcj´ CDS jako nabywca zabezpieczania po wskazanej przez
Bid stawce. Natomiast Offer oznacza, i˝ oferujàcy jest gotów zawrzeç transakcj´
CDS jako sprzedawca zabezpieczenia, oczekujàc w zamian zap∏aty w wysokoÊci
okreÊlonej przez stawk´ Offer. Zatem zaj´cie pozycji d∏ugiej w CDS jest to˝same
z kupnem zabezpieczenia. Natomiast zaj´cie pozycji krótkiej – z jego sprzeda˝à.

W celu zabezpieczania ryzyka kredytowego zwiàzanego z nabytymi pi´cio-
letnimi obligacjami np. Deutche Telecom inwestor mo˝e nabyç pi´cioletni CDS,
p∏acàc kwartalnie op∏at´ w wysokoÊci 46 p.b. od wartoÊci nominalnej kontraktu.
W razie, gdy inwestor chcia∏by otworzyç przeciwstawnà pozycj´, otrzyma∏by 43 p.b.
od kontrahenta gotowego nabyç to zabezpieczanie.

Obserwowane rynkowe ceny CDS sà wynikiem oddzia∏ywania popytu oraz
poda˝y na okreÊlone ryzyko kredytowe. Je˝eli cena oferowana przez sprzedajà-
cego zabezpieczanie znajdzie zainteresowanie u nabywcy, to dokonywana jest trans-
akcja. Jednak poziom tych cen nie jest przypadkowy. O wielkoÊci stawek CDS
decyduje przede wszystkim prawdopodobieƒstwo nie wywiàzania si´ d∏u˝nika
z podj´tych zobowiàzaƒ. Im to prawdopodobieƒstwo jest wi´ksze, tym wy˝sza ce-
na zabezpieczenia. Ponadto ceny CDS determinujà: oczekiwana stopa odzyska-
nia, fazy cyklu koniunkturalnego, korelacja pomi´dzy podmiotem referencyjnym
a sprzedawcà zabezpieczenia oraz jakoÊç kredytowa sprzedawcy zabezpieczenia.

6. Wycena CDS

Z∏o˝ony oraz wielowymiarowy charakter ryzyka kredytowego sprawia, i˝ wycena
kredytowych kontraktów zamiany nie jest zadaniem ∏atwym. Pomimo licznych
prób podejmowanych przez badaczy, nie zosta∏ wypracowany jeden powszechnie
akceptowalny przez uczestników rynku model wyceny tych instrumentów. W li-
teraturze przedmiotu mo˝emy spotkaç rozwiàzania bazujàce mi´dzy innymi na:
ratingach kredytowych, wartoÊci przedsi´biorstw czy koszcie finansowania11.
Problematyka zwiàzana z wycenà kredytowych instrumentów pochodnym jest
zagadnieniem niezmiernie obszernym znacznie przekraczajàcym obj´toÊç niniej-
szego opracowania. Wyczerpujàcym korepetytorium wiedzy na ten temat sà prace
[5], [19].

Poni˝ej zostanie zaprezentowana wycena pojedynczego CDS przy wykorzy-
staniu dyskretnej formy modelu zaproponowanego przez Johna Hull’a oraz Alana
White’a (2000). Model ten jest zaliczany do klasy modeli zredukowanych. Jego
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stosunkowo prosta budowa oraz mo˝liwoÊç zastosowania dost´pnych danych ryn-
kowych sprawia, ˝e jest on ch´tnie wykorzystywany przez inwestorów do wyce-
ny pojedynczych CDS.

6.1. Model Hull-Whit’a (HW)

W celu uproszczenia procesu wyceny w modelu HW autorzy przyj´li pewne wa-
runki poczàtkowe, tj.12:

• nie istnieje ryzyko niewyp∏acalnoÊci wystawcy zabezpieczenia,
• prawdopodobieƒstwo niewyp∏acalnoÊci, stóp procentowych oraz stopy od-

zyskania sà niezale˝ne od siebie,
• stopa odzyskania jest znana oraz niezmienna w ca∏ym okresie trwania

kontraktu,
• w dniu zdarzenia ryzyka kredytowego p∏atnoÊç dokonywana na rzecz na-

bywcy zabezpieczenia stanowi wartoÊç nominalnà zabezpieczanego in-
strumentu powi´kszonà o naros∏e odsetki do tego dnia.

CDS podobnie jak procentowy kontrakty zamiany, ang. interest rate swap
(IRS), sk∏ada si´ z dwóch strumieni pieni´˝nych13. Pierwszy z nich jest zwiàzany
z dokonywanà cyklicznà op∏atà przez nabywc´ zabezpieczenia, drugi natomiast
– z p∏atnoÊcià warunkowà, która nast´puje w razie wystàpienia niewyp∏acalno-
Êci podmiotu referencyjnego. Zatem wartoÊç bie˝àca CDS mo˝e byç rozpatrywana
jako algebraiczna suma wartoÊci bie˝àcych tych strumieni. Analogicznie jak w przy-
padku IRS teoretyczna wartoÊç CDS w chwili T0 powinna wynieÊç zero. W innym
razie wystàpi∏aby mo˝liwoÊç uzyskania korzyÊci (zysku) bez ponoszenia ryzyka.
Rysunek 2 ilustruje ww. rozwa˝ania.

W przypadku wystàpienia zdarzenia ryzyka kredytowego nabywca zabez-
pieczenia dostarcza sprzedawcy zabezpieczania okreÊlony instrument referencyj-
ny, którego wartoÊç rynkowa stanowi pewien procent wartoÊci nominalnej i ko-
responduje z wartoÊcià, jakà posiadacz instrumentu d∏u˝nego b´dzie móg∏ odzyskaç
z majàtku emitenta. WartoÊç ta okreÊlana jest jako stopa odzyskania.

Stopy odzyskania sà szacowane na podstawie danych historycznych dla okre-
Êlonych kategorii ryzyka kredytowego oraz rodzaju d∏ugu. Ich wartoÊci silnie ko-
reluje ze stopniem podporzàdkowania d∏ugu14.
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Rysunek 2. Przep∏ywy pieni´˝ne w typowym CDS

a) nie wystàpi∏o zdarzenie ryzyka kredytowego

b) wystàpi∏o zdarzenie ryzyka kredytowego

przy tym:
b – stopa odzyskania
èród∏o: opracowanie w∏asne.

