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Prezentowany zeszyt naukowy Nr 66 z serii „Studia i Prace Kolegium Zarzàdzania i Finansów” Szko∏y G∏ównej Handlowej sk∏ada si´ z trzech cz´Êci.
W pierwszej przedstawiono sprawozdania z Mi´dzynarodowej Konferencji Katedr
Finansowych pt.: „BankowoÊç, finanse, ubezpieczenia, rynki kapita∏owe w dobie
integrujàcej si´ Europy”, która mia∏a miejsce w dniach 14–16 wrzeÊnia 2005 roku w Miko∏ajkach. Na konferencj´ zg∏oszono 223 opracowania naukowe, a grono uczestników liczy∏o 326 osób. Organizatorami konferencji by∏y Katedra BankowoÊci i Katedra Finansów Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie. W drugiej
cz´Êci zaprezentowano wyniki badaƒ, studiów porównawczych i analiz przeprowadzonych przez pracowników naukowych Kolegium Zarzàdzania i Finansów SGH
oraz osób wspó∏pracujàcych z nimi. Natomiast na trzecià z∏o˝y∏y si´ publikacje
uczestników seminariów doktorskich, realizowanych w ramach Kolegium.
Wszystkie opublikowane opracowania uzyska∏y pozytywne recenzje, w których wysoko oceniono aktualnoÊç i du˝e znaczenie poruszanej problematyki, zarówno dla nauki, jak i praktyki gospodarczej.
Drugà cz´Êç zeszytu otwiera analiza autorstwa dr M. Zygierewicza, w której
scharakteryzowano uwarunkowania rozwoju bankowoÊci transgranicznej w Unii
Europejskiej. Autor wskazuje na utrzymywanie si´ licznych i powa˝nych barier
prawnych rozwoju dzia∏alnoÊci banków w skali mi´dzynarodowej. Wyra˝a przy tym
poglàd, i˝ pomimo znaczàcych post´pów w zakresie harmonizacji prawnych rozwiàzaƒ unijnych w zakresie dzia∏ania banków, proces tworzenia jednolitego rynku
us∏ug bankowych w Unii Europejskiej nie zakoƒczy si´ w najbli˝szej przysz∏oÊci.
Z kolei, prof. dr hab. M. Zaleska i mgr M. Domunik w swojej publikacji
dokonujà wszechstronnej charakterystyki mechanizmów funkcjonowania rynku

finansowego w Austrii, wskazujàc na rosnàcà konkurencyjnoÊç banków austriackich w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Ponadto, przeanalizowano kierunki zasadniczych zmian w otoczeniu prawnym rynku finansowego w Austrii, w wyniku
wprowadzania nadzoru zintegrowanego.
W publikacji autorstwa prof. dr hab. M. S. Wiatra zaprezentowano zasady
konstrukcji najnowszego modelu ratingowego, wykorzystywanego do zarzàdzania
ryzykiem kredytowym w Grupie Finansowej niemieckich Kas Oszcz´dnoÊciowych
oraz w banku japoƒskim dzia∏ajàcym w skali mi´dzynarodowej. Analiza g∏ównych zalet i ograniczeƒ zastosowania modelu ratingowego pos∏u˝y∏a Autorowi do
identyfikacji g∏ównych przes∏anek szerszego wykorzystania tego modelu w polskim sektorze bankowym przy jednoczesnym uwzgl´dnieniu rozwiàzaƒ postulowanych przez Komitet Bazylejski w Nowej Umowie Kapita∏owej.
Analiza efektywnoÊci projektów inwestycyjnych jest podstawà badaƒ dr
R. Jagie∏∏o i mgr J. Kosteckiego, którzy w swoim opracowaniu przedstawili teori´ opcji finansowych. Autorzy wykazali du˝e znaczenie tego instrumentu dla
procesu oceny inwestycji przedsi´biorstw w aktywa rzeczowe w warunkach niepewnoÊci. Przeanalizowano przy tym istniejàce przes∏anki oraz ograniczenia stosowania opcji rzeczywistych w praktyce, wskazujàc na fakt, i˝ wykorzystanie
teorii opcji finansowych stanowi niezb´dne uzupe∏nienie tradycyjnych metod oceny projektów inwestycyjnych, realizowanych za pomocà zdyskontowanych przep∏ywów pieni´˝nych.
W publikacji autorstwa dr K. Borowskiego przedstawiono konstrukcj´ techniki Heikin-Ashi wykorzystywanej do rozwoju efektywnoÊci klasycznego instrumentu analizy technicznej rynku akcji, tj. techniki Êwiec japoƒskich. Autor zaprezentowa∏ g∏ówne zalety wykorzystania techniki Heikin-Ashi przez inwestorów
gie∏dowych, wskazujàc na redukcj´ tzw. szumu informacyjnego i mo˝liwoÊç uzyskania dzi´ki temu bardziej klarownego obrazu rynku akcji w analizowanym okresie.
W koƒczàcym drugà cz´Êç zeszytu opracowaniu autorstwa dr R. Jagie∏∏o
i mgr P. Sochockiego przedstawiono uwarunkowania wykorzystania narz´dzi
analizy pierwszych ofert publicznych, w procesie prywatyzacji w Polsce. Szczególne znaczenie pod tym wzgl´dem autorzy publikacji przypisali metodzie underpricingu, szeroko analizujàc jej efektywnoÊç na podstawie przyk∏adów empirycznych.
W trzeciej cz´Êci niniejszego zeszytu, doktoranci w swoich publikacjach poruszajà szerokie spektrum zagadnieƒ z zakresu polityki fiskalnej i pieni´˝nej
oraz rozwoju bankowoÊci elektronicznej.
W otwierajàcym t´ cz´Êç zeszytu opracowaniu mgr W. Szymaƒski zaprezentowa∏ rozwiàzania rynkowe i zasady dzia∏ania przedsi´biorstw na rynku energetycznym w wybranych krajach Unii Europejskiej. Jako cel artyku∏u przyj´to
wskazanie kierunków potencjalnych rozwiàzaƒ rynku energetycznego w Polsce,
w wyniku wprowadzenia mechanizmów rynkowych do jego dzia∏alnoÊci. Autor
wskaza∏ przy tym na wzrost ryzyka inwestycyjnego, na które sk∏ada si´ niesta-

bilnoÊç cen energii oraz ryzyka zwiàzanego z rozdzieleniem produkcji energii od
jej przesy∏u.
Mgr I. Kuligowska dokona∏a analizy zjawisk makroekonomicznych, koncentrujàc swojà uwag´ na rozwiàzaniach fiskalnych w warunkach demokracji
wielopoziomowej. Jako podstaw´ swoich rozwa˝aƒ Autorka przyj´∏a twierdzenie
o wyst´powaniu wspó∏zale˝noÊci pomi´dzy zakresem kompetencji politycznych
i ekonomicznych, uzyskiwanych przez w∏adze regionalne.
Obszarem badaƒ mgr B. Wyszomierskiej jest analiza to˝samoÊci przedsi´biorstwa. Autorka przedstawia genez´ tego poj´cia, a nast´pnie opisuje jego ewolucj´ w literaturze przedmiotu, wyró˝niajàc tak˝e g∏ówne dylematy zwiàzane z klasyfikacjà koncepcji istoty dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa.
G∏ówne etapy ewolucji bankowoÊci elektronicznej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem bankowoÊci internetowej, stanowià podstaw´ opracowania przygotowanego
przez mgr A. Kulisa. Autor wskazuje na g∏ówne korzyÊci i podstawowe ograniczenia rozwoju tego innowacyjnego kana∏u dystrybucji produktów i us∏ug bankowych. Ponadto poprzez opis dzia∏alnoÊci g∏ównych banków internetowych w Polsce,
tj. mBank, Inteligo i Volkswagen Bank Polska, zaprezentowano podstawowe za∏o˝enia modelu biznesowego instytucji bankowej, wykorzystujàcej w praktyce
operacyjnej przede wszystkim elektroniczne formy kontaktu z klientami.
Zaprezentowane w niniejszym zeszycie publikacje pracowników naukowych oraz osób przygotowujàcych dysertacje doktorskie umo˝liwiajà zapoznanie
si´ z interesujàcymi wynikami badaƒ, a tym samym stanowià podstaw´ do wymiany poglàdów oraz inspiracj´ do dalszych studiów i analiz. Niniejsze wydawnictwo, podobnie 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 przyczynili 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

CZ¢Âå PIERWSZA

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Ma∏gorzata Zaleska
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Sprawozdanie z konferencji naukowej
„BankowoÊç, finanse, ubezpieczenia, rynki kapita∏owe
w dobie integrujàcej si´ Europy”
W dniach 14–16 wrzeÊnia 2005 roku w Miko∏ajkach odby∏a si´ Mi´dzynarodowa Konferencja Katedr Finansowych pt.: „BankowoÊç, finanse, ubezpieczenia, rynki kapita∏owe w dobie integrujàcej si´ Europy”. Organizatorami konferencji by∏y Katedra BankowoÊci i Katedra Finansów Szko∏y G∏ównej Handlowej
w Warszawie, przy wsparciu sponsora g∏ównego: Banku Gospodarstwa Krajowego, a tak˝e sponsorów: PKO Banku Polskiego SA, Inteligo Financial Services SA
(sponsora g∏ównego wÊród banków internetowych), Biura Informacji Kredytowej
SA, CA IB Polska SA, PZU SA, Telekomunikacji Polskiej SA oraz Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie i Narodowego Banku Polskiego. Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczne przygotowanie konferencji i jej przebieg byli: prof.
dr hab. Jerzy Nowakowski, prof. dr hab. Janusz Ostaszewski i prof. dr hab. Ma∏gorzata Zaleska.
W konferencji wzi´∏o udzia∏ 326 osób, a wÊród nich osoby zwiàzane z polskà praktykà bankowà, m.in.: p. Andrzej Dorosz – Prezes Zarzàdu Banku Gospodarstwa Krajowego, p. Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Zwiàzku Banków
Polskich, p. Krzysztof Markowski – Prezes Biura Informacji Kredytowej SA, p.
Jacek Komaracki – Prezes Inteligo Financial Services SA, p. Andrzej Lewkowicz
– Dyrektor PKO Banku Polskiego SA oraz liczni przedstawiciele nauki polskiej,
zajmujàcy si´ problematykà bankowà, finansowà i ubezpieczeniowà, skupieni wokó∏ najwa˝niejszych oÊrodków naukowych w naszym kraju. W konferencji udzia∏
wzi´li równie˝ goÊcie z uczelni ekonomicznych Federacji Rosyjskiej i Mongolii.
Na konferencj´ przygotowano 223 opracowania naukowe, zg∏´biajàce tematyk´ konferencji, które zosta∏y opublikowane w formie szeÊciotomowej monografii i udost´pnione wszystkim uczestnikom. Poszczególne tomy zosta∏y zatytu∏owane nast´pujàco: „Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów” –
monografia stanowiàca podstaw´ do dyskusji, „BankowoÊç”, „Finanse”, „Finanse przedsi´biorstwa”, „Rynki kapita∏owe” i „Ubezpieczenia”.
Przyby∏ych na konferencj´ goÊci powitali: Dziekan Kolegium Zarzàdzania
i Finansów SGH – prof. dr hab. Janusz Ostaszewski oraz Kierownik Katedry
BankowoÊci SGH – prof. dr hab. Jerzy Nowakowski. Uroczystego otwarcia kon-
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ferencji dokona∏ Rektor SGH – prof. dr hab. Adam Budnikowski. Z prezentacjami inauguracyjnymi wystàpili:
• prof. dr hab. Ryszard Szewczyk, „Fatalny b∏àd keynesizmu”,
• prof. dr hab. Leszek Dziawgo, „Era postbankowoÊci”,
• dr Krzysztof Jackowicz, „Ocena trzeciego filaru Nowej Umowy Kapita∏owej”.
W trakcie trzydniowych obrad dyskutowano nad aktualnymi problemami
bankowoÊci, finansów i ubezpieczeƒ. Odr´bnà sesj´ plenarnà poÊwi´cono dyskusji nad projektem standardu kszta∏cenia na kierunku finanse i bankowoÊç. Podsumowania obrad, prezentacji wniosków i postulatów, dokonali m∏odzi pracownicy nauki – ich sprawozdanie zosta∏o opublikowane w prezentowanym Zeszycie.
Tym samym dokonano symbolicznego przekazania „pa∏eczki” m∏odym pracownikom nauki przez doÊwiadczonych przedstawicieli nauki.
Prof. dr hab. Ma∏gorzata Zaleska

Robert Jagie∏∏o, Jan KoleÊnik, Emil Âlàzak
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Sprawozdanie z konferencji naukowej
„BankowoÊç, finanse, ubezpieczenia, rynki kapita∏owe
w dobie integrujàcej si´ Europy”
W trakcie konferencji trzydniowe obrady koncentrowa∏y si´ wokó∏ czterech
bloków tematycznych:
1) Ewolucja bankowoÊci i kierunki jej dalszego rozwoju,
2) Problemy rozwoju sektora przedsi´biorstw,
3) John Maynard Keynes – polemika z teorià,
4) Nowe kierunki kszta∏cenia ekonomistów.

1. Ewolucja bankowoÊci i kierunki jej dalszego rozwoju
W ramach problematyki ewolucji bankowoÊci opracowania naukowe i dyskusje
dotyczy∏y trzech nurtów, na które sk∏ada∏y si´:
• zmierzch tradycyjnej bankowoÊci depozytowo-kredytowej,
• rozwój elektronicznych kana∏ów dystrybucji produktów i us∏ug bankowych,
• strategii wspólnego wzrastania jako wizji nowoczesnej bankowoÊci.
W odniesieniu do pierwszego zagadnienia prof. dr hab. L. Dziawgo dokonujàc analizy obecnego stanu i dalszych kierunków rozwoju bankowoÊci w Polsce stwierdzi∏, ˝e obecnie bankowoÊç ewoluuje z modelu bankowoÊci depozytowo-kredytowej w kierunku coraz szerszego uniwersalizmu. Proces ten jest wywo∏any
zarówno czynnikami systemowymi, jak i regulacyjnymi. Z jednej strony procesy
globalizacji przyczyniajà si´ do wzrostu konkurencji na rynkach finansowych, powodujàc zmniejszenie roli banków jako poÊredników finansowych, z drugiej strony deregulacja systemów finansowych umo˝liwia rozszerzanie dzia∏alnoÊci banków o pozabankowe us∏ugi finansowe, produkty ubezpieczeniowe oraz szeroko
rozumiane doradztwo w realizacji procesów inwestycyjnych. Efektem tego jest
zauwa˝alna ju˝ na Êwiecie konsolidacja instytucji bankowych z firmami ubezpieczeniowymi, tudzie˝ innymi instytucjami finansowymi, zmierzajàca do powstania
konglomeratów finansowych kompleksowo i wszechstronnie Êwiadczàcych produkty i us∏ugi finansowe.
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Ponadto, wielu prelegentów zwróci∏o uwag´ na dynamiczne zmiany regulacyjno-prawne w sektorze bankowym. Ten obszar badaƒ zosta∏ szeroko przeanalizowany przez dr K. Jackowicza i dr A. Balcerzak-Krymarys. Pierwszy z prelegentów przedstawia∏ zagadnienia zwiàzane z wdro˝eniem trzeciego filaru Nowej
Umowy Kapita∏owej. Natomiast dr A. Balcerzak-Krymarys zaprezentowa∏a nowe, mi´dzynarodowe standardy w bankowoÊci, akcentujàc rosnàce znaczenie tzw.
dobrych praktyk w zarzàdzaniu instytucjami bankowymi.
Powy˝sze zagadnienia majà niezwykle wysokie znaczenie dla kszta∏towania
otoczenia prawnego wspó∏czesnych banków, gdy˝ okreÊlajà kierunki ewolucji wp∏ywu nadzoru na sektor bankowy. Coraz wi´ksze znaczenie w tym zakresie nale˝y
przypisaç rosnàcemu oddzia∏ywaniu podmiotów zewn´trznych (tj. wierzycieli, deponentów etc.) na poziom akceptowalnego ryzyka przez bank. Proces ten zachodzi
w warunkach krystalizowania si´ nieformalnych standardów i powszechnie akceptowanych, choç nieskodyfikowanych, zasad prowadzenia dzia∏alnoÊci bankowej.
Z interesujàcà koncepcjà uwarunkowaƒ rozwoju nowoczesnych metod szacowania ryzyka kredytowego wystàpi∏ dr Z. Krysiak, który przedstawi∏ za∏o˝enia
modelu opcyjnego, bazujàcego na oczekiwanym prawdopodobieƒstwie niewyp∏acalnoÊci dla szacowania kapita∏u ekonomicznego, pokrywajàcego nieoczekiwane
straty z tytu∏u ryzyka kredytowego. Autor wystàpienia podkreÊli∏ znaczenie informacji w konstrukcji metod iloÊciowych, które przede wszystkim bazujà na danych historycznych. Wysokie znaczenie dobrych jakoÊciowo danych eksponowa∏
tak˝e dr W. Rogowski (Dyrektor BIK SA) oraz Prezes ZBP K. Pietraszkiewicz.
W ich koncepcji dost´p do informacji jest podstawà do efektywnego dzia∏ania
banku, w tym optymalizacji metod kwantyfikacji i zarzàdzania ryzykiem.
W drugim aspekcie ewolucji dzia∏alnoÊci bankowej prelegenci du˝o uwagi
poÊwi´cali rosnàcemu znaczeniu elektronicznych kana∏ów dystrybucji us∏ug i produktów bankowych, upatrujàc w nich szans dalszego rozwoju bankowoÊci. Wzrost
znaczenia nowoczesnych form kontaktu banku z klientami jest czynnikiem zwi´kszajàcym poziom „ubankowienia” spo∏eczeƒstwa polskiego, odzwierciedlany w rosnàcej liczbie otwieranych rachunków bankowych i coraz szerszym korzystaniu
z bogatszej oferty produktów i us∏ug. Elektroniczne formy komunikacji klienta
z bankiem stworzy∏y nowe mo˝liwoÊci rozwoju bankowoÊci detalicznej. Banki chcàc
pozyskaç i utrzymaç klientów detalicznych, upowszechniajà us∏ug´ bankowoÊci
prywatnej (private banking), liberalizujàc warunki, których spe∏nienie umo˝liwia
zaoferowanie indywidualnej opieki doradcy bankowego. Nale˝y przy tym zaznaczyç, ˝e w ofercie us∏ug bankowoÊci prywatnej znajdujà si´ nie tylko produkty
i us∏ugi typowo bankowe (depozyty, kredyty, przelewy, negocjowane stawki procentowe czy kursy walut), ale tak˝e produkty ubezpieczeniowe, doradztwo inwe-

Sprawozdanie z konferencji naukowej

15

stycyjne, celowe plany oszcz´dzania, a nawet pomoc w zakupie nieruchomoÊci
czy dzie∏ sztuki.
Dr W. Rogowski wskaza∏ na szerokie perspektywy rozwoju wcià˝ ma∏o popularnych, zdalnych form kontaktu klienta z bankiem za pomocà telefonów stacjonarnych i komórkowych. Wzrost znaczenia kana∏ów elektronicznych w dystrybucji us∏ug bankowych sprzyja kszta∏towaniu si´ nowej formy relacji pomi´dzy
bankiem a klientem. W tym aspekcie nale˝y wyró˝niç tendencje do rosnàcej indywidualizacji modelu obs∏ugi, w ramach którego klient ma mo˝liwoÊç samodzielnego wyboru formy, czasu, miejsca i zakresu us∏ug bankowych. Ponadto,
cz´ste kontakty klienta z bankiem w kana∏ach elektronicznych zwi´kszajà zdolnoÊci banku do pozyskania du˝ej liczby danych o potrzebach i preferencjach
klientów. Dzi´ki temu dochodzi do pog∏´bienia procesu segmentacji klientów
bankowych ju˝ na poziomie niewielkich ich grup, tzw. klastrów. W oparciu o t´
mikrosegmentacj´ klientów bank tworzy kompleksowy pakiet us∏ug finansowych,
realizujàc odr´bny model strategii obs∏ugi, dopasowany do specyficznych potrzeb
ograniczonej liczby klientów.
Prezes ZBP K. Pietraszkiewicz podkreÊla∏ dynamiczny rozwój elektronicznych instrumentów p∏atniczych oraz wzrost znaczenia obrotów bezgotówkowych
w polskim spo∏eczeƒstwie. Szczególnie szybko wzrasta liczba emitowanych kart
p∏atniczych, których liczba w pierwszym kwartale 2005 roku przekroczy∏a 18 mln
sztuk. Warto zauwa˝yç, ˝e pomimo dynamicznego wzrostu kart kredytowych,
wcià˝ a˝ 80% kart znajdujàcych si´ w obrocie ma charakter debetowy.
W odniesieniu do oferty kierowanej do podmiotów gospodarczych zauwa˝alne jest pakietowanie produktów i us∏ug bankowych, pozwalajàce na Êwiadczenie
– w ramach obs∏ugi rachunku bie˝àcego – dodatkowych us∏ug, jak: automatyczny
kredyt w rachunku bie˝àcym, karta p∏atnicza, mo˝liwoÊç korzystania z elektronicznych form komunikacji z bankiem. Dodatkowo dyrektor PKO BP SA A. Lewkowicz
podkreÊli∏ pomocnà rol´ banków jako doradców w zakresie pozyskiwania przez
przedsi´biorstwa Êrodków z unijnych funduszy pomocowych.
Niezb´dnym warunkiem rozwoju bankowoÊci elektronicznej jest sta∏e utrzymywanie przez bank wysokiej efektywnoÊci procedur bezpieczeƒstwa. Oznacza
to, ˝e innowacyjne kana∏y dystrybucji us∏ug bankowych zwi´kszajà ryzyko utraty reputacji banku w nast´pstwie informacji o oszustwach dokonanych poprzez
manipulacj´ danymi w systemach informatycznych banków. Tym samym banki
zagraniczne, które rozpoczynajà dzia∏alnoÊç operacyjnà w Polsce, w oparciu o przeanalizowanà przez prof. dr hab. M. Zaleskà koncepcj´ „jednolitego paszportu
bankowego”, mogà szybko zdobyç trwa∏à przewag´ konkurencyjnà w zakresie
us∏ug bankowoÊci elektronicznej, prezentujàc klientom wysokà wiarygodnoÊç
w oparciu o wysoki standard stosowanych zabezpieczeƒ.
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Trzecia problematyka w zakresie ewolucji kszta∏tu wspó∏czesnej bankowoÊci zosta∏a zaprezentowana przez prezesa ZBP K. Pietraszkiewicza i koncentrowa∏a si´ wokó∏ nowej koncepcji funkcjonowania sektora bankowego, zwanej
„Strategià Wspólnego Wzrastania”. Wed∏ug za∏o˝eƒ tej strategii banki powinny
dà˝yç do realizacji nie tylko celów postawionych przez akcjonariuszy, ale tak˝e
dbaç o rozwój motywacji swoich pracowników i podejmowaç dzia∏ania wa˝ne
z punktu widzenia interesu ogólnospo∏ecznego, jak równie˝ wzrostu makroekonomicznego. Strategia Wspólnego Wzrastania, jako immanentny warunek rozwoju banku, uwzgl´dnia tak˝e koniecznoÊç realizacji potrzeb klientów, szczególnie
indywidualnych oraz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. W wyniku realizacji tak
postawionych celów banki stajà si´ wa˝nym czynnikiem tworzenia tzw. dobrobytu
spo∏ecznego (ang. social welfare).
Jako praktyczny przyk∏ad realizacji takiej strategii dr R. Jagie∏∏o wskaza∏
na dzia∏alnoÊç powo∏anego w 1956 roku Council of Europe Development Bank
(CEB). G∏ównym celem tego mi´dzynarodowego banku z siedzibà w Pary˝u jest
realizacja funkcji wa˝nych z perspektywy ca∏ego spo∏eczeƒstwa, a nie przes∏anek
czysto komercyjnych. Prezes BGK A. Dorosz wskaza∏ na wspó∏prac´ Banku Gospodarstwa Krajowego z CEB w zakresie finansowania programów rozwoju budownictwa mieszkaniowego w ramach programu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Dr R. Jagie∏∏o podkreÊli∏ natomiast fakt, i˝ banki w Polsce podejmujà
wcià˝ zbyt wàskà wspó∏prac´ z ponadnarodowymi instytucjami finansowymi (m.in.
Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny) w celu realizacji wa˝nych spo∏ecznie programów. Wed∏ug prezesa BGK A. Dorosza Strategia
Wspólnego Wzrastania tworzy przes∏anki dla pomyÊlnego funkcjonowania „banków niszowych”. W tym kontekÊcie BGK bardzo cz´sto realizuje zadania niekomercyjne, ale wa˝ne z punktu widzenia interesu spo∏ecznego. Z uwagi na ograniczone zasoby finansowe bud˝etu paƒstwa oraz komercyjnego charakteru
funkcjonowania BGK, perspektyw´ rozwoju wspó∏pracy tego banku z instytucjami
ponadnarodowymi nale˝y uznaç za szczególnie po˝àdanà.

2. Problemy rozwoju sektora przedsi´biorstw
Drugim blokiem tematycznym, poruszonym na konferencji, by∏a problematyka
rozwoju sektora przedsi´biorstw. Prelegenci zwracali szczególnà uwag´ na uwarunkowania rozwoju sektora MSP w Polsce, rozwa˝ajàc zarówno ograniczenia
finansowe (np. dost´p do kapita∏u, brak planowania finansowego, niedostateczne
zabezpieczenia zaciàganych kredytów), jak i pozafinansowe (dost´p do informacji
o kontrahentach, wspó∏praca z bankami i oÊrodkami naukowymi, wp∏yw polityki
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gospodarczej czy te˝ relatywnie niski wskaênik prze˝ywalnoÊci nowo powstajàcych przedsi´biorstw).
Kilka opracowaƒ naukowych i wystàpieƒ uczestników, w tym prezesa A. Dorosza z Banku Gospodarstwa Krajowego, poÊwi´cono funduszom por´czeƒ kredytowych. W wystàpieniach tych lokalne i regionalne fundusze por´czeniowe
oraz Fundusz Por´czeƒ Unijnych by∏y wskazywane jako panaceum na trudnoÊci
przedsi´biorstw z segmentu MSP w pozyskiwaniu kredytów bankowych, wynikajàce z braku czy te˝ niedostatecznych zabezpieczeƒ.
Jako drugi warunek rozwoju sektora MSP wskazywano zmian´ polityki
dost´pu do informacji. Znamienne w tej kwestii by∏y wypowiedzi prezesa Zwiàzku
Banków Polskich K. Pietraszkiewicza oraz przedstawicieli Biura Informacji Kredytowej SA, którzy odnieÊli si´ do braku zrozumienia dla tej kwestii ze strony
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz nowych inicjatyw prawnych w tym zakresie, które mogà spowodowaç bezpowrotnà utrat´ szeregu informacji o klientach banków. PodkreÊlano przy tym, i˝ u∏atwiony dost´p do informacji b´dzie s∏u˝y∏ nie tylko bankom, ale przede wszystkim przedsi´biorstwom,
umo˝liwiajàc eliminacj´ zatorów p∏atniczych oraz zmniejszajàc zagro˝enie wystàpienia problemów finansowych w poszczególnych przedsi´biorstwach.
Kwestia wspó∏pracy przedsi´biorstw z bankami i oÊrodkami naukowymi
by∏a szczególnie podnoszona przez prof. dr hab. A. Bielawskà, która na podstawie w∏asnych badaƒ stwierdzi∏a, ˝e kooperacja banków z ma∏ymi i Êrednimi przedsi´biorstwami nie uk∏ada si´ dobrze m.in. dlatego, i˝ przedsi´biorstwa te w dalszym ciàgu nie sà traktowane przez banki jako pe∏noprawni partnerzy.
Prelegenci zwrócili tak˝e uwag´ na podobne problemy we wspó∏pracy przedsi´biorstw z oÊrodkami naukowymi i uczelniami. W wi´kszoÊci przypadków wspó∏praca ta dotyczy jedynie rozwiàzywania konkretnych problemów finansowych
lub prawnych z ca∏kowitym pomini´ciem badaƒ podstawowych czy rozwiàzaƒ
systemowych. Zdaniem uczestników konferencji (m.in. dr P. Russela w wystàpieniu poÊwi´conym regulacjom prawnym, dotyczàcym leasingu) tak˝e nielogiczna
i zmienna polityka gospodarcza paƒstwa nie wspiera rozwoju przedsi´biorczoÊci
w Polsce. Wszystkie powy˝sze przeszkody i utrudnienia powodujà jednak bardzo
niskà ˝ywotnoÊç nowopowstajàcych przedsi´biorstw, która jak wskaza∏a prof. dr
hab. A. Bielawska jest prawie dwukrotnie ni˝sza ni˝ w starych krajach Unii Europejskiej.
Drugi aspekt z zakresu finansów przedsi´biorstw, jaki by∏ podnoszony
przez prelegentów, to kwestia optymalizacji struktury kapita∏u. Z wielu opracowaƒ naukowych i wystàpieƒ wyp∏ywa∏ wniosek, i˝ to dost´pnoÊç kapita∏u – a nie
jego koszt – decyduje, jakie êród∏o zostanie wybrane przez przedsi´biorstwo. W Êwietle prezentowanych wyników badaƒ okazuje si´, i˝ ma∏e i Êrednie przedsi´bior-
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stwa, a zw∏aszcza mikroprzedsi´biorstwa, w ponad 70% finansujà swojà dzia∏alnoÊç z kapita∏ów w∏asnych. Trudno zatem mówiç o wzroÊcie zatrudnienia w przedsi´biorstwie czy o wzroÊcie produkcji, jeÊli tylko kapita∏ w∏asny ma byç podstawà rozwoju przedsi´biorstwa. Uczestnicy doszli tym samym do wniosku, i˝ z powodu
braku swobodnego wyboru êróde∏ finansowania nie mo˝na mówiç o minimalizacji Êredniego wa˝onego kosztu kapita∏u. Koszt ten bowiem jest jedynie uzale˝niony od kosztu dost´pnego kapita∏u.

3. John Maynard Keynes – polemika z teorià
Trzecim nurtem konferencji by∏a polemika z teorià Keynesa. To inspirujàce i sk∏aniajàce do dyskusji zagadnienie zosta∏o zapoczàtkowane wystàpieniem prof. dr
hab. R. Szewczyka, który w krytyczny sposób odniós∏ si´ do takich aspektów tej
teorii, jak: wiara w produkcj´, pieniàdz i zatrudnienie, podejÊcie podmiotowe
i przedmiotowe w równaniu dochodu narodowego, paradoks roli importu w gospodarce czy te˝ znaczenie efektów mno˝nikowych. W dyskusji, która mia∏a nast´pnie miejsce, zarówno obroƒcy, jak i przeciwnicy teorii Keynesa podkreÊlali, i˝
tak jak ka˝da teoria, równie˝ teoria Keynesa musi byç ograniczona. Gospodarka
jest bowiem na tyle skomplikowana i z∏o˝ona, ˝e ogarni´cie wszystkich czynników determinujàcych jà nie jest mo˝liwe. Je˝eli chcemy tworzyç jakàkolwiek teori´, to musi byç ona oparta na dokonanych za∏o˝eniach. Szczególnie du˝e kontrowersje wzbudzi∏a rola importu w teorii Keynesa. Zdaniem uczestników
konferencji Keynes nie kwestionowa∏ jednak wymiany mi´dzynarodowej, a pos∏ugiwanie si´ przez niego nadwy˝kà w handlu zagranicznym zamiast osobno eksportem i importem Êwiadczy o tym, ˝e dostrzega∏ on pozytywny wp∏yw importu
na gospodark´. Prelegenci uznali jednak, ˝e ˝adna teoria nie stanowi gotowej recepty na problemy gospodarcze, a jedynie drogowskaz, w którym kierunku mo˝na podà˝aç. PodkreÊli∏ to w swoim wystàpieniu prof. dr hab. S. Flejterski stwierdzajàc, i˝ praktycy nie szukajà rozwiàzania codziennych problemów w teoriach,
ale traktujà je jako zaledwie wyznacznik przy podejmowaniu decyzji. Zdaniem prelegentów niepodwa˝alnà zaletà teorii Keynesa jest jednak fakt, i˝ sta∏a si´ ona
êród∏em nowych nurtów ekonomicznych i to zarówno nurtów b´dàcych jej kontynuacjà, jak i ca∏kowitym zaprzeczeniem.