Majàc na uwadze powy˝sze, wartoÊç bie˝àcà stawki CDS, Sn dokonywanej
przez ca∏y okres N niezale˝nie od wystàpienia zdarzenia ryzyka kredytowego,
okreÊla równanie15:

gdzie:
Sn – stawka CDS dla okreÊlonej zapadalnoÊci N,
DFi – wspó∏czynnik dyskontowy dla okresu T0 do Ti wyznaczony dla wolnej od
ryzyka niewyp∏acalnoÊci stopy procentowej,
PNDi – prawdopodobieƒstwo nie wystàpienia niewyp∏acalnoÊci ang. no default
probability w okresie T0 do Ti

Δi – okres odsetkowy Ti–1 do Ti

Po uwzgl´dnieniu, i˝ nabywca zabezpieczania p∏aci stawk´ CDS jedynie do
dnia wystàpienia zdarzenia ryzyka kredytowego, równanie wyceny przyjmuje postaç:
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Podobnie jak w przypadku cz´Êci strumieni zwiàzanych ze stawkà CDS,
warunkowe strumienie pieni´˝ne przyjmujà postaç:

Wycena cz´Êci zwiàzanej z cykliczna op∏atà jest to˝sama z wycenà cz´Êci
zwiàzanej z p∏atnoÊcià warunkowà kredytowego kontraktu zamiany, wobec tego:

Wyznaczajàc Sn, otrzymujemy ostatecznà formu∏´16:

Do zastosowania ww. modelu konieczna jest znajomoÊç tzw. stawek niewy-
p∏acalnoÊci, czyli prawdopodobieƒstwa tego, ˝e podmiot referencyjny lub okreÊlo-
ny instrument stanie si´ niewyp∏acalny w okreÊlonym czasie przysz∏ym. W prak-
tyce wykorzystuje si´ tu trzy podstawowe êród∏a tych danych:

• statystyki agencji ratingowych – wiodàce agencje ratingowe publikujà okre-
sowo skumulowane wartoÊci stawek niewyp∏acalnoÊci dla poszczególnych
kategorii ratingowych, tenorów oraz sektorów gospodarki17,

• rynkowe ceny obligacji – oszacowanie stawek niewyp∏acalnoÊci odbywa si´
na podstawie kwotowaƒ cen obligacji okreÊlonego podmiotu lub ich grupy,

• rynkowe ceny CDS – oszacowanie stawek niewyp∏acalnoÊci odbywa si´ na
podstawie dost´pnych kwotwoaƒ CDS. O ile w pierwszej fazie rozwoju ryn-
ku p∏ynne notowania CDS by∏y rzadkoÊcià, obecnie obserwujemy znacz-
nà popraw´ ich p∏ynnoÊci wraz z wyraênym wyd∏u˝eniem zapadalnoÊci
kwotowania instrumentów.
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6.2. Przyk∏ad zastosowania modelu HW

Do zilustrowania powy˝szych rozwa˝aƒ przeprowadzono wycen´ pi´cioletniego
CDS denominowanego w euro podmiotu referencyjnego charakteryzujàcego si´
ryzykiem kredytowym na poziomie Baa (wg. agencji Moody’s). Przyj´to konwen-
cja naliczania odsetek ACT/360 oraz kwartalnà cz´stoÊç dokonywania p∏atnoÊç
stawki CDS. Do obliczeƒ wykorzystano skumulowane stawki niewyp∏acalnoÊci
oszacowane przez agencj´ Moody’s.

Tabela 2. Wycena CDS przy zastosowaniu modelu Hulla-White’a

Okres Stopy spot DFi CPDTi
Sn

d = 30% d = 40% d = 50%
1 2,18% 99,45% 0,36% 99 85 71
2 2,17% 98,90% 0,72% 99 85 71
3 2,18% 98,36% 1,07% 99 85 71
4 2,21% 97,78% 1,43% 99 85 71
5 2,25% 97,18% 1,94% 108 92 77
6 2,30% 96,55% 2,11% 98 84 70
7 2,36% 95,91% 2,94% 117 100 84
8 2,41% 95,23% 3,45% 120 103 86
9 2,47% 94,52% 3,98% 124 106 88

10 2,52% 93,80% 4,16% 117 100 83
11 2,57% 93,09% 5,04% 129 110 92
12 2,62% 92,34% 5,57% 131 112 93
13 2,67% 91,57% 6,13% 133 114 95
14 2,72% 90,80% 6,32% 128 109 91
15 2,77% 90,02% 7,24% 137 117 98
16 2,81% 89,23% 7,80% 138 118 99
17 2,85% 88,42% 8,36% 140 120 100
18 2,90% 87,60% 8,55% 136 116 97
19 2,94% 86,79% 9,48% 142 122 102
20 2,98% 85,97% 10,04% 144 123 103

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Moody’s, Historical Default Rates of Corporate Issuers,
1920–1999, styczeƒ 2000, www.moodys.com.

Analizujàc powy˝sze wyniki mo˝emy zauwa˝yç, ˝e wraz ze wyd∏u˝aniem
si´ czasu obowiàzania kontraktu roÊnie cena, jakà musi zap∏aciç nabywca za za-
bezpieczenie. Jest to zgodne z kierunkiem wzrostu prawdopodobieƒstwa niewy-
p∏acalnoÊci podmiotu referencyjnego. Im d∏u˝szy jest czas obowiàzywania kon-
traktu, tym wi´ksza niepewnoÊç co do zdarzeƒ w przysz∏oÊci, które mogà mieç
wp∏yw na jego wyp∏acalnoÊç. Natomiast (przy pozosta∏ych czynnikach modelu
nie zmienionych) wzrost stopy odzyskania powoduje zmniejszenie wielkoÊci staw-
ki CDS odpowiednio dla poszczególnych tenorów.
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Za∏o˝enia przyj´te w modelu dotyczàce niezale˝noÊci stopy odzyskania, praw-
dopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci oraz poziomu stóp procentowych jest pewnym
uproszczeniem, które w praktyce mo˝e byç trudne do utrzymania. Wysoki poziom
stóp procentowych mo˝e wp∏ywaç negatywnie na kondycj´ ekonomicznà podmio-
tów gospodarczych. W rezultacie tego prawdopodobieƒstwo niewyp∏acalnoÊci mo-
˝e wzrosnàç. Podobnie jest w przypadku za∏o˝enia dotyczàcego niewyp∏acalnoÊci
oferujàcego CDS. Wiemy z obserwacji rynków finansowych, ˝e podmioty charak-
teryzujàce si´ zerowym ryzykiem kredytowym w praktyce nie wyst´pujà. Jednak
pomimo tych niedogodnoÊci rezultaty empiryczne uzyskiwane przy zastosowaniu
ww. modelu sà satysfakcjonujàce. Ponadto zastosowanie powszechnie dost´pnych
danych rynkowych sprawia, i˝ podobne rezultaty mogà byç uzyskiwane przez in-
nych uczestników rynku.