4. Nowe kierunki kszta∏cenia ekonomistów
Ostatnim, czwartym nurtem, który zosta∏ podj´ty na konferencji, by∏a kwestia
nowych kierunków kszta∏cenia ekonomistów. Jako pierwsza zagadnienie to poru-
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szy∏a prof. dr hab. A. Bielawska, mówiàc o problemach w relacjach pomi´dzy
oÊrodkami naukowymi, badawczymi a przedsi´biorstwami. Zaznaczy∏a przy tym
koniecznoÊç zwi´kszenia roli edukacji i szkoleƒ z zakresu przedsi´biorczoÊci stwierdzajàc, i˝ wy˝szy poziom edukacji w∏aÊcicieli mikroprzedsi´biorstw zdecydowanie
zwi´ksza wskaênik prze˝ywalnoÊci takiego przedsi´biorstwa.
Najistotniejszy problem zwiàzany z nowymi kierunkami kszta∏cenia ekonomistów, jaki zosta∏ poruszony na konferencji, to standaryzacja programów nauczania. W swoim wystàpieniu prof. dr hab. M. Zaleska zaprezentowa∏a projekt
standardów na kierunku finanse i bankowoÊç, który opracowa∏a jako ekspert powo∏any przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Podczas dyskusji nad tym
zagadnieniem wszyscy uczestnicy zgodzili si´, i˝ stworzenie elastycznych i przejrzystych programów nauczania b´dzie najwi´kszym wyzwaniem dla uczelni ekonomicznych w czasie kolejnych kilkunastu miesi´cy. Zdaniem prelegentów nowa
ustawa o szkolnictwie wy˝szym daje szerokie mo˝liwoÊci wspó∏pracy mi´dzy uczelniami, które nale˝ycie wykorzystane pozwolà na stworzenie programów nauczania, uwzgl´dniajàcych nieustajàce zmiany w obszarze finansów krajowych, jak
i mi´dzynarodowych, przez co zostanie zapewniony praktyczny charakter kszta∏cenia przysz∏ych ekonomistów.
Wa˝nym aspektem poruszonym przez prof. dr hab. K. Jajug´ sà nowe obszary do zagospodarowania w zakresie programów kszta∏cenia, do których nale˝à
np. kszta∏cenie rzeczoznawców majàtkowych czy te˝ wzrost znaczenia finansów
osobistych oraz finansów behawioralnych, uwzgl´dniajàcych elementy kulturowe,
a nawet psychologi´ lub neurofizjologi´. Oprócz szans rozwoju kszta∏cenia ekonomistów w Polsce podczas dyskusji omówiono obawy licznych prelegentów zwiàzane w szczególnoÊci z wprowadzonà przez ustaw´ o szkolnictwie wy˝szym mo˝liwoÊcià otwierania filii przez uczelnie zagraniczne w Polsce. Na t´ konkurencj´
uczelni zagranicznych, jak zaznaczono na konferencji, musi zostaç zwrócona szczególna uwaga, a jedynà skutecznà formà obrony b´dzie sta∏e zwi´kszanie jakoÊci
kszta∏cenia.
Podsumowujàc trzydniowe obrady i bioràc pod uwag´, ˝e w konferencji obok
pracowników nauki uczestniczyli przedstawiciele banków i instytucji finansowych dzia∏ajàcych w Polsce, wyra˝ono nadziej´, ˝e formu∏owane na sympozjum
wnioski i postulaty znajdà odzwierciedlenie w rzeczywistoÊci, przyczyniajàc si´
do poprawy warunków funkcjonowania sektora finansowego oraz sektora przedsi´biorstw w strukturach Unii Europejskiej.
dr Robert Jagie∏∏o
dr Jan KoleÊnik
dr Emil Âlàzak

CZ¢Âå DRUGA

ARTYKU¸Y PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

Mariusz Zygierewicz
Zwiàzek Banków Polskich

Przeszkody rozwoju bankowoÊci transgranicznej
w Unii Europejskiej
1. Wprowadzenie
W marcu 2000 roku Unia Europejska przyj´∏a swój najwa˝niejszy obecnie program spo∏eczno-gospodarczy – Strategi´ Lizboƒskà. Podstawowym przes∏aniem
tego programu by∏o uczynienie z Unii Europejskiej wiodàcej gospodarki Êwiata
do 2010 roku i tym samym zdystansowanie pozycji Stanów Zjednoczonych. Realizacji tego ambitnego przedsi´wzi´cia mia∏o s∏u˝yç podejmowanie dzia∏aƒ regulacyjnych, dla lepszego wykorzystania potencja∏u Unii Europejskiej. Dzia∏ania mia∏y byç prowadzone w kilku kluczowych obszarach. WÊród nich znajdowa∏y si´
takie, jak liberalizacja i integracja rynków, których proces tworzenia wspólnego
rynku dotknà∏ dotychczas tylko w niewielkim stopniu (dotyczy to m.in. us∏ug finansowych), a tak˝e rozwój przedsi´biorczoÊci (czemu s∏u˝yç mia∏ np. ∏atwiejszy
dost´p do kapita∏u). Wymienienie tych dzia∏aƒ wskazywa∏o na znaczenie, jakie
przywiàzywano w Strategii Lizboƒskiej do rozwoju rynku us∏ug finansowych –
w tym bankowego.
Potrzeba wi´kszej liberalizacji rynku us∏ug bankowych wynika z przeprowadzonych analiz wskazujàcych na wysoki stopieƒ rozdrobnienia lokalnych rynków
finansowych i na brak urzeczywistnienia koncepcji jednolitego europejskiego
rynku na tym obszarze. Stworzenie jednolitego rynku pozwoli∏oby na podniesienie efektywnoÊci Êwiadczenia us∏ug przez ten sektor gospodarki, powodujàc obni˝enie kosztów tych us∏ug dla klientów, zwi´kszenie ich dost´pnoÊci, wzrost konkurencji na rynku us∏ug bankowych oraz popraw´ jakoÊci wykonywanych us∏ug.
Osiàgni´ciu tego celu mia∏o s∏u˝yç wprowadzenie licznych zmian regulacyjnych.
W praktyce jednak post´p odnotowany w tym zakresie po up∏ywie po∏owy okresu
przewidzianego na realizacj´ ca∏ej Strategii Lizboƒskiej jest zdecydowanie niewystarczajàcy. Nast´puje wzrost integracji sektora bankowego w Unii Europejskiej,
ale dotyczy on g∏ównie rynku hurtowego. Na rynku us∏ug bankowych dla klientów indywidualnych nadal nie mo˝na mówiç o istotnym post´pie w tworzeniu
jednolitego rynku. Zakres us∏ug bankowych Êwiadczonych w sposób transgraniczny jest obecnie jeszcze niewielki, mimo i˝ bankowoÊç internetowa uzyskuje
coraz szerszà akceptacj´ publicznà. Jednak nadal Êwiadczenie us∏ug bezpoÊred-
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nich, z fizycznym kontaktem klienta z instytucjà bankowà jest zdecydowanie dominujàcym kana∏em dystrybucji us∏ug bankowych. W 2002 roku udzia∏ oddzia∏ów banków zagranicznych w rynku us∏ug bankowych w Unii Europejskiej osiàgnà∏ poziom ok. 15%1. Wzrost odnotowany w tym zakresie w ostatnich latach
równie˝ jest nieznaczny. Od 1998 roku wzrost ten wyniós∏ w granicach 3 pkt.
proc.2 Tak nieznaczàcy post´p zosta∏ dokonany w warunkach nast´powania wyraênych procesów globalizacji na ca∏ym Êwiecie oraz w innych dziedzinach gospodarki w Unii Europejskiej. Nale˝y równie˝ przypomnieç, ˝e brak szerszej integracji nast´powa∏ w okresie, w którym wi´kszoÊç cz∏onków Unii Europejskiej
wprowadzi∏o t´ samà walut´ – euro.
W celu osiàgni´cia wi´kszego post´pu w tworzeniu jednolitego rynku niezb´dne jest podj´cie kolejnych przedsi´wzi´ç regulacyjnych. Jednak ich kszta∏t
powinien byç uzale˝niony od przeprowadzenia wczeÊniejszej analizy przyczyn
rozdrobnienia rynku us∏ug bankowych w Unii Europejskiej – zw∏aszcza przeszkód istniejàcych w zakresie rozwoju bankowoÊci transgranicznej. Z tego wzgl´du
zagadnieniu identyfikacji barier w regulacjach Unii Europejskiej poÊwi´cone jest
niniejsze opracowanie. Stanowi ono swoisty wk∏ad do publicznej dyskusji na ten
temat, zapoczàtkowanej zapytaniem w tej sprawie Komisji Europejskiej w kwietniu
2005 roku3.
W niniejszym opracowaniu zasadnicza uwaga zostanie skoncentrowana na
kwestii istniejàcych przeszkód w realizacji procesów fuzji i przej´ç mi´dzy bankami majàcymi siedzib´ w ró˝nych krajach cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz
przeszkód w Êwiadczeniu us∏ug bankowych klientom zamieszka∏ym w jednym
kraju cz∏onkowskim przez bank majàcy siedzib´ w innym kraju Unii Europejskiej (bankowoÊç transgraniczna). Proces umi´dzynarodowienia Êwiadczenia us∏ug
bankowych w Unii Europejskiej zosta∏ formalnie znacznie uproszczony po wprowadzeniu w UE systemu jednolitego paszportu bankowego, pozwalajàcego na
stosowanie uproszczonych procedur przy otwieraniu oddzia∏ów i przedstawicielstw
przez bank majàcy siedzib´ w jednym kraju UE na terytorium innego kraju
cz∏onkowskiego UE. Praktyka ostatnich lat wskazuje jednak, ˝e najwi´ksze zmiany
na rynku us∏ug bankowych danego kraju sà wynikiem post´powania procesu
fuzji i przej´ç na rynku mi´dzynarodowym. Penetracja nowego rynku poprzez
otwieranie oddzia∏ów lub prowadzenie dzia∏alnoÊci bez posiadania jednostki banku
w innym kraju jest najcz´Êciej o wiele mniej skuteczna. Stàd te˝ identyfikacja
barier b´dzie odnosiç si´ przede wszystkim do przeszkód istniejàcych w zakresie
1
2
3

Financial Services Action Plan: Progress and Prospects, Expert Group on Banking, May 2004, s. 6.
Report on EU banking structure, European Central Bank, November 2004, s. 10.
Obstacles to cross-border mergers and acquisitions in financial sector, DG Internal Market and Services, April 2005.
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fuzji i przej´ç na rynku bankowym, gdy˝ majà one tak du˝e znaczenie dla tworzenia jednolitego rynku us∏ug bankowych i zwi´kszenia znaczenia firm zagranicznych na rynkach lokalnych.

2. Rodzaje barier rozwoju bankowoÊci mi´dzynarodowej
Poj´cie przeszkody czy te˝ bariery rozwoju bankowoÊci transgranicznej mo˝e byç
bardzo szeroko rozumiane. Za przeszkody b´dà w tym miejscu uznawane czynniki, które powodujà, ˝e proces po∏àczeƒ kapita∏owych banków jest faktycznie
niemo˝liwy lub jest bardzo trudny do zrealizowania w praktyce bàdê te˝ jest on
mniej atrakcyjny, bardziej kosztowny lub bardziej skomplikowany ni˝ analogiczny proces realizowany w przypadku ∏àczenia si´ dwóch instytucji finansowych,
majàcych siedzib´ w tym samym kraju. G∏ówna uwaga zostanie przy tym skoncentrowana na kwestiach o charakterze regulacyjnym oraz sposobie prowadzenia
faktycznej polityki gospodarczej w poszczególnych krajach cz∏onkowskich. Pomini´ta zostanie natomiast problematyka uwarunkowaƒ kulturowych, j´zykowych,
spo∏ecznych istniejàcych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej i majàcych
tak˝e oddzia∏ywanie na proces fuzji i przej´ç w innych dziedzinach gospodarki.
Przedmiotem niniejszej analizy nie b´dà te˝ uwarunkowania makroekonomiczne
oraz sytuacja sektora bankowego istniejàca w krajach Unii Europejskiej.
Bariery istniejàce w Unii Europejskiej mo˝na próbowaç grupowaç w kilku
zasadniczych kategoriach. Za kluczowe obszary mo˝na uznaç:
1) kwestie nadzorcze,
2) gwarantowanie depozytów bankowych,
3) pozosta∏e zagadnienia prawne, w tym kwestie podatkowe.

2.1. Kwestie nadzorcze
Regulacje Unii Europejskiej – obowiàzujàce w zakresie sprawowania nadzoru
nad instytucjami finansowymi, a nad bankami w szczególnoÊci – pozostajà zró˝nicowane i okreÊlane lokalnie w ka˝dym kraju cz∏onkowskim. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e problem sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami finansowymi
jest jednà z zasadniczych przeszkód ograniczajàcych proces fuzji i przej´ç w sektorze bankowym. Szeroko rozumiana problematyka sieci bezpieczeƒstwa nad
sektorem bankowym jest generalnie pozostawiona w∏adzom lokalnym.
Fundamentalnà kwestià jest istnienie wspomnianej ju˝ zasady jednolitego
paszportu w odniesieniu do wykonywania przez bank czynnoÊci bankowych na
terenie innego kraju cz∏onkowskiego UE. Jednak automatyzm ten nie odnosi si´
do przej´ç i fuzji mi´dzynarodowych w sektorze bankowym. Zgodnie z regulacja-
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mi krajowymi bank musi uzyskaç zgod´ lokalnego nadzoru bankowego na wykonywanie praw z akcji w przypadku przekroczenia okreÊlonego poziomu udzia∏u
akcji posiadanych przez bank w ca∏oÊci kapita∏u akcyjnego banku lokalnego.
W przypadku przej´ç lub fuzji zawsze dochodzi do sytuacji wymagajàcej uzyskania przez bank przejmujàcy zgody nadzoru bankowego na faktyczne przeprowadzenie operacji. W UE jest realizowana przejrzysta polityka dotyczàca okreÊlenia sytuacji, kiedy bank musi uzyskaç zgod´ na obj´cie znacznego pakietu
akcji przejmowanego banku. Brakuje jednak takiej przejrzystoÊci ju˝ w odniesieniu do kryteriów, które bank musi spe∏niç, aby uzyskaç zgod´ na wykonywanie
praw z akcji. Ten obszar pozostaje domenà samodzielnej polityki nadzoru bankowego. W wielu przypadkach kryteria udzielania zgody sà zró˝nicowane i nie
zawsze sà one przejrzyste dla banku ubiegajàcego si´ o takà zgod´. Kryteria te
mogà zale˝eç od wielu szczegó∏owych czynników, ale przede wszystkim sà wynikiem faktycznej polityki licencyjnej, prowadzonej w danym kraju. Bardzo cz´sto
majà one oficjalnie charakter bardzo ogólny, co wynika z wdro˝enia w regulacjach krajowych zapisów art. 16 dyrektywy 2000/12/EC (tzw. drugiej dyrektywy
bankowej). Sama treÊç dyrektywy nie stanowi bariery rozwoju bankowoÊci mi´dzynarodowej, ale ju˝ sposób wdro˝enia tych przepisów w ustawodawstwie krajowym mo˝e staç si´ takà przeszkodà. Przyk∏adowo w prawie w∏oskim zawarto
zapis, ˝e nadzór bankowy mo˝e odmówiç zgody na fuzj´ lub zakup znacznego pakietu akcji tylko z powodu obaw dotyczàcych rozsàdnego i rozwa˝nego zarzàdzania bankiem. Nie ma natomiast w tym akcie prawnym mowy o dyskryminacji,
w zale˝noÊci od narodowoÊci nabywcy banku. Sà jednak znane przypadki, w których w ramach prowadzenia takiej polityki podmioty zagraniczne sà wyraênie dyskryminowane. Najnowszym przyk∏adem uprawiania wspomnianej polityki sà
w∏aÊnie W∏ochy, w których dwie ostatnie próby obj´cia znaczàcego pakietu akcji
banków lokalnych przez banki zagraniczne cechowa∏y si´ ogromnymi trudnoÊciami
dla tych ostatnich, a jedna z prób zakoƒczy∏a si´ niepowodzeniem, mimo wczeÊniejszego posiadania przez bank zagraniczny mniejszoÊciowego pakietu udzia∏ów
w kapitale banku w∏oskiego.
Inny przyk∏ad istnienia faktycznych przeszkód prawnych w tym obszarze
stanowi brak wyznaczonego czasu na wyra˝enie opinii przez lokalny nadzór bankowy. W praktyce mo˝e to oznaczaç celowe przed∏u˝anie post´powania, aby w ten
sposób zniech´ciç potencjalnego inwestora do przejmowania innego banku. Takie
przed∏u˝ajàce si´ post´powanie powoduje te˝ wzrost kosztów operacji zmiany g∏ównego w∏aÊciciela banku.
Kolejnà przeszkodà rozpoznawanà przez banki komercyjne jest stosowanie
nieformalnej zasady, ˝e wi´kszoÊciowy akcjonariusz zagraniczny nie mo˝e posiadaç wi´kszego udzia∏u procentowego udzia∏ów w bankach systemowo wa˝nych

Przeszkody rozwoju bankowoÊci transgranicznej w Unii Europejskiej

27

dla gospodarki ni˝ maksymalny pu∏ap wyznaczony przez nadzór bankowy. Pu∏ap
ten zresztà jest okreÊlany na ró˝nym poziomie. Mo˝e to byç zaledwie 50% lub
te˝ powy˝ej 80% kapita∏u w∏asnego banku lokalnego. Dzi´ki stosowaniu tego
rozwiàzania nadzorcy mogà wymusiç na wi´kszoÊciowym akcjonariuszu notowanie
akcji banku na lokalnym rynku publicznym. Jest to rozwiàzanie korzystne dla
lokalnego rynku kapita∏owego i dla mniejszoÊciowych akcjonariuszy banku, ale
z punktu widzenia wy∏àcznie wi´kszoÊciowego akcjonariusza zagranicznego takie
rozstrzygni´cie wià˝e si´ z koniecznoÊcià ponoszenia dodatkowych kosztów zwiàzanych ze spe∏nianiem wszystkich wymogów spó∏ki dopuszczonej do publicznego
obrotu (przede wszystkim zwiàzane z obowiàzkami regularnego raportowania
danych na gie∏d´). Jako przyk∏ad stosowania takiej polityki wskazywana jest
Polska, gdzie nadzór bankowy w drodze specjalnych umów akceptuje tylko okreÊlony poziom zaanga˝owania kapita∏owego akcjonariusza wi´kszoÊciowego w tych
bankach lokalnych, które majà istotne znaczenie dla polskiego rynku finansowego.
Trzeba jednak zaznaczyç, ˝e stosowanie omawianego podejÊcia nie uniemo˝liwia
procesu fuzji i przej´ç w skali mi´dzynarodowej (Polska z du˝ym udzia∏em kapita∏u
zagranicznego w bankowoÊci jest dobrym tego przyk∏adem), lecz powoduje dodatkowe koszty funkcjonowania kilku podmiotów gospodarczych w ramach jednej
grupy kapita∏owej.
Innà wa˝nà kwestià, którà muszà braç pod uwag´ banki przy podejmowaniu
decyzji o zakupie banku zagranicznego jest ˝àdanie nadzoru kraju, w którym
dzia∏a przejmowany bank, aby w przysz∏oÊci ten bank nie zosta∏ przekszta∏cony
w oddzia∏ banku przejmujàcego. Zgodnie z warunkami zgody przej´ty bank ma
funkcjonowaç jako odr´bna jednostka zale˝na. KoniecznoÊç podporzàdkowania
si´ takiemu wymaganiu jest niekiedy niezgodna z kulturà korporacyjnà banku
przejmujàcego, a ponadto powoduje znów wy˝sze koszty dzia∏ania banku w przysz∏oÊci, z racji istnienia chocia˝by ni˝ej wskazanych obowiàzków sprawozdawczych.
W∏aÊnie obowiàzki sprawozdawcze banków na rzecz nadzoru bankowego
stanowià kolejnà barier´. W przypadku posiadania przez bank oddzia∏ów w innych
krajach cz∏onkowskich bank przygotowuje cykliczne sprawozdania finansowe tylko
dla potrzeb nadzorcy dzia∏ajàcego w kraju, w którym znajduje si´ siedziba banku.
W przypadku przej´cia wi´kszoÊciowego pakietu akcji banku lokalnego przez bank
zagraniczny, bank lokalny ma nadal obowiàzek raportowania swoich wyników
finansowych tak˝e do lokalnego nadzorcy. Ten obowiàzek istnieje nawet wówczas, gdy bank zagraniczny jest wy∏àcznym w∏aÊcicielem banku lokalnego. Obowiàzek sprawozdawczy wynika z potrzeb nadzorcy lokalnego w zakresie zapewnienia bezpieczeƒstwa systemu bankowego na danym rynku, co z punktu widzenia
interesów konkretnego kraju nale˝y uznaç za rozwiàzanie racjonalne, zw∏aszcza
gdy udzia∏ kapita∏u zagranicznego w bankowoÊci tego kraju jest du˝y. Jednak
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z punktu widzenia interesów banku zagranicznego oznacza to multiplikacj´ obowiàzków sprawozdawczych i jest uznawane za barier´ rozwoju bankowoÊci transgranicznej4.
Jednak nie tylko sam fakt istnienia obowiàzku przedk∏adania okresowych
sprawozdaƒ finansowych do nadzorcy budzi kontrowersje wÊród banków. Jeszcze
wi´kszà irytacj´ wywo∏uje wysoki stopieƒ zró˝nicowania wymogów sprawozdawczych, stosowanych przez poszczególnych nadzorców. W praktyce ka˝dy nadzór
bankowy wymaga innego zakresu danych i sposobu ich raportowania. Wspó∏czeÊnie istnienie tak du˝ego zró˝nicowania obowiàzków jest tym bardziej niezrozumia∏e, ˝e od poczàtku 2005 roku banki w Unii Europejskiej majà obowiàzek
sporzàdzania swoich skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych zgodnie z Mi´dzynarodowymi Standardami RachunkowoÊci (MSR). W zakresie sporzàdzania
sprawozdaƒ jednostkowych przez banki istnieje jednak nadal ogromne zró˝nicowanie praw i wymogów w poszczególnych krajach cz∏onkowskich Unii Europejskiej. W niektórych krajach banki majà obowiàzek sporzàdzania sprawozdaƒ
indywidualnych zgodnie z MSR, w innych krajach banki majà prawo przygotowania sprawozdaƒ w taki sposób (np. w Polsce), w innych jeszcze krajach istnieje
ca∏kowity zakaz sporzàdzania przez banki indywidualnych sprawozdaƒ finansowych zgodnie z MSR (np. w Niemczech, we Francji). W konsekwencji, mimo podejmowania prób harmonizacji tej kwestii na forum Unii Europejskiej, dzia∏anie
takie odnios∏o dotychczas tylko po∏owiczny efekt. Harmonizacjà obj´te zosta∏y
zasady sporzàdzania sprawozdaƒ skonsolidowanych, jednak w zakresie sprawozdaƒ indywidualnych istniejà ogromne ró˝nice w sposobach ich przygotowywania.
Dodatkowo, wprowadzeniu MSR nie towarzyszy∏o ujednolicenie formy prezentacji danych w sprawozdaniach nie tylko w skali mi´dzynarodowej, ale tak˝e na
szczeblach krajowych. Ten brak harmonizacji musia∏ uwidoczniç si´ w utrzymujàcych si´ ró˝nicach w zasadach przekazywania przez banki informacji finansowych dla nadzorów dzia∏ajàcych w ró˝nych krajach.
W ostatnim okresie Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS)
podjà∏ pierwsze prace na rzecz harmonizacji sprawozdaƒ finansowych. Jednak
dotychczasowe wyniki tych prac nie sà jeszcze zadawalajàce dla sektora bankowego. Przede wszystkim próba ujednolicenia zasad sprawozdawczoÊci banków
zakoƒczy∏a si´ zebraniem wszystkich doÊwiadczeƒ stosowanych przez 25 nadzorów krajowych. CEBS nie zaproponowa∏ natomiast jednego standardu, który stanowi∏by zrewidowanà wersj´ ró˝nych propozycji przedk∏adanych przez poszczególne kraje. Po drugie, dzisiaj CEBS nie ma dostatecznych prerogatyw, aby móc
4

Stosowanie tej zasady zosta∏o ostatnio potwierdzone w Wytycznych Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych, dotyczàcych wspó∏pracy mi´dzy nadzorcà konsolidujàcym i nadzorcà kraju
goszczàcego z dnia 8 lipca 2005 r.
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zaproponowaç rozwiàzanie, które zostanie przyj´te przez wszystkie kraje cz∏onkowskie. Propozycja wypracowana przez CEBS mo˝e byç akceptowana przez
ka˝dy z krajowych nadzorów bankowych, ale ˝aden z nadzorców nie ma obowiàzku jego stosowania. Ten nadal niedostateczny poziom harmonizacji b´dzie
nadal stanowi∏ barier´ rozwoju bankowoÊci transgranicznej w Unii Europejskiej.
Kwestia zwielokrotnienia sprawozdawczoÊci stanowi tylko jeden z istotnych przyk∏adów szerszego problemu – relacji mi´dzy nadzorem kraju, w którym
jest siedziba banku przejmujàcego i nadzorem kraju, w którym znajduje si´ bank
przejmowany. Zasady wspó∏pracy mi´dzy tymi podmiotami nie sà dostatecznie
uregulowane na szczeblu Unii Europejskiej. Zakres wspó∏pracy mi´dzy poszczególnymi instytucjami nadzorczymi bywa najcz´Êciej ustalany w drodze dwustronnych porozumieƒ bez istnienia jakiegokolwiek wzorca zasad wspó∏dzia∏ania na
szczeblu unijnym. Nie ma okreÊlonych przepisów dotyczàcych zasad odpowiedzialnoÊci poszczególnych nadzorów w przypadku istnienia firm transgranicznych.
Jedynym wyjàtkiem w tym zakresie jest sprawowanie nadzoru uzupe∏niajàcego
nad instytucjami finansowymi, wchodzàcymi w sk∏ad konglomeratu finansowego
(w Polsce wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku, stanowiàcej wdro˝enie dyrektywy 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w tej
sprawie). Dopiero w fazie konsultacji znajdujà si´ Wytyczne Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych dotyczàce wspó∏pracy mi´dzy nadzorcà konsolidujàcym i nadzorcà kraju goszczàcego.
Ten brak ujednolicenia trybu nadzoru na terenie Unii Europejskiej powoduje, ˝e banki majàce zale˝ne podmioty finansowe za granicà sà zmuszone do
wielokrotnego sprawozdawania podobnych informacji do instytucji nadzorczych
w ró˝nych krajach. Ka˝dy bowiem nadzorca stara si´ o wype∏nienie w mo˝liwie
najlepszy sposób swej roli gwaranta bezpieczeƒstwa systemu bankowego na
rynku lokalnym. Natomiast ˝adna instytucja nie ma prawa ani mo˝liwoÊci oceny podmiotu nadzorowanego z punktu widzenia jego dzia∏alnoÊci na jednolitym
rynku unijnym. Ponadto powstaje pytanie, czy zapewnienie bezpieczeƒstwa na
wspólnym rynku unijnym oznacza zawsze dbanie o bezpieczeƒstwo na ka˝dym
rynku lokalnym. Ten brak wizji wspólnego nadzoru lub przynajmniej zasad jego
koordynacji powoduje istnienie wa˝nej praktycznej bariery zniech´cajàcej do rozwoju bankowoÊci mi´dzynarodowej. Tworzenie podstaw jednolitego rynku wymusza dokonanie post´pu w zakresie sprawowania nadzoru nad instytucjami finansowymi w Unii Europejskiej.
Z instytucjà nadzoru nad dzia∏alnoÊcià banków wià˝e si´ jeszcze jeden
istotny problem – kszta∏t obowiàzujàcych regulacji ostro˝noÊciowych. Nak∏adanie
wymogów kapita∏owych odr´bnie na ka˝dy bank b´dàcy cz∏onkiem grupy kapita∏owej powoduje negatywne konsekwencje dla banków. Polegajà one z jednej
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strony na potrzebie przyporzàdkowania kapita∏u do poszczególnych instytucji,
z drugiej natomiast – powodujà ograniczenia mo˝liwoÊci ekspansji dzia∏alnoÊci
spó∏ek-córek. W efekcie banki posiadajàce za granicà wy∏àcznie oddzia∏y majà
wi´ksze mo˝liwoÊci rozwoju dzia∏alnoÊci biznesowej (limity pojedynczych zaanga˝owaƒ sà znacznie wi´ksze) przy jednoczeÊnie ni˝szych wymogach kapita∏owych
w zakresie ich alokowania w poszczególnych cz´Êciach grupy finansowej.
Zdaniem wielu banków takie przyporzàdkowanie kapita∏u stoi w sprzecznoÊci z faktycznymi nowoczesnymi zasadami zarzàdzania ryzykiem w banku. Tymczasem strony nadzory bankowe – nie bez racji – uwa˝ajà, ˝e rezygnacja z przyporzàdkowania kapita∏u na bazie indywidualnego banku mo˝e prowadziç do
obni˝enia stabilnoÊci sektora bankowego w danym kraju. Jednak – podobnie jak
w przypadku niektórych przepisów o rachunkowoÊci – istnienie licznych narodowych wy∏àczeƒ (oko∏o 140) w projekcie dyrektywy dotyczàcej wymogów kapita∏owych b´dzie powodowaç tak˝e w przysz∏oÊci istnienie nierównych zasad okreÊlania kapita∏ów w poszczególnych krajach UE. W przypadku dzia∏alnoÊci prowadzonej
przez grup´ bankowà w kilku krajach poprzez lokalne banki zale˝ne regulacje
wszystkich tych paƒstw b´dà musia∏y byç stosowane przez grup´ banków. Stosowanie zaawansowanych metod wyliczania kapita∏u b´dzie utrudnione ze wzgl´du
na posiadanie ró˝nych baz danych historycznych i tym samym niemo˝liwe b´dzie
zastosowanie jednego modelu wyliczeƒ wielkoÊci ryzyka i wymogów kapita∏owych dla ca∏ej grupy.
Ró˝nice mi´dzy prawodawstwem poszczególnych krajów wyst´pujà te˝ w innych normach ostro˝noÊciowych. Wymieniç tu mo˝na zasady ustalania tzw. du˝ych
zaanga˝owaƒ banku czy dopuszczalnoÊç stosowania outsourcingu (zw∏aszcza jego
wykonywanie w grupie bankowej i us∏ug Êwiadczonych w ten sposób przez bank
dominujàcy na rzecz spó∏ek zale˝nych). Z punktu widzenia nadzorów zarówno
outsourcing zewn´trzny, jak i wewn´trzny (wewnàtrz grupy) sà traktowane w taki
sam sposób.

2.2. Gwarantowanie depozytów
Odr´bnym zagadnieniem jest kwestia gwarantowania depozytów w bankach dzia∏ajàcych w skali mi´dzynarodowej. Problem ten wià˝e si´ poniekàd z problematykà nadzorczà, gdy˝ oba te elementy sk∏adajà si´ na istnienie sieci bezpieczeƒstwa nad sektorem bankowym. Aktualnie obowiàzujàca w Unii Europejskiej
dyrektywa 94/19/EC w sprawie systemów gwarantowania depozytów wprowadzi∏a znaczny poziom ujednolicenia zasad gwarantowania depozytów bankowych
w krajach cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Niemniej trudno w tym przypadku
mówiç o pe∏nej harmonizacji rozwiàzaƒ stosowanych w skali Unii Europejskiej.

Przeszkody rozwoju bankowoÊci transgranicznej w Unii Europejskiej

31

Nadal utrzymujà si´ znaczne ró˝nice w zakresie wielkoÊci gwarancji depozytów.
Dotyczà one tak fundamentalnych kwestii, jak wysokoÊç kwoty gwarantowanych
depozytów, rodzaj depozytu obj´tego gwarancjami czy zakres gwarancji (pe∏ny
lub ograniczony).
Istnienie tych szczegó∏owych ró˝nic powoduje, ˝e w praktyce sektor bankowy ma do czynienia z funkcjonowaniem odr´bnych systemów gwarantowania
depozytów w poszczególnych krajach. To mo˝e oznaczaç istotnà przeszkod´ w rozwoju bankowoÊci mi´dzynarodowej. ObecnoÊç ró˝nych zakresów gwarantowania
depozytów mo˝e bowiem prowadziç do faktycznego konkurowania (choç formalnie jest to zabronione) banków poziomem gwarancji oferowanych przez poszczególne systemy lokalne.
W zale˝noÊci od formy prawnej prowadzenia dzia∏alnoÊci przez bank za
granicà, re˝im gwarantowania depozytu z∏o˝onych w placówkach banku za granicà
mo˝e byç odmienny. W przypadku prowadzenia dzia∏alnoÊci na terenie drugiego
kraju w formie oddzia∏u, zasady gwarantowania depozytów sà analogiczne do tych,
jakie obowiàzujà w odniesieniu do depozytów z∏o˝onych w oddzia∏ach banku ulokowanych w kraju siedziby banku. W przypadku natomiast przej´cia przez bank
zagraniczny banku utworzonego na podstawie lokalnego prawa, depozyty z∏o˝one
w przej´tym banku sà obj´te gwarancjami na zasadach okreÊlonych przez lokalny
system gwarantowania depozytów. Bioràc pod uwag´ wspomniane wczeÊniej znaczne
ró˝nice w obowiàzujàcych zasadach gwarantowania w poszczególnych krajach,
wybór jednej z tych form prowadzenia dzia∏alnoÊci bankowej w skali transgranicznej wp∏ywa na ró˝ny zakres ochrony deponenta.
Z punktu widzenia klienta banku na uwag´ zas∏uguje problem ró˝nicowania systemów i trudnoÊci klienta w identyfikacji ró˝nic w poziomach gwarancji.
Obywatele lokujàcy Êrodki finansowe w placówkach ró˝nych banków w jednym
kraju nie muszà byç Êwiadomi istnienia ró˝nic w zakresie gwarancji depozytów.
W wielu przypadkach oddzia∏y banków zagranicznych nie przedstawiajà kompleksowej informacji na temat specyfiki zasad opodatkowania depozytów w kraju macierzystym. Taka sytuacja ma miejsce mimo istnienia w wielu krajach zapisów prawnych nak∏adajàcych na oddzia∏y obowiàzek informowania klientów
o zasadach gwarantowania depozytów. Jednak sama ÊwiadomoÊç istnienia ró˝nic
jest niewystarczajàca, a szczegó∏owe ró˝nice poziomu gwarancji bywajà zbyt z∏o˝one, aby mog∏y byç w∏aÊciwie ocenione przez wielu klientów.
Z punktu widzenia banków, odmienne traktowanie oddzia∏ów umieszczonych za granicà i zale˝nych banków lokalnych majàcych siedzib´ poza krajem
mo˝e powodowaç tak˝e odmienne konsekwencje, w postaci ró˝nych sposobów
finansowania systemu gwarantowania depozytów. W efekcie skala obcià˝eƒ finansowych banków z tego powodu mo˝e znaczàco ró˝niç si´. Potencjalnie stanowi to
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jednà z przyczyn (choç jednak nie najwa˝niejszà), dla których banki mogà decydowaç si´ na wybór okreÊlonej formy swojej obecnoÊci na rynku finansowym
w danym kraju.
Z punktu widzenia tworzenia jednolitego rynku us∏ug bankowych w skali
Unii Europejskiej po˝àdane jest ujednolicenie zasad gwarantowania depozytów.
Klient na jednolitym rynku musi mieç pewnoÊç, ˝e niezale˝nie od placówki,
w której z∏o˝y on swoje oszcz´dnoÊci, zakres faktycznej ochrony jest taki sam.
Jednak ujednolicenie wysokoÊci gwarantowanych depozytów niekoniecznie oznacza dà˝enie do tworzenia jednego pan-europejskiego systemu gwarantowania depozytów. Przy obowiàzywaniu jednolitych zasad gwarantowania depozytów mogà
dzia∏aç odr´bne systemy instytucjonalne w poszczególnych krajach. Niemniej nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e rosnàca internacjonalizacja dzia∏alnoÊci bankowej w obszarze obs∏ugi klienta detalicznego b´dzie wymuszaç zwi´kszenie zakresu wspó∏pracy mi´dzy lokalnymi systemami gwarantowania, g∏ównie w zakresie wymiany informacji o bankach b´dàcych cz∏onkami systemu, w tym o ich kondycji
ekonomicznej. Skala koordynacji tych dzia∏aƒ powinna byç powiàzana z zakresem wspó∏pracy mi´dzy nadzorami bankowymi poszczególnych krajów.

2.3. Przeszkody prawne
Wiele barier zaliczanych do tej kategorii nie tworzy przeszkód uniemo˝liwiajàcych przeprowadzenie operacji po∏àczenia banków lub przej´cia instytucji bankowej w skali mi´dzynarodowej. Jednak narodowy charakter przewa˝ajàcej cz´Êci
legislacji obowiàzujàcej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej powoduje istnienie ogromnych ró˝nic prawnych, wynikajàcych z odmiennej kultury prawnej,
doÊwiadczeƒ historycznych czy te˝ mentalnoÊci spo∏eczeƒstwa. Do dnia dzisiejszego nie dokonano znaczàcej harmonizacji krajowych systemów prawa. Istnienie takich ró˝nic powoduje, ˝e proces kszta∏towania transakcji transgranicznych
staje si´ bardziej kosztowny i czasoch∏onny w stosunku do operacji prowadzonych w jednym kraju, w ramach jednego porzàdku prawnego. Warto przy tym
zaznaczyç, ˝e wiele z tych regulacji nie dotyczy wy∏àcznie sektora bankowego,
lecz ma charakter szerszy – obejmujàcy ca∏à sfer´ gospodarki lub problemy socjalne wyst´pujàce na obszarze kraju. Zakres przedmiotowy barier o charakterze
prawnym jest zatem bardzo szeroki.
Podstawowe ró˝nice dotyczà przede wszystkim prawa spó∏ek. Zasady funkcjonowania du˝ych podmiotów gospodarczych sà odmiennie uregulowane w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Prawa w∏aÊcicieli i uprawnienia ró˝nych
organów w spó∏ce mogà byç ró˝norodnie okreÊlone (przyk∏adowo inne jest prawodawstwo kontynentalne i prawo anglosaskie). Istniejà równie˝ szczegó∏owe
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rozwiàzania prawne, które faktycznie powodujà istotne ograniczenia mo˝liwoÊci
przej´cia – zw∏aszcza wrogiego – przedsi´biorstwa przez innego w∏aÊciciela. W rozwiàzaniach prawnych ró˝nych krajów wymienione sà na przyk∏ad definicje poj´cia przej´cia kontroli nad przedsi´biorstwem czy te˝ dopuszczalne formy przej´cia spó∏ki (np. tylko w formie p∏atnoÊci pieni´˝nej lub wymiany udzia∏ów mi´dzy
spó∏kami). Takie rozwiàzania skutecznie chronià system bankowy przed przej´ciem banku przez podmiot zagraniczny czy nawet przed zmianà w∏aÊcicieli banku.
W wielu krajach istniejà szeroko rozbudowane regulacje dotyczàce post´powania w przypadku pojawienia si´ próby przej´cia podmiotu gospodarczego.
Cz´sto wymagane jest wyra˝enie zgody w tej sprawie przez organ administracji
publicznej. Najcz´Êciej wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest szczegó∏owym wielowàtkowym badaniem skutków po∏àczenia podmiotów, uwzgl´dniajàcym m.in. ewentualne ujemne skutki zmiany struktury w∏aÊcicielskiej na wzrost
poziomu koncentracji Êwiadczenia us∏ug na lokalnym rynku. Zdecydowanie rzadziej dokonuje si´ takiej oceny pod kàtem korzyÊci wynikajàcych z wy˝szej efektywnoÊci dzia∏ania po∏àczonych podmiotów czy te˝ korzyÊci, jakie konsumenci
mogà tak˝e uzyskaç w wyniku oferowania us∏ug przez wi´kszy podmiot. Samo
przeprowadzenie badaƒ w zakresie skutków przej´ç i fuzji jest cz´sto przy tym
kosztowne. Koszt badania obcià˝a przynajmniej poÊrednio podmiot zamierzajàcy
przejàç inny podmiot. W efekcie, dzia∏ania te powodujà przejÊciowe wzmocnienie
pozycji konkurencyjnej innych uczestników rynku. Podmiot przejmujàcy musi
bowiem znacznà iloÊç czasu i Êrodków poÊwi´ciç na sprostanie wymogom administracji publicznej. Post´powanie zwiàzane z udzielaniem zgody tworzy tak˝e
pole dla swoistego arbitra˝u ze strony administracji publicznej. Przyk∏adowo
w Niemczech spó∏ka musi informowaç urz´dy antymonopolowe nawet o nieznaczàcych zmianach w strukturze w∏aÊcicieli spó∏ki. Warto przy tym podkreÊliç, ˝e
badanie oceny wp∏ywu procesu przej´ç jest dokonywane pod kàtem rynku lokalnego, a nie skutków na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Zdarzajà si´ tak˝e
przypadki, gdy wyra˝enie woli przej´cia jakiegoÊ podmiotu inicjuje zmiany krajowych przepisów prawnych. Wprowadzana jest doraêna interwencja legislacyjna,
w celu stworzenia prawnej ochrony lokalnego rynku przed skutkami dzia∏ania
si∏ rynkowych w gospodarce.
Dobrymi przyk∏adami oddzia∏ywania prawa spó∏ek na kszta∏t systemu bankowego funkcjonujàcego w poszczególnych krajach mogà byç Niemcy i Hiszpania. W pierwszym z tych krajów specyfika systemu bankowego polega na du˝ym
udziale w∏asnoÊci publicznej. Znaczàcy udzia∏ na rynku us∏ug bankowych Niemiec majà kasy oszcz´dnoÊciowe i banki regionalne. W∏aÊcicielami tego rodzaju
banków muszà byç w∏aÊciciele o charakterze podmiotów publicznych. To w praktyce wp∏ywa zdecydowanie na poziom konkurencji na lokalnym rynku banko-
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wym. Wymienione rodzaje banków z oczywistych bowiem powodów nie mogà zostaç przej´te przez banki komercyjne (przez prywatnych w∏aÊcicieli). JednoczeÊnie jednak banki publiczne majà prawo przejmowania banków prywatnych. Podobna sytuacja ma miejsce w Hiszpanii, gdzie istnieje wyraêne rozdzielenie banków
prywatnych i banków publicznych.
Odr´bnà kwestià sà regulacje kodeksu pracy. Ich kszta∏t odzwierciedla
zwykle w najwi´kszym stopniu doÊwiadczenia historyczne spo∏eczeƒstw poszczególnych krajów. Ró˝nice mi´dzy poszczególnymi systemami mogà dotyczyç tak
fundamentalnych kwestii, jak relacje mi´dzy spó∏kà a zwiàzkami zawodowymi.
W najbardziej liberalnych gospodarkach wp∏yw zwiàzków zawodowych jest ograniczony. Ich znaczenie okazuje si´ zdecydowanie mniejsze w krajach Europy
Ârodkowo-Wschodniej, gdzie poziom bezrobocia trzeba okreÊliç jako znaczàco
wy˝szy. W innych systemach udzia∏ pracowników w funkcjonowaniu firmy jest
wi´kszy. Mo˝e to przejawiaç si´ w zakresie obowiàzków informacyjnych w∏adz
spó∏ki wzgl´dem zwiàzków zawodowych, koniecznoÊci konsultowania najwa˝niejszych decyzji (w tym decyzji pracowniczych) a˝ po wspó∏uczestnictwo za∏ogi
spó∏ki w ich podejmowaniu. Specyficzne uprawnienia zwiàzków zawodowych mogà tak˝e istnieç w procesie prywatyzacji przedsi´biorstwa i nabywania go przez
prywatnych w∏aÊcicieli.
Osobnà kwestià przepisów prawa pracy jest stopieƒ ich elastycznoÊci w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników. W wielu krajach sztywny system
zatrudniania powoduje, ˝e faktyczne mo˝liwoÊci znacznej redukcji liczby zatrudnionych pracowników banku lub restrukturyzacji za∏ogi sà powa˝nie ograniczone, gdy˝ takie zmiany wià˝à si´ z du˝ymi kosztami finansowymi i znacznymi nak∏adami czasu niezb´dnymi dla wprowadzenia planowanych zmian. Takie
ograniczenia powodujà istotne trudnoÊci w przeprowadzeniu reorganizacji przej´tego banku i odsuwajà w czasie mo˝liwoÊç uzyskania pozytywnych efektów synergii po po∏àczeniu przedsi´biorstw.
Innà kwestià zwiàzanà z szeroko poj´tym prawem pracy i prawem spó∏ek
jest kwestia umiejscowienia w∏adz spó∏ki. W wielu regulacjach krajowych istnieje obowiàzek bezpoÊredniego zarzàdzania firmà z siedziby spó∏ki lub przynajmniej w kraju lokalizacji przedsi´biorstwa. Ponadto istniejà ograniczenia w zakresie zatrudniania osób na stanowiskach cz∏onków zarzàdu spó∏ki. Mimo i˝
istnienie ograniczeƒ w zatrudnianiu cudzoziemców jest formalnie niezgodne z regulacjami unijnymi, to jednak w praktyce mogà funkcjonowaç one ca∏kiem skutecznie. Taka dyskryminacja z punktu widzenia banku przejmujàcego mo˝e przejawiaç si´ m.in. w koniecznoÊci uzyskania stosownego zezwolenia od w∏adz nadzoru
bankowego, zdania egzaminu ze znajomoÊci j´zyka urz´dowego kraju, w którym
znajduje si´ siedziba banku przejmowanego. Ograniczenia te mogà byç zasadne
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z punktu widzenia interesów krajów goszczàcych, ale przez biznes bankowy sà
one oceniane jednoznacznie negatywnie.
Kolejnà barier´ mogà stanowiç zapisy szeroko rozumianego prawa ochrony konsumenta. Z tego obszaru wspomniano ju˝ o ró˝nicach wynikajàcych z zakresu gwarantowania depozytów. Jednak w innych kwestiach skala ró˝nic ochrony konsumentów, zw∏aszcza klientów indywidualnych, jest znacznie szersza. Du˝ym
wyzwaniem dla banków jest przede wszystkim wysoki poziom niestabilnoÊci
i braku precyzji w istniejàcych przepisach. Ró˝nice mogà dotyczyç przyk∏adowo
zakresu wymogów informacyjnych banków wobec klientów, mo˝liwoÊci prowadzenia marketingu na odleg∏oÊç czy te˝ prawa klienta do rezygnacji z wczeÊniej
zawartej umowy. W niektórych krajach wyst´pujà szczegó∏owe regulacje dotyczàce
tzw. upad∏oÊci konsumenckiej czy mo˝liwoÊci sprzeda˝y kredytu przez bank do
osób trzecich5. Odr´bnym zagadnieniem jest coraz popularniejsza kwestia ochrony
danych osobowych klienta.
Specyficzne ró˝nice rozwiàzaƒ prawnych sà zwiàzane ze Êwiadczeniem us∏ug
bankowych. Najbardziej widoczna z nich dotyczy dopuszczalnych form zabezpieczenia sp∏aty kredytu. Nie we wszystkich krajach katalog dost´pnych form zabezpieczenia jest taki sam, a ponadto ta sama forma nie musi mieç analogicznej mocy w poszczególnych porzàdkach prawnych. Przyk∏adem mo˝e byç w tym zakresie
hipoteka na nieruchomoÊci. Tak˝e zasady rejestracji, dost´pu do rejestrów i sposobu szacowania wartoÊci zabezpieczenia mogà ró˝niç si´ w poszczególnych krajach. Lokalny charakter majà przepisy prawa upad∏oÊciowego, decydujàce o mo˝liwoÊci odzyskania Êrodków nale˝nych przez bank6. Innymi przyk∏adami istnienia
krajowych ograniczeƒ jest obowiàzek zabezpieczania si´ przed zmiennoÊcià stóp
procentowych w umowach kredytowych o zmiennym oprocentowaniu, zawieranych w Hiszpanii czy istnienie dopuszczalnego maksymalnego poziomu stopy
procentowej we W∏oszech7, a ostatnio wprowadzonego tak˝e w Polsce. Innym przyk∏adem specyfiki rozwiàzaƒ prawnych jest Francja, gdzie rachunki bie˝àce nie
mogà byç oprocentowane. Klienci we Francji p∏acà za posiadanie rachunku bankowego, ale mogà uzyskaç bezp∏atnie pieniàdze z bankomatów umieszczonych
we wszystkich krajach strefy euro. W∏osi natomiast nie p∏acà wcale za posiadanie
rachunku, ale ponoszà znaczne koszty ka˝dej transakcji finansowej dokonywanej
z rachunku. W Niemczech i w Wielkiej Brytanii rachunki sà bezp∏atne, ale klienci muszà zap∏aciç op∏at´ za pobranie gotówki z bankomatów innych banków8.
5

6
7

8

Aktualnie prowadzone sà prace nad dyrektywà o kredycie konsumenckim, która wyeliminowaç
przynajmniej cz´Êç tych barier. EU banking structure, European Central Bank, Frankfurt 2005, s. 35.
Financial Services Action Plan: Progress and Prospects, Expert Group on Banking, 2004, s. 18–19.
London Economics, The Costs and Benefits of Integration of EU Mortgage Markets, London 2005,
s. 63, 65.
A blumed Euro-vision. The Economist, A survey of international banking, 2005, Nr 21, s. 12.
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W niektórych krajach istniejà preferencje podatkowe dla klientów, wynikajàce z gromadzenia Êrodków finansowych na okreÊlonych rodzajach rachunków
bankowych (np. we Francji i w Niemczech ulga dotyczy wp∏at na programy
mieszkaniowe). W wielu krajach UE nie ma regulacji dotyczàcych emisji listów
zastawnych, papierów wartoÊciowych zabezpieczonych hipotekà, wa˝nych dla
sprawnego funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych9.
Te rozbie˝noÊci wyst´pujàce w poszczególnych krajach powodujà, ˝e produkty oferowane przez banki na rynku lokalnym muszà mieç charakter narodowy.
Tym samym banki dzia∏ajàce w skali mi´dzynarodowej nie mogà oferowaç jednolitych produktów na wielu rynkach i tym samym te podmioty nie mogà uzyskaç korzyÊci wynikajàcych z synergii dzia∏ania na ró˝nych rynkach. Uniemo˝liwia to tak˝e ujednolicenie rynku Unii Europejskiej.

2.4. Kwestie podatkowe
Regulacje podatkowe w zdecydowanej wi´kszoÊci sà okreÊlane na szczeblu krajowym, a nie w skali Unii Europejskiej. W zwiàzku z tym podmioty ponoszà ryzyko
podatkowe, gdy˝ prawdziwa ocena skutków podatkowych transakcji transgranicznych jest bardzo trudna do wykonania. Wynika to z potrzeby stosowania
krajowych systemów podatkowych, a tak˝e umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które najcz´Êciej sà bardzo z∏o˝one i majà stosunkowo ogólny charakter, niepozwalajàcy na ∏atwà identyfikacj´ prawid∏owego rozstrzygni´cia problemu podatkowego.
Celem wi´kszoÊci fuzji i przej´ç jest mo˝liwoÊç osiàgania korzyÊci z ograniczenia kosztów, na skutek centralizacji us∏ug. Jednak bardzo cz´sto te korzyÊci
nie mogà byç faktycznie uzyskane, gdy˝ banki sà zmuszone ponosiç dodatkowe,
znaczàce koszty podatkowe – zw∏aszcza koszt poniesienia podatku od towarów
i us∏ug. W wielu krajach UE us∏ugi sà Êwiadczone na rynkach lokalnych, ale banki poszukujà rozwiàzaƒ, w których niektóre funkcje (np. niezwiàzane bezpoÊrednio z obs∏ugà klientów) sà wykonywane w jednym miejscu dla ca∏ego obszaru Unii
Europejskiej. Dotyczy to zw∏aszcza rozliczeƒ, p∏atnoÊci, centrów informacji telefonicznej, us∏ug administracyjnych, szkolenia pracowników. JeÊli transakcje mi´dzy
podmiotami w ramach jednej grupy bankowej sà obcià˝one podatkiem obrotowym
w wysokoÊci ok. 20%, to skala oszcz´dnoÊci powsta∏ych w wyniku fuzji i przej´ç
musi byç istotna, aby wynik po odliczeniu podatku by∏ nadal pozytywny.
Powa˝nà przeszkodà z zakresu prawa podatkowego jest sposób traktowania us∏ug finansowych w podatku od wartoÊci dodanej (VAT). Te ograniczenia
wynikajà z kilku zasadniczych powodów:
9

EU banking structrure, op. cit., s. 23–29.
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• braku wspólnej definicji us∏ug finansowych w UE,
• nie doÊç wyraênego rozdzielenia us∏ug finansowych, zwolnionych z podatku i podlegajàcych opodatkowaniu tym podatkiem,

• braku jasnego podzia∏u us∏ug na zwolnione z podatku us∏ugi finansowe
i na opodatkowane us∏ugi administracyjne i inne (np. traktowanie platformy handlu elektronicznego, systemu rozliczeƒ p∏atnoÊci, us∏ug wykonywanych przez centra przetwarzania danych)
• istnienia przestarza∏ych przepisów nieuwzgl´dniajàcych szybkich zmian
na rynku us∏ug finansowych i powstawania nowych produktów finansowych (np. instrumentów pochodnych) czy te˝ wykorzystywania poÊredników finansowych w procesie udzielania kredytów.
W regulacjach prawnych Unii Europejskiej istniejà zapisy, które pozwalajà
krajom cz∏onkowskim na zwi´kszenie neutralnoÊci podatku od wartoÊci dodanej
i tym samym na zwi´kszenie rozmiarów wspó∏pracy mi´dzynarodowej w sektorze
bankowym, bez koniecznoÊci ponoszenia dodatkowych kosztów podatkowych. Zapisy
te majà jednak charakter fakultatywny i nie wszystkie kraje cz∏onkowskie UE
wykorzystujà mo˝liwoÊç ich wprowadzenia. Przyk∏adowo, tzw. VAT grouping
pozwala krajom cz∏onkowskim na traktowanie powiàzanych spó∏ek jako jednego
podatnika, umo˝liwiajàc rozliczanie transakcji wewnàtrz grupy bez potrzeby
naliczania podatku. W praktyce wiele krajów nie wprowadzi∏o takiej opcji lub te˝
ograniczy∏o jà tylko do podmiotów dzia∏ajàcych w jednym kraju. Zdaniem administracji fiskalnej szersze stosowanie takiej regulacji powodowa∏oby nieuzasadnione uszczuplenie dochodów fiskalnych. Innym przyk∏adem jest istnienie prawnej mo˝liwoÊci dzielenia kosztów mi´dzy spó∏ki nale˝àce do tej samej grupy
kapita∏owej, bez koniecznoÊci przypisywania podatku do wyodr´bnionych cz´Êci
kosztów. W tym przypadku w wi´kszoÊci legislacji krajowych nie pozwolono na
stosowanie tej regu∏y do rozliczeƒ transgranicznych.
Nawet jeÊli dzia∏alnoÊç jest prowadzona za granicà w formie oddzia∏u (czyli
w ramach tego samego podmiotu gospodarczego), aparat fiskalny podejmuje próby zmiany regulacji prawnych zmierzajàcych do odmiennego traktowania rozliczeƒ mi´dzy oddzia∏em a centralà podatnika. Dzia∏alnoÊç w formie oddzia∏u mo˝e powodowaç komplikacje w rozliczeniu podatku dochodowego. Zgodnie z umowami
mi´dzynarodowymi istniejà bowiem powa˝ne ró˝nice mi´dzy zasadami opodatkowania zagranicznych oddzia∏ów, przedstawicielstw i podmiotów zale˝nych.
Innym problemem w podatku od wartoÊci dodanej jest sposób traktowania
przenoszenia dzia∏alnoÊci finansowej. Zgodnie z szóstà dyrektywà UE dostawa
w przypadku transferu ca∏oÊci aktywów lub jej cz´Êci jest wy∏àczona z VAT. Ta
regulacja wymusi∏a wprowadzenie takiego zapisu do legislacji krajowych. Jednak
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w praktyce stosowanie tej zasady okazuje si´ nieprecyzyjne i obcià˝one wysokim
poziomem niepewnoÊci na skutek istnienia ró˝nic w definicji ca∏oÊci majàtku lub
jego cz´Êci oraz definicji i warunków stosowania przedmiotowego zwolnienia.
W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych podkreÊlenia wymaga
wy˝szy stopieƒ zró˝nicowania rozwiàzaƒ krajowych na skutek ograniczonego zakresu legislacji unijnej na tym obszarze. Podejmowane sà wprawdzie próby uchwalenia przepisów, które pozwoli∏yby na dobrowolne stosowanie jednolitych zasad
opodatkowania wszystkich dochodów spó∏ki uzyskanych w wielu krajach Unii
Europejskiej (tzw. wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania podatkiem
od osób prawnych), ale mo˝na oczekiwaç, ˝e ostateczny efekt tych prac nie b´dzie znany jeszcze przez d∏u˝szy czas. G∏ównym utrudnieniem sà bowiem powa˝ne
obiekcje niektórych krajów UE w zakresie wprowadzania ujednoliconych zasad
opodatkowania firm podatkiem dochodowym w skali Unii Europejskiej.
Ró˝ne podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, istniejàce w ró˝nych krajach powodujà, ˝e podatek musi byç w zupe∏nie inny sposób rozliczany
w ka˝dym kraju, którym bank ma swój podmiot zale˝ny. Nie sposób w takim
przypadku stosowaç jednolitych procedur ustalania wielkoÊci zysku do opodatkowania. Grupa bankowa nie mo˝e wi´c osiàgnàç korzyÊci skali z tego tytu∏u.
Kolejnà kwestià podatkowà jest tzw. transfer pricing, czyli sposób okreÊlenia cen w transakcjach mi´dzy ró˝nymi cz´Êciami grupy kapita∏owej, szczególnie
w skali mi´dzynarodowej. Ograniczenia takie sà nak∏adane w celu udaremnienia
prób obni˝ania lub unikania zap∏acenia podatku dochodowego w kraju faktycznego powstania dochodu. Stosuje si´ je go oceny relacji mi´dzy podmiotami, ale
tak˝e mi´dzy oddzia∏ami i centralà firmy. Z tego powodu powinny istnieç wspólne zasady mierzenia alokacji zysku do opodatkowania w skali Unii Europejskiej
i w transakcjach spoza Unii Europejskiej. W zakresie opodatkowania firm podatkiem dochodowym OECD poszukuje ju˝ od wielu lat wspólnego systemu przypisywania zysków do tzw. sta∏ych zak∏adów (permanent establishments), ale dotychczas nie uda∏o si´ osiàgnàç sukcesu w tym zakresie. Potrzebny jest jeden
spójny system w ramach wszystkich krajów cz∏onkowskich, obejmujàcy zastosowanie transfer pricing oraz dokumentacji niezb´dnej dla transakcji przeprowadzanych wewnàtrz grupy kapita∏owej. W przeciwnym razie banki b´dà nadal nara˝one na sankcje za przeprowadzanie transakcji uznanych za prób´ unikania
opodatkowania, ponoszenie dodatkowych wysokich nak∏adów zwiàzanych z procesem badania sposobu powiàzaƒ podmiotów gospodarczych.
Du˝e kontrowersje budzi kwestia istnienia ró˝nych sposobów opodatkowania dywidend w krajach UE, szczególnie gdy przy wyp∏acie dywidend podatek
jest pobierany u êród∏a. Ten podatek ma cz´sto charakter ostatecznego obcià˝enia fiskalnego dla akcjonariusza, gdy˝ mo˝e nie podlegaç rozliczeniu z podatkiem
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p∏aconym w kraju macierzystym akcjonariusza. W efekcie powoduje to zmniejszenie poziomu zwrotu netto z kapita∏u dla akcjonariusza z tytu∏u dokonania inwestycji za granicà. Nie sprzyja to procesowi przej´ç i fuzji w skali Unii Europejskiej.
W niektórych krajach wyst´pujà dodatkowe problemy podatkowe, wynikajàce z przep∏ywu kapita∏u mi´dzy krajami cz∏onkowskimi. W dyrektywie o fuzjach
(90/434/EEC) jest przewidziane odroczenie opodatkowania zysków kapita∏owych,
powsta∏ych w wyniku restrukturyzacji firmy w skali transgranicznej, dokonanej
w formie ∏àczenia, dzielenia, transferu majàtku lub wymiany udzia∏ów (akcji).
Odroczenie ma zwykle zastosowanie do momentu sprzeda˝y aktywów. Jednak
pewne kraje cz∏onkowskie na∏o˝y∏y podatek na odroczenie podatku w przypadku
niektórych zachowaƒ akcjonariusza.
Odroczenie podatku jest udzielone wed∏ug dyrektywy pod warunkiem, ˝e
transferowany majàtek pozostaje efektywnie zwiàzany ze sta∏ym zak∏adem otrzymujàcej spó∏ki w kraju transferujàcej spó∏ki. Niektóre kraje nak∏adajà podatek
wyjÊciowy, kiedy majàtek nast´pnie przestaje byç efektywnie zwiàzany ze sta∏ym
zak∏adem, nawet jeÊli majàtek nie zostanie sprzedany stronie trzeciej (np. gdy
jest tylko przenoszony do ksiàg centrali). Wówczas niezrealizowane zyski podlegajà opodatkowaniu. Mo˝e to prowadziç do podwójnego opodatkowania inwestora.
Brak wspólnego systemu potràcenia strat w ramach UE ma charakter dyskryminujàcy dla dzia∏alnoÊci transgranicznej. Straty powsta∏e w jednym kraju
UE nie mogà byç kompensowane w rozliczeniu podatku z dochodami uzyskanymi
w innym kraju. Takich zasad rozliczenia nie ma w odniesieniu do kompensaty
w ramach jednego roku czy wielu lat podatkowych. Tym samym obcià˝enie podatkowe ∏àcznie nie odpowiada ∏àcznej zdolnoÊci finansowej podatnika do ponoszenia takich obcià˝eƒ.

3. Podsumowanie
Od wielu lat dyskutowany jest w Unii Europejskiej problem tworzenia warunków
dla rozwoju bankowoÊci transgranicznej. Powy˝szy przeglàd wskazuje na utrzymywanie si´ licznych i powa˝nych barier prawnych rozwoju dzia∏alnoÊci banku
w skali mi´dzynarodowej. G∏ównà przyczynà takiego stanu jest utrzymujàcy si´
wysoki stopieƒ autonomii krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej w tworzeniu
prawa krajowego. Wprawdzie równoczeÊnie roÊnie zakres wspólnego prawodawstwa unijnego, ale powstajàce ró˝nice w sposobie jego interpretowania i zastosowaniu na szczeblu krajowym powodujà kolejne komplikacje10. Ponadto prawo10
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dawstwo unijne równie˝ jest fragmentaryczne i przyj´cie jednej wspólnej regulacji
powoduje utrzymywanie si´ braku europejskiego standardu w obszarach, które
powinny byç zharmonizowane na skutek przyj´cia wczeÊniejszych rozstrzygni´ç11.
JeÊli dodaç do tego istnienie wielu barier rozwoju transgranicznego spoza zakresu
prawa, to skala utrudnieƒ dla Êwiadczenia us∏ug bankowych ponad granicami
krajów UE jest ogromna i nie mo˝e dziwiç niewielki stopieƒ rozwoju takich
us∏ug. Z pewnoÊcià usuni´cie wi´kszoÊci samych tylko barier prawnych zajmie
Unii Europejskiej jeszcze wiele najbli˝szych lat. Tym samym proces tworzenia
jednolitego rynku us∏ug bankowych w UE b´dzie musia∏ potrwaç jeszcze d∏ugo,
mimo znaczàcych post´pów ju˝ poczynionych w zakresie harmonizacji rozwiàzaƒ
prawnych UE, dotyczàcych dzia∏ania banków.
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Charakterystyka rynku finansowego w Austrii
i uwarunkowania jego funkcjonowania oraz rozwoju
1. Wprowadzenie
Austria, podobnie jak inne kraje, przeprowadza istotne reformy gospodarcze, majàce wp∏yw na warunki dzia∏alnoÊci jednostek gospodarczych. JednoczeÊnie paƒstwo to wprowadzi∏o i nadal kontynuuje zasadnicze zmiany w zakresie organizacji i funkcjonowania rynku finansowego. PodkreÊliç mo˝na m.in. zintegrowanie
nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ekspansj´ austriackich banków na rynki
Europy Ârodkowo-Wschodniej. Austria podejmuje dzia∏ania majàce na celu umocnienie jej pozycji na arenie mi´dzynarodowej, w tym na globalnych rynkach finansowych.
Wielkà màdroÊcià jest umiej´tnoÊç wyciàgania w∏aÊciwych wniosków z doÊwiadczeƒ innych. Pierwszym krokiem w takim procesie jest zapoznanie si´ z osiàgni´ciami innych. W zwiàzku z powy˝szym, opracowanie prezentuje charakterystyk´ gospodarki austriackiej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem niektórych
segmentów sektora finansowego oraz zmian tam zachodzàcych.

2. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju
gospodarki austriackiej
Austria jest cz∏onkiem Unii Europejskiej od 1 stycznia 1995 roku, a od 1 stycznia
1999 roku nale˝y do Unii Gospodarczej i Walutowej. Stanowi jednà z najbogatszych i najbardziej stabilnych gospodarek Unii.
Gospodarka Republiki Austrii poprzez silne wi´zi z gospodarkà unijnà i Êwiatowà jest w du˝ym stopniu zale˝na od wahaƒ zewn´trznej koniunktury gospodarczej, której negatywny wp∏yw by∏ wyraênie widoczny w 2003 roku. Po tylko
1,1-procentowym wzroÊcie PKB w 2002 roku, wzrost PKB Austrii w 2003 roku
zmniejszy∏ si´ do poziomu 0,7%1.

1

J. Masalski, Sytuacja gospodarcza Austrii w 2003, Wydzia∏ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii, 2004, s. 2, http://www.handelsratpolen.at/publikacje, 10.02.2005.
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S∏aba koniunktura mia∏a negatywne prze∏o˝enie na sytuacj´ na rynku pracy. Na koniec grudnia 2003 roku stopa bezrobocia osiàgn´∏a poziom 4,6%, czyli
o 0,2 punkty procentowe wi´cej ni˝ pod koniec 2002 roku, a liczba bezrobotnych
zwi´kszy∏a si´ do 303 tys. osób. S∏aba koniunktura gospodarcza na Êwiecie i w Niemczech (najwi´kszego partnera handlowego Austrii) oraz rosnàcy kurs euro do dolara mia∏y wp∏yw na os∏abienie dynamiki eksportu: z 4,2% w 2002 roku do 1,9%
w 2003 roku. Jedynie eksport Austrii do regionu Europy Ârodkowo-Wschodniej
odnotowa∏ w 2003 roku wysoki przyrost o 5,2%. Natomiast wzrost popytu wewn´trznego i to zarówno konsumpcyjnego (1,3%), jak i inwestycyjnego (2,8%),
wp∏ynà∏ na wzrost importu o 5,1%. Austriacki import z paƒstw Europy Ârodkowo-Wschodniej wykaza∏ si´ najwi´kszym, bo a˝ prawie 12-procentowym przyrostem, co Êwiadczy o rosnàcej konkurencyjnoÊci eksportu z paƒstw tego regionu.
Deficyt bud˝etowy federacji wyniós∏ w 2003 roku 1,6% PKB, ale po uwzgl´dnieniu nadwy˝ek bud˝etowych krajów zwiàzkowych, ∏àczny deficyt zmniejszy∏
si´ do 0,97%, przy zaplanowanym 1,3%. Na 2004 rok przewidywano deficyt w wysokoÊci oko∏o 0,75%. Po jego planowanym wzroÊcie do 1,5% w 2005 roku (efekt
reformy podatkowej) deficyt, wed∏ug prognoz, ulegnie zmniejszeniu do 0,4% w 2007
roku2.
Tabela 1. Wybrane dane makroekonomiczne Austrii w latach 2002–2005

PKB na mieszkaƒca (w euro)
PKB, realnie
Inwestycje brutto, realnie
WielkoÊç eksportu w mld euro
WielkoÊç importu w mld euro
Stopa bezrobocia
Inflacja
Deficyt bud˝etowy (w % PKB
wg Definicji Maastricht)
Relacja d∏ugu publicznego
w stosunku do PKB
Podatki i ubezpieczenia spo∏eczne
(w % PKB)

Zmiany w stosunku do okresu poprzedniego w %
2002
2003
2004
2005*
27 110
27 568
28 457
29 593
1,4
0,7
1,7
2,5
–3,3
1,6
2,7
3,7
77,4
78,9
81,2
85,7
77,1
81,0
82,5
86,6
4,3
4,6
4,5
4,1
1,7
1,3
1,2
1,5
–0,1

–0,9

–0,9

–0,6

66,7

66,4

65,8

64,1

44,2

43,9

43,4

42,3

(* prognozy).
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie www.handelsraratpolen.at/analizy_rynkowe/2005, 10.02.2005.