7. Podsumowanie

Kredytowe kontrakty zamiany sà nowoczesnym instrumentem pochodnym. Ich
du˝a elastycznoÊç sprawia, ˝e zakres ich zastosowaƒ jest bardzo szeroki. Wykorzy-
stywane sà zarówno do zarzàdzania ryzykiem kredytowym, konstruowania no-
wych instrumentów finansowych, jak i do zawierania transakcji spekulacyjnych.

Podobnie jak w przypadku innych instrumentów pochodnych, istotnym
elementem inwestowania w kredytowe kontrakty zamiany jest ich w∏aÊciwa wy-
cena. Zaprezentowany model wyceny Hulla-Witha’a stanowi rozwiàzanie, które
pozwala w sposób relatywnie prosty wyznaczaç wartoÊç teoretycznà CDS, wyko-
rzystujàc do tego celu dost´pne dane rynkowe. Ponadto rezultaty wycen, uzyski-
wane przy jego zastosowaniu, sà w satysfakcjonujàce. Cechy te sprawiajà, i˝ roz-
wiàzania oparte na ww. modelu sà ch´tnie stosowane przez inwestorów.

Pomimo, ˝e kredytowe instrumenty pochodne sà obecne na globalnych
rynkach finansowych ju˝ od ponad dekady, nie znalaz∏y one jak dotàd szerokie-
go zastosowania na polskim rynku finansowym. Nale˝y mieç jednak nadziej´, i˝
wdro˝enie wspomnianej Rekomendacji ZBP oraz wejÊcie w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 roku odpowiednich przepisów Komisji Nadzoru Bankowego dotyczàcych
mo˝liwoÊci wykorzystywania kredytowych transakcji terminowych jako narz´-
dzia uwalniania kapita∏u regulacyjnego w bankach, stanà si´ impulsem do roz-
woju tego segmentu rynku instrumentów pochodnych w Polsce18.
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Elwira DuÊ
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Risk management jako skuteczna metoda zarzàdzania
ma∏ym i Êrednim przedsi´biorstwem w warunkach
ryzyka

1. Wprowadzenie

Ryzyko ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia potrzeb codziennej prakty-
ki dzia∏alnoÊci gospodarczej. Przynosi bowiem nie tylko zagro˝enie stratami, ale
równie˝ odkrywa nowe mo˝liwoÊci dla prowadzenia dzia∏alnoÊci biznesowej. Tak
rozumiane, staje si´ swoistà si∏à nap´dowà ca∏ej gospodarki, popychajàc ludzkoÊç
do podejmowania wyzwaƒ biznesowych i umo˝liwiajàc nie tylko rozwój gospodar-
czy, ale równie˝ cywilizacyjny. Powszechnie uwa˝a si´, ˝e najbardziej op∏acalne
inwestycje, z regu∏y obcià˝one sà najwi´kszym ryzykiem1, a na dynamicznych
rynkach podejmowanie go jest nieod∏àcznym elementem ka˝dej strategii, która
ma zaowocowaç sukcesem2. W odniesieniu do zarzàdzania przedsi´biorstwem
idea kompleksowej i w pe∏ni zorganizowanej kontroli ryzyka pojawi∏a si´ jako
efekt narodzin nowoczesnej myÊli ekonomicznej, dajàc swój wyraz w stworzeniu
koncepcji risk management.

Celem niniejszych rozwa˝aƒ jest przybli˝enie istoty procesu risk management,
z uwzgl´dnieniem poszczególnych jego faz i etapów, a tak˝e przekonanie czytel-
nika o s∏usznoÊci wkomponowania tego procesu w zarzàdzanie ma∏ym i Êrednim
przedsi´biorstwem w warunkach wyst´powania ryzyka.

2. Ryzyko – definicja i sposoby jego klasyfikacji

Przed rozpocz´ciem szczegó∏owej analizy, metodologia pracy wymaga dok∏adnego
zdefiniowania poj´cia ryzyka. Nie jest ono bowiem zjawiskiem jednorodnym, a li-
teratura ekonomiczna dostarcza wielu propozycji w zakresie jego definiowania.
Brak uniwersalnej i jednoznacznej charakterystyki tego poj´cia powoduje, ˝e do-

1 R. E. Hoyt, D. W. Sommer, J. S. Treischmann, Risk Management and Insurance, Thompson South-
-Western, Ohio 2005, s. 3.

2 R. Simons, Czy wiesz jak du˝e ryzyko ukryte jest w twojej firmie?, „Harvard Business Review
Polska”, kwiecieƒ 2005, Nr 26, s. 88.



bór definicji wyznaczany jest z regu∏y przez przyj´te cele analityczne. Dla po-
trzeb niniejszych rozwa˝aƒ, dotyczàcych wp∏ywu ryzyka na sposób zarzàdzania
przedsi´biorstwem, zasadnym wydaje si´ przytoczenie definicji zaproponowanej
przez Standard Zarzàdzania Ryzykiem3. Zgodnie z tà definicjà ryzyko to wymier-
ne skutki wystàpienia negatywnego zdarzenia rozpatrywane ∏àcznie z prawdopo-
dobieƒstwem tego zdarzenia. Wedle tego uj´cia mo˝liwoÊç wystàpienia negatyw-
nego zdarzenia, czyli wypadku losowego staje si´ ryzykiem dopiero wtedy, gdy
okreÊli si´ jego prawdopodobieƒstwo i skutki.