Austria zanotowa∏a te˝ post´p w zakresie redukcji zad∏u˝enia publicznego.
W 2002 roku stanowi∏o ono 66,7% PKB, a w 2003 roku 66,4%. Kryterium
2
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z Maastricht w tym zakresie Austria wype∏ni najprawdopodobniej dopiero w 2007
roku, kiedy to zad∏u˝enie ma si´ zmniejszyç do 59,9% PKB. Osiàgni´to post´p
w zmniejszaniu kwoty obcià˝eƒ podatkowych i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w stosunku do PKB: wskaênik ten wyniós∏ w 2003 roku 43,9% (44,2% w 2002 roku).
Do 2006 roku planowane jest jego zmniejszenie do 42,1%3.

2.1. Reformy gospodarcze w Austrii4
Pod koniec lutego 2003 roku zosta∏ powo∏any nowy rzàd austriacki, który w swoim programie za podstawowy cel polityki gospodarczej uzna∏ wzmocnienie konkurencyjnoÊci gospodarki i przedsi´biorstw austriackich nie tylko w wymiarze
europejskim, ale te˝ globalnym. Realizacja programu wymaga kontynuacji poprzednich reform.
Z zapowiadanych w programie reform w 2003 roku5 uda∏o si´ uchwaliç ustaw´ (11.06.03) o reformie systemu emerytalnego. Uchwalono jà pomimo protestów zwiàzków zawodowych, które na poczàtku czerwca 2003 roku zorganizowa∏y najwi´kszy w powojennej historii Austrii strajk protestacyjny. KoniecznoÊç
reformy wynika∏a z sytuacji demograficznej i rosnàcych dop∏at z bud˝etu do systemu emerytalnego. Suma wyp∏acanych emerytur wynosi∏a 32 mld euro rocznie,
tj. 15% PKB (Êrednia unijna to 10,4% PKB w 2004 roku).
Nast´pny etap reformy stanowi harmonizacja ca∏ego systemu, której celem
jest stworzenie jednolitego systemu emerytalnego w oparciu o rozwiàzania zawarte w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu spo∏ecznym (ASVG) – tzn. wszyscy pracujàcy p∏acà stawki wg ujednoliconych zasad i otrzymujà ujednolicone
Êwiadczenia. Wraz z harmonizacjà b´dzie wprowadzony system indywidualnych
kont emerytalnych oraz emerytura minimalna.
Nast´pnie zaj´to si´ cz´Êciowà reformà podatkowà, która zosta∏a przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym, wprowadzanym do 1 kwietnia 2004
roku, zwi´kszono m.in. kwot´ wolnà od podatku do 14,5 tys. euro i zlikwidowano tzw. trzynastà zaliczk´ w roku na poczet podatku VAT. W drugim etapie (do
1 stycznia 2005 roku) reforma dotyczy∏a g∏ównie redukcji podatku dochodowego
od spó∏ek kapita∏owych z obecnych 34% do 25%.
Wprowadzono tak˝e zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.
W 2004 roku w Austrii obowiàzywa∏y cztery stawki: 21, 31, 41 i 50%. Od 2005
roku powsta∏y dwie nowe stawki: 23% dla dochodów do 25 tys. euro i 33,5% dla
3

4
5

Austria – Twój partner handlowy w Unii Europejskiej, Informator rynkowy dla polskich przedsi´biorców 2004/05, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Wydzia∏ Ekonomiczno-Handlowy,
s. 21, www.handelsratpolen.at, 22.02.2005.
J. Masalski, Sytuacja..., op. cit., s. 1.
Tam˝e, s. 2.
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dochodów od 25 do 51 tys. euro. Osoby zarabiajàce powy˝ej 51 tys. euro nadal
b´dà opodatkowane wed∏ug stawki 50%.
Godnym odnotowania jest fakt, i˝ zrealizowano 4 du˝e prywatyzacje. Na
poczàtku 2003 roku sprzedano za 119 mln euro ca∏oÊç akcji Skarbu Paƒstwa
w przedsi´biorstwie przewozowym Post Bus. Nowym w∏aÊcicielem zosta∏y koleje
federalne OBB. W sierpniu 2003 roku, zgodnie z planem sprzedano poprzez
gie∏d´ 9-procentowy pakiet akcji Va-Tech. Wp∏ywy Skarbu Paƒstwa z tego tytu∏u
wynios∏y 33 mln euro. We wrzeÊniu 2003 roku sprzedano 34,7% pakietu akcji
Voest Alpine b´dàcego w posiadaniu Skarbu Paƒstwa, a dochody z tej sprzeda˝y
wynios∏y 509 mln euro. Czwarta prywatyzacja przynios∏a Skarbowi Paƒstwa wp∏ywy
w wysokoÊci 133 mln euro, kiedy w listopadzie 2003 roku sprzeda∏ on poprzez
gie∏d´ wszystkie akcje ze swego 25-procentowego pakietu w Bohler-Uddeholm.
Ponadto, w ramach reform uzgodniono i przyj´to pod koniec listopada
2003 roku pakiet dzia∏aƒ dla o˝ywienia koniunktury gospodarczej w Austrii.
Program ten przewiduje m.in. wzrost nak∏adów na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà, dodatkowe wsparcie dla sektora MSP, zwi´kszenie inwestycji infrastrukturalnych (wed∏ug prognoz w latach 1999–2006 ∏àczne wydatki na ten cel wyniosà
20 mld euro) oraz zmiany w systemie kszta∏cenia zawodowego.
Poczàtek grudnia 2003 roku przyniós∏ pierwszy etap reformy systemu opieki
zdrowotnej, polegajàcy na wprowadzeniu nowych zasad odp∏atnoÊci za leki oraz
ni˝szych mar˝ handlowych w obrocie farmaceutykami. Z dniem 1 stycznia 2004
roku wprowadzono system elektronicznego poboru op∏at za przejazdy po autostradach pojazdów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej ponad 3,5 tony. Austria
wdro˝y∏a system oparty na technologii mikrofalowej. Nowe regulacje dotyczà jedynie ci´˝arówek i autobusów i nie przewiduje si´ ich rozszerzenia na samochody osobowe6. Reasumujàc, austriacki rzàd bardzo udanie zreformowa∏ finanse
publiczne, zrównowa˝y∏ bud˝et, co w d∏ugim okresie doprowadzi do równowagi
ca∏ego systemu. Rozpocz´to tak˝e bardzo powa˝nà reform´ systemu podatkowego, majàcà w 2010 roku doprowadziç do zmniejszenia obcià˝eƒ podatkowych do
40% PKB7. Przedsi´wzi´to Êrodki w celu uczynienia rynku pracy bardziej elastycznym. Priorytetem sta∏y si´ nak∏ady na badania i rozwój, a tak˝e wzrost przedsi´biorczoÊci. Wy˝ej wymienione osiàgni´cia wprowadzi∏y Austri´ do czo∏ówki
paƒstw (ang. top three) implementujàcych Strategi´ Lizboƒskà8.

6
7

8

Tam˝e, s. 24.
International Monetary Fund, Austria 2004 IV Article Consultation, Preliminary conclusions, Vienna,
May 2004, www.imf.int, 10.02.2005.
International Monetary Fund, Austria: Selected Issues and Statistical Appendix, IMF Staff Country
Report No.00/124, September 2000, www.imf.int, 10.02.2005.
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Sytuacja makroekonomiczna oraz efekty prowadzonych reform sprzyjajà
prowadzeniu oraz rozwojowi dzia∏alnoÊci gospodarczej, w tym stwarzajà dobre
warunki dla rozwoju rynków finansowych. Organizacja i funkcjonowanie rynków
finansowych w Austrii równie˝ podlegajà przekszta∏ceniu, o czym b´dzie mowa
w dalszej cz´Êci opracowania.

3. Organizacja rynku finansowego w Austrii
Bardzo wa˝nymi ogniwami funkcjonowania sektora finansowego, w tym bankowego w Austrii, sà OeNB (Narodowy Bank Austrii – Oesterreichische Nationalbank) i Ministerstwo Finansów, a tak˝e zintegrowany nadzór – FMA (The Financial Market Authority), którego konsolidacja przebieg∏a szybko i efektywnie.
Zintegrowanie nadzorców jest dowodem potwierdzajàcym wysoki poziom zaawansowania Austrii w dostosowywaniu do Êwiatowych tendencji w dziedzinie bankowoÊci, rynków kapita∏owych i ubezpieczeƒ. Jej sektor bankowy jest bardzo podobny strukturalnie do niemieckiego i w znacznym stopniu zarzàdzany przez
niemiecki kapita∏9.
Sektor finansowy w Austrii (zarówno bankowy, jak i ubezpieczeniowy)
podlega procesom restrukturyzacji i konsolidacji od 1990 roku. Przez ten okres
Austria okaza∏a si´ modelowym przyk∏adem dobrze przeprowadzanych reform
i sta∏a si´ jednym z wiodàcych rynków Unii Europejskiej.

3.1. Narodowy Bank Austrii
Kiedy Austria wkroczy∏a 1 stycznia 1999 roku w trzeci stopieƒ integracji ekonomiczno-monetarnej, Oesterreichische Nationalbank (OeNB) sta∏ si´ cz´Êcià Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Prawnie funkcjonowanie OeNB jest
uregulowane przez Nationalbank gesetz z 1984 roku, a tak˝e Protokó∏ do Statutu
Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego
(ESCB/ECB Statute).
W ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych OeNB:
• definiuje i implementuje polityk´ monetarnà Wspólnoty,
• przeprowadza operacje wymiany zagranicznej,
• utrzymuje i zarzàdza rezerwà obowiàzkowà,
• wspomaga sprawne funkcjonowanie systemów p∏atniczych.
Od 1 stycznia 2002 roku Narodowy Bank Austrii ma prawo emisji banknotów denominowanych w euro.
9

Zobacz tak˝e: D. Hauner, Explaining Efficiency Differences Among Large German And Austrian
Banks, IMF Working Paper, WP/04/140, August 2004, www.imf.int, 10.02.2005.
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3.2. Banki w Austrii
Austriacki system bankowy jest systemem banków uniwersalnych. Podobnie jak
w Niemczech, nie obowiàzujà regulacje nadzorcze, oddzielajàce bankowoÊç komercyjnà (detalicznà) od inwestycyjnej. Banki dzia∏ajà na podstawie Banking Act,
wydanego w 1993 roku, który jest g∏ównym aktem prawnym, a tak˝e na podstawie innych wyspecjalizowanych regulacji. Organizacja sektorowa zosta∏a wykszta∏cona w przesz∏oÊci i – jak wspomniano powy˝ej – wi´kszoÊç banków jest uniwersalnych. Tylko kilka instytucji kredytowych jest wyspecjalizowanych, obs∏ugujàc
wybrane linie biznesowe.
Klasyfikacja banków jest zdeterminowana przez ich form´ prawnà lub te˝
organizacj´ zawodowà, do której nale˝à. Wed∏ug stanu na 31.12.2003 roku w Austrii
funkcjonowa∏o 1104 instytucji kredytowych (Kreditinstitute), w tym banki. By∏y to:
• banki dzia∏ajàce jako spó∏ki akcyjne (Aktienbanken) – 47,
• kasy oszcz´dnoÊciowe (Sparkassen) – 63,
• banki spó∏dzielcze grupy Raiffeisena (Raifeisenbanken) – 595,
• banki spó∏dzielcze (Volksbanken) – 69,
• banki hipoteczne (Hypothekenbanken) – 9,
• oszcz´dnoÊciowe kasy budowlane (Bausparkassen) – 5,
• pracownicze kasy zapomogowe (Mitarbeitervorsorgekassen) – 9,
• banki specjalnego przeznaczenia (np. budownictwa mieszkaniowego, towarzystwa gwarancji kredytowych – Sonderbanken) – 53,
• oddzia∏y banków z krajów Unii Europejskiej podlegajàce nadzorowi austriackiemu – 21,
• filie banków z krajów Unii Europejskiej, g∏ównie z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji – 23310.
Sektor bankowy jest zorganizowany w jedno-, dwu- lub trzyszczeblowe struktury. Banki w formie spó∏ki akcyjnej, banki hipoteczne, oszcz´dnoÊciowe kasy budowlane czy banki specjalnego przeznaczenia posiadajà struktur´ jednoszczeblowà.
Banki spó∏dzielcze i kasy oszcz´dnoÊciowe majà dwuszczeblowà struktur´, a banki
typu Raiffeisen – trzyszczeblowà.
Instytucje posiadajàce wieloszczeblowà struktur´ sà tak˝e nazywane zdecentralizowanymi, tzn. istnieje instytucja koordynujàca ich dzia∏alnoÊç na szczeblu
centralnym. W grupie tej daje si´ zauwa˝yç bardzo silnà wspó∏prac´, ujawniajàcà
si´ przede wszystkim wtedy, gdy jedna ze wspominanych instytucji (kas oszcz´dnoÊciowych, banków spó∏dzielczych czy banków typu Raiffeisen) popada w k∏opoty
finansowe, pozosta∏e instytucje „spieszà jej wówczas z pomocà”.

10

Austria – Twój..., op. cit., s. 21.
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Rysunek 1. Struktura sektora bankowego (instytucji kredytowych) w Austrii
w 2004 roku, okreÊlona wg liczby instytucji
5,3%

7,6%
8,4%

35,6%

Banki spó∏dzielcze
Banki hipoteczne
Banki specjalnego przeznaczenia
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Banki dzia∏ajàce w formie spó∏ki akcyjnej
Kasy oszcz´dnoÊciowe

èród∏o: Narodowy Bank Austrii.

Jednà z osobliwoÊci austriackiego sektora bankowego – kas oszcz´dnoÊciowych – jest to, i˝ nie posiadajà w∏aÊcicieli nazwanych. Wed∏ug Ustawy o Kasach
Oszcz´dnoÊciowych z 1979 roku ich w∏aÊcicielami mogà byç samorzàdowe kasy
oszcz´dnoÊciowe, osoby prywatne oraz zwiàzki oszcz´dnoÊciowe. Funkcjonujà
one jako instytucje prawne na zasadach prawa prywatnego11.
Do najwa˝niejszych banków w Austrii nale˝à: Bank Austria-Creditanstalt
BACA – grupa niemieckiego banku HVB, Raiffeisen, BAWAG, Die Erste oraz
Osterreichische Postsparkasse. Polskie banki nie posiadajà swoich przedstawicielstw na terenie Austrii. Do listopada 2001 roku Bank Handlowy posiada∏
wi´kszoÊciowy pakiet udzia∏ów w wiedeƒskim banku Centrobank. Udzia∏y te odkupi∏ austriacki Raiffeisen. W Polsce Bank Austria-Creditanstalt jest w∏aÊcicielem banku BPH, a Raiffeisen dzia∏a jako samodzielny bank Raiffeisen Polska.
Bank Austria powsta∏ w 1990 roku w wyniku fuzji Landerbanku i Zentralsparkasse. Na poczàtku 1997 roku Bank Austria przejà∏ drugi co do wielkoÊci
bank w kraju Creditanstalt AG. We wrzeÊniu 2000 roku Rada Nadzorcza Banku
Austrii podj´∏a decyzj´ o przystàpieniu do grupy Bayerische HypoVereinsbank.
W ramach grupy Bank Austria odpowiedzialny jest za rozwój w Europie Ârodkowej i Wschodniej, a tak˝e bardziej zintensyfikowany wzrost na samym rynku austriackim. W sierpniu 2002 roku obydwa banki zmieni∏y nazw´ na Bank Austria
Creditanstalt i funkcjonujà na rynku austriackim jako jeden bank12.

11

12

National Bank of Austria & Financial Markets Austria Services Ltd., The Austrian Financial Markets, A Survey of Austria’s Capital Markets, revised edition 2004, s. 51.
Tam˝e, s. 53.
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Tabela 2. Najwi´ksze banki Austrii pod wzgl´dem aktywów (dane nieskonsolidowane za styczeƒ 2004 roku)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bank
Bank Austria Creditanstalt
Erste Bank AG
BAWAG
RZB
Kontrolbank
OVAG
PSK
RLB OO
RLB NO-WIEN
Pozosta∏e

Udzia∏ procentowy w sektorze bankowym
per bank
zagregowany
17,46
17,46
10,21
27,67
6,53
34,21
6,25
40,46
3,99
44,45
2,29
46,75
2,11
48,85
2,10
50,95
1,84
52,80
47,2
100

èród∏o: Narodowy Bank Austrii.

Grupa Raiffeisenbanken posiada 580 samodzielnie i lokalnie dzia∏ajàcych
(w formie spó∏dzielni) kas (Raiffeisenkasssen) z ponad 1700 filiami, 8 landowymi
centralami (Raiffeisenlandesbanken) i naczelnà instytucjà RZB (Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG), która zajmuje si´ koordynacjà dzia∏aƒ i inwestycjami w innych
krajach13.
Charakterystyczne dla austriackiego sektora bankowego, poza elastycznym
reagowaniem na zmiany popytowe, sà bardzo silne relacje z klientami. Jest to
widoczne w mniejszych bankach spó∏dzielczych, gdzie poczucie solidarnoÊci i odpowiedzialnoÊci za losy instytucji wp∏ywa na dobrà jakoÊç portfela kredytowego
oraz dobre wskaêniki p∏ynnoÊci. Wiele uwagi poÊwi´ca si´ obs∏udze ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, poprzez proponowanie im bardzo szerokiej palety wysoce
spersonalizowanych us∏ug i produktów, cz´sto nienale˝àcych bezpoÊrednio do oferty
sektora bankowego. MSP stanowi najbardziej produktywny, innowacyjny i zatrudniajàcy najwi´kszà liczb´ osób sektor gospodarki austriackiej.
W Europie Ârodkowo-Wschodniej funkcjonuje 49 oddzia∏ów banków austriackich. Swoje siedziby – m.in. na obszarze Polski, Czech, Bia∏orusi, BoÊni, Hercegowiny, W´gier, S∏owacji, Ukrainy – majà BA-CA, Erste Bank, RZB, BAWAG, Hypo-Alpe-Adrio-Bank, Volksbanken.
W okresie od 1 maja 2004 roku do 20 paêdziernika 2005 roku do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego wp∏yn´∏o od w∏adz nadzorczych Austrii
19 notyfikacji (20% notyfikacji ogó∏em) informujàcych o zamiarze podj´cia przez

13
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instytucje kredytowe, podlegajàce ich nadzorowi, dzia∏alnoÊci transgranicznej na
terytorium Polski14.
Austriacki sektor bankowy jest dochodowy i dokapitalizowany. W ciàgu ostatnich lat mia∏y miejsce restrukturyzacja, konsolidacja i bardzo udana ekspansja
zagraniczna, szczególnie do krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej. Najwi´kszym bankom uda∏o si´ zaimplementowaç zaawansowane systemy zarzàdzania
ryzykiem.
Bardzo efektywna ekspansja austriackich banków do krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej pozwoli∏a wzmocniç ich obecnoÊç na zagranicznych rynkach,
a tak˝e doprowadziç do zmniejszenia udzia∏u nisko dochodowego rynku krajowego.
Nale˝y pami´taç równie˝, i˝ rosnàca ekspozycja w stosunku do klientów lokalnych prowadzi do wzrostu ryzyka i wymaga uwa˝niejszego monitoringu. ZwartoÊç i spójnoÊç systemu bankowego daje stabilny grunt pod dalszà konsolidacj´
i restrukturyzacj´ wed∏ug Êwiatowych standardów, szczególnie w dziedzinie redukcji kosztów. Z drugiej strony nale˝y zwróciç uwag´ na niezabezpieczone kredyty
w walutach obcych w austriackim sektorze bankowym, co mo˝e stanowiç przyczyn´ pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej banków, a nawet ich upadku.
Ewentualne bankructwo stanowi∏oby obcià˝enie systemu gwarantowania depozytów, którego struktur´ nale˝a∏oby zreformowaç15.

3.3. Rynek kapita∏owy w Austrii
Rynek kapita∏owy reprezentowany jest m.in. przez Wiener Borse AG (Gie∏d´
Wiedeƒskà), która stanowi nowoczesnà, zorientowanà na klienta i rynek instytucj´ finansowà. Jest ona g∏ównà instytucjà w Austrii, obs∏ugujàcà rynek papierów wartoÊciowych. Oferuje ona zarówno przeprowadzanie transakcji na rynku
pieni´˝nym i warrantów, jak i na rynku instrumentów pochodnych. Wszystkie
transakcje sà przeprowadzane za pomocà w pe∏ni elektronicznych systemów: Xetra
(dla rynku pieni´˝nego) i Omex (dla derywatów i warrantów)16.
Od stycznia 2003 roku do marca 2004 roku g∏ówny indeks gie∏dy wiedeƒskiej wzrós∏ o 63%, co da∏o mu miejsce wÊród najlepiej kwotowanych mi´dzynarodowych indeksów. Natomiast kapitalizacja gie∏dy zwi´kszy∏a si´ z 32,2 bilonów
euro w koƒcu 2003 roku do 52,1 biliona euro w lutym 2004 roku.

14

15

16

Komunikat z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 9 listopada 2005 roku, www.nbp.pl,
15.11.2005 rok.
International Monetary Fund, Preliminary Conclusions about Austria, Vienna, 11 May 2004,
www.imf.org, 10.02.2005 rok.
National Bank of Austria & Financial Markets Austria Services Ltd., The Austrian Financial Markets,
A Survey of Austria’s Capital Markets, revised edition 2004, s. 61.
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Rysunek 2. Struktura Gie∏dy Wiedeƒskiej
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èród∏o: Narodowy Bank Austrii.

Rynek papierów wartoÊciowych wzrós∏ ponad dwukrotnie w ciàgu niespe∏na
pó∏tora roku (styczeƒ 2003–marzec 2004), a w ciàgu ostatniego roku obroty na
gie∏dzie wzros∏y o 40%. Szczególnie wzros∏y obroty po stronie banków (o ponad
105%)17.
Mimo rosnàcej internacjonalizacji i globalizacji rynków finansowych Wienier
Borse, pe∏niàca rol´ mediatora mi´dzy uczestnikami rynku, od wielu lat zabiega
o rozwój austriackiego rynku kapita∏owego, nie chcàc pe∏niç jedynie roli lokalnej
gie∏dy. Obecnie zamierza zach´ciç detalicznych uczestników rynku do inwestowania
na gie∏dzie, aby w procencie populacji posiadajàcej akcje dorównaç Francji (16,0%,
Austria – 7%)18.

17
18

Tam˝e, s. 101.
Tam˝e, s. 103.
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Rysunek 3. Udzia∏ Austriaków posiadajàcych akcje spó∏ek gie∏dowych w liczbie
obywateli ogó∏em, na tle innych krajów (dane za styczeƒ 2004 roku)
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èród∏o: Narodowy Bank Austrii.

Szczególnà uwag´ w∏adze gie∏dy chcà skierowaç na:

• przyciàgni´cie nowych firm,
• zmotywowanie krajowych i zagranicznych inwestorów do wi´kszej aktywnoÊci,
• dostosowanie regulacji prawnych do europejskich standardów,
• wprowadzenie nowych produktów w pe∏ni odpowiadajàcych potrzebom
rynku,
• znaczne zwi´kszenie liczby oferowanych us∏ug,
• kontynuowanie akcji promocyjnej krajowego rynku kapita∏owego,
• zach´cenie uczestników rynku do ÊciÊlejszej wspó∏pracy w ramach realizowanych projektów19.
Wiener Borse ciàgle rozwija swojà ofert´, aby móc sprostaç wymaganiom
rynku. Jako benchmarki dla Austrii i rynków CEE (Central and Eastern Europe)
kalkulowane sà indeksy gie∏dowe, w tym 19 indeksów akcji. W 2004 roku na
rynku pierwotnym notowanych by∏o 39 spó∏ek z najwi´kszym wolumenem obrotu20.
WÊród zagranicznych inwestorów roÊnie zainteresowanie austriackim rynkiem papierów d∏u˝nych. Jego wielkoÊç systematycznie wzrasta. W grudniu 2002
roku wynios∏a 102 biliony euro, podczas gdy w styczniu 1990 roku zanotowano
19
20

Tam˝e, s. 60.
Tam˝e, s. 63.
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tylko 13 bilionów euro, a to w znaczny sposób przyczyni∏o si´ do wzrostu p∏ynnoÊci rynku.
Rynek papierów d∏u˝nych w Austrii wcià˝ mo˝na uznaç za stosunkowo
ma∏o rozwini´ty, jednak˝e tamtejsza Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d,
funkcjonujàca w ramach zintegrowanego nadzorcy, stara si´ sprostaç mi´dzynarodowym standardom, a przede wszystkim zmniejszyç dystans do rynku niemieckiego, wprowadzajàc coraz nowsze instrumenty.
Rysunek 4. WartoÊç i struktura obrotu na austriackim rynku papierów wartoÊciowych w styczniu 2004 roku (dane w procentach i bilionach euro)
Instytucje finansowe
68,2 bln euro
36,8%
59,2%
3,8%
0,2%

Inne niebankowe instytucje
7,0 bln euro
Inwestorzy zagraniczni
0,4 bln euro
W∏adze publiczne
109,8 bln euro

èród∏o: Narodowy Bank Austrii.

3.4. Nadzór nad rynkiem finansowym w Austrii21
Bardzo silnym ogniwem rynku finansowego, w tym bankowego, w Austrii jest
zintegrowany nadzorca – Financial Market Authority. Instytucja ta powsta∏a
1 kwietnia 2002 roku jako cia∏o sprawujàce nadzór nad bankami, zak∏adami
ubezpieczeƒ, funduszami emerytalnymi i instytucjami rynku kapita∏owego.
KoniecznoÊç reformy nadzoru nad rynkiem finansowym wynika∏a z jednej
strony z potrzeby dostosowaƒ do tendencji mi´dzynarodowych, z drugiej zaÊ –
rosnàca globalizacja rynków finansowych wymusi∏a rozszerzenie dzia∏alnoÊci
kontrolnej oraz wspó∏pracy instytucji nadzoru.
Dodatkowym wyzwaniem dla nadzoru nad omawianym rynkiem sta∏a si´
rosnàca kompleksowoÊç oferowanych us∏ug i produktów finansowych oraz powiàzaƒ i fuzji instytucji bankowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych.
Nowo powsta∏a instytucja jest podmiotem prawa publicznego z osobowoÊcià prawnà, a w wykonywaniu swoich zadaƒ nie jest zwiàzana dyspozycjami innych organów. Poprzez ustanowienie jednej instytucji nadzoru nad rynkiem fi21

Szerzej powy˝sza tematyka zostanie przedstawiona w opracowaniu M. Zaleskiej i M. Domunik,
Nadzorowanie rynku finansowego w Austrii.
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nansowym przezwyci´˝ono dotychczasowà segmentacj´ sektorowà i osiàgni´to
znaczne oszcz´dnoÊci kosztów funkcjonowania nadzoru.
Utworzenie operatywnej, niezale˝nej instytucji nadzoru nad rynkiem finansowym w Austrii wzmocni∏o stabilnoÊç omawianego rynku, zwi´kszy∏o skutecznoÊç
nadzoru i ochron´ klienta, a proces nadzoru sta∏ si´ jasny i przejrzysty. Ponadto integracja mia∏a na celu zwi´kszenie konkurencyjnoÊci austriackiego rynku finansowego, wzmocnienie obecnoÊci Austrii na arenie mi´dzynarodowej poprzez
implementacj´ tendencji unijnych, a tak˝e wypracowywanie mi´dzynarodowych
standardów.

4. Podsumowanie
W ciàgu ostatnich pi´tnastu lat Austria diametralnie zmienia∏a swojà gospodark´, o czym Êwiadczà przede wszystkim dobre wskaêniki makroekonomiczne. Stopa
inflacji w Austrii jest ponad dwukrotnie ni˝sza od Êredniej unijnej. Niska inflacja
wp∏ywa m.in. na wysokoÊç stóp procentowych (stopa refinansowania wynosi 2,05%).
Austria odnotowa∏a tak˝e post´p w zmniejszaniu kwoty obcià˝eƒ podatkowych i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w stosunku do PKB. Wszystko to jest efektem bardzo szczegó∏owo przygotowanej i realizowanej z determinacjà polityki gospodarczej.
Dobre wyniki makroekonomiczne sà jednà z przes∏anek dynamicznie rosnàcych inwestycji. Austria zajmuje 15 miejsce wÊród zagranicznych inwestorów
w Polsce. Pod koniec 2003 roku skumulowana wartoÊç inwestycji kapita∏owych
Austrii w Polsce wynios∏a 1648 mln USD22. W paêdzierniku 2003 roku na warszawskiej gie∏dzie rozpocz´to notowania akcji Banku Austria Creditanstalt. Na
poczàtku 2005 roku BA CA opuÊci∏ WIG 20.
Gie∏da Wiedeƒska ca∏y czas rozwija si´, zwi´ksza obroty, wprowadza coraz
nowsze instrumenty finansowe. Jednym z g∏ównych zadaƒ austriackiego Ministerstwa Finansów jest zwi´kszenie ÊwiadomoÊci istnienia i zasad funkcjonowania gie∏dy wÊród spo∏eczeƒstwa, co w d∏ugim okresie ma doprowadziç do wzrostu zainteresowania gie∏dà prywatnych inwestorów, a tym samym zwi´kszenia
obrotów na gie∏dzie w Wiedniu.
Austriacki sektor bankowy zosta∏ poddany istotnym przemianom w ciàgu
ostatniej dekady, doÊwiadczajàc prywatyzacji, konsolidacji, restrukturyzacji i zmiany
strategii. Rosnàca konkurencyjnoÊç banków austriackich z uwagi na wzrost wysokoÊci bazy kapita∏owej i ich ekspansja na inne rynki udowadniajà, i˝ by∏ to dobry
wybór. Nie mo˝na te˝ zapominaç o udanej integracji nadzorów nad rynkiem
finansowym w Austrii i powstaniu Financial Market Authority. JednoczeÊnie
22

Austria – Twój..., op. cit., s. 34.

Charakterystyka rynku finansowego w Austrii i uwarunkowania...

55

trzeba zaznaczyç, i˝ przed Republikà Austrii ciàgle jeszcze jest wiele wyzwaƒ,
szczególnie w dziedzinie regulacji prawnych.
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Rating kredytowy. Praktyczne aspekty implementacji
wewn´trznych modeli oceny ryzyka kredytowego
– przyk∏ad Niemiec i Japonii1
1. Wprowadzenie
W niniejszym opracowaniu zostanie zaprezentowany schemat najnowszego modelu wewn´trznego ryzyka kredytowego stosowanego w Grupie Finansowej niemieckich Kas Oszcz´dnoÊciowych oraz rating wykorzystywany w czo∏owym banku
japoƒskim, majàcym tak˝e ugruntowanà pozycj´ na rynku mi´dzybankowym.
Celowe b´dzie skonfrontowanie dotychczas stosowanego systemu oceny ryzyka
kredytowego wybranego banku komercyjnego funkcjonujàcego w Polsce z najnowszymi rozwiàzaniami w tym zakresie za granicà (Niemcy, Japonia).

2. Model ratingu w niemieckim systemie bankowym
Jako przyk∏ad wspomnianej konfrontacji pos∏u˝à rozwiàzania niemieckie – rating
grupy finansowej Kas Oszcz´dnoÊciowych.
Ogólny schemat i struktura podstawowych elementów wewnàrzbankowego
ratingu, odpowiadajàcego kanonom Bazylei II, zosta∏y przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Elementy budowy wewn´trznego ratingu kredytowego wg zasad Bazylei II
Roczne sprawozdania
finansowe

Rating zasadniczy
– relacje
ekonomiczno-finansowe Majàtek osobisty
Dodatnie i ujemne
czynniki modyfikujàce
rating

Podstawa oceny:
5. wskaênikowa
funkcja scoringowa Ocena bie˝àcej
sytuacji ekonomicznofinansowej

Podstawa oceny:
Prowadzenie konta
Karta scoringowa
Rating zewn´trzny
(pytania)
Rynek/Bran˝a
Przedsi´biorstwo/Zarzàdzanie
Planowanie

Ocena perspektyw
rozwojowych
przedsi´biorstwa

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie www.my-controlling.de/images/Bausteine-Dateien/slid0002.htm
– 15.09.2005.
1

Jest to druga cz´Êç artyku∏u z poprzedniej edycji Zeszytów Naukowych KZiF.
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Jak widaç, zasadniczo odpowiada on poprzednio przedstawionemu systemowi funkcjonujàcemu w Polsce, przy czym podstawowe dwie grupy komponentów – jakoÊciowe i iloÊciowe – sà w ró˝nym stopniu rozbudowane. Dotyczy to
szczególnie analizy czynników jakoÊciowych, sk∏adajàcych si´ z 49 pytaƒ (elementów oceny).
Sam proces ustalania ratingu jest czterostopniowy: rating finansowy (iloÊciowy), rating jakoÊciowy, sygna∏y ostrzegawcze, umowy gwarancyjne /por´czeniowe2.

2.1. Elementy oceny ratingu jakoÊciowego
Ta cz´Êç procesu ustalania ratingu ma daç pe∏ny, opisowy obraz funkcjonowania
przedsi´biorstwa, przy czym dotyczy to du˝ych firm o rocznych obrotach przekraczajàcych 20 mln. euro. Skrótowo, wr´cz has∏owo, podamy elementy oceny
z zaznaczeniem ich wag (udzia∏u) w ca∏oÊci kryteriów.
I. Planowanie i zarzàdzanie (10%):
• polityka informacyjna (2,2%):
– ocena powÊciàgliwoÊci informacyjnej,
– ocena przedstawianych danych informacyjnych o przedsi´biorstwie,
• planowanie (3,3%):
– ocena planowania w zakresie rachunku zysków i strat oraz bilansu,
– ocena planowania struktury finansowania i p∏ynnoÊci,
– ocena planowania inwestycji,
• controlling (4,5%):
– ocena ogólnej koncepcji zarzàdzania przedsi´biorstwem,
– ocena rachunku kosztów,
– ocena sprawozdawczoÊci finansowej,
– ocena zarzàdzania p∏ynnoÊcià finansowà,
– ocena systemu wczesnego rozpoznawania ryzyk.
II. Zarzàdzanie firmà (10%):
• strategia przedsi´biorstwa (3%):
– ocena strategii przedsi´biorstwa,
– ocena strategii zarzàdzania,
• zarzàd (4%):
– ocena fachowych kwalifikacji pierwszego poziomu managementu,
– ocena osobowych kwalifikacji pierwszego poziomu managementu,
2

Por. Rating der Sparkassen – Finanzgruppe – WWW.Basel-II.info/newsletter.php – 20.09.2005.
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– ocena kwalifikacji drugiego poziomu managementu,
– ocena wspó∏pracy i komunikowania si´ wewnàtrz managementu,
• personel (3%):
– ocena polityki kadrowej,
– ocena zadowolenia personelu,
– ocena rynku pracy,
– ocena specyficznych ryzyk personalnych.
III. Rynek i produkt (50%):
• produkt (10%):
– ocena asortymentu produktów,
– ocena jakoÊci produktu/us∏ugi,
• pozycja rynkowa przedsi´biorstwa (10%):
– ocena pozycji rynkowej,
– ocena sytuacji konkurencyjnej,
– ocena stabilnoÊci w zakresie konkurencji,
• trendy rozwoju bran˝y (10%):
– ocena wzrostu rynku,
– ocena rentownoÊci bran˝y,
– ocena tempa zmian innowacyjnych bran˝y,
– ocena wahaƒ rynku,
• rynek zbytu (10%):
– ocena aktualnego portfela zamówieƒ,
– ocena przysz∏ego wykorzystania zdolnoÊci produkcyjnych,
– ocena zdolnoÊci kredytowej kontrahentów firmy,
– ocena uzale˝nienia od dostawców i odbiorców,
• uzale˝nienia/ryzyka specjalne (10%):
– ocena zagro˝eƒ polityczno-prawnych,
– ocena zagro˝eƒ spo∏ecznych,
– ocena pozosta∏ych rodzajów ryzyka.
IV. System tworzenia wartoÊci (20%)
• organizacja (4%):
– ocena struktury organizacyjnej,
– ocena sprawnoÊci organizacyjnej,
– ocena kwalifikacji managementu,
• badania i rozwój (7%):
– ocena efektywnoÊci w zakresie badaƒ i rozwoju,
– ocena dotychczasowego zakresu dzia∏alnoÊci badawczej i rozwojowej,
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• zaopatrzenie/magazynowanie (3%):
– ocena stanu zaopatrzenia,
– ocena kondycji dostawców,
– ocena uzale˝nienia rynkowego od dostawców,
– ocena zarzàdzania zapasami,
• produkcja/Êwiadczenie us∏ug (3%):
– ocena urzàdzeƒ produkcyjnych,
– ocena procesu Êwiadczenia us∏ug,
• marketing/dystrybucja (3%):
– ocena koncepcji marketingowej,
– ocena zarzàdzania dystrybucjà.

2.2. Elementy oceny ratingu iloÊciowego
W zakresie ratingu finansowego (iloÊciowego) wykorzystywane sà zró˝nicowane
wskaêniki (14) odzwierciedlajàce sytuacj´ finansowà, dochodowoÊç oraz sytuacj´
majàtkowà firmy.
I. Sytuacja finansowa (33%):
• cash flow 1 (9%),
• cash flow 2 (9%),
• wynik z dzia∏alnoÊci operacyjnej (9%),
• okres Êciàgania nale˝noÊci w dniach (6%).
II. DochodowoÊç (17%):
• ROI (Return on Investment) (4%),
• koszty odsetek/Sprzeda˝ (6%),
• straty nadzwyczajne (3%),
• ROS (Return on Sales) (2%),
• wynik brutto/Sprzeda˝ (2%).
III. Sytuacja majàtkowa (50%):
• wskaênik kapita∏owy (20%),
• wskaênik wyp∏acalnoÊci (2%),
• zaanga˝owanie kapita∏u (10%),
• zad∏u˝enie (10%),
• obrót zapasami (8%).
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2.3. Klasy ratingowe i wspó∏czynniki niewyp∏acalnoÊci
Opisywany tu rating sk∏ada si´ z 15 klas odzwierciedlajàcych ryzyko kredytowe
przedsi´biorstwa oraz odpowiadajàcych im wspó∏czynników niewyp∏acalnoÊci (Probabilisty of Default – PD).W ten sposób wype∏nia on wymogi Bazylei II, które zalecajà stworzenie co najmniej 6 do 9 klas ryzyka.
Klasa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PD
0,07
0,12
0,17
0,26
0,39
0,59
0,88
1,32
1,98
2,96
4,44
6,67
10,00
15,00
20,00

3. Model ratingu na przyk∏adzie japoƒskiego systemu
bankowego3
3.1. Historia i zakres stosowania modelu
Przedstawiony tu system oceny ryzyka kredytowego jest stosowany w jednym
z najwi´kszych banków Japonii i Êwiata od poczàtków bie˝àcego stulecia, a jego
model jest zunifikowany dla ca∏ej grupy finansowej owego banku, jakkolwiek zawiera równie˝ pewne niuanse w∏aÊciwe dla obszaru, gdzie jest stosowany czy te˝
dla rodzaju kredytowanego klienta (korporacje, instytucje finansowe, podmioty
sfery publicznej, jednostki naukowo-badawcze, osoby fizyczne). Zosta∏ on zbudowany w oparciu o doÊwiadczenia agencji ratingowej Standard & Poor’s, przy
czym generalnie w odniesieniu do korporacji ma on dwie odmiany – bardziej skomplikowany rating dla korporacji o obrotach rocznych powy˝ej 100 mln UDS i uproszczony, oparty na scoringu, dla pozosta∏ych firm.

3

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: A. Szczepaniak, Zarzàdzanie ryzykiem kredytowym w japoƒskim systemie bankowym na przyk∏adzie wybranego banku komercyjnego, praca dyplomowa
(RPSB SGH) pod. kier. M. S. Wiatra, Warszawa 2004.
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3.2. Konstrukcja modelu
Na koƒcowà, 15-stopniowà klasyfikacj´ ratingowà sk∏adajà si´ dwie cz´Êci:
1) ocena kredytobiorcy (firmy), która okreÊla prawdopodobieƒstwo obs∏ugi
zad∏u˝enia i prawdopodobieƒstwo bankructwa firmy;
2) ocena transakcji kredytowej, odzwierciedlajàca jakoÊç poszczególnych
rodzajów transakcji na drodze oszacowania prawdopodobieƒstwa straty
z tego tytu∏u; prawdopodobieƒstwo to jest funkcjà d∏ugoÊci okresu oraz
wartoÊci przyj´tych zabezpieczeƒ sp∏aty kredytu.

3.2.1. Ocena kredytobiorcy
Proces oceny ryzyka firmy sk∏ada si´ z pi´ciu etapów:
1) oceny kredytobiorcy za pomocà finansowych kryteriów iloÊciowych,
2) korekty tej oceny z punktu widzenia ryzyka dzia∏alnoÊci danej firmy,
3) oceny stosunków w∏asnoÊciowych (spó∏ka matka, koncern),
4) porównania/weryfikacji oceny z klasyfikacjà agencji ratingowych,
5) okreÊlenia perspektyw ratingu.
Ad. 1. Ocena kredytobiorcy z wykorzystaniem wskaêników finansowych
W tej cz´Êci procesu ustalania ratingu stworzono trzy ró˝ne modele wskaêników finansowych, adekwatne do podmiotów gospodarczych stosownie do ich
• skali dzia∏alnoÊci,
• regionu,
• rynku/bran˝y.
Pierwszy model – skali dzia∏alnoÊci – skonstruowany przez Standard &
Poor’s (S&P CreditModelTM) obowiàzuje w stosunku do wielkich firm o obrotach
powy˝ej 100 mln USD. Nie ma on natomiast zastosowania do oceny firm dzia∏ajàcych w: energetyce, telekomunikacji (poza Europà), transporcie, obrocie nieruchomoÊciami oraz instytucji finansowych. Jest to model wykorzystujàcy najszerszà palet´ wskaêników finansowych, przy czym dla celów oceny sà one
zró˝nicowane regionalnie i odpowiednio pod tym kàtem kwantyfikowane.
Drugi model wskaêników – regionu – dotyczy ma∏ych Êrednich przedsi´biorstw, o obrotach poni˝ej 100 mln USD rocznie. Wykorzystuje si´ w nim 10 wskaêników finansowych, ocenianych punktowo, adekwatnie do porównywalnych danych statystycznych z rynku, regionu, wielkoÊci firmy (por. tabela 2).
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Tabela 2. Wskaêniki finansowe i ich punktacja
Kryterium/wskaênik
Formu∏a
Wskaênik p∏ynnoÊci finansowej i pokrycia
Przep∏ywy pieni´˝ne
Zad∏. d∏ugoter./EBIT
EBIT/Odsetki
Wskaênik zad∏u˝enia
Aktywa netto/Aktywa ogó∏em
Dêwignia kapita∏owa
ZdolnoÊç do generowania zysku
Zysk operacyjny/Przychody operacyjne
Zysk ogó∏em/Aktywa
Wskaênik rozwoju
Zysk zatrzymany/Aktywa netto
Wskaênik skali dzia∏alnoÊci
Aktywa netto
Przychody ze sprzeda˝y
Ogó∏em

Liczba punktów
37
15
10
12
20
10
10
15
10
5
10
10
18
14
4
100

èród∏o: jak w przypisie 3.

Liczba uzyskanych punktów pozwala na zakwalifikowanie firmy do jednej
z 10 klas ryzyka akceptowalnego, mieszczàcego si´ w grupie „normalne” lub
„pod obserwacjà” (por. tabela 3).
Tabela 3. Punktacyjne klasy oceny kredytobiorcy
Klasa ryzyka
1
2
3
4
5-A
5-B
6-A
6-B
7
8

Punktacja
> 75
66–75
56–65
46–55
40–45
35–39
30–34
25–29
15–24
< 15

èród∏o: jak w przypisie 3.

Trzeci z modeli analizy ryzyka kredytobiorcy – rynku/bran˝y – dotyczy
podmiotów wnioskujàcych o relatywnie niewysokie kwoty kredytów i bazuje w wi´kszoÊci na ocenie subiektywnej, odnoszàcej si´ do tzw. jakoÊciowej oceny podmiotu.
W jego ramach punktuje si´ nast´pujàce kryteria:
• perspektywy rozwojowe firmy i bran˝y,
• uzale˝nienie od dostawców/odbiorców,
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• ogólny stan firmy,
• jakoÊç i wiarygodnoÊç przedk∏adanych informacji.
Ad. 2. Korekta oceny – uwzgl´dnianie ryzyka dzia∏alnoÊci firmy
W tej cz´Êci dotychczasowa ocena ratingowa podlega korektom (in minus),
adekwatnie do wyspecyfikowanych, nie uwzgl´dnianych dotàd rodzajów ryzyk,
wià˝àcych si´ z dzia∏alnoÊcià gospodarczà kredytobiorcy. Chodzi tu o odpowiednio wczeÊniejsze (z pewnym wyprzedzeniem) reagowanie na negatywne sygna∏y
dotyczàce dwóch elementów:
a) szczegó∏owej oceny standingu finansowego,
b) ryzyka prowadzonej dzia∏alnoÊci kredytobiorcy.
Szczegó∏owa ocena standingu finansowego kredytobiorcy
Projektodawcy modelu przyj´li, ˝e wczeÊniej dokonane oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za pomocà wskaêników, nie zawsze sà odbiciem rzetelnego
wizerunku firmy w tym wzgl´dzie i wymagajà dodatkowej weryfikacji, bazujàcej
na analizie jej aktywów. Takim procedurom podlegajà kredytobiorcy o nast´pujàcych negatywnych cechach:
a) ujemnej rentownoÊci netto,
b) ujemnej wartoÊci aktywów netto,
c) prowadzàcy dzia∏alnoÊç w krajach ryzykownych,
d) wskazani z innych przyczyn przez central´ banku.
Szczegó∏owa ocena standingu sk∏ada si´ z trzech etapów:
1. Wyceny (na podstawie cen rynkowych) kredytobiorcy z wykorzystaniem
trzech poni˝szych metod:
a) wyceny aktywów przy za∏o˝eniu kontynuowania dzia∏alnoÊci (status
quo),
b) wyceny aktywów przy za∏o˝eniu restrukturyzacji podstawowej dzia∏alnoÊci firmy,
c) wyceny likwidacyjnej – wycena aktywów pomniejszona o koszty likwidacji dzia∏alnoÊci.
2. Oceny standingu finansowego na podstawie sprawozdaƒ finansowych
(bilans, rachunek zysków i strat); chodzi w niej o okreÊlenie czasu potrzebnego na pokrycie straty oraz czasu na pokrycie wszystkich zobowiàzaƒ
z wygenerowanego zysku. Dla ustalenia czasu koniecznego na usuni´cie
sytuacji, gdy kapita∏y w∏asne firmy nie pokrywajà straty, stosuje si´ nast´pujàce podejÊcie:
• wskaênik liczby lat = (kapita∏y w∏asne – strata) / zysk netto,
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• pokrycie straty przez firm´ matk´; bierze si´ tu pod uwag´ jedynie
zadeklarowanà pomoc od podmiotu o odpowiednio mocnym ratingu
(w granicach 1 – 5.2), b´dàcym jednoczeÊnie w∏aÊcicielem kredytobiorcy w co najmniej 50%; dodatkowo wymaga si´, by owo wsparcie
finansowe zosta∏o przyznane w ciàgu roku, a zarazem dostarczono zatwierdzony przez te podmioty plan uzdrowienia sytuacji.
Z kolei dla ustalenia czasu koniecznego do pokrycia zobowiàzaƒ kredytobiorcy stosuje si´ nast´pujàcà formu∏´:
Wskaênik liczby lat = NCF / Zobowiàzania,
gdzie:
NCF (dost´pne Êrodki) = Wynik na dzia∏alnoÊci operacyjnej + amortyzacja – podatek dochodowy ~ EBIDA – Earning Befor Interest Depreciation
and Amortization,
Zobowiàzania = zobowiàzania ogó∏em – zobowiàzania wekslowe – zobowiàzania podatkowe.
3. Weryfikacji tej oceny z ratingiem ustalonym za pomocà wskaêników iloÊciowych.
Opisywana cz´Êç oceny szczegó∏owej pozwala na zakwalifikowanie kredytobiorcy do jednej z pi´ciu klas:
• Normalny,
• Pod obserwacjà,
• Prawdopodobieƒstwo bankructwa,
• Teoretycznie bankrut,
• Bankrut.
Porównanie tej oceny z wczeÊniej dokonanà, na podstawie wskaêników iloÊciowych, stwarza przes∏anki do ostatecznego nadania ratingu (gdy kredytobiorca jest zakwalifikowany do Poni˝ej standardu lub gorzej), wzgl´dnie (dla pozosta∏ych – Normalnych klas) poddania kredytobiorcy dalszym badaniom.
Ryzyka prowadzonej dzia∏alnoÊci
W tym zakresie ocena przyjmuje postaç analizy tzw. sygna∏ów wczesnego
ostrzegania (SWO), które okreÊlajà szeÊç wymienionych ni˝ej rodzajów sytuacji,
skutkujàcych obni˝eniem oceny ratingowej o jeden poziom.
I. Ryzyko kraju prowadzonej dzia∏alnoÊci.
Bank prowadzi w∏asnà baz´ danych (korygowanà o ratingi krajów uznanych agencji ratingowych), pozwalajàcà na aktualizacj´ ryzyka negatywnych zmian
politycznych, spo∏ecznych i ekonomicznych krajów.
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II. Ryzyko bran˝y
Odpowiednie komórki organizacyjne banku (analizy rozwoju rynku) dokonujà selekcji bran˝ pod kàtem ryzyka inwestycyjnego. Podmiot funkcjonujàcy w takiej bran˝y ma skorygowany rating w dó∏ o jeden pu∏ap; dotyczy to równie˝ podmiotu dzia∏ajàcego poza ryzykownà bran˝à, lecz nie dajàcà pewnoÊci co do jej
stabilnoÊci w odpowiedniej perspektywie czasowej.
W ramach oceny ryzyka bran˝y uwzgl´dnia si´ nast´pujàce czynniki:
• faza ˝ycia bran˝y w perspektywie 3 lat (poczàtkowa, wzrostu, dojrza∏oÊci, schy∏kowa, gwa∏townego spadku),
• stabilnoÊç bran˝y w perspektywie do 3 lat (zmiany ekonomiczne – wahania
na rynku, sezonowoÊç produkcji, produkty wiodàce, zmiany kursu walut),
• wielkoÊç rynku wg wartoÊci obrotów,
• stan konkurencji (mierzony presjà na obni˝k´ cen),
• trendy zmian konkurencji w perspektywie 3–5 lat (zmiany w zakresie
wprowadzania nowych i wycofywania starych produktów, zwi´kszenie lub
zmniejszenie agresywnoÊci dzia∏ania partnerów na rynku, zmiany w polityce gospodarczej rzàdu, konkurencyjnoÊç mi´dzynarodowa).
III. Ryzyko zarzàdzania
Tego rodzaju ryzyko jest oceniane poprzez analiz´ nast´pujàcych kryteriów
negatywnie rzutujàcych na system zarzàdzania w firmie:
• doÊwiadczenie (w przesz∏oÊci firma mia∏a powa˝ne problemy finansowe
ze wzgl´dy na b∏´dy zarzàdu),
• kwalifikacje formalne i praktyczne zarzàdu (brak kwalifikacji i umiej´tnoÊci do prowadzenia firmy; nie podj´to kroków zaradczych tym wzgl´dzie),
• nast´pcy (zarzàdzajàcy w podesz∏ym wieku; brak nast´pców zdolnych przejàç obowiàzki zarzàdu),
• konflikty (wyst´pujàce konflikty mi´dzy zarzàdzajàcymi lub w∏aÊcicielami),
• decyzje strategiczne (podejmowane decyzje strategiczne sà opóênione w stosunku do zmian w otoczeniu),
• zarzàdzanie ryzykiem (brak odpowiednich procedur w zakresie zarzàdzania ryzykiem).
IV. Ryzyko prawne
Chodzi tu o wychwycenie zagro˝eƒ, których êród∏em sà sytuacje nieprzestrzegania lub naruszania prawa. W nast´pujàcych okolicznoÊciach dokonuje si´
obni˝enia ratingu o jeden poziom (w szczególnie uzasadnionych okolicznoÊciach
tak˝e o dwa poziomy):
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• naruszenie przez firm´ prawnych norm w zakresie ochrony patentowej
produktów,
• nieprzestrzeganie obowiàzujàcych w danym kraju norm prawnych w zakresie BHP i ekologii,
• inne problemy prawne, majàce istotne znaczenie dla oceny zdolnoÊci kredytowej.
V. Ryzyko finansowania
Zagro˝enie ze strony niewystarczajàcych êróde∏ finansowania, skutkujàce
obni˝eniem ratingu o jeden poziom, jest pomijane tylko w sytuacji posiadania
przez firm´ wystarczajàcych kapita∏ów w∏asnych lub prawnych podstaw (np.
por´czenia, gwarancje) zapewniajàcych sp∏at´ wszystkich zobowiàzaƒ w ciàgu
najbli˝szego kwarta∏u.
VI. Pozosta∏e rodzaje ryzyka
Wchodzà tu w gr´ nie wymienione wczeÊniej elementy ryzyka np. nie dostarczenie na czas pe∏nej sprawozdawczoÊci finansowe, niedostosowanie przepisów ksi´gowoÊci do standardów mi´dzynarodowych.
Ad. 3. Ocena stosunków w∏asnoÊciowych
Indywidualna ocena ratingu kredytobiorcy mo˝e byç na tym etapie ponownie skorygowana (in plus lub in minus) poprzez uwzgl´dnienie stopnia powiàzania
firmy z korporacja lub spó∏kà córkà. Korekta taka dokonywana jest wówczas, gdy:
• podmiot powiàzany jest w∏aÊcicielem co najmniej po∏owy udzia∏ów kredytobiorcy,
• podmiot powiàzany ma istotny wp∏yw na decyzje kredytobiorcy,
• generowane przez kredytobiorc´ nadwy˝ki majà istotne znaczenie dla
stabilizacji pozycji ca∏ej korporacji,
• dzia∏alnoÊç kredytobiorcy stanowi istotnà cz´Êç podstawowej dzia∏alnoÊci
ca∏ej korporacji.
Spe∏nienie tych warunków przy ratingu korporacji (podmiotu powiàzanego) co najmniej na poziomie 5.2 powoduje podwy˝szenie ratingu kredytobiorcy
do tego˝ poziomu spó∏ki matki. Zachodzi bowiem uzasadnione domniemanie, i˝
w razie finansowych problemów kredytobiorcy podmiot powiàzany dofinansuje
spó∏k´ córk´. W odwrotnej sytuacji, tj. braku odpowiednich powiàzaƒ oraz ni˝szym ratingu grupy, rating indywidualny kredytobiorcy jest obni˝any do poziomu ca∏ej korporacji (jest to powszechnie akceptowana bankowa zasada: „córka
nie mo˝e byç lepsza od matki”).
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Ad. 4. Weryfikacja ratingu banku z ocenami agencji ratingowych
JeÊli istniejà dost´pne oceny kredytobiorcy ze strony agencji ratingowych,
z zasady uwzgl´dnia si´ rating najni˝szy. Ró˝nica co najmniej dwóch poziomów
(klas ratingów, uwzgl´dniajàc wskaênik EDF – Expected Default Frequncy tj. obecny PD – Probability of Default) powoduje koniecznoÊç wyjaÊnieƒ i mo˝e, choç nie
musi skutkowaç decyzjà o odpowiedniej korekcie ratingu bankowego (por. tabela 4).

Tabela 4. Klasyfikacja porównawcza ratingów – bankowego i g∏ównych agencji
ratingowych
Rating banku
1
2
3
4
5.1
5.2
6.1
6.2
7
8 i poni˝ej

S&P / Fitch
AAA ~ AAA+ ~ ABBB+ ~ BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+ ~

Moody’s
Aaa ~ Aa3
A1 ~ A3
Baa1 ~ Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1~

EDF (w %)
~ 0,05
0,06 ~ 0,15
0,16 ~ 0,60
0,61 ~ 1,10
1,11 ~ 1,75
1,76 ~ 2,25
2,26 ~ 3,40
3,41 ~ 4,55
4,56 ~ 9,10
9,11 ~

èród∏o: jak w przypisie 3.

Ad. 5. Perspektywy rozwoju ratingu
W koƒcowej cz´Êci oceny ratingowej dokonuje si´ próby okreÊlenia tendencji
zmian ratingu. Przewidywania w tej mierze sà corocznie weryfikowane, przy
czym najcz´Êciej odnoszà si´ one do kredytobiorców z bran˝ ryzykownych oraz
podmiotów o obni˝onych poziomach ratingu na etapie analizy ryzyka ich dzia∏alnoÊci operacyjnej. Perspektywa ratingu jest trójstopniowa:
• pozytywna (du˝e prawdopodobieƒstwo poprawy ratingu),
• stabilna (prognoza status quo),
• negatywna (du˝e prawdopodobieƒstwo pogorszenia ratingu).
Czynnikami kszta∏tujàcymi opis i komentarz w tym zakresie sà:
a) trendy rynkowe w segmencie dzia∏ania podmiotu,
b) wp∏ywy otoczenia (prawne, makroekonomiczne, polityczne, spo∏eczne),
c) elementy finansowe np. podwy˝szenie kapita∏u w∏asnego, po˝yczka podporzàdkowana,
d) przep∏ywy pieni´˝ne w perspektywie 3 lat – negatywnie lub pozytywnie
ocenia si´ zmiany w skali odpowiednio od poni˝ej – 10% do powy˝ej
+ 10%.
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3.2.2. Ocena transakcji kredytowej
O ile pierwsza cz´Êç oceny zwiàzana by∏a z ustaleniem ryzyka kredytowego samego podmiotu, o tyle w tej cz´Êci chodzi o okreÊlenie ryzyka samej transakcji
kredytowej (prawdopodobieƒstwa straty na skutek zawarcia umowy kredytowej).
Podstawowymi determinantami w tej mierze sà: kwota transakcji, d∏ugoÊç okresu
kredytowania, uzyskane zabezpieczenia prawne, ryzyko walutowe (w przypadku
kredytów w obcej walucie).
Opis ryzyka transakcji kredytowej, adekwatnie do 14 poziomów ratingu
zawiera tabela 5; w dostosowaniu do poziomów ratingu zawiera te˝ ona prawdopodobieƒstwa nie wywiàzania si´ z umowy (PD – Probability of Default).

Tabela 5. Rating transakcji kredytowych
Rating

Opis sytuacji

1

Obs∏uga d∏ugu bardzo pewna i stabilna; wysoka
zdolnoÊç kredytowa
Obs∏uga d∏ugu bardzo pewna; istniejà jednak
przes∏anki mogàce w perspektywie os∏abiç
zdolnoÊç kredytowà
Obs∏uga d∏ugu jest bardzo pewna;
prawdopodobieƒstwo pogorszenia sytuacji
finansowej kredytobiorcy w d∏ugim okresie
Obs∏uga d∏ugu jest wystarczajàco pewna;
prawdopodobieƒstwo pogorszenia sytuacji
finansowej kredytobiorcy w d∏ugim okresie
Obs∏uga d∏ugu jest wystarczajàco pewna;
prawdopodobieƒstwo pogorszenia sytuacji
finansowej kredytobiorcy w Êrednim okresie
Obs∏uga d∏ugu jest wystarczajàco pewna; du˝e
prawdopodobieƒstwo pogorszenia sytuacji
finansowej kredytobiorcy w Êrednim okresie
Bie˝àca obs∏uga zad∏u˝enia nie jest zagro˝ona;
prognoza d∏ugoterminowa jest s∏aba
Bie˝àca obs∏uga zad∏u˝enia nie jest zagro˝ona;
prognoza d∏ugoterminowa jest s∏aba a zdolnoÊç
kredytowa niska
Obs∏uga zad∏u˝enia w przysz∏oÊci jest niepewna;
aktualnie kredytobiorca nie ma wi´kszych
problemów, lecz sytuacja ta w przysz∏oÊci
prawdopodobnie ulegnie pogorszeniu
Obs∏uga zad∏u˝enia jest niepewna i wymaga
sta∏ej kontroli

2

3

4

5.1

5.2

6.1
6.2

7

7W

Wskaênik oczekiwanej
straty (w %)

PD
(w %)

< 0,03

0,015

< 0,05

0,04

< 0,08

0,065

< 0,10

0,09

< 0,30

0,20

< 0,50

0,40

< 0,75

0,625

< 1,10

0,925

< 2,50

1,80
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Tabela 5. (cd.)
Rating
8.1

8.2

9

10

Opis sytuacji

Wskaênik oczekiwanej
straty (w %)

Obs∏uga zad∏u˝enia jest niepewna i wymaga
sta∏ej kontroli; kredytobiorca ma bie˝àce
problemy finansowe
Obs∏uga zad∏u˝enia jest niepewna
a przedstawione zabezpieczenia nie pokrywajà
ca∏kowicie d∏ugu; kredytobiorca ma powa˝ne
problemy finansowe
Obs∏uga zad∏u˝enia jest niepewna
a przedstawione zabezpieczenia nie pokrywajà
ca∏kowicie d∏ugu; kredytobiorca ma powa˝ne
problemy finansowe, opóênia si´ z bie˝àcym
regulowaniem d∏ugu; istnieje powa˝ne
zagro˝enie sp∏aty d∏ugu.
Transakcja stracona, co nie jest jednoznaczne
z niemo˝liwoÊcià odzyskania nale˝noÊci
w przysz∏oÊci; bie˝àca sytuacja uniemo˝liwia
jednak sp∏at´.

PD
(w %)
3,00

10,00

< 2,50
100,00

100,00

èród∏o: jak w przypisie 3.

Sam proces oceny ryzyka transakcji sk∏ada si´ z nast´pujàcych etapów.
Szacowanie wskaênika odzyskania zaanga˝owania
Jest to etap ustalania wskaênika prawdopodobieƒstwa odzyskania przez
bank kwoty zaanga˝owania w razie niewyp∏acalnoÊci (default) kredytobiorcy. Dokonuje si´ tego poprzez szacowanie wartoÊci rynkowej i egzekwowalnoÊci (p∏ynnoÊci) uzyskanych zabezpieczeƒ sp∏aty zad∏u˝enia. Bank przyjà∏ tu nast´pujàce
normatywy redukcji (korekty) wartoÊci zabezpieczeƒ (tabela 6).
Tabela 6. Parametry redukcji wartoÊci zabezpieczeƒ prawnych
Rodzaj zabezpieczenia prawnego
Depozyt bankowy, weksel handlowy, akredytywa
dokumentowa, polisa ubezpieczeniowa
Weksle i obligacje skarbowe
Obligacje komunalne
Obligacje przedsi´biorstw
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
nieruchomoÊci
Akcje przedsi´biorstw
èród∏o: jak w przypisie 3.

Wskaênik korekty (%)
100
90
85
80
70
60
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Dane dotyczàce: wskaênika PD (na podstawie ratingu) i wskaênika (parametru) odzyskiwanej kwoty zaanga˝owania (Recovery Ratio – RR) stwarzajà podstaw´ dla ustalenia ryzyka kredytowego okreÊlonej transakcji kredytowej. W przypadku braku zabezpieczenia wskaênik oczekiwanej straty (WOS – wg nomenklatury
Basel II, odpowiednik LGD – Loss Given Default) jest równy wskaênikowi PD
(poziom ratingu), zaÊ w odniesieniu do transakcji zabezpieczonej wykorzystywany jest nast´pujàcy wzór:
WOS = PD x (1 – RR),
gdzie:
RR = Bie˝àca wartoÊç rynkowa zabezpieczenia x wskaênik korekty zabezpieczenia.
Przyk∏adowo, w razie transakcji zawartej z kredytobiorcà, majàcym rating
6.1, transakcji w pe∏ni zabezpieczonej akredytywà dokumentowà (100% wartoÊci
zabezpieczenia), transakcja owa uzyska rating 1, poniewa˝ wskaênik oczekiwanej straty wynosi 0%:
WOS = 0,625% x (1 – 100%) = 0%.
Zabezpieczenie w postaci akredytywy dokumentowej w pe∏ni pokrywa ryzyko transakcji, mimo pewnych elementów ryzyka kredytobiorcy.
Poza wskazanym trybem ustalania WOS, uwzgl´dniajàcym przedstawione
przez kredytobiorc´ zabezpieczenia, istnieje te˝ mo˝liwoÊç akceptacji okreÊlonego zakresu zabezpieczeƒ oferowanych np. przez spó∏k´ – matk´ (por´czyciela).
Sposób ustalania WOS jest wówczas nast´pujàcy:
WOS = (% zabezpieczonej kwoty x PD por´czyciela) + (% niezabezpieczonej
kwoty x PD por´czyciela).
Zasadà jest przy tym, i˝ dla kredytobiorców o ratingu 7 i gorszym, zabezpieczenia (por´czenia) oferowane przez osoby trzecie sà akceptowane, o ile ich
rating odpowiada poziomowo 5.2 i lepszemu.
Bank bierze tu równie˝ pod uwag´ powiàzania w∏asnoÊciowe oraz przynale˝noÊç do korporacji. O ile dzia∏alnoÊç podstawowa kredytobiorcy nie ma wi´kszego znaczenia dla ca∏ej korporacji, rating zawieranej z nim transakcji jest obni˝any o jeden poziom. T∏umaczy si´ to tym, i˝ w sytuacji problemów córki
spó∏ka matka nie b´dzie zbytnio anga˝owa∏a si´ w jej ratowanie.
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Weryfikacja ratingu transakcji
Kolejny etap ustalania ryzyka transakcji ma miejsce wówczas, gdy transakcja kredytowa nie ma pokrycia ryzyka w postaci odpowiednich jakoÊciowo zabezpieczeƒ. W takiej sytuacji dokonuje si´ ponownej weryfikacji ratingu, uwzgl´dniajàc trzy aspekty zagro˝eƒ transakcji:
• d∏ugoÊç okresu kredytowania,
• przeznaczenie kredytu,
• jakoÊç informacji kredytobiorcy.
Rating ulega automatycznej redukcji o jeden poziom, gdy:
1) okres kredytowania przekracza 7 lat, a prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej jest negatywna,
2) kredyt przeznaczony jest na sp∏at´ innego zobowiàzania,
3) wyst´pujà trudnoÊci w dost´pie do pe∏nej dokumentacji, np. aktualnej
sprawozdawczoÊci finansowej czy por´czeƒ.
Ryzyko kursowe transakcji
Ten etap oceny ryzyka transakcji dotyczy operacji zwiàzanych z walutami
obcymi i dotyczy w istocie rzeczy ryzyka kraju. Ryzyko transakcji w walucie
obcej jest tu wypadkowà ratingu tego˝ kraju i odpowiednio modyfikuje ono rating
transakcji. Wyjàtek stanowi wspomniana ju˝ sytuacja pe∏nowartoÊciowego pokrycia
ryzyka transakcji poprzez przyj´te od kredytobiorcy lub osoby trzecie zabezpieczenia.