Podstawowym podzia∏em, jaki mo˝na spotkaç w literaturze poÊwi´conej
ryzyku w aspekcie zarzàdzania przedsi´biorstwem, jest podzia∏ na ryzyko we-
wn´trzne i zewn´trzne4. Przyczyn tego rodzaju ryzyk nale˝y upatrywaç w „dys-
kontynuacji”, czyli pewnej nieoczekiwanej zmianie wielkoÊci lub cech obiektu lub
zjawiska, którego dotyczy analiza5. Ryzyko zewn´trzne dotyczy m.in. zmian w oto-
czeniu konkurencyjnym, politycznym, prawnym, technologicznym czy spo∏ecz-
nym przedsi´biorstwa. Natomiast ryzyko wewn´trzne rozpatrywane jest przede
wszystkim w aspekcie informacyjnym oraz zasobów ludzkich, rzeczowych i finan-
sowych danej organizacji.

Kolejnà klasyfikacjà istotnà z punktu widzenia rozwa˝aƒ w niniejszym ar-
tykule jest podzia∏ na ryzyko:

• strategiczne (strategic risk), czyli takie, które mo˝e doprowadziç do spo-
wolnienia rozwoju firmy na skutek niezdolnoÊci do reagowania na zmie-
niajàce si´ warunki prowadzenia biznesu (np. zmiany w prawodawstwie,
zmiany w zachowaniu si´ dotychczasowych klientów czy te˝ pojawienie
si´ silnych konkurentów);

• operacyjne (business risk), zwane ryzykiem handlowym, które jest zwià-
zane z ze strukturà organizacyjnà, pracownikami oraz realizowanymi przez
przedsi´biorstwo procesami;

• finansowe (financial risk), oznaczajàce ryzyko w dzia∏alnoÊci firmy, zwià-
zane ze zdolnoÊcià partnerów biznesowych do regulowania zobowiàzaƒ
i od zmiennoÊci rynków finansowych.
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3 Standard Zarzàdzania Ryzykiem zosta∏ przyj´ty przez brytyjskie organizacje zarzàdzania ryzykiem.
Jest on równie˝ popularyzowany przez Europejskà Federacj´ Stowarzyszeƒ Zarzàdzania Ryzykiem
(FERMA).

4 Porównaj: C. W. Hofer, D. Schendel, Strategy formulation: Analytical concept, St. Paul 1978, s. 149
lub J. Teczke, Zarzàdzanie przedsi´wzi´ciami zwi´kszonego ryzyka, Komisja Nauk Organizacji i Zarzà-
dzania PAN, Kraków 1996, s. 9 lub P. Jedynak, Polityka ubezpieczeƒ w przedsi´biorstwie, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków 1999, s. 19.

5 P. Jedynak, Polityka..., op. cit., s. 18.



3. Postawy wobec ryzyka – charakterystyka

Odr´bnà p∏aszczyznà badaƒ nad ryzykiem stanowi jego aspekt behawioralny. Wedle
tego uj´cia w zachowaniach podmiotów gospodarczych wyró˝niç mo˝na trzy postawy
wobec ryzyka:

• niech´ç,
• afirmacj´,
• neutralnoÊç.
W pierwszym przypadku naturalnym zachowaniem jest unikanie ryzyka.

Przedsi´biorcy, uto˝samiajàc ryzyko z niebezpieczeƒstwem lub stratà, starajà si´
rozpoznaç zwiàzki przyczynowo-skutkowe mi´dzy obiektywnymi zdarzeniami,
a w∏asnymi dzia∏aniami, aby zapobiec, a jeÊli to niemo˝liwe, zmniejszyç nast´p-
stwa negatywnych zdarzeƒ losowych6.

Afirmacja ryzyka polega na Êwiadomym nara˝aniu si´ na ró˝nego rodza-
ju niebezpieczeƒstwa, zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, czer-
piàc z tego emocjonalnà satysfakcj´7. W okresach dobrej koniunktury ∏atwo jest
bowiem „zapomnieç si´” w ryzyku. Kiedy rynek si´ rozwija, a przychody i zyski
rosnà, przedsi´biorcy nabierajà przekonania, ˝e nie ma rzeczy niemo˝liwych,
a wszelkie inicjatywy, nawet te obarczone stosunkowo du˝ym ryzykiem sà z ch´-
cià podejmowane. Niestety na tym w∏aÊnie polega paradoks sukcesu, bo to w∏a-
Ênie w czasach prosperity mened˝erowie powinni zachowaç najwi´kszà ostro˝-
noÊç. Sukces bowiem nadmiernie oÊmiela sk∏onnych do podejmowania ryzyka
przedsi´biorców, wzmagajàc afirmacj´ ryzyka.

NeutralnoÊç wobec ryzyka oznacza gotowoÊç do podj´cia ryzyka, poprze-
dzonà kalkulacjà i racjonalnà ocenà ewentualnych strat i korzyÊci8. Samo bo-
wiem podejmowanie ryzyka nie stanowi problemu, za to nieÊwiadomoÊç jego po-
tencjalnych konsekwencji – i owszem. Postawa taka uruchamia wi´c wÊród
przedsi´biorców procedury, obejmujàce diagnozowanie i kontrol´ ryzyka dla wy-
znaczenia najbardziej efektywnych, najskuteczniejszych i najmniej kapita∏och∏on-
nych metod finansowania ujemnych ekonomicznie nast´pstw poszczególnych ry-
zyk w konkretnych warunkach. NeutralnoÊç wobec ryzyka jest wi´c podstawà do
wdro˝enia przez firm´, formalnych procedur risk management.
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7 E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Toruƒ
2002, s. 97.