3.3. W∏aÊciwoÊci modelu
Jak widaç, system oceny indywidualnego ryzyka kredytowego wybranego banku
komercyjnego Japonii zawiera wiele nowoczesnych rozwiàzaƒ charakteryzujàcych modele postulowane w Nowej Umowie Kapita∏owej (Basel II). Nie jest to
dziwne, poniewa˝ – o czym wspominano na wst´pie – zawiera on koncepcje opracowane przez Credit ModelTM agencji ratingowej Standard & Poor’s.
Bioràc pod uwag´ uporzàdkowanà procedur´ ustalania ratingu, trzeba podkreÊliç, ˝e ma on okreÊlone walory:
• obiektywizm oceny poprzez wykorzystanie systemu iloÊciowych wskaêników finansowych w pierwszej fazie oceny,
• uwzgl´dnianie szerokiego spektrum determinant jakoÊciowych ryzyka,
korygujàcych wczeÊniejszà ocen´ iloÊciowà,
• weryfikacj´ oceny bankowej poprzez porównanie w koƒcowym etapie oceny
z ocenami renomowanych agencji ratingowych,
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• interesujàcà integracj´ ratingu kredytobiorcy i transakcji kredytowej poprzez uwzgl´dnianie przedstawianych zabezpieczeƒ prawnych kredytobiorcy i osób trzecich.
W konsekwencji przedstawiona konstrukcja modelu stwarza nast´pujàce,
sprzyjajàce warunki do:
• transparentnoÊci (przejrzystoÊci) klasyfikacji kredytobiorców,
• optymalizacji decyzji kredytowych na skutek wi´kszej mo˝liwoÊci bezpoÊrednich porównaƒ ratingów ró˝nych kredytobiorców (w przekroju: wielkoÊci, kraju, bran˝y, struktury w∏asnoÊciowej, okresu kredytowania, przeznaczenia kredytu czy zabezpieczenia),
• przeprowadzania skutecznego monitoringu kredytowego (analiz indywidualnego i portfelowego ryzyka kredytowego).

4. Podsumowanie
Na zakoƒczenie trzeba podkreÊliç, i˝ rating w takiej postaci, jak choçby prezentowane tu systemy stosowane w Polsce w Niemczech czy Japonii, stanowi du˝o
wnikliwsze i bardziej skomplikowane narz´dzie oceny standingu finansowego
przedsi´biorstwa ani˝eli jedynie analiza rocznych sprawozdaƒ finansowych. W procesie ustalania ratingu ta ostatnia jest bowiem wzbogacana o nowoczesne „mi´kkie i twarde dane”, np. charakterystyk´: dzia∏alnoÊci, wyników, produktu, rynków zaopatrzenia i zbytu, ocen´ indywidualnej strategii zarzàdu, wydajnoÊci pracy,
innowacyjnoÊci, szczególnych ryzyk dzia∏alnoÊci. Ich uwzgl´dnienie pozwala na
pog∏´bionà, przyczynowo-skutkowà, analiz´ determinant sytuacji ekonomiczno-finansowej badanej firmy oraz w miar´ wiarygodnà prognoz´ jej rozwoju na
okres kredytowania. OczywiÊcie, trzeba sobie te˝ zdawaç spraw´, i˝ realizacja
tych zadaƒ modelu ratingowego nie jest mo˝liwa bez ciàg∏ej weryfikacji sprawnoÊci dzia∏ania systemu, poniewa˝ sytuacja ekonomiczna kraju, bran˝y, przedsi´biorcy ma swojà dynamik´. W tym sensie stosowanie opisywanych odmian ratingu
nak∏ada du˝e wymagania informacyjne – co nie jest, zresztà, cechà tylko charakteryzowanych modeli.
Je˝eli chce si´ dobrze rozpoznaç ryzyko, kredytowe, trzeba skojarzyç dwa
podstawowe elementy: pe∏nà, rzetelnà, aktualnà informacj´ o kredytobiorcy i jego
otoczeniu oraz kwalifikowane zasoby kadry pionu kredytowego banku, umiejàce
je zinterpretowaç i nimi zarzàdzaç.
Zaprezentowane tu przyk∏ady funkcjonowania modeli ryzyka kredytowego
mogà wi´c stanowiç swego rodzaju praktyczne wyjÊcie naprzeciw rozwiàzaniom
postulowanym przez Komitet Bazylejski w NUK.

Robert Jagie∏∏o, Józef Kostecki
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Opcje rzeczywiste w ocenie projektów inwestycyjnych
1. Wprowadzenie
W teorii finansów metoda zdyskontowanych przep∏ywów pieni´˝nych (ang. discounted cash flow, DCF) jest uwa˝ana za podstawowe narz´dzie w ocenie projektów inwestycyjnych. W ostatnich latach by∏a ona jednak konsekwentnie krytykowana zarówno przez teoretyków, jak i praktyków finansów. G∏ówny zarzut
to nieuwzgl´dnianie przez metod´ DCF wartoÊci opcji rzeczywistych (ang. real
options), które tkwià niemal w ka˝dej decyzji inwestycyjnej, podejmowanej przez
przedsi´biorstwa. Istnienie opcji rzeczywistych w projektach inwestycyjnych jest
intuicyjnie uwzgl´dniane przez kierownictwo firm, lecz dotychczas nie istnia∏o
w∏aÊciwe narz´dzie do kalkulacji ich wartoÊci. Narz´dzie takie okazuje si´ niezb´dne
w celu przeprowadzenia kompleksowego rachunku efektywnoÊci inwestycji i tym
samym uzasadnienia podj´cia niektórych nieop∏acalnych z pozoru przedsi´wzi´ç
posiadajàcych znacznà wartoÊç strategicznà lub dajàcych przedsi´biorstwu szerokie mo˝liwoÊci elastycznego reagowania na zmieniajàce si´ warunki otoczenia.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie klasycznej teorii opcji
finansowych jako narz´dzia do oceny inwestycji w aktywa rzeczowe w warunkach niepewnoÊci. Przedstawione zostanà równie˝ mo˝liwoÊci oraz istniejàce ograniczenia stosowania opcji rzeczywistych w praktyce. Ponadto, podj´ta zostanie
próba wykazania, i˝ uwzgl´dnienie wartoÊci opcji rzeczywistych stanowi niezb´dne uzupe∏nienie analizy projektów inwestycyjnych za pomocà tradycyjnych metod dyskontowych.

2. Krytyka metody DCF w ocenie projektów inwestycyjnych
Metoda zdyskontowanych przep∏ywów pieni´˝nych jest najcz´Êciej stosowanà
metodà oceny projektów inwestycyjnych. Nale˝y ona do tzw. metod dyskontowych,
które uwzgl´dniajà zmiennoÊç wartoÊci pieniàdza w czasie1. DCF polega na oszacowaniu przysz∏ych przep∏ywów pieni´˝nych netto projektu w ka˝dym z analizo1

J. Gajdka, E. Waliƒska, Zarzàdzanie finansowe: teoria i praktyka, T. 2, Fundacja Rozwoju RachunkowoÊci w Polsce, Warszawa 2000, s. 23.
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wanych okresów, które sà nast´pnie dyskontowane do wartoÊci bie˝àcej (ang. net
present value, NPV) poprzez zastosowanie odpowiedniej stopy dyskontowej. Wynikiem analizy DCF jest odpowiedê na pytanie, o ile przedsi´biorstwo zwi´kszy
(zmniejszy) swojà ca∏kowità wartoÊç, jeÊli dany projekt inwestycyjny o dodatniej
(ujemnej) NVP zostanie zrealizowany. Optymalna alokacja ograniczonych zasobów
finansowych przedsi´biorstwa mi´dzy konkurujàce ze sobà mo˝liwoÊci inwestycyjne oraz racjonalne zarzàdzanie realizowanych ju˝ projektów prowadzi do maksymalizacji wartoÊci przedsi´biorstwa dla jego w∏aÊcicieli (ang. shareholder value).
Stosowanie metody DCF wymaga przyj´cia wielu upraszczajàcych za∏o˝eƒ.
Do najwa˝niejszych aspektów, które sà pomijane w tej metodzie jest mo˝liwoÊç
elastycznego zarzàdzania projektem w trakcie jego realizacji dzi´ki reakcji kierownictwa na bie˝àce zmiany warunków otoczenia gospodarczego, w który funkcjonuje dane przedsi´biorstwo. Znaczna zmiennoÊç bie˝àcych wyników projektu
i niepewnoÊç odnoÊnie jego koƒcowego rezultatu podwy˝sza ryzyko inwestycyjne
przedsi´biorstwa. Upraszczanie rzeczywistoÊci poprzez u˝ywanie deterministycznych metod (tj. DCF) w tak stochastycznym Êwiecie mo˝e powodowaç b∏´dne
oszacowanie wartoÊci projektów inwestycyjnych. DCF zak∏ada, ˝e wszystkie przep∏ywy pieni´˝ne w poszczególnych latach prognozy sà sta∏e, co implikuje za∏o˝enie, ˝e warunki rynkowe, w których dany projekt b´dzie realizowany równie˝
nie b´dà podlega∏y ˝adnym zmianom. Gdyby tak by∏o w rzeczywistoÊci, to wartoÊç elastycznoÊci kierownictwa zarzàdzajàcego projektem równie˝ by∏aby równa
zero. JeÊli jednak otoczenie gospodarcze jest zmienne, to metoda DCF obni˝a
wartoÊç projektów inwestycyjnych poprzez nieuwzgl´dnianie elastycznoÊci kadry
kierowniczej, która mo˝e aktywnie zarzàdzaç inwestycjà w odpowiedzi na impulsy rynkowe i wp∏ywaç na jej wartoÊç w trakcie jej realizacji. Zarzàdzanie projektami odbywa si´ za pomocà np.: bie˝àcych analiz rynkowych, raportów kontrolingowych z dotychczasowego wykonania planu, decyzji o realizacji kolejnych
etapów inwestycji czy ograniczeƒ bud˝etowych.
Za∏o˝enie, ˝e przysz∏e przep∏ywy pieni´˝ne danego projektu inwestycyjnego mo˝na dok∏adnie i deterministycznie oszacowaç, jest równie˝ du˝ym uproszczeniem przyj´tym na potrzeby analizy DCF. W rzeczywistoÊci jest to stosunkowo trudne, poniewa˝ przep∏ywy pieni´˝ne zmieniajà si´ stochastycznie, a dodatkowo
sà zazwyczaj obarczone znacznym ryzykiem. Ponadto, DCF „milczàco” zak∏ada,
˝e decyzje inwestycyjne sà podejmowane w momencie przeprowadzania analizy
danego projektu. Czasami rozpocz´cie inwestycji mo˝e jednak zostaç opóênione
do momentu wystàpienia okreÊlonych czynników, które mogà pozytywnie wp∏ynàç na jej wartoÊç.
W ocenie projektów inwestycyjnych przyjmuje si´ tzw. zasad´ odr´bnoÊci,
która mówi, ˝e je˝eli przep∏ywy pieni´˝ne wynikajàce z realizacji projektu zosta-
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nà raz okreÊlone, to mo˝emy dany projekt inwestycyjny traktowaç jako rodzaj
„minifirmy” z w∏asnymi przychodami, kosztami, aktywami oraz przep∏ywami
pieni´˝nymi2. W rzeczywistoÊci jednak przedsi´biorstwa stanowià portfel ró˝nych projektów inwestycyjnych i generowanych przez nie przep∏ywów pieni´˝nych, pomi´dzy którymi wyst´pujà efekty synergii, dywersyfikacji, kanibalizmu
itp. Czasami analizowanie przep∏ywów pieni´˝nych danego projektu nie mo˝e
byç przeprowadzane w oderwaniu od konkretnego przedsi´biorstwa lub innych
realizowanych przez nie przedsi´wzi´ç.
Z powodu kompleksowoÊci projektów i tzw. efektów zewn´trznych (ang.
external effects) mo˝e byç równie˝ trudne (lub wr´cz niemo˝liwe) przedstawienie
iloÊciowe wszystkich czynników jedynie za pomocà przep∏ywów pieni´˝nych. Nieznanym, niemierzalnym i niematerialnym czynnikom w metodzie DCF przypisuje si´ wartoÊç zero. Takie czynniki jak wizja strategiczna firmy czy przedsi´biorczoÊç kadry kierowniczej mogà byç jednak istotne dla wartoÊci ca∏ego projektu,
gdy˝ umo˝liwiajà osiàgni´cie przewagi konkurencyjnej na rynku lub opracowanie nowych innowacyjnych rozwiàzaƒ lub strategii.
Ponadto, do zarzutów stawianych metodzie DCF nale˝y zani˝anie przez
nià wartoÊci projektów inwestycyjnych, gdy˝ ignoruje ona dwa dodatkowe êród∏a
jej powstawania3:
• elastycznoÊç operacyjnà (ang. operating flexibility) – NPV ignoruje wartoÊç elastycznoÊci operacyjnej projektu inwestycyjnego, która jest zbiorem dzia∏aƒ adaptacyjnych kierownictwa umo˝liwiajàcych aktywne dostosowywanie si´ do zmieniajàcych si´ warunków otoczenia, w którym
funkcjonuje przedsi´biorstwo;
• wartoÊç strategicznà (ang. strategic value) – NPV nie uwzgl´dnia wartoÊci strategicznej inwestycji, której êród∏em sà jej interakcje z bie˝àcymi lub planowanymi przedsi´wzi´ciami przedsi´biorstwa oraz mo˝liwoÊci
zdobycia dzi´ki niej przewagi konkurencyjnej na rynku.
Dzisiejsze otoczenie biznesowe charakteryzuje si´ m.in. wysokim poziomem konkurencji, olbrzymim wp∏ywem wymagaƒ klientów na produkty i us∏ugi
oraz rosnàcà globalizacjà i deregulacjà rynków. Efektem tego jest wzrost dynamiki i zmiennoÊci otoczenia rynkowego, a tym samym zwi´kszenie si´ ryzyka
funkcjonowania przedsi´biorstw. NiepewnoÊç odnoÊnie nawet najbli˝szej przysz∏oÊci wymusza na przedsi´biorstwach zapewnienie niezb´dnej elastycznoÊci dzia2

3

S. A. Ross, R. W. Westerfield, B. D. Jordan, Finanse Przedsi´biorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 312.
L. Trigeorgis, A Conceptual Options Framework for Capital Budgeting, w: Investment under
Uncertainty: Classical Readings and Recent Contributions, E. S. Schwartz, L. Trigeorgis, red., The
MIT Press, London 2001, s. 79.
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∏ania i koniecznoÊç rewidowania wczeÊniej za∏o˝onej strategii. Przejawia si´ to
m.in. w dzia∏alnoÊci inwestycyjnej firm. W rzeczywistoÊci, wiele decyzji inwestycyjnych nie tylko pociàga za sobà implikacje po stronie prognozowanych wyników finansowych, lecz równie˝ tworzy pewne specyficzne mo˝liwoÊci strategiczne,
np. wejÊcia na nowe atrakcyjne rynki, rozszerzenia dzia∏alnoÊci lub jej ograniczenia wówczas, gdy oka˝e si´ to uzasadnione. W trakcie trwania inwestycji kierownictwo zazwyczaj nie realizuje biernie oryginalnego planu dzia∏ania, lecz aktywnie dostosowuje strategi´ przedsi´biorstwa do nowej, innej ni˝ pierwotnie zak∏adano,
sytuacji. W ten sposób, dzi´ki elastycznoÊci kierownictwa, wp∏yw negatywnych
czynników obni˝ajàcych wartoÊç projektu inwestycyjnego mo˝e zostaç przynajmniej cz´Êciowo zneutralizowany, natomiast pojawiajàce si´ mo˝liwoÊci powi´kszenia oczekiwanego pierwotnie zysku lepiej wykorzystane. Tak rozumiane korzyÊci sà wyczuwane przez menad˝erów w sposób intuicyjny. Najcz´Êciej nie mo˝na
ich jednak wyraziç w formie dostatecznie precyzyjnej prognozy wyników ekonomicznych, poniewa˝ majà one (podobnie jak opcje) charakter warunkowy, uzale˝niony od okolicznoÊci, których przewidywalnoÊç jest silnie ograniczona.
Powy˝sze za∏o˝enia to tylko nieliczne przyk∏ady uproszczeƒ, jakie sà przyjmowane na potrzeby metody DCF. Przyj´cie ich cz´sto mo˝e prowadziç do b∏´dnego oszacowania wartoÊci analizowanych inwestycji, dlatego te˝ konieczne wydaje si´ znalezienie narz´dzia, które by∏oby w stanie uchwyciç ich dodatkowà
wartoÊç wynikajàcà z istnienia opcji rzeczywistych.

3. Definicja opcji rzeczywistych
Zarówno teoretycy jak i praktycy finansów ju˝ w latach 70. XX wieku wskazywali na wady i ograniczenia tradycyjnej metody DCF, których skutkiem jest zani˝anie wartoÊci analizowanych projektów. W celu rozwiàzania tego problemu Stewart C. Myers w 1977 roku jako pierwszy zaproponowa∏ przeniesienie teorii opcji
finansowych na obszar inwestycji w aktywa rzeczowe4. Dziesi´ç lat póêniej wyeksponowa∏ on równie˝ istnienie luki pomi´dzy planowaniem finansowym i strategicznym przedsi´biorstw oraz koniecznoÊç integracji obu tych p∏aszczyzn w analizie projektów inwestycyjnych5. Z tego te˝ powodu Myers uznawany jest za pioniera
teorii opcji rzeczywistych (ang. real options theory) i jemu przypisuje si´ pocho-

4

5

S. C. Myers, Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 1977, Nr 5,
s. 147–176.
S. C., Myers, Finance theory and financial strategy, w: Investment under Uncertainty: Classical
Readings and Recent Contributions, E. S. Schwartz, L. Trigeorgis, red., The MIT Press, London
2001, s. 19–33.
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dzenie tego terminu6. Prace Myers’a stworzy∏y baz´ konceptualnà do dalszych
dyskusji na temat mo˝liwoÊci wykorzystania opcji poza „Êrodowiskiem” rynków
finansowych. W szczególnoÊci nale˝y równie˝ zwróciç uwag´ na prace A. Dixit’a
i R. Pindyck’a7 oraz Trigeorgis’a8.
Pod poj´ciem opcji rzeczywistych rozumie si´ przysz∏e mo˝liwoÊci podj´cia
okreÊlonych dzia∏aƒ przez przedsi´biorstwo oraz realizacji kolejnych projektów
inwestycyjnych w po∏àczeniu z elastycznoÊcià operacyjnà kadry kierowniczej,
czyli zdolnoÊcià do podejmowania adaptacyjnych decyzji w odpowiedzi na zmienne
warunki otoczenia9. Opcja rzeczywista, analogicznie do opcji finansowej, istnieje
wówczas, gdy przedsi´biorstwo posiada prawo, a nie obowiàzek, podj´cia pewnych dzia∏aƒ w bli˝szej lub dalszej przysz∏oÊci (np. inwestowaç lub odrzuciç projekt, sprzedaç lub pozostawiç w firmie okreÊlone aktywa). W okresie pomi´dzy
dniem dzisiejszym a czasem podj´cia decyzji warunki rynkowe mogà ulec zmianie,
a dana decyzja staje si´ przez to mniej lub bardziej op∏acalna. W takiej sytuacji
kierownictwo ma prawo wyboru najbardziej korzystnego wariantu, który b´dzie
maksymalizowa∏ wartoÊç firmy dla jej w∏aÊcicieli.
Opcje rzeczywiste w wàskim znaczeniu oznaczajà przeniesienie teorii opcji
finansowych na aktywa rzeczowe i przedstawiajà zintegrowane narz´dzie do oceny
inwestycji w warunkach niepewnoÊci, której ekstremalnà formà jest b∏àdzenie
losowe (ang. random walk)10. B∏àdzenie losowe mo˝na zaobserwowaç (w przybli˝eniu) na efektywnych rynkach finansowych, lecz wed∏ug wielu teoretyków ekonomii proces ten powinien wyst´powaç równie˝ na rynkach aktywów rzeczowych
w warunkach doskona∏ej konkurencji11.
Pomi´dzy obydwoma rodzajami opcji wyst´puje jednak wiele ró˝nic, które
wynikajà ze specyfiki opcji rzeczywistych. Opcje finansowe sà przede wszystkim
jasno zdefiniowane w kontrakcie, natomiast opcje rzeczywiste sà zakorzenione
w strategicznych inwestycjach przedsi´biorstwa. Z tego powodu istniejàce w przedsi´biorstwie mo˝liwoÊci dzia∏ania i strategicznego rozwoju (tj. opcje rzeczywiste)
muszà wpierw zostaç zidentyfikowane i okreÊlone przez kierownictwo, a dopiero
w dalszej kolejnoÊci nast´puje ich wycena i (ewentualnie) wykonanie. W przeci6
7

8

9

10

11

W polskiej literaturze spotyka si´ równie˝ okreÊlenie opcje rzeczowe lub opcje realne.
Por. A. K. Dixit, R. S. Pindyck, Investment under Uncertainty, Princeton University Press, Princeton 1994.
Por. L. Trigeorgis, Real options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, MIT
Press, Cambridge 1996.
U. Hommel, G. Pritsch, Marktorientierte Investitionsbewertung mit dem Realoptionsansatz: Ein
Implementierungsfaden für die Praxis. Finanzmarkt- und Portfoliomanagement, 1999, Nr 13, s. 123.
Random walk oznacza, i˝ prawdopodobieƒstwo wzrostu i spadku ceny instrumentu finansowego
jest równe.
S. Howell i in., Real options: evaluating corporate investment opportunities in a dynamic world,
Financial Times Prentice Hall, London 2001, s. 1.
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wieƒstwie do opcji finansowych, opcje rzeczywiste odznaczajà si´ dynamicznym
podejÊciem do wyceny, poniewa˝ przedsi´biorstwo mo˝e w okresie do wykonania
opcji pozytywnie wp∏ywaç na poszczególne noÊniki ich wartoÊci. Inaczej mówiàc,
kierownictwo posiada strategicznà kontrol´ nad w∏aÊciwym dla danego przedsi´biorstwa portfelem opcji rzeczywistych (ang. real option portfolio) i mo˝e nim aktywnie zarzàdzaç i go poszerzaç12. Z tego powodu podejÊcie wykorzystujàce opcje
rzeczywiste w analizie projektów inwestycyjnych (ang. real option approach, ROAp)
jest nie tylko alternatywnà dla DCF metodà oceny inwestycji, ale równie˝ narz´dziem do strategicznego zarzàdzania przedsi´biorstwem, którego nadrz´dnym celem jest maksymalizacja wartoÊci dla w∏aÊcicieli.
ROAp wspiera kierownictwo w podejmowaniu wielu trudnych decyzji biznesowych. Przedstawienie inwestycji jako zbioru opcji rzeczywistych wprowadza
specyficzny sposób myÊlenia w procesie zarzàdzania aktywami przedsi´biorstwa.
W rzeczywistoÊci wszelkie decyzje kierownictwa mogà byç postrzegane jako decyzje o nabyciu lub momencie wykonania opcji rzeczywistych. Analizujàc takie
sytuacje biznesowe kierownictwo musi odpowiedzieç na pytanie, ile powinno si´
przeznaczyç na nabycie danej opcji rzeczywistej oraz kiedy (jeÊli w ogóle) powinno si´ jà wykonaç13. Na rysunku 1 przedstawione zosta∏y potencjalne mo˝liwoÊci zastosowanie ROAp.
Rysunek 1. Mo˝liwoÊci zastosowania opcji rzeczywistych

Decyzja o w∏aÊciwym momencie
rozpocz´cia inwestycji

Decyzja o maksymalnym
koszcie prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych

Decyzja dotyczàca w∏aÊciwej oceny
nabycia lub sprzeda˝y licencji
i know-how
Decyzja dotyczàca maksymalnej
ceny za przej´cie danej firmy

Decyzja o w∏aÊciwym momencie
rozpocz´cia inwestycji
Decyzja o rozszerzeniu
lub ograniczeniu skali inwestycji

Mo˝liwoÊci
zastosowania
opcji rzeczywistych

Decyzja o wstrzymaniu
lub ponownym uruchomieniu
u˝ytkowania danego aktywu

Decyzja o nabyciu danego aktywu
lub wyprodukowaniu go
we w∏asnym zakresie

Decyzja dotyczàca w∏aÊciwej
ceny nabycia lub sprzeda˝y
marki towarowej

Decyzja o sprzeda˝y aktywu,
który znajduje si´ w posiadaniu
przedsi´biorstwa

Inne

èród∏o: opracowanie w∏asne.
12

13

U. Hommel, G. Pritsch, Investitionsbewertung und Unternehmensführung mit dem Realoptionsansatz, w: Handbuch Corporate Finance pod red. A.-K. Achleitner, G.F. Thoma, online, Verlag Deutscher Wirtschaftsdienst, Kolonia 1999, dost´p: 6 lipiec 2004, s. 4 – http://www.real-options.de/handbuch.pdf.
S. Howell i in., Real options: evaluating corporate investment..., op. cit., s. 8.
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Podsumowujàc definicj´ opcji rzeczywistych, mo˝na je okreÊliç jako systemowe i zintegrowane podejÊcie – wykorzystujàce dorobek teorii finansów, nauk
zarzàdzania, teorii podejmowania decyzji, statystyki i modelowania ekonometrycznego – do wyceny aktywów rzeczowych (w odró˝nieniu od finansowych), w dynamicznym i charakteryzujàcym si´ wysokim stopniem niepewnoÊci otoczeniu14.

4. Rodzaje opcji rzeczywistych
Opcje rzeczywiste mogà istnieç w prawie ka˝dej decyzji inwestycyjnej kierownictwa, ale nie zawsze ∏atwo jest je rozpoznaç i jednoznacznie okreÊliç15. W celu

Tabela 1. Rodzaje opcji rzeczywistych
CALL

Opcja opóênienia inwestycji
Option to wait

Opcja etapowej realizacji
COMinwestycji
POUND Option to stage investment

CALL

PUT

CALL/
PUT

Opcja zamkni´cia
Option to shut down
and restart
Opcja rezygnacji
Option to abandon/exit
Opcja zmiany skali dzia∏ania
Option to expand/contract

Opcja zmiany
CALL & Option to switch
PUT

CALL

Opcja innowacji
Option to innovate

– Opcja na CF brutto projektu nabytego za cen´
poniesionych nak∏adów inwestycyjnych
– Amerykaƒska /europejska opcja kupna
– Opcja na przeprowadzenie kolejnego etapu
inwestycji za cen´ zwiàzanych z nim nak∏adów
inwestycyjnych
– Opcja z∏o˝ona (np. call na call)
– Opcja na CF brutto z dzia∏alnoÊci operacyjnej
za cen´ kosztów operacyjnych (w danym okresie)
– Amerykaƒska/europejska opcja kupna
– Opcja na wartoÊç likwidacyjnà projektu za cen´
rezygnacji z generowanego przez niego CF
– Amerykaƒska/europejska opcja sprzeda˝y
– Opcja na dodatkowy CF brutto (cz´Êç wartoÊci
likwidacyjnej) za cen´ nak∏adów inwestycyjnych
(rezygnacji z cz´Êci generowanego przez projekt CF)
– Amerykaƒska/europejska opcja kupna (sprzeda˝y)
– Portfel z opcji rezygnacji (abandon/exit) lub
zmniejszenia skali (contract) na bie˝àcà dzia∏àlnoÊç
i opcji opóênienia (wait/defer) lub rozszerzenia skali
(expand) na dzia∏alnoÊç alternatywnà; opcja zmiany
– Opcja na wartoÊç projektu, którego rozpocz´cie jest
uwarunkowane sukcesem w∏aÊnie realizowanego
– Amerykaƒska/europejska opcja kupna lub opcja
z∏o˝ona

èród∏o: na podstawie U. Hommel, G. Pritsch, Investitionsbewertung und Unternehmensführung...,
op. cit., s. 14.

14
15

J. Mun, Real Options Analysis. J.Wiley & Sons, New York 2002, s. 24.
Wymaga to od kierownictwa zmiany sposobu postrzegania mo˝liwoÊci inwestycyjnych: myÊlenia w kategoriach opcji na rzeczowe aktywa przedsi´biorstwa oraz zwiàzanych z projektem szans i zagro˝eƒ.
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u∏atwienia identyfikacji opcji rzeczywistych, jakie dane przedsi´biorstwo posiada
w zwiàzku z realizowanymi projektami i posiadanymi aktywami rzeczowymi,
podj´to próby ich kompleksowego wyodr´bnienia oraz usystematyzowania. Poszczególne rodzaje opcji rzeczywistych w wi´kszoÊç zosta∏y zidentyfikowane i zanalizowane w pracach Dixit’a i Pindyck’a16 (1994) oraz Trigeorgis’a17 (1996). Specyficzny charakter opcji rzeczywistych mo˝na wyodr´bniç przede wszystkim na
podstawie przys∏ugujàcego ich posiadaczowi prawa do podj´cia okreÊlonego dzia∏ania (opcja sprzeda˝y, opcja kupna, opcja z∏o˝ona) oraz na podstawie noÊnika
wartoÊci danej opcji rzeczywistej (w szczególnoÊci instrumentu bazowego oraz ceny
wykonania). W literaturze przedmiotu mo˝na znaleêç siedem podstawowych rodzajów opcji rzeczywistych, które przedstawiono w tabeli 1.

5. WartoÊç elastycznoÊci oraz niepewnoÊci kierownictwa
odnoÊnie do koƒcowego rezultatu projektu inwestycyjnego
Efektem stosowania tradycyjnej metody DCF jest uzyskanie statycznej wielkoÊci
NPV, poniewa˝ zak∏ada ona, i˝ wszystkie dane u˝yte w momencie przeprowadzania wyceny sà statyczne, tj. nie podlegajà zmianom w trakcie realizacji projektu
inwestycyjnego. Planujàc przysz∏e przep∏ywy pieni´˝ne, zak∏ada si´ najbardziej
prawdopodobny scenariusz ich rozwoju poprzez przypisanie poszczególnym zmiennym wartoÊci oczekiwanych lub najbardziej prawdopodobnych. Ograniczenie metodologii NPV wynika z faktu, i˝ wykorzystuje ona informacje dost´pne jedynie
w momencie przeprowadzania analizy w celu oszacowania parametrów sk∏adowych NPV projektu. Konsekwencjà tego jest wyeksponowanie w planowaniu najbli˝szej przysz∏oÊci obarczonej mniejszà niepewnoÊcià oraz nieuwzgl´dnianie d∏ugoterminowych szans rozwoju strategicznego przedsi´biorstwa. DCF nie uwzgl´dnia
mo˝liwoÊci zmiany wartoÊci zmiennych bazowych oraz podj´cia dzia∏aƒ adaptacyjnych przez kadr´ kierowniczà w trakcie realizacji projektu ukierunkowanych
na elastyczne dostosowywanie si´ do zmiennych warunków otoczenia. Tym samym podj´te na bazie NPV decyzje zak∏adajà nieodwo∏alne zobowiàzanie si´ kierownictwa do realizacji za∏o˝onej na samym poczàtku strategii, niezale˝nie od
odchyleƒ od za∏o˝onego pierwotnie scenariusza18.
Ryzyko w planowaniu i analizie inwestycji w aktywa rzeczowe zwiàzane
jest z niepewnoÊcià, czy oczekiwane przep∏ywy pieni´˝ne projektu zostanà faktycznie osiàgni´te. Jest ono tym wi´ksze, im wi´ksza jest zmiennoÊç NPV poten16
17
18

A. K. Dixit, R. S. Pindyck, Investment under Uncertainty..., op. cit., s. 3–4.
L. Trigeorgis, Real options: managerial flexibility and strategy..., op. cit., s. 127–129.
L. Trigeorgis, Valuing Managerial Flexibility, w: Investment under Uncertainty: Classical Readings
and Recent Contributions, E. S. Schwartz, L. Trigeorgis, red., The MIT Press, London 2001, s. 49–50.
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cjalnych przep∏ywów pieni´˝nych mierzona ich odchyleniem standardowym. W celu
oszacowania wielkoÊci ryzyka zwiàzanego z danym projektem, przeprowadzana
jest m.in. analiza wra˝liwoÊci, analiza scenariuszy lub symulacja Monte Carlo.
Dzi´ki tym analizom ocenia si´ wp∏yw negatywnych czynników i ustala rozk∏ad
prawdopodobieƒstwa mo˝liwych wartoÊci NPV. G∏ównà przyczynà odchyleƒ od
prognozowanego scenariusza jest zale˝noÊç projektu od przysz∏ych okolicznoÊci,
których wystàpienie w momencie podejmowania decyzji jest niepewne (np. uwarunkowania polityczne i prawne, reakcja konkurentów na dzia∏ania przedsi´biorstwa, rynkowa reakcja klientów na produkt, jego cen´ i jakoÊç). Wraz z up∏ywem
czasu nap∏ywajàce z rynku informacje ukazujà rzeczywisty rozwój sytuacji, a kadra
kierownicza aktywnie na nià reaguje, wykorzystujàc pojawiajàce si´ szanse na
zwi´kszenie zysku i eliminujàc potencjalne zagro˝enia. Istotà wyceny opcji rzeczywistych jest korekta wartoÊci uzyskanej w drodze standardowej analizy zdyskontowanych przep∏ywów pieni´˝nych metodà DCF o wartoÊç elastycznoÊci kierownictwa oraz wartoÊç korzyÊci strategicznych.
Rysunek 2. Wp∏yw elastycznoÊci kierownictwa na rozk∏ad prawdopodobieƒstwa
NPV
Prawdopodobieƒstwo
Rozk∏ad prawdopodobieƒstwa NPV
bez elastycznoÊci kierownictwa (DCF)

Dominanta=E(NPV) 0

NPV

Rozk∏ad prawdopodobieƒstwa NPV
z elastycznoÊcià kierownictwa (ROA)

Premia opcyjna

Dominanta=
Statyczna E(NPV)

0

Rozszerzona
E(NPV)

NPV

èród∏o: L. Trigeorgis, Real Options: Managerial Flexibility..., op. cit., s. 123.