8 B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 1998, s. 265.



4. Istota i zakres risk management

Rozwa˝ania dotyczàce procesu risk management jako skutecznej metody zarzà-
dzania ma∏ym i Êrednim przedsi´biorstwem nale˝y poprzedziç analizà termino-
logicznà tego poj´cia. T∏umaczenie risk management na j´zyk polski wzbudza bo-
wiem wiele kontrowersji z powodu czysto s∏ownikowej interpretacji tego terminu.
Niektórzy eksperci w dziedzinie ubezpieczeƒ preferujà wyra˝enie „zarzàdzanie ry-
zykiem”, pozostali u˝ywajà sformu∏owania „zarzàdzanie w warunkach wyst´powa-
nia ryzyka” czy „zarzàdzanie w warunkach ryzyka”. Najszerszy wymiar z j´zy-
kowego punktu widzenia ma oczywiÊcie sformu∏owanie „zarzàdzanie w warunkach
wyst´powania ryzyka”, za to najcz´Êciej spotykane w literaturze przedmiotu jest
„zarzàdzanie ryzykiem”. Dlatego te˝ pomijajàc do tej pory nierozwiàzany pro-
blem interpretacji tego wyra˝enia i zak∏adajàc, ˝e wszystkie z wymienionych wcze-
Êniej t∏umaczeƒ majà podobny sens merytoryczny i w swej treÊci dotyczà tego
samego, w dalszych rozwa˝aniach terminy te b´dà stosowane zamiennie.

W literaturze przedmiotu spotkaç mo˝na wiele definicji risk management.
Jedna z nich definiuje to poj´cie jako system metod i dzia∏aƒ zmierzajàcych do
obni˝enia stopnia oddzia∏ywania ryzyka na funkcjonowanie podmiotu gospodar-
czego i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji. Szczegó∏owe poznanie
charakteru i zakresu potencjalnego ryzyka pozwala na wybór w odpowiednim cza-
sie czynnoÊci zapobiegawczych (np. ubezpieczenie od niektórych rodzajów ryzyka)
bàdê te˝ minimalizujàcych jego wp∏yw i skutki9.

Kolejna definicja ukazuje risk management jako zespó∏ metod matematycz-
no-statystycznych i heurystycznych, majàcych na celu podj´cie optymalnych decy-
zji dotyczàcych kierunków dzia∏ania oraz Êrodków i sposobów osiàgania z∏o˝o-
nych celów strategicznych przedsi´biorstwa10.

Z kolei G. Ancyparowicz11 opisuje risk management jako proces opanowy-
wania ryzyka obejmujàcy ogó∏ dzia∏aƒ zwiàzanych z analizà, eliminowaniem, ogra-
niczaniem, segmentowaniem, kontrolà i przemieszczaniem ryzyka w celu rozpo-
znania mo˝liwoÊci samoubezpieczenia si´ lub dokonaniu transferu ryzyka.

Pomimo istnienia wielu ró˝nych sformu∏owaƒ i rozbudowanych definicji,
to sedno risk management, czyli zarzàdzania ryzykiem w ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstwach mo˝na zawrzeç w jednym zdaniu. Risk management w ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach sprowadza si´ do umiej´tnoÊci przewidywania
czynników ró˝nego rodzaju ryzyka12, a w konsekwencji do wieloetapowego pro-
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9 Wielka Encyklopedia Multimedialna – www.portalwiedzy.onet.pl.
10 J. Penc, Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997, s. 42.
11 G. Ancyparowicz, Szkice z dziejów ubezpieczeƒ, czyli jak dosz∏o do zintegrowanego systemu ubez-

pieczeniowego, Oficyna Wydawnicza Wy˝szej Szko∏y Mened˝erskiej SIG, Warszawa 2003, s. 13.
12 Ryzyka strategicznego, operacyjnego i finansowego, zarówno wewn´trznego, jak i zewn´trznego.



cesu Êwiadomego diagnozowania i sterowania ryzykiem, w celu maksymalizacji
zysku, poprzez znalezienie optymalnych dla danego podmiotu sposobów finanso-
wania zagra˝ajàcych mu ryzyk w konkretnych warunkach.

5. Risk management – fazy, etapy, procedury

Risk management, jak ju˝ wspomniano, to szeroko poj´ty proces zarzàdzania ry-
zykiem, którego istota sprowadza si´ do pewnych procedur towarzyszàcych po-
dejmowaniu decyzji gospodarczych w warunkach ryzyka. Proces ten obejmuje
kilka faz, które przebiegaç muszà w pewnej sekwencji czasowej13. Etapy procesu
zarzàdzania w warunkach ryzyka przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Fazy procesu zarzàdzania ryzykiem w przedsi´biorstwie

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: R. E. Hoyt, D. W. Sommer, J. S. Treischmann, Risk
Management and Insurance, Thompson South-Western, Ohio 2005 oraz T. Sangowski, Ubezpieczenia
gospodarcze, Poltext, Warszawa 2002 oraz W. Tarczyƒski, M. Mojsiewicz, Zarzàdzanie ryzykiem,
PWE, Warszawa 2001.

Kluczowà fazà zarzàdzania w warunkach ryzyka jest prawid∏owa analiza
ryzyka. Obejmuje ona dwa pierwsze z wymienionych wczeÊniej dzia∏aƒ, a miano-
wicie: identyfikacj´ ryzyka rozumianà jako rozpoznanie rodzaju strat i ich przyczyn

identyfikacja ryzyka

pomiar ryzyka (jakoÊciowy i iloÊciowy)

selekcja ryzyk

wybór metody zarzàdzania ryzykiem (kontroli)

wdro˝enie wybranej metody kontroli

ocena i kontrola zastosowanej metody, czyli informacje o ryzyku
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oraz pomiar ryzyka, czyli obserwacje rozmiarów i cz´stotliwoÊci strat14. Skutecz-
na analiza ryzyka pozwala okreÊliç zarówno rozmiar ryzyka zewn´trznego, jak
i wewn´trznego. Nawet w przypadku najbardziej technicznych kategorii ryzyka
zewn´trznego – jak ryzyko polityczne, kredytowe czy rynkowe – przedsi´biorcy
mogà podjàç odpowiednie kroki, zmierzajàce do unikni´cia niebezpieczeƒstwa,
tylko wówczas, gdy sà Êwiadomi jego charakteru i wielkoÊci. Podobnie jest w przy-
padku ryzyka wewn´trznego.