W praktyce elastycznoÊç kadry kierowniczej wprowadza asymetri´ (skoÊnoÊç)
do rozk∏adu prawdopodobieƒstwa NPV, która zwi´ksza rzeczywistà wartoÊç pro-
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jektu inwestycyjnego w stosunku do poczàtkowych oczekiwaƒ. Dodatkowa wartoÊç
projektu wynika z dzia∏aƒ kierownictwa ukierunkowanego na wykorzystanie pojawiajàcych si´ szans lub te˝ przeciwdzia∏anie nowym zagro˝eniom. Skutkiem tych
dzia∏aƒ jest zmniejszenie prawdopodobieƒstwa wystàpienia strat (lub ich ograniczenie) generowanych przez projekt oraz zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa osiàgni´cia spodziewanego lub wi´kszego zysku19.
Asymetria rozk∏adu prawdopodobieƒstwa NPV prowadzi do koniecznoÊci
zweryfikowania standardowej analizy bazujàcej na wartoÊci aktualnej netto. SkoÊnoÊç rozk∏adu prawdopodobieƒstwa NPV, spowodowana elastycznoÊcià kadry
kierowniczej, wskazuje na dwa elementy sk∏adowe wartoÊci projektu inwestycyjnego: tradycyjnà (statycznà) NPV (ang. static NPV) oraz premi´ opcyjnà (ang.
option premium) za elastycznoÊç zakorzenionà w decyzjach operacyjnych kadry
kierowniczej, która jest jednoczeÊnie wartoÊcià opcji rzeczywistej20. Premia ta
mo˝e byç równie˝ interpretowana jako np. zdobyta przewaga konkurencyjna lub
mo˝liwoÊç dalszego rozwoju strategicznego przedsi´biorstwa. ElastycznoÊç kierownictwa i tak rozumiane korzyÊci strategiczne nie sà uwzgl´dniane przez klasycznà
metod´ DCF i tym samym wartoÊç projektów inwestycyjnych mo˝e w rzeczywistoÊci byç zani˝ana poprzez nieuwzgl´dnianie premii opcyjnej. Uzyskana w wyniku
modyfikacji rozszerzona NPV (ang. expanded NPV) uwzgl´dnia elastycznoÊç operacyjnà oraz wartoÊç strategicznà projektu inwestycyjnego:
Rozszerzona NPV = Statyczna (pasywna) NPV + Premia opcyjna.
Jak wynika z powy˝szego wzoru, podejÊcie bazujàce na opcjach rzeczywistych wykorzystuje wynik uzyskany metodà DCF jako zmiennà bazowà do prowadzenia dalszej analizy. DCF zak∏ada w rzeczywistoÊci pasywnà strategi´ kierownictwa podczas realizacji projektu, z tego te˝ powodu konieczne jest uzupe∏nienie
wyceny projektu inwestycyjnego wartoÊcià zawartych w nim opcji rzeczywistych.
Tak pojmowana klasyczna metoda DCF jest w rzeczywistoÊci szczególnym przypadkiem ROAp w sytuacji, gdy z danym projektem nie sà zwiàzane ˝adne opcje.
Przyk∏adem takiej inwestycji mo˝e byç konserwacja maszyn w zak∏adzie produkcyjnym. Postrzeganie mo˝liwoÊci inwestycyjnych jako zbioru opcji na rzeczowe
aktywa przedsi´biorstwa oferuje nowe spojrzenie na proces podejmowania decyzji o alokacji ograniczonych zasobów przedsi´biorstwa. W pewnych przypadkach
poprawne mo˝e okazaç si´ zaakceptowanie projektu wykazujàcego negatywnà NPV,
jeÊli premia opcyjna wynikajàca z elastycznoÊci kierownictwa lub strategicznych
19

20

L. Trigeorgis, A Conceptual Options Framework for Capital Budgeting, w: Investment under
Uncertainty..., op. cit., s. 80.
Ibidem, s. 80.
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korzyÊci projektu przewy˝sza negatywnà statycznà NPV. Odwrotnà sytuacjà jest
odrzucenie projektu inwestycyjnego z NPV > 0, gdy ujemna premia opcyjna powoduje, i˝ w ostatecznym rachunku rozszerzona NPV jest negatywna.
Stosowanie ROAp przynosi najwi´ksze efekty w przypadku projektów inwestycyjnych o wysokim stopniu niepewnoÊci odnoÊnie koƒcowego rezultatu ich
realizacji oraz niskiej wartoÊci NPV (bliskiej zeru)21. Inwestycje w warunkach
niepewnoÊci stwarzajà przestrzeƒ dla elastycznego reagowania kierownictwa na
zmieniajàce si´ otoczenie gospodarcze. Z drugiej strony, jeÊli NPV jest bardzo du˝a,
realizacja projektu inwestycyjnego b´dzie za wszelkà si∏´ forsowana, a wartoÊç
zakorzenionej w nim elastycznoÊci nie zostanie zazwyczaj wykorzystana. JeÊli
NPV jest znacznie ni˝sza od zera, projekt zostanie odrzucony i nawet znaczna
elastycznoÊç zakorzeniona w projekcie nie zmieni tej decyzji inwestycyjnej.

6. Analogia pomi´dzy opcjami finansowymi i rzeczywistymi
Prawo wyboru najbardziej korzystnego dla przedsi´biorstwa sposobu reakcji na
zmienne warunki otoczenia oraz uwarunkowanie wartoÊci projektu inwestycyjnego od przysz∏ych niepewnych wydarzeƒ przemawia za u˝yciem klasycznej
teorii opcji w celu w∏aÊciwej jego analizy i wyceny. Opcje finansowe posiadajà
trzy podstawowe w∏aÊciwoÊci, do których nale˝à22:
• nieodwracalnoÊç (ang. irreversibility) skutków posiadania opcji, gdy˝
wykonanie bàdê wygaÊni´cie opcji po przekroczeniu daty zapadalnoÊci ustalonej w kontrakcie powoduje nieuniknionà utrat´ przez nià wartoÊci,
• niepewnoÊç (ang. uncertainty) odnoÊnie przysz∏ej wartoÊci instrumentu
bazowego oraz rozwoju innych (zmieniajàcych si´ stochastycznie) noÊników wartoÊci opcji,
• elastycznoÊç (ang. flexibility) decyzji o wykonaniu opcji, poniewa˝ w zale˝noÊci od rozwoju wartoÊci instrumentu bazowego posiadacz opcji mo˝e jà wykonaç lub pozwoliç jej wygasnàç. W przypadku opcji amerykaƒskiej elastycznoÊç ta dotyczy dodatkowo momentu wykonania opcji w okresie
do zapadalnoÊci.
Wi´kszoÊç projektów inwestycyjnych posiada takie same w∏aÊciwoÊci, które
wyst´pujà w ró˝nym stopniu na poszczególnych etapach ich realizacji23. Podj´cie
decyzji o realizacji inwestycji ma cz´Êciowo lub ca∏kowicie nieodwracalne skutki.
21

22
23

T. E. Copeland, P. T. Keenan, How much is flexibility How much is flexibility worth? The McKinsey
Quarterly, Nr 2, s. 46.
Por. U. Hommel, G. Pritsch, Investitionsbewertung und Unternehmensführung..., op. cit., s. 9.
A. K. Dixit, R. S. Pindyck, Investment under Uncertainty..., op. cit., s. 3–4.
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Oznacza to, ˝e koszt poniesiony w poczàtkowej fazie inwestycji przynajmniej
w cz´Êci nie jest mo˝liwy do odzyskania, jeÊli kierownictwo przedsi´biorstwa podejmie decyzj´ o wycofaniu si´ z jej dalszej realizacji. Ponadto planowanym przysz∏ym przep∏ywom pieni´˝nym projektu inwestycyjnego towarzyszy niepewnoÊç
dotyczàcà ich faktycznej wielkoÊci, a decyzja o realizacji inwestycji i jej w∏aÊciwym momencie rozpocz´cia cechuje si´ elastycznoÊcià, co w praktyce oznacza m.in.
mo˝liwoÊç od∏o˝enia w czasie realizacji projektu inwestycyjnego w celu uzyskania
dodatkowych informacji odnoÊnie do przysz∏ych zdarzeƒ.
Analogicznie, przedsi´biorstwo, które rozwa˝a mo˝liwoÊç podj´cia inwestycji,
posiada prawo, a nie obowiàzek, nabycia wartoÊci bie˝àcej (brutto) oczekiwanych
przysz∏ych przep∏ywów pieni´˝nych, których wartoÊç zmienia si´ stochastycznie,
poprzez poniesienie okreÊlonych nak∏adów inwestycyjnych przed przewidywanym
momentem wygaÊni´cia mo˝liwoÊci podj´cia realizacji danego projektu inwestycyjnego. Podejmujàc decyzj´ o kupnie opcji rzeczywistej, kierownictwo zawiera
specyficznà umow´ pomi´dzy przedsi´biorstwem a ca∏ym otoczeniem gospodarczym,
w którym funkcjonuje24. Zak∏ada ono tym samym, i˝ warunki rynkowe zmienià
si´ w korzystny dla przedsi´wzi´cia sposób.
Opcje rzeczywiste nie powstajà z regu∏y automatycznie, lecz muszà zostaç
przez przedsi´biorstwo nabyte lub (w przeciwieƒstwie do opcji finansowych) wytworzone we w∏asnym zakresie. Przyk∏adowo przedsi´biorstwo mo˝e wybudowaç
fabryk´ w celu produkcji nowo rozwini´tego produktu ponoszàc przy tym sta∏e
i znane nak∏ady inwestycyjne I, podczas gdy popyt na nowy produkt mo˝e zmieniaç si´ w sposób stochastyczny decydujàc, czy opcja jest in-the-money czy out-of-the-money. Opcj´ rzeczywistà stanowi w tym przypadku mo˝liwoÊç podj´cia
decyzji o budowie fabryki za cen´ I, co jest równoznaczne z nabyciem bie˝àcej
wartoÊci przysz∏ych przychodów ze sprzeda˝y z nowego produktu V. Opcja zostanie przez przedsi´biorstwo wykonana, gdy prognozowane przychody b´dà w stanie pokryç poniesione w trakcie inwestycji nak∏ady (tj. NPV > 0); w przeciwnym
razie pozwoli jej wygasnàç. Zwrot dla w∏aÊciciela opcji rzeczywistej w momencie
jej wykonania mo˝na wi´c przedstawiç nast´pujàco:
V - I, gdy V > I,
)
0,
gdy V # I.
Przedsi´biorstwo nie posiada∏oby jednak tej opcji, gdyby nie zainwestowa∏o
wczeÊniej w badania nad rozwojem nowego produktu. Koszt tych badaƒ stanowi
tym samym cen´ nabycia (lub koszt wytworzenia) opcji rzeczywistej K. Jak ∏atwo
24

S. Howell i in., Real options: evaluating corporate investment..., op. cit., s. 14.
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zauwa˝yç na rysunku 3, w powy˝szym przyk∏adzie zwrot z projektu jest identyczny z funkcjà zwrotu finansowej opcji kupna instrumentu bazowego.
Rysunek 3. Asymetryczny profil wyp∏aty opcji rzeczywistej
C

CF = max{V – I, 0} – K

Nak∏ady inwestycyjne
0
Koszt
rozwoju
produktu

I

Przychody ze sprzeda˝y
V

K

èród∏o: U. Hommel, G. Pritsch, Marktorientierte Investitionsbewertung..., op. cit., s. 123.

Opcje rzeczywiste, podobnie jak opcje finansowe, cechujà si´ asymetrycznà
funkcjà wyp∏aty. Przep∏ywy pieni´˝ne generowane przez inwestycj´ mo˝na przedstawiç wzorem C = max {V – I, 0} – K, co w rzeczywistoÊci oznacza, i˝ przy korzystnych warunkach rynkowych mogà one byç nieskoƒczenie wielkie, zaÊ w sytuacji niekorzystnej dla w∏aÊciciela strata jest ograniczana do minimum, czyli
poniesionych na samym poczàtku kosztów nabycia opcji rzeczywistej (tu: kosztów prac badawczo-rozwojowych).
Analogia pomi´dzy opcjami finansowymi i rzeczywistymi jest bardzo intuicyjna. W tabeli 2 zestawione sà poszczególne parametry opcji finansowych i rzeczywistych oraz ich interpretacja.
Stosowanie analogii pomi´dzy opcjami finansowymi i rzeczowymi napotyka na wiele ograniczeƒ. Posiadacz opcji finansowej mo˝e jedynie biernie obserwowaç ruchy cen instrumentu bazowego, które decydujà, czy opcja jest in-the-money, at-the-money czy out-of-the-money. W przeciwieƒstwie do niego posiadacz
opcji rzeczywistej dzi´ki elastycznoÊci dzia∏ania ma mo˝liwoÊç, jak równie˝ zobowiàzanie wobec akcjonariuszy, wp∏ywania na zmiany wartoÊci instrumentu bazowego, w celu zmniejszenia ryzyka poniesienia straty z inwestycji, lub te˝ powi´kszenia spodziewanego zysku. Jest to swoiste zarzàdzanie portfelem opcji
rzeczywistych danego przedsi´biorstwa w celu maksymalizacji jego wartoÊci dla
akcjonariuszy.
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Tabela 2. Interpretacja parametrów opcji rzeczywistych i finansowych

S=V

Opcja finansowa
Prawo kupna instrumentu bazowego
po wczeÊniej ustalonej cenie
wykonania
Cena akcji

X=I
T

Cena wykonania opcji
Czas do wygaÊni´cia opcji

s2

ZmiennoÊç cen akcji okreÊlona
wariancjà
Stopa wolna od ryzyka
WysokoÊç dywidendy wyp∏acanej
z instrumentu bazowego

Rodzaj prawa

rt
y

Opcja rzeczywista
Prawo nabycia CF (brutto)
z inwestycji za cen´ poniesionych
nak∏adów inwestycyjnych
NPV przep∏ywów pieni´˝nych (brutto)
generowanych przez inwestycj´
Nak∏ady inwestycyjne
Czas do wygaÊni´cia mo˝liwoÊci do
podj´cia inwestycji
ZmiennoÊç NPV projektu okreÊlona
wariancjà CF
Stopa wolna od ryzyka
Spadek NPV projektu za sprawà
konkurencji lub koszt utrzymania
opcji

èród∏o: M. A. Brach, Real Options in Practice, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2003, s. 43.

Jak widaç, kluczowà ró˝nicà pomi´dzy obydwoma rodzajami opcji jest fakt,
i˝ decyzja o wykonaniu finansowej opcji na akcj´ nie ma wp∏ywu na wartoÊç
spó∏ki, natomiast niew∏aÊciwa decyzja o wykonaniu (lub nawet porzuceniu) opcji
rzeczywistej mo˝e znacznie zmieniç stan zasobów przedsi´biorstwa, a nawet
jego wartoÊç dla w∏aÊcicieli. Kolejnà rozbie˝noÊcià jest kwestia okresu ˝ycia ekonomicznego opcji. Posiadacz opcji rzeczywistej nie zna najcz´Êciej dok∏adnego
okresu do wygaÊni´cia opcji, podczas gdy w przypadku opcji finansowych jest on
znany i uregulowany w kontrakcie.
Lenos Trigeorgis, jeden z g∏ównych twórców teorii opcji, wyró˝ni∏ trzy obszary, które wskazujà na ograniczenia w stosowaniu analogii pomi´dzy tradycyjnymi opcjami finansowymi a opcjami rzeczywistymi25.
Pierwsza ró˝nica powstaje w momencie próby identyfikacji prawa w∏asnoÊci do opcji. Cechà klasycznej opcji kupna na akcje jest jej wy∏àcznoÊç (ang. proprietary), co oznacza, ˝e daje ona w∏aÊcicielowi opcji wy∏àczne prawo do jej wykonania26. Niektóre opcje rzeczywiste, niezale˝nie od konkurencyjnego otoczenia,
równie˝ dajà swoim w∏aÊcicielom podobne prawo. Sà to np. korzyÊci wynikajàce
z posiadania patentu na wytwarzanie produktów, które nie posiadajà bliskich
substytutów, unikalnego know-how lub procesu technologicznego, jak te˝ korzystnych warunków rynkowych, których konkurenci przynajmniej przez jakiÊ
czas nie sà w stanie osiàgnàç. Ogólnie mo˝na stwierdziç, i˝ wszystkie inwestycje
z du˝ymi barierami wejÊcia dla konkurencji sà przyk∏adem wy∏àcznych opcji rze25
26

L. Trigeorgis, Real options: Managerial Flexibility and Strategy.., op. cit., 1996, s. 127–129.
Ibidem, s. 128.
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czywistych. Pozosta∏e rodzaje mo˝liwoÊci inwestycyjnych mogà byç jednak posiadane równolegle przez kilku konkurentów. Przyk∏adem takich opcji jest wprowadzenie nowego produktu, który mo˝e ∏atwo byç wyparty z rynku przez substytuty konkurencji lub te˝ penetracja nowego rynku geograficznego bez du˝ych
barier wejÊcia. Te opcje nazywane sà wspó∏dzielonymi (ang. shared), poniewa˝ sà
zbiorowymi mo˝liwoÊciami inwestycyjnymi danej bran˝y i mogà byç wykonane
przez ka˝dà z istniejàcych na rynku firm27. Rynkowe interakcje konkurentów
majà oczywiÊcie inny wp∏yw na opcje wy∏àczne, a inny na wspó∏dzielone.
Kolejnà ró˝nic´ stanowi niedoskona∏oÊç rynku aktywów rzeczowych w stosunku do rynku instrumentów finansowych. WartoÊç opcji finansowych zale˝y od
instrumentu bazowego, który jest jednoznacznie okreÊlonym instrumentem finansowym. Jego wartoÊç jest ∏atwo obserwowalna dzi´ki istnieniu aktywnego
i efektywnego rynku. W ten sposób klasyczne opcje finansowe mogà swobodnie
i cz´sto przy minimalnych kosztach transakcyjnych zmieniaç swojego w∏aÊciciela.
Opcje rzeczywiste, podobnie jak wi´kszoÊç projektów inwestycyjnych, majà natomiast charakter sytuacyjny i nie sà przedmiotem obrotu na aktywnym rynku.
Spowodowane jest to brakiem p∏ynnoÊci instrumentu bazowego lub nawet nieistnieniem jego fizycznej postaci, gdy wyp∏ata uzale˝niona jest od jakiegoÊ pozytywnego zdarzenia lub informacji28. Do nielicznych wyjàtków nale˝à np. posiadane przez przedsi´biorstwo patenty lub umowy licencyjne, które sà zbywalne,
lecz odbywa si´ to na niedoskona∏ym rynku, przy znacznym koszcie.
Opcje rzeczywiste charakteryzujà si´ tak˝e wi´kszà kompleksowoÊcià i interakcjami mi´dzy sobà. Opcje rzeczywiste sà w porównaniu do finansowych o wiele
bardziej kompleksowe, poniewa˝ mogà wzajemnie na siebie oddzia∏ywaç i wp∏ywaç
w ten sposób na swojà wartoÊç. Upraszczajàc mo˝na stwierdziç, i˝ opcje rzeczywiste nie posiadajà w∏asnoÊci addytywnoÊci, czyli suma wartoÊci opcji rzeczywistych rozpatrywanych osobno nie jest równa sumie wartoÊci tych opcji razem,
o ile wykonanie jednej opcji wp∏ywa na wartoÊç drugiej29.
Nie wszystkie opcje rzeczywiste sà prostymi opcjami call lub put (ang.
plain vanilla). Wi´kszoÊç opcji rzeczywistych ma postaç z∏o˝onej opcji amerykaƒskiej, co oznacza, ˝e mogà byç wykonane w ka˝dym momencie do wygaÊni´cia
opcji, a ich wyp∏atà jest kolejna opcja (ang. compound options, tj. opcje na opcje).

27
28

29

Ibidem, s. 128.
Por. U. Hommel, G. Pritsch, Investitionsbewertung und Unternehmensführung..., op. cit., s. 15.
Autor jako przyk∏ad opcji rzeczywistych, w których brak fizycznej postaci instrumentu bazowego,
podaje opcje zwiàzane z projektami badawczo-rozwojowymi.
Interakcje pomi´dzy opcjami rzeczywistymi wyst´pujà, gdy ich wykonanie zaz´bia si´ czasowo lub
te˝ majà one ten sam instrument bazowy. Odmienna jest sytuacja, gdy wykonanie (bàdê nie) opcji
rzeczywistej wp∏ywa na charakter lub nawet istnienie innych.
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Mo˝liwe sà równie˝ opcje egzotyczne30. W opcjach rzeczywistych wartoÊci wielu
parametrów nie sà jednoznacznie zdefiniowane (np. cena instrumentu bazowego,
zmiennoÊç), poniewa˝ podlegajà one dzia∏aniu wielu czynników losowych. Z drugiej
jednak strony przedsi´biorstwo ma mo˝liwoÊç wp∏ywania na nie poprzez swà
elastycznoÊç. Kierownictwo mo˝e przyk∏adowo przyÊpieszyç lub opóêniç projekt,
a tak˝e wp∏ywaç na wielkoÊç nak∏adów inwestycyjnych poprzez stosowanie odpowiedniej technologii.
Kolejnym utrudnieniem jest koniecznoÊç uwzgl´dnienia wp∏ywu konkurencji
na wartoÊç posiadanych przez przedsi´biorstwo opcji rzeczywistych. JeÊli konkurencja wykona wczeÊniej ni˝ przedsi´biorstwo wspó∏dzielonà opcj´, mo˝e to spowodowaç m.in. skrócenie si´ czasu do wygaÊni´cia opcji lub zmniejszenie wartoÊci projektu. Finansowa opcja kupna jest opcjà prostà (ang. simple), poniewa˝
jej wartoÊç w momencie wykonania zale˝y jedynie od wartoÊci instrumentu bazowego, czyli ceny akcji spó∏ki31. Tak˝e niektóre opcje rzeczywiste (takie jak konserwacja maszyn lub modernizacji zak∏adu) sà proste, poniewa˝ ich wartoÊç
w momencie wykonania jest ograniczona wartoÊcià projektu. Wykonanie wielu
innych opcji rzeczywistych prowadzi jednak do pojawienia si´ kolejnych mo˝liwoÊci inwestycyjnych. Sytuacja taka jest klasyczna dla inwestycji realizowanych
etapowo, gdzie ukoƒczenie jednego z nich jest warunkiem do rozpocz´cia kolejnej
fazy projektu. Opcje z∏o˝one posiadajà z regu∏y wi´kszy wp∏yw na strategi´
przedsi´biorstwa ni˝ opcje proste. Ponadto ich analiza jest bardziej skomplikowana,
poniewa˝ opcje z∏o˝one muszà byç postrzegane nie jako niezale˝na inwestycja,
lecz jako cz∏on w ∏aƒcuchu powiàzanych ze sobà projektów inwestycyjnych, w którym wczeÊniejsze inwestycje warunkujà mo˝liwoÊç rozpocz´cia kolejnych32.

7. Podsumowanie
Teoria opcji rzeczywistych ma ju˝ ponad 25 lat, ale jak dotychczas, pomimo wyraênych zalet, nie wywalczy∏o nale˝nego sobie miejsca w praktyce. Badanie przeprowadzone w 2002 roku przez Ryan’a33 wykaza∏o, i˝ jedynie 11,4% amerykaƒskich firm stosuje w swojej praktyce ROAp, podczas gdy 85,1% przeprowadza
analiz´ wp∏ywu ryzyka na projekty inwestycyjne stosujàc analiz´ wra˝liwoÊci,
natomiast 66,8% wykorzystuje analiz´ scenariuszy. Tradycyjnà metod´ NPV stosuje a˝ 96% firm. Powy˝sze wyniki dowodzà, ˝e ROAp w dalszym ciàgu cieszy
30
31
32
33

Opcjà egzotycznà jest np. tzw. rainbow option, która ma wi´cej ni˝ dwa instrumenty bazowe.
L. Trigeorgis, Real options: Managerial Flexibility and Strategy..., op. cit., s. 129.
Ibidem, s. 129.
E. Teach, Will Real Options Take Root? CFO, 2003, Nr 7, s. 73.
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si´ wi´kszym zainteresowaniem w kr´gu akademickim ni˝ w rzeczywistym ˝yciu
gospodarczym. Dzieje si´ tak, poniewa˝ kompleksowoÊç, wieloaspektowoÊç oraz
trudnoÊci w implementacji ROAp, zwiàzane z brakiem odpowiedniego przygotowania teoretycznego kadry kierowniczej, stanowià powa˝nà barier´ w procesie
zmiany sposobu myÊlenia przedsi´biorstw.
G∏ówne trudnoÊci przy stosowaniu ROAp zwiàzane sà z identyfikacjà opcji,
ich kompleksowoÊcià, szacowaniem wartoÊci parametrów wejÊciowych do modeli
wyceny opcji oraz trudnoÊciami metodologicznymi. Pomimo to, analiz´ i wycen´
opcji rzeczywistych nale˝y uznaç za bardzo przydatne narz´dzie rozszerzania
tradycyjnej analizy efektywnoÊci projektów inwestycyjnych. Zupe∏ne pomijanie
wartoÊci opcji rzeczywistych w ocenie projektów inwestycyjnych prowadzi bowiem do zani˝ania wartoÊci analizowanego przedsi´wzi´cia i nieoptymalnej alokacji zasobów finansowych.
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Szko∏a G∏ówna Handlowa

Zastosowanie techniki Heikin-Ashi na rynku kapita∏owym
1. Wprowadzenie
Po raz pierwszy japoƒskie techniki inwestycyjne zosta∏y wykorzystane na rynkach amerykaƒskich i europejskich na poczàtku lat 90. Do podstawowych technik japoƒskich zalicza si´: Êwiece japoƒskie, renko, kagi, prze∏amanie trzech linii
i Ichimoku1. Wykorzystanie tych technik doprowadzi∏o do zupe∏nie nowego postrzegania si∏ popytu i poda˝y rzàdzàcych cenami na gie∏dach amerykaƒskich
i europejskich. Najwi´kszà popularnoÊcià spoÊród wielu technik japoƒskich cieszà
si´ Êwiece japoƒskie (w dalszej cz´Êci artyku∏u b´dà one nazywane klasycznymi).
Technika Heikin-Ashi2 stanowi pewnego rodzaju modyfikacj´ tej metody, której
g∏ównym zadaniem jest wyeliminowanie szumu z klasycznej techniki Êwiec japoƒskich. W wyniku prostych zbiegów otrzymuje si´ znacznie lepszy obraz trendów
i obszarów konsolidacji (baz).

2. Zasady techniki Heikin-Ashi
W technice Heikin-Ashi poszczególne ceny (haC, haO, haH, haL3), niezb´dne do
utworzenia pojedynczej Êwiecy, otrzymujemy przy pomocy nast´pujàcych formu∏4:

^Ot + Ht + Lt + Cth
,
4
haOt - 1 + haCt - 1
haOt =
,
2
haCt =

1

2

3

4

S. Nisson, Âwiece i japoƒskie inne techniki analizowania wykresów, WIG-Press, Warszawa 1996,
S. Nison, Japanese Candlesticks Chrting Technique, New York Institute of Finance, Englewood
Cliffs, NY 1991, G. Morris, Wykresy Êwiecowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998 oraz Borowski K., Technika Ichimoku (renesans japoƒskiej techniki inwestowania), Studia i Prace Kolegium Zarzàdzania i Finansów, Zeszyt 19, Warszawa 2001, s. 102–108.
Heikin oznacza w j´zyku japoƒskim wartoÊç przeci´tnà lub równowag´, natomiast ashi – s∏upek.
Na podstawie Y. Yamanaka, Chartpoint Issue, Nr 12/2003 oraz D. Valcu, Using the Heikin-Ashi
Technique, „Technical Analysis of Stocks and Commodities”, Nr 2/2004.
Stanowiàce odpowiedniki ceny zamkni´cia (C), otwarcia (O), najwy˝szej (H) i najni˝szej (L) w klasycznej technice Êwiec japoƒskich.
Na podstawie strony internetowej: http://www.investopedia.com/articles/technical/04/092204.asp,
z dnia 15.07.2005 i strony internetowej: http://www.educofin.com/, z dnia 15.07.2005.
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haHt = max ^ Ht, haOt, haCth,
haLt = min ^ Lt, haOt, haCth,

gdzie:
Ct – cena zamkni´cia na sesji t,
Ct–1 – cena zamkni´cia na sesji t – 1,
Ot – cena otwarcia na sesji t,
Ot–1 – cena otwarcia na sesji t – 1,
Ht – cena najwy˝sza na sesji t,
Lt – cena najni˝sza na sesji t,
max (Ht, haOt, haCt) – maksimum z trzech cen: Ht, haOt, haCt,
min (Lt, haOt, haCt) – minimum z trzech cen: Lt, haOt, haCt.
Pozosta∏e regu∏y rysowania Êwiec w tej technice sà identyczne z obowiàzujàcymi w technice klasycznej Êwiec japoƒskich5.
W metodzie Heikin-Ashi, podobnie jak ma to miejsce w technice Êwiec japoƒskich, inwestorzy mogà przy konstrukcji poszczególnych Êwiec wykorzystywaç ró˝nego rodzaju horyzonty czasowe: intraday, dzienny, tygodniowy, miesi´czny etc.
Technika Heikin-Ashi mo˝e byç zastosowana zarówno na rynku akcji, indeksów,
instrumentów pochodnych walutowym, jak i na rynku towarów (commodities).
Na rysunkach 1–4 przedstawione zosta∏y wykresy cen PKN Orlen i Pekao
w okresie 15.04–07.07.2005 r. w technice Heikin-Ashi i technice klasycznych
Êwiec japoƒskich.
Wykresy wykonane w technice Heikin-Ashi wydajà si´ byç „wyg∏adzone”
w stosunku do wykresów w klasycznej technice Êwiec japoƒskich. Seria bia∏ych
Êwiec w technice Heikin-Ashi doskonale uwidacznia trend wzrostowy panujàcy
na wykresie danego waloru. Du˝e bia∏e korpusy pozbawione sà w wi´kszoÊci
przypadków cieni dolnych. ZaÊ seria Êwiec czarnych odzwierciedla trend spadkowy,
a du˝e czarne korpusy wyst´pujà bez cieni górnych. Luki cenowe, stosunkowo
cz´sto powstajàce na wykresach wykonanych w klasycznej technice Êwiec japoƒskich, znikajà6 w technice Heikin-Ashi.

5
6

S. Nisson, Âwiece i japoƒskie inne techniki analizowania wykresów, WIG-Press, Warszawa 1996.
Z uwagi na stosowane w technice Heikin-Ashi procedury obliczeniowe, luki cenowe z techniki Êwiec
japoƒskich zostajà w∏àczone do korpusów odpowiednich Êwiec (mo˝na zatem mówiç o zmodyfikowanych Êwiecach japoƒskich). Niestety utrata luk hossy i bessy, tzn. odpowiednich poziomów
wsparcia i oporu, stanowi pewien mankament metody Heikin-Ashi.
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Rysunek 1. Cena akcji PKN Orlen w technice Heikin-Ashi
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èród∏o: opracowanie w∏asne.

Rysunek 2. Cena akcji PKN Orlen w klasycznej technice Êwiec japoƒskich
PKN Polski Koncern Naftowy (52.8000, 53.1000, 52.4000, 52.4000, -0.40000)
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èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Rysunek 3. Cena akcji Pekao w technice Heikin-Ashi
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èród∏o: opracowanie w∏asne.

Rysunek 4. Cena akcji Pekao w klasycznej technice Êwiec japoƒskich
PEKAO Bank Polska Kasa Opieki (143.000, 145.000, 141.000, 142.000, -1.00000)
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èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Fakt skracania si´ d∏ugoÊci korpusów Êwiec jest oznakà s∏aboÊci trendu.
Mo˝na zatem wysunàç wniosek o zbli˝ajàcej si´ korekcie. Z kolei Êwiece o ma∏ych korpusach z du˝ymi cieniami górnymi stanowià zapowiedê zmiany trendu
na spadkowy. W okresie konsolidacji zazwyczaj wyst´pujà Êwiece o ma∏ych korpusach z du˝ymi cieniami górnymi i dolnymi. Mo˝liwe uk∏ady Êwiec i cieni na
wykresach Heikin-Ashi przedstawione zosta∏y w tabeli 1.