Amerykaƒski uczony, Robert Simons15 opracowa∏ skuteczne narz´dzie do
analizy wewn´trznego ryzyka w przedsi´biorstwie, które nazwa∏ kalkulatorem
ryzyka (risk exposure calculator). Kalkulator jest mechanizmem wykorzystywa-
nym do kontrolowania prawdopodobieƒstwa wystàpienia nieoczekiwanych zda-
rzeƒ losowych lub b∏´dów w zarzàdzaniu, które mog∏yby zagroziç rozwojowi lub
nawet istnieniu firmy. Kalkulator analizuje parametry, które okreÊlajà dzia∏anie
ka˝dej firmy i które mogà prowadziç do zwi´kszonego ryzyka. Narz´dzie to mo-
˝e byç z powodzeniem wykorzystywane do analizy ryzyka wewn´trznego w ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach, które ze wzgl´du na specyfik´ dzia∏alnoÊci
niezwykle rzadko zatrudniajà osoby odpowiedzialne za risk management. Dzia-
∏anie kalkulatora jest bowiem niezwykle proste. Ka˝demu „klawiszowi” nale˝y
przypisaç wielkoÊç czynników ryzyka, gdzie jeden oznacza niskie ryzyko, a pi´ç
– wysokie. Na koniec nale˝y podsumowaç osiàgni´te wyniki i zinterpretowaç
ogólny rezultat zgodnie z wytycznymi podanymi w legendzie schematu dzia∏ania
kalkulatora. Na rysunku 2 przedstawiono schemat dzia∏ania kalkulatora wraz ze
wskazówkami dotyczàcymi interpretacji wyników.

Je˝eli zaÊ chodzi o ryzyko zewn´trzne, to tylko wieloetapowy proces, z jasno
okreÊlonym celem ukierunkowanym na wyeliminowanie negatywnych skutków
tego ryzyka, towarzyszàcego dzia∏alnoÊci gospodarczej ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw mo˝e daç w∏aÊciwe rezultaty. Osoba Êledzàca czynniki zewn´trznego ry-
zyka w firmie ma do dyspozycji wiele narz´dzi analizy (takich jak stakeholders
analysis16, analizy SWOT17 czy analizy PEST18). Analizy te pozwalajà w du˝ym
stopniu okreÊliç prawdopodobieƒstwo wystàpienia zdarzeƒ, które mog∏yby za-
szkodziç firmie.
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14 T. T. Kaczmarek, Zarzàdzanie ryzykiem handlowym, finansowym, produkcyjnym dla praktyków,
OÊrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdaƒsk 2002, s. 72.

15 Robert Simons jest profesorem zarzàdzania oraz dyrektorem dzia∏u badaƒ w Harvard Business
School w Bostonie (USA).

16 Stakeholders analysis to analizy pod kàtem oczekiwaƒ g∏ównych grup interesu.
17 Analizy SWOT dotyczà analizy szans i zagro˝eƒ oraz mocnych i s∏abych stron firmy.
18 Analizy PEST dotyczà analizy otoczenia firmy (politycznego, gospodarczego, spo∏ecznego itd).



Rysunek 2. Schemat dzia∏ania kalkulatora ryzyka

èród∏o: R. Simons, Czy wiesz jak du˝e ryzyko ukryte jest w twojej firmie?, „Harvard Business Review
Polska”, kwiecieƒ 2005, Nr 26.

9-20 Strefa bezpieczeƒstwa
Firmom o tak niskim poziomie ryzyka najpewniej nie gro˝à nieoczekiwane b∏´dy
czy wydarzenia, które mog∏yby zagroziç ich dzia∏alnoÊci. Jednak˝e mened˝erowie takich
firm powinni si´ tak˝e zastanowiç, czy wynik nie jest zbyt niski. Innowacyjne i kreatywne
firmy zawsze generujà pewne czynniki ryzyka. JeÊli twoja firma znajduje si´ w strefie
bezpieczeƒstwa, byç mo˝e nadszed∏ czas, aby podjàç jakàÊ dobrze wykalkulowanà gr´.

21-34 Strefa ostrze˝enia
W tej strefie znajdzie si´ zapewne wi´kszoÊç firm. Jednak˝e mened˝erowie powinni
czujnie reagowaç, jeÊli w dwóch z trzech kategorii czynników ryzyka pojawi si´ wysoki
wynik. Na przyk∏ad jeÊli twoja firma ma wysoki czynnik ryzyka zwiàzany ze wzrostem
i kulturà, to choç wynik ogólny nie przekracza 35 punktów, istniejà powody do niepokoju.

35-45 Strefa niebezpieczeƒstwa
JeÊli otrzymany wynik wynosi 35 punktów i wi´cej, to czas, aby podnieÊç alarm i podjàç
natychmiastowe dzia∏ania. Trzeba wykorzystaç narz´dzia kontroli: systemy przekonaƒ,
systemy kontroli diagnostycznej i interaktywne systemy kontroli wraz z tradycyjnymi
sposobami prowadzenia kontroli wewn´trznej, aby ochroniç firm´ przed katastrofà.
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Informacje uzyskane poprzez analiz´ obecnej sytuacji pozwalajà na lepsze
zarzàdzanie firmà w przysz∏oÊci19. Dla skutecznego bowiem kierowania firmà ko-
nieczna jest informacja o zewn´trznych zagro˝eniach zwiàzanych z jego prowa-
dzeniem, którà przedsi´biorcy uzyskujà poprzez wymienione wczeÊniej metody.

Kolejnà fazà w procesie zarzàdzania ryzykiem, która obejmuje selekcj´ ry-
zyk, wybranie metody zarzàdzania oszacowanymi ryzykami i wdro˝enie tej me-
tody, jest realizacja polityki wobec ryzyka. Osoba odpowiedzialna za realizacj´ tej
polityki opracowuje system, który mo˝liwie skutecznie minimalizuje, pod wzgl´-
dem ekonomicznym, rozpoznane w fazie pierwszej ryzyko20. Stawiajàc czo∏a osza-
cowanym ju˝ ryzykom MSP majà do dyspozycji bogate oprzyrzàdowanie.

Podstawowe metody to:
• unikanie ryzyka, czyli Êwiadome zaniechanie dzia∏aƒ stwarzajàcych ryzyko,
• kontrolowanie ryzyka, czyli dzia∏alnoÊç prewencyjnà i redukcj´ ryzyka,
• transfer ryzyka, czyli odp∏atne przeniesienie ryzyka do partnera, który

jest lepiej przygotowany do jego kontrolowania i finansowania.
Ca∏kowite unikanie ryzyka przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej jest

praktycznie niewykonalne, a czynnoÊci na rzecz redukcji ryzyka w ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstwach ograniczone sà z regu∏y jego mo˝liwoÊciami finansowymi.
Wiele z narz´dzi zarzàdzania ryzykiem – w szczególnoÊci dzia∏alnoÊç prewencyj-
na – jest dla ma∏ych firm, ze wzgl´du na specyfik´ ich dzia∏ania, zbyt kosztow-
nych21. Praktyka dowiod∏a, ˝e z ekonomicznego punktu widzenia, odp∏atne przenie-
sienie finansowego ci´˝aru, zwiàzanego z zabezpieczeniem si´ przed negatywnymi
skutkami zaistnienia ryzyk przez MSP na inny podmiot gospodarczy, jest meto-
dà zarówno najbardziej korzystnà, jak i najbardziej racjonalnà.

Jednà z najbardziej popularnych wÊród takich metod jest decyzja o zakupie
ubezpieczenia. Ubezpieczenie – to us∏uga, której celem jest ∏agodzenie lub w pe∏-
ni likwidowanie negatywnych skutków zdarzeƒ losowych22. Podstawowà korzy-
Êcià, jakà nabywa klient zak∏adu ubezpieczeƒ wraz zakupem us∏ugi ubezpiecze-
nia, jest wi´c ochrona ubezpieczeniowa. Ochrona ubezpieczeniowa stanowi us∏ug´
Êwiadczonà przez zak∏ad ubezpieczeƒ, którà w zakresie ubezpieczeƒ prowadzo-
nych przez ubezpieczyciela i na oferowanych przez niego warunkach mo˝e na-
byç ka˝dy podmiot odczuwajàcy potrzeb´ takiej ochrony23.
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19 M. Wakem, Restrukturing risk, „Wall Street & Technology”, Sep2005, Vol. 23, Issue 9, s. 36.
20 T. T. Kaczmarek, Ryzyko i zarzàdzanie ryzykiem. Uj´cie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005,

s. 96.
21 M. Wieczorek, Ubezpieczenia wzajemne ma∏ych przedsi´biorstw, w: Ubezpieczenia wobec procesów

globalizacji, Uniwersytet Gdaƒski i Gdaƒska Akademia Bankowa, Gdaƒsk–Jurata 2003, s. 208.
22 Vademecum ubezpieczeƒ gospodarczych, pod red. T. Sangowskiego, Saga Printing, Poznaƒ 1998,

s. 45.
23 P. Jedynak, Polityka..., op. cit., s. 43.



Nie nale˝y jednak zapominaç, ˝e ubezpieczenie – to jedynie narz´dzie wy-
konawcze tzw. polityki ubezpieczeƒ, która stanowi sedno zarzàdzania ryzykiem
w MSP. Polityka ubezpieczeƒ, w rozumieniu autorki, oznacza zespó∏ dzia∏aƒ pod-
porzàdkowanych realizacji sformu∏owanych celów dotyczàcych przeciwdzia∏aniu
ryzyku poprzez jego transfer, którego instrumentem wykonawczym sà, jak ju˝
wspomniano, ubezpieczenia. Celowa orientacja charakteryzujàca zarzàdzanie przed-
si´biorstwem w warunkach ryzyka oraz fakt, ˝e polityka ubezpieczeƒ jest jed-
nym z elementów tego zarzàdzania, wskazujà jednoznacznie, ˝e cz´Êç spoÊród ce-
lów zarzàdzania ryzykiem, mo˝e byç jednoczeÊnie przypisana polityce ubezpieczeƒ.

Trzecia i ostatnia faza procesu zarzàdzania MSP w warunkach ryzyka do-
tyczy kontroli wdro˝onych metod. Dostarcza ona wa˝nych informacji o ryzyku
i przyj´tych metodach walki z nim, a tak˝e pozwala dokonaç korekty lub mody-
fikacji podj´tych decyzji dla zapewnienia ich przysz∏ej skutecznoÊci.

Porzàdkujàc kolejne fazy tego wieloetapowego procesu zarzàdzania ryzykiem,
mo˝na dokonaç pewnej systematyki. Tabela 1 i podzia∏ w niej zawarty (na fazy,
etapy i poszczególne dzia∏ania) stanowi swoistà prób´ usystematyzowania rozwa˝aƒ
na temat risk management w ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach jako skutecz-
nej metody zarzàdzania tymi podmiotami w warunkach wyst´powania ryzyka.

Tabela 1. Charakterystyka faz, etapów i dzia∏aƒ w procesie zarzàdzania ryzykiem
Fazy Etapy Podejmowane dzia∏ania

•Rozpoznanie przyczyn ryzyka
1. Identyfikacja ryzyka: •Stwierdzenie mo˝liwych strat

•Identyfikacja podmiotów dotkni´tych ryzykiem

Faza I
•Ustalenie prawdopodobieƒstwa zaistnienia

zdarzenia
2. Pomiar ryzyka •Ustalenie konsekwencji danego zdarzenia

•Rozpoznanie rozmiaru strat
•Ustalenie faktycznego poziomu ryzyka

3. Selekcja ryzyk •Ustalenie priorytetów
•Ustalenie mo˝liwych alternatyw

4. Wybór metody
•Analiza nak∏adów i kosztów poszczególnych

Faza II
zarzàdzania ryzykiem

alternatyw (wariantów)
•Wybór narz´dzi

5. Wdro˝enie wybranej •Zastosowanie optymalnej kombinacji
metody kontroli

•Sprawdzenie i ocena ex post skutków podj´tych
dzia∏aƒ

Faza III
6. Ocena i kontrola •Nowe uformowanie procesu zarzàdzania ryzykiem

zastosowanej metody – w przypadku b∏´dnej decyzji
•Dalsze korzystanie z narz´dzi, które zapewni∏y

sukces w zarzàdzaniu ryzykiem

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: T. Sangowski, Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa
2002 oraz T. T. Kaczmarek, Ryzyko i zarzàdzanie ryzykiem. Uj´cie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa
2005.
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6. Risk managenent a zarzàdzanie przedsi´biorstwem

Do truizmów zaliczyç mo˝na stwierdzenie, i˝ ka˝de przedsi´wzi´cie gospodarcze
obarczone jest ryzykiem. W trakcie prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej niemo˝-
liwym jest bowiem unikni´cie niektórych rodzajów ryzyka. ˚adna firma nie mo˝e
na d∏u˝szà met´ utrzymaç si´ na rynku, nie wspominajàc ju˝ o osiàgni´ciu sukcesu,
bez podejmowania dzia∏aƒ obcià˝onych ryzykiem. Âwiadome zarzàdzanie ryzykiem,
czyli risk management pozwala zmniejszyç lub powetowaç skutki niepo˝àdanych
zdarzeƒ, dlatego proces ten jest tak istotny w odniesieniu do zarzàdzania przedsi´-
biorstwem. Risk management, powinno zatem stanowiç centralny element zarzà-
dzania strategicznego ka˝dej organizacji i polegaç na metodycznym rozwiàzywa-
niu problemów zwiàzanych z ryzykiem, które towarzyszy dzia∏alnoÊci gospodarczej,
tak aby ta dzia∏alnoÊç – zarówno w poszczególnych dziedzinach, jak i traktowa-
na jako ca∏oÊç – przynosi∏a trwa∏e korzyÊci24. W myÊl tej definicji, zarzàdzanie
ryzykiem powinno koncentrowaç si´ na negatywnym aspekcie wyst´powania ry-
zyka25, czyli na czynnikach stanowiàcych zagro˝enie dla sukcesu przedsi´bior-
stwa. Nadrz´dnym celem zarzàdzania w warunkach ryzyka staje si´ wi´c ochro-
na wartoÊci firmy – jej majàtku, przep∏ywów pieni´˝nych, zdolnoÊci operacyjnej,
a tak˝e reputacji i udzia∏ów w rynku. Dlatego te˝ zarzàdzanie ryzykiem powin-
no obejmowaç ryzyko wyst´pujàce we wszystkich procesach decyzyjnych przed-
si´biorcy26. Powinno przenikaç wszystkie dzia∏y przedsi´biorstwa, wszystkie funk-
cje zarzàdzania, a w konsekwencji obejmowaç wszystkich zatrudnionych ludzi27.

Jednà z podstawowych cech zarzàdzania ma∏ym i Êrednim przedsi´bior-
stwem w XXI wieku jest koniecznoÊç podejmowania szybkich decyzji, a prawid∏o-
woÊç tej czynnoÊci w du˝ym stopniu determinuje dostatecznie rozbudowany sys-
tem prognoz i planowania w przedsi´biorstwie, w którego sk∏ad wchodzi równie˝
zarzàdzanie ryzykiem28. Nale˝y pami´taç, ˝e zarzàdzanie ryzykiem nie spowodu-
je znikni´cia niebezpieczeƒstw, na jakie nara˝one sà te firmy, niemniej, w∏aÊci-
wie prowadzone mo˝e sprawiç, ˝e29:

1) zaistniejà przejrzyste kryteria oceny, porównywania i post´powania wo-
bec ryzyka dotyczàcego ró˝nych obszarów i funkcji przedsi´biorstwa,

2) zostanà zdefiniowane proste zale˝noÊci pomi´dzy skutecznoÊcià zarzà-
dzania ryzykiem a osiàganiem celów biznesowych,
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24 Definicja zaczerpni´ta ze Standardu Zarzàdzania Ryzykiem.
25 Koncentrowaç si´ na ryzyku w tym przypadku znaczy zidentyfikowaç je i próbowaç mu przeciw-

dzia∏aç.
26 L. Tabb, Redefining risk, „Wall Street & Technology”, September 2005, Vol. 23, Issue 9, s. 58.
27 M. Wakem, Restrukturing risk, op. cit., s. 36.
28 P. Jedynak, Polityka..., op. cit., s. 17.
29 Raport: Ryzyko w firmie, „Harvard Business Review Polska”, kwiecieƒ 2005, Nr 26, s. IV.



3) zarzàd b´dzie w pe∏ni przygotowany na faktyczne wystàpienie zagro˝eƒ,
4) firma b´dzie posiadaç zdecydowanie wi´kszà zdolnoÊç do szybkiego od-

zyskania zasobów operacyjnych i zdolnoÊci do generowania zysku, w ra-
zie realizacji zdarzenia losowego,

5) firma zwi´kszy przewag´ konkurencyjnà.

7. Podsumowanie

Nale˝y skonstatowaç, ˝e tylko pe∏ne wkomponowanie zarzàdzania ryzykiem w pro-
ces zarzàdzania przedsi´biorstwem i ca∏kowite zintegrowanie tych dwóch procesów
stanowi skutecznà i optymalnà metod´ zarzàdzania ma∏ym i Êrednim przedsi´bior-
stwem w warunkach wyst´powania ryzyka. Cele przyjmowane dla ca∏oÊci procesu
zarzàdzania ryzykiem wynikajà bowiem z nadrz´dnych, w stosunku do nich, celów
formu∏owanych dla organizacji30. WÊród podstawowych celów ka˝dego przedsi´-
biorstwa, dzia∏ajàcego w warunkach gospodarki rynkowej, pierwszoplanowymi sà
przetrwanie i rozwój, a tak˝e maksymalizacja zysku. Realizacja pierwszego celu
oznacza konsekwentnà eliminacj´ wszystkich czynników mogàcych zaburzyç lub
zniszczyç trajektori´ wzrostu firmy, zagra˝ajàcych tym samym jej egzystencji31.

Drugim z podstawowych celów istnienia ka˝dej firmy warunkach gospodar-
ki rynkowej jest maksymalizacja zysku. Realizacja tego celu wymaga zaÊ poszu-
kiwania szans rozwoju i podejmowania dzia∏aƒ w sferach podwy˝szonego ryzyka32.

Majàc wi´c na uwadze w∏aÊciwà egzystencj´ oraz rozwój ma∏ego i Êrednie-
go przedsi´biorstwa, na pierwszym miejscu w strategii firmy stawia si´ na jej
bezpieczeƒstwo. Przy takim podejÊciu dà˝y si´ do zabezpieczenia potencja∏u orga-
nizacji, jako gwaranta jej sukcesu. U podstaw struktury znajduje si´ tym samym
zarzàdzanie ryzykiem, czyli strategia przedsi´biorstwa wobec ryzyka.
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