Tabela 1. Mo˝liwe uk∏ady Êwiec na wykresie Heikin-Ashi
Obecny trend
Wzrostowy
Spadkowy
Normalny trend
Zwy˝kujàce bia∏e Êwiece
Zni˝kujàce czarne Êwiece
Trend staje si´ silniejszy Zwy˝kujàce bia∏e Êwiece bez
Zni˝kujàce czarne Êwiece
cieni dolnych
bez cieni górnych
Trend staje si´ s∏abszy
Cia∏a Êwiec stajà si´ mniejsze
Cia∏a Êwiec stajà si´ mniejsze
– uwaga na cienie dolne
– uwaga na cienie górne
Konsolidacja (baza)
Âwiece o ma∏ych korpusach
Âwiece o ma∏ych korpusach
z d∏ugimi cieniami górnymi
z d∏ugimi cieniami górnymi
i dolnymi
i dolnymi
Zmiana trendu
Âwiece o bardzo ma∏ych korpusach Âwiece o bardzo ma∏ych korpusach
z d∏ugimi cieniami górnymi
z d∏ugimi cieniami górnymi
i dolnymi. Ten uk∏ad jest bardzo
i dolnymi. Ten uk∏ad jest bardzo
cz´sto podobny do uk∏adu Êwiec
cz´sto podobny do uk∏adu Êwiec
w konsolidacji
w konsolidacji
Zachowanie trendu

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie D. Valcu, Using the Heikin-Ashi Technique, „Technical
Analysis of Stocks and Commodities”, Nr 2/2004.

W uk∏adzie klasycznych Êwiec mo˝liwe jest tak˝e zastosowanie oscylatorów
i wskaêników bazujàcych na technice Heikin-Ashi. Podstawowym oscylatorem
mo˝e byç ró˝nica ceny zamkni´cia i otwarcia w tej technice:
DiffCOt = haCt – haOt.
Na oscylator DiffCO mo˝e zostaç na∏o˝ona zwyk∏a Êrednia ruchoma, np.
14-sesyjna. Oscylator i jego Êrednia przedstawione zosta∏y na rysunku 5. Jednà
ze strategii inwestycyjnych przy wykorzystaniu d∏u˝szej Êredniej mo˝e byç poszukiwanie poziomów wykupienia i wyprzedania do przeprowadzania transakcji
sprzeda˝y i kupna. Np. wszystkie transakcje wejÊcia na rynek akcji Pekao w momencie, gdy Êrednia ruchoma z oscylatora osiàga∏a poziom wyprzedania, okaza∏y si´ niezwykle skuteczne – por. rysunek 6.
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Rysunek 5. Cena PKN Orlen w uk∏adzie klasycznych Êwiec wraz z oscylatorem
DiffCO i jego Êrednià 14 sesyjnà ruchomà
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Wykres górny – Êrednia ruchoma oscylatora DiffCo,
Wykres Êrodkowy – cena haC i haO oraz oscylator DiffCO.
èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Rysunek 6. Cena Pekao w uk∏adzie klasycznych Êwiec wraz z oscylatorem DiffCO
i jego Êrednià 14-sesyjnà ruchomà
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Wykres górny – Êrednia ruchoma oscylatora DiffCo,
Wykres Êrodkowy – cena haC i haO oraz oscylator DiffCO.
Zakup akcji w momencie, gdy Êrednia ruchoma z oscylatora DiffCO osiàga∏a poziom wyprzedania, prowadzi∏ do nabycia walorów w lokalnym do∏ku cenowym.
èród∏o: opracowanie w∏asne.

Jeszcze innym rozwiàzaniem jest na∏o˝enie na jednym wykresie oscylatora
DiffCO i jego Êredniej np. 3-sesyjnej. W momencie, gdy ró˝nica oscylatora i jego
Êredniej jest wi´ksza od zero utrzymujemy pozycj´ d∏ugà, a w przeciwnym przypadku pozycj´ krótkà – por. rysunek 7. Jest to bardzo agresywny sposób inwestowania w uk∏adzie dziennym.
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Rysunek 7. Zastosowanie oscylatora DiffCO i jego Êredniej do inwestowania
w uk∏adzie dziennym
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Linie pionowe oznaczajà momenty przeprowadzenia transakcji – litery D i K na dole ekranu oznaczajà
odpowiednio pozycj´ d∏ugà i krótkà.
èród∏o: opracowanie w∏asne.

3. Podsumowanie
Japoƒskie metody inwestycyjne cieszà si´ w ciàgu ostatnich dwudziestu lat du˝ym zainteresowaniem inwestorów. Technika Heikin-Ashi stanowi pewnego rodzaju modyfikacj´ metody klasycznych Êwiec japoƒskich. Dzi´ki zmodyfikowanym procedurom ustalania cen zamkni´cia, otwarcia, najwy˝szej i najni˝szej Êwiecy
w tej technice inwestorzy otrzymujà bardziej klarowny (filtracja szumu) obraz
sytuacji na analizowanym wykresie.
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Underpricing przy pierwszych prywatyzacyjnych
ofertach publicznych w Polsce*
– Wszyscy obawiajà si´ powtórki z pami´tnej prywatyzacji Banku Âlàskiego – przepychanek i bójek
przed oddzia∏ami1. – Kto pierwszy, ten lepszy. Przy prywatyzacji Âlàskiego by∏a trzynastokrotna przebitka. Teraz b´dzie na pewno tak samo2. – (...) oby si´ tylko nie rozczarowali ci, którzy chcà w ciàgu
krótkiego czasu, 3–4 tygodni zarobiç kilka czy kilkanaÊcie razy, bo s∏ysza∏em takie g∏osy przechodzàc
wczoraj ko∏o jednego z oddzia∏ów banku PKO BP – mówi Marek Zuber, analityk rynków finansowych
– Ludzie pami´tajà to, co si´ dzia∏o przy okazji prywatyzacji Banku Âlàskiego, to ju˝ nie te czasy, to
ju˝ nie ta prywatyzacja i na takie zyski na pewno nie ma co liczyç. Ja bym podchodzi∏ do tego raczej
jako do inwestycji d∏ugoterminowej – (...) wi´kszoÊç drobnych inwestorów, którzy stali od czwartku
wieczora tudzie˝ od piàtku rana w kolejkach przed oddzia∏ami PKO BP potraktujà jednak te lokaty
prywatyzacyjne, tak naprawd´, jako lokaty terminowe. Czyli ˝e b´dà chcieli sprzedaç akcje od razu ju˝
pierwszego albo drugiego dnia notowaƒ3. – Minister Socha nie mo˝e sobie pozwoliç na zniech´canie
inwestorów, bo czekajà go kolejne wielkie prywatyzacje. A zatem musi ustaliç na tyle atrakcyjnà cen´,
by debiut by∏ udany. Co to oznacza? Przynajmniej kilkanaÊcie procent zysku4. – Wie pan, mnie si´ wydaje, ˝e by∏oby niedobrze, gdyby ta cena debiutu wyraênie ró˝ni∏a si´ od ceny sprzeda˝y – mówi Andrzej Podsiad∏o, prezes PKO BP – (...) bardziej interesujàce jest nie to jak b´dzie cena w dniu debiutu, ale jak w d∏u˝szym okresie czasu b´dzie si´ kszta∏towa∏a cena akcji banku. I tu mam nadziej´, ˝e
te wyniki, które zresztà sà potwierdzane ju˝ od kilku lat wskazujà na to, ˝e powinna byç cena satysfakcjonujàca inwestorów i ona w d∏u˝szym okresie b´dzie wysoka i rosnàca5.

1. Wprowadzenie
Zacytowane fragmenty z artyku∏ów z prasy codziennej dobrze obrazujà du˝e
emocje panujàce wÊród inwestorów w zwiàzku z pierwszà od blisko 4 lat ofertà
publicznà przeprowadzanà przez Skarb Paƒstwa i majàcà na celu prywatyzacj´
*

1

2

3

4

5

Artyku∏ powsta∏ na podstawie pracy magisterskiej pt. Zjawisko renty inwestorskiej (underpricing)
na rynku pierwszych ofert publicznych w Polsce w Êwietle dotychczasowych teorii obronionej przez
Autora w maju 2004 roku i napisanej pod przewodnictwem naukowym dr. Roberta Jagie∏∏y z Katedry
BankowoÊci w Szkole G∏ównej Handlowej w Warszawie.
M. Samcik, PKO BP idzie va banque, „Gazeta Wyborcza” z dnia 7 paêdziernika 2004 r.,
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,59207,2327064.html.
M. Kokot, ¸. Pa∏ka, T∏umy ludzi przed oddzia∏ami banku PKO BP, „Gazeta Wyborcza” z dnia
7 paêdziernika 2004, http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,59207,2331592.html.
C. Szymanek, Rozmowa z finansistami o lokatach prywatyzacyjnych PKO BP, „Gazeta Wyborcza”
z dnia 11 paêdziernika 2004 r., http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,59207,2334441.html.
M. Samcik, Goràcy weekend przed PKO, „Gazeta Wyborcza” z dnia 9 paêdziernika 2004 r.,
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,59207,2331317.html.
C. Szymanek, Wywiad z Andrzejem Podsiad∏à, prezesem PKO BP, „Gazeta Wyborcza” z dnia
7 paêdziernika 2004 r., http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,59207,2327869.html?as=3&ias=3.
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banku PKO BP. Komitety kolejkowe pod punktami przyjmowania lokat prywatyzacyjnych przeznaczonych dla drobnych inwestorów detalicznych przypominajà
wydarzenia z poczàtku lat 90., kiedy ludzie, odstawszy kilka dób pod drzwiami
domów maklerskich, zapisywali si´ masowo na akcje Vistuli S.A., Banku Âlàskiego
S.A. czy Banku Zachodniego S.A., a niektórzy zrealizowali nast´pnie wysokie zyski,
sprzedajàc kilka dni póêniej akcje na gie∏dzie z kilkukrotnym nieraz przebiciem.
Nic wi´c dziwnego, ˝e wielu drobnych inwestorów wspomina∏o tamte czasy i g∏´boko wierzy∏o, ˝e nowe oferty publiczne Skarbu Paƒstwa mog∏y przynieÊç im przys∏owiowe eldorado, a sprzeda˝ akcji ju˝ podczas pierwszego dnia notowaƒ mog∏a
zapewniç godziwe zyski. Wbrew takim powszechnym przekonaniom analitycy finansowi i specjaliÊci z Ministerstwa Skarbu podkreÊlali, ˝e liczà na udany debiut
i pewien wzrost cen na otwarciu notowaƒ, chocia˝ wykluczali mo˝liwoÊç powtórki
scenariuszy sprzed lat.
Niniejszy artyku∏ ma na celu prezentacj´ teorii t∏umaczàcych kszta∏towanie
si´ cen akcji spó∏ek prywatyzowanych przez Skarb Paƒstwa za poÊrednictwem
rynku kapita∏owego w kontekÊcie tzw. zjawiska underpricingu, czyli ró˝nicy mi´dzy cenami zamkni´cia w dniu debiutu i cenami emisyjnymi. Analiza historycznych danych mo˝e pomóc odpowiedzieç na pytanie, czy faktycznie mo˝liwe by∏o
zrealizowanie przy prywatyzacji PKO BP tak wysokich zwrotów, jak mia∏o to
miejsce w pierwszych latach funkcjonowania rynku kapita∏owego w III Rzeczypospolitej, a zatem czy panujàca na rynku ogromna euforia zwiàzana z tà
prywatyzacjà na warszawskiej gie∏dzie posiada∏a g∏´bokie uzasadnienie ekonomiczne.

2. Definicja i pomiar underpricingu
Akcje przedsi´biorstw sprzedawane w pierwszych ofertach publicznych (ang. initial
public offering, IPO) najcz´Êciej wyceniane sà przez emitenta i jego doradców
finansowych z pewnym dyskontem i oferowane inwestorom na rynku pierwotnym po cenie ni˝szej ni˝ póêniejsza efektywna cena równowagi, czyli cena ustalana na rynku wtórnym podczas pierwszych dni notowaƒ po wprowadzeniu tych
papierów wartoÊciowych do obrotu gie∏dowego. Zjawisko to, zaobserwowane
i zbadane po raz pierwszy na rynku amerykaƒskim w latach 60. i 70. dwudziestego wieku, okreÊla si´ w angielskoj´zycznej literaturze terminem underpricing. Dla emitenta underpricing jest jednym z kosztów zwiàzanych z wprowadzaniem akcji spó∏ki na gie∏d´. W literaturze mówi si´ cz´sto wr´cz o „pieniàdzach
pozostawionych na stole” (ang. money left on the table), wskazujàc na pojawienie si´ wymiernych strat finansowych po stronie emitenta. Z punktu widzenia
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inwestora jest to z kolei zysk wynagradzajàcy wysokie ryzyko podj´cia obarczonej wysokim stopniem niepewnoÊci inwestycji na rynku pierwotnym6.
Najcz´Êciej spotykanà w literaturze i stosowanà w badaniach empirycznych miarà underpricingu jest tzw. poczàtkowa albo pierwszodniowa stopa
zwrotu (ang. initial rate of return, first-day rate of return, PSZ), obliczana poprzez odniesienie ceny zamkni´cia w pierwszym dniu notowaƒ akcji spó∏ki i na
gie∏dzie (Pi1) do ich ostatecznej ceny emisyjnej (Pie), a mianowicie:

P
PSZi = d Pi1 - 1n $ 100%.
ie

(1)

3. G∏ówne ogólne teorie underpricingu
Do dziÊ ekonomiÊci nie sformu∏owali jednej spójnej teorii t∏umaczàcej w pe∏ni
przyczyny wyst´powania underpricingu i okreÊlajàcej czynniki determinujàce jego wysokoÊç. Najstarsze modele wskazujà na wyst´powanie asymetrii informacji
i zjawisk: przekleƒstwa zwyci´zcy (ang. winner’s curse), negatywnej selekcji (ang.
adverse selection), problemu agenta-pryncypa∏a (ang. principal-agent problem)
bàdê niepewnoÊci ex ante (ang. ex ante uncertainty)7. Najogólniej mówiàc, nierówny dost´p stron transakcji (inwestorów zewn´trznych, doradcy finansowego
– banku inwestycyjnego i samego emitenta) do informacji na temat rzeczywistej
jakoÊci emitenta i prawid∏owoÊci wyceny sprzedawanych akcji powoduje koniecznoÊç oferowania ich po zani˝onej cenie, tak aby zapewniç wystarczajàco du˝e zainteresowanie wÊród ró˝nych grup inwestorów (instytucjonalnych lub detalicznych) i przez wysokà poczàtkowà stop´ zwrotu pokryç koszty zdobywania informacji

6

7

IPO sà postrzegane jako jedne z najbardziej ryzykownych inwestycji na rynku, z którymi zwiàzany jest najwy˝szy poziom niepokoju, wysoka zmiennoÊç stopy zwrotu i niski stopieƒ przewidywalnoÊci, co wykaza∏y rozliczne badania ankietowe. Zob. D. MacGregor i inni, Perception of financial
risk: A survey of advisors and planers, „Journal of Financial Planning”, wrzesieƒ 1999, cyt. za:
T. ZaleÊkiewicz, Psychologia inwestora gie∏dowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów,
Gdaƒsk 2003, s. 224, zob. te˝: R. E. Miller, F. K. Reilly, An Examination of Mispricing, Returns
and Uncertainty for Initial Public Offerings, „Financial Management”, 1987, Vol. 16.
Zob. m.in. K. Rock, Why new issues are underpriced?, „Journal of Financial Economics”, 1986,
Vol. 15; D. P. Baron, A Model of the demand of investment banking advising and distribution ser-vices for new issues, „Journal of Finance”, 1982, Vol. 37, No. 4; R. P. Beatty, J. R. Ritter, Investment banking, reputation, and the underpricing of initial public offerings, „Journal of Financial
Economics”, 1986, Vol. 15.

Underpricing przy pierwszych prywatyzacyjnych ofertach publicznych w Polsce

103

o emitencie przez nich lub przez bank inwestycyjny i zrekompensowaç ich wysokie ryzyko inwestycji8.
Zgodnie z modelami sygnalizacyjnymi9, opierajàcymi si´ na spostrze˝eniach G. Akerlofa10, emitenci poprzez underpricing pragnà sygnalizowaç wysokà
jakoÊç emisji i skutecznie odró˝niç si´ od gorszych spó∏ek podchodzàcych do
sprzeda˝y akcji w IPO w sposób oportunistyczny, tj. oferujàcych jednokrotnie du˝à pul´ przewartoÊciowanych akcji. W∏aÊciciele dobrych firm liczà natomiast, i˝
b´dà mogli zrekompensowaç sobie poczàtkowe straty w formie underpricingu podczas kolejnych emisji publicznych (ang. seasoned equity offering, SEO), oferowanych ju˝ po cenach odzwierciedlajàcych ich prawdziwà wartoÊç.
W jeszcze innych hipotezach11 t∏umaczàcych fenomen underpricingu
uwzgl´dnia si´ wp∏yw procesu budowania ksi´gi popytu (ang. book-buil8

9

10

11

WÊród najwa˝niejszych prac o charakterze syntetycznym oferujàcych przeglàd g∏ównych teorii underpricingu nale˝y wymieniç nast´pujàce artyku∏y: R. G. Ibbotson, J. L. Sindelar, J. R. Ritter, Initial
Public Offerings, „Journal of Applied Corporate Finance”, 1988, Vol. 1, No. 2; J. R. Ritter, I. Welch,
A Review of IPO Activity, Pricing, and Allocations, „Journal of Finance”, 2002, Vol. 57, No. 4; fragmenty encyklopedii tematycznych i kompendiów z zakresu finansów: R. G. Ibbotson, J. R. Ritter,
Initial Public Offerings, w: Handbooks in Operations Research and Management Science, Vol. 9,
Finance, pod red. R. A. Jardowa, V. Maksimovica i W. T. Ziemby, Amsterdam 1995; J. R. Ritter,
K. W. Hanley, Going Public, w: The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, pod red.
P. Newmana, T. 2, London 1992; czy monografi´ poÊwi´conà rynkowi pierwotnemu: T. Jenkinson,
A. Ljungqvist, Going public: the theory and evidence on how companies raise equity finance,
Oxford 2001.
Zob. m.in. F. Allen, G. R. Faulhaber, Signaling By Underpricing in the IPO Market, „Journal of
Financial Economics”, 1989, Vol. 23, No. 2; M. Grinblatt, C. Y. Hwang, Signaling and the Pricing
of New Issues, „Journal of Finance”, 1989, Vol. 44, No. 2; Welch I., Seasoned Offerings, Imitation
Costs, and the Underpricing of Initial Public Offerings, „Journal of Finance”, 1989, Vol. 44, No. 2;
I. Welch, Equity offerings following the IPO: Theory and evidence, „Journal of Corporate Finance”,
1996, Vol. 2.
Autor opisa∏ mechanizmy rzàdzàce na rynku u˝ywanych samochodów, wywierajàce wp∏yw na cen´
przedmiotu transakcji, wskutek nierównego dost´pu stron do informacji na jego temat: G. Akerlof,
The market for ‘lemons’: Quality and the market mechanism, „Quarterly Journal of Economics”,
1970, Vol. 84.
L. M. Benveniste, W. Y. Busaba, W. J. Wilhelm, Information externalities and the role of underwriters in primary equity markets, „Journal of Financial Intermediation”, 2002, Vol. 11; L. M. Benveniste, W. Y. Busaba, Bookbuilding vs. fixed price: An analysis of competing strategies for marketing IPOs, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, 1997, Vol. 32; F. Cornelli, D. Goldreich,
Bookbuilding: How Informative is the Order Book?, Centre for Economic Policy Research Discussion Paper, No. 2863, czerwiec 2001, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=275328;
R. G. Ibbotson, J. F. Jaffe, „Hot issue” Markets, „Journal of Finance”; M. Lowry, S. Shu, Litigation Risk and IPO Underpricing, „Journal of Financial Economics”, 2002, Vol. 65; S. M. Tini˜,
Anatomy of initial public offerings of common stock, „Journal of Finance”, 1988, Vol. 43, No. 4;
J. S. Ruud, Underwriter price support and the IPO underpricing puzzle, „Journal of Financial Economics”, 1993, Vol. 34, s. 136; K. W. Hanley, A. A. Kumar, P. J. Seguin, Price stabilization in the
market for new issues, „Journal of Financial Economics”, 1993, Vol. 34; P. H. Shultz, M. A. Zaman, Aftermarket support and underpricing of initial public offerings, „Journal of Financial Economics”, 1994, Vol. 35; R. Aggarwal, Stabilization Activities by Underwriters after Initial Public
Offerings, „Journal of Finance”, 2000, Vol. 55, No. 3.
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ding)12, ró˝nych rozwiàzaƒ instytucjonalnych w zakresie organizacji procesu
emisji, czyli np. sposobu alokacji przydzia∏ów, odpowiedzialnoÊci prawnej emitenta
lub istnienia tzw. wsparcia cenowego (ang. price support) w poczàtkowym okresie
notowaƒ akcji spó∏ki13. Niektóre najnowsze teorie t∏umaczà zaÊ underpricing
jako ukrytà form´ korupcji i pozyskiwania przychylnoÊci analityków finansowych
i znaczàcych inwestorów, tudzie˝ analizujà go z perspektywy psychologii inwestowania i kszta∏towania struktury w∏asnoÊci przedsi´biorstwa14.

4. Teoretyczne podstawy underpricingu w prywatyzacyjnych
ofertach publicznych
Wyodr´bnienie IPO, w których oferujàcym jest Skarb Paƒstwa i które majà na
celu prywatyzacj´ przedsi´biorstw paƒstwowych, jest uzasadnione ze wzgl´du na
specyficzne cele, jakie rzàdy mogà chcieç zrealizowaç poprzez ich przeprowadzenie.
Kryterium mikroekonomiczne maksymalizacji przychodów z emisji, jakie mo˝na
uznaç za nadrz´dne w przypadku ofert prywatnych emitentów, nie jest koniecznie
pierwszoplanowym w przypadku prywatyzacyjnych ofert Skarbu Paƒstwa15. Przy
12

13

14

15

L. M. Benveniste, P. A. Spindt, How investment bankers determine the offer price and allocation
of new issues, „Journal of Financial Economics”, 1989, Vol. 24; K. W. Hanley, The underpricing
of initial public offerings and the partial adjustment phenomenon, „Journal of Financial Economics”, 1993, Vol. 34.
Oferta PKO BP jest pierwszà ofertà publicznà na rynku polskim, w której zastosowany zosta∏ mechanizm wsparcia cenowego, tzn. w okresie miesiàca od daty debiutu doradca prywatyzacyjny Skarbu
Paƒstwa – bank inwestycyjny Credit Suisse First Boston zobowiàza∏ si´ przeznaczyç Êrodki finansowe w wysokoÊci do 8% wartoÊci przychodów ze sprzeda˝y akcji na przeprowadzenie zakupu akcji
PKO BP na gie∏dzie i tworzenie rynku (ang. market making), je˝eli w tym okresie cena gie∏dowa
ustali si´ poni˝ej ceny z oferty publicznej. Zob. M. Samcik, A. Stec, PKO BP opublikowa∏ prospekt
emisyjny, „Gazeta Wyborcza” z dnia 6 paêdziernika 2004 r.,
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,29577,2326030. html?v=0&f=30.
T. Loughran, J. R. Ritter, Why Don’t Issuers Get Upset About Leaving Money on the Table in
IPOs?, „The Review of Financial Studies”, 2002, Vol. 15, No. 2; T. Loughran, J. R. Ritter, Why
Has IPO Underpricing Changed Over Time?, University of Florida, „Working Papers”, sierpieƒ 2003,
http://bear.cba.ufl.edu/ritter/work_papers/whynew.pdf; M. J. Brennan, J. Franks, Underpricing,
Ownership, and Control in Initial Public Offerings of Equity Securities in the U.K., „Journal of
Financial Economics”, 1997, Vol. 45; A. S. Mello, J. E. Parsons, Going public and the ownership
structure of the firm, „Journal of Financial Economics”, 1998, Vol. 49; N. Stoughton, J. Zechner,
IPO-Mechanisms, Monitoring and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics”, 1998,
Vol. 49, No. 1; J. R. Booth, L. Chua, Ownership dispersion, costly information, and IPO underpricing,
„Journal of Financial Economics”, 1996, Vol. 41.
Naturalnie, w wybranych przypadkach mo˝e to byç cel nadrz´dny, np. wówczas, gdy konieczne jest
pozyskanie dodatkowych Êrodków bud˝etowych, a nie jest mo˝liwe zaciàgni´cie d∏ugu publicznego
z powodu takich ograniczeƒ zewn´trznych, jak chocia˝by osiàgni´cie limitów zad∏u˝enia publicznego narzuconych przez konstytucj´ paƒstwa lub umowy mi´dzynarodowe (np. Traktat z Maastricht
w przypadku krajów strefy Euro). K. L. Dewenter, P. H. Malatesta, Public Offerings vs. State-Owned And Privately-Owned Enterprises: An International Comparison, „Journal of Finance”,
1997, Vol. 52, No. 4, s. 1663.

Underpricing przy pierwszych prywatyzacyjnych ofertach publicznych w Polsce

105

sprzeda˝y akcji paƒstwowych przedsi´biorstw – zw∏aszcza w gospodarkach rozwijajàcych si´ z m∏odym systemem rynkowym i krótkà historià funkcjonowania
rynku kapita∏owego – za wa˝niejszy cel mo˝na uznaç kryteria makroekonomiczne: realizacj´ za∏o˝eƒ polityki gospodarczej paƒstwa, skuteczne przeprowadzenie
programu reform w∏asnoÊciowych i zdobycie dlaƒ poparcia spo∏eczeƒstwa, zwi´kszenie efektywnoÊci gospodarki narodowej oraz wspieranie rozwoju p∏ynnych
rynków kapita∏owych poprzez promocj´ posiadania papierów udzia∏owych wÊród
spo∏eczeƒstwa itp.16
Badania empiryczne, przeprowadzone na podstawie danych opisujàcych prywatyzacje w ró˝nych krajach potwierdzi∏y, ˝e poziom underpricingu przy ofertach prywatyzacyjnych jest wy˝szy ni˝ przy prywatnych IPO. Udokumentowano
te˝ wy˝sze poczàtkowe stopy zwrotu przy ofertach przedsi´biorstw dzia∏ajàcych
w bran˝ach poddanych g∏´bokiej regulacji (np. wÊród przedsi´biorstw u˝ytecznoÊci
publicznej lub firm w sektorze energetycznym)17. Wysoki underpricing mo˝na
byç zatem traktowany jako swego rodzaju „wyrzeczenie”, na jakie godzi si´ rzàd
paƒstwa, ˝eby móc zrealizowaç nadrz´dne cele strategiczne o charakterze ogólnogospodarczym i ustrojowym. Ich osiàgni´cie wià˝e si´ z koniecznoÊcià skutecznego
przekazania w∏asnoÊci i kontroli nad przedsi´biorstwami paƒstwowymi w r´ce
prywatnych inwestorów oraz umiej´tnego zagwarantowania, i˝ przemiany w∏asnoÊciowe i proces urynkowienia gospodarki b´dà konsekwentnie kontynuowane.
Nieoczekiwana zmiana za∏o˝eƒ polityki gospodarczej rzàdu postrzegana
jest w oczach inwestorów jako niepewnoÊç, potencjalne ryzyko polityczne generujàce niebezpieczeƒstwo obni˝enia rentownoÊci inwestycji w akcje prywatyzowanych przedsi´biorstw. Nale˝y pami´taç, ˝e w przypadku prywatyzacji rzàd
spe∏nia jednoczeÊnie rol´ emitenta i regulatora. Ta podwójnoÊç funkcji daje mu
mo˝liwoÊç oddzia∏ywania na wartoÊç spó∏ki ju˝ po jej sprzeda˝y. Przyk∏adowo,
poprzez wdro˝enie niekorzystnych dla przedsi´biorstwa i jego sektora ustaw,
na∏o˝enie wy˝szych podatków, zmiany sposobu prowadzenia polityki przyznawania
licencji i zezwoleƒ, bàdê polityki antymonopolowej itp., rzàdy mogà znaczàco
16

17

O tym, ˝e wiele prywatyzacji spe∏nia czysto polityczne cele Êwiadczy cz´ste dokonywanie alokacji
akcji na preferencyjnych warunkach grupom pracowników i wÊród inwestorów indywidualnych, mimo
znaczàcej nadsubskrypcji i underpricingu. Rzàdy gotowe sà poÊwi´ciç cz´Êç przychodów z emisji
a˝eby osiàgnàç po˝àdanà struktur´ w∏aÊcicielskà, która odzwierciedla cele ekonomiczno-polityczne
polityki rzàdu.
S. L. Jones i inni doszli do takiego wniosku na podstawie badania przeprowadzonego na próbie blisko
630 prywatyzacji z 59 krajów. Z kolei, K. L. Dewenter i P. H. Malatesta nie wykazali statystycznej
ró˝nicy mi´dzy Êrednià wysokoÊcià underpricingu wÊród przedsi´biorstw prywatyzowanych i innych
przedsi´biorstw, chocia˝ w licznych innych pracach zarzucano pewne uchybienia metodologiczne
tego badania. Zob. S. L. Jones i inni, Share issue privatisations as financial means to political and
economic ends, „Journal of Financial Economics”, 1999, Vol. 53, K. L. Dewenter, P. H. Malatesta,
wyd. cyt.
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oddzia∏ywaç na rentownoÊç i struktur´ danego rynku, od czego bezpoÊrednio zale˝y wartoÊç sprywatyzowanego wczeÊniej przedsi´biorstwa. Takie ingerencje ex
post ze strony rzàdu mogà zatem s∏u˝yç redystrybucji wartoÊci od akcjonariuszy
do innych podmiotów (tzw. ryzyko redystrybucji, ang. distribution risk).
Warto zauwa˝yç, ˝e przy publicznych ofertach prywatyzacyjnych rzàdy
muszà odpowiedzieç na trzy wspó∏zale˝ne pytania: w jaki sposób i w jakim
tempie przenosiç kontrol´ nad prywatyzowanymi przedsi´biorstwami w r´ce nowych, prywatnych w∏aÊcicieli, jak wyceniç ofert´ i w jaki sposób dokonaç alokacji
akcji. Ostateczna decyzja uzale˝niona jest wi´c od szeregu czynników o charakterze
politycznym i spo∏ecznym niewyst´pujàcych przy prywatnych IPO. E. C. Perotti18
zauwa˝a, ˝e w wi´kszoÊci paƒstw obj´tych rozleg∏ymi programami prywatyzacyjnymi (Wielka Brytania, W´gry, Polska) do sprzeda˝y oferowana jest poczàtkowo
tylko niewielka cz´Êç akcji firm paƒstwowych, zaÊ umowy z inwestorami przewidujà stopniowe przekazywanie kontroli mened˝erskiej i sprzeda˝ pozosta∏ych akcji
w póêniejszym terminie. Przewa˝ajàcà formà sprzeda˝y jest oferta po cenie sta∏ej,
która jest z regu∏y na tyle niska, ˝e gwarantuje uzyskanie wysokiej poczàtkowej
stopy zwrotu przez inwestorów.
Wyst´pujàce tu zjawisko wysokiego underpricingu mo˝na uznaç za doÊç
zaskakujàce, gdy˝ nie odnotowuje si´ tu, jak w przypadku ofert prywatnych, wysokiego poziomu asymetrii informacji mi´dzy oferujàcym akcje przedsi´biorstwem
a zewn´trznymi inwestorami. Firmy prywatyzowane sà bowiem najcz´Êciej du˝ymi,
dobrze znanymi przedsi´biorstwami z d∏ugoletnià historià, w przypadku których
poziom niepewnoÊci ex ante, zwiàzanej z nieznajomoÊcià przedsi´biorstwa, historii
jego dzia∏ania, etc. winien byç w porównaniu z ofertami firm prywatnych wzgl´dnie niewielki. Co wi´cej, prywatyzacjom spó∏ek u˝ytecznoÊci publicznej, w przypadku których, ze wzgl´du na stabilnoÊç popytu, mo˝liwe jest dok∏adne okreÊlenie przysz∏ych przep∏ywów pieni´˝nych, towarzyszà najcz´Êciej najwy˝sze poziomy
pierwszodniowych stóp zwrotu.
Teorie underpricingu koncentrujàce si´ na procesach prywatyzacyjnych
nawiàzujà do spostrze˝eƒ teorii sygnalizacyjnych. Zdaniem E. C. Perottiego okreÊlona struktura oferty (tj. sprzeda˝ wzgl´dnie niewielkiej cz´Êci udzia∏ów przez
Skarb Paƒstwa) i wysoki poziom poczàtkowych stóp zwrotu sà sygna∏ami, poprzez
które rzàdy paƒstw we wczesnych etapach transformacji ustrojowej próbujà zbudowaç swojà wiarygodnoÊç jako podmiotów nastawionych prorynkowo (ang. committed governments), czyli przekonaç inwestorów o tym, i˝ obrany przez nie kurs
polityczny obejmujàcy przekszta∏cenia w∏asnoÊciowe, liberalizacj´ i denacjonalizacj´ gospodarki b´dzie utrzymywany. W szczególnoÊci, rozsàdne, prorynkowe
18

E. C. Perotti, Credible Privatization, „American Economic Review”, 1995, Vol. 85, No. 4.
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rzàdy gotowe sà ponieÊç wysokie koszty underpricingu, a dzi´ki poczàtkowej sprzeda˝y tylko niewielkiej cz´Êci, a nie ca∏oÊci akcji prywatyzowanych przedsi´biorstw, czyli poprzez utrzymanie znaczàcego zaanga˝owania kapita∏owego, pokazujà – zgodnie z modelem H. E. Lelanda i D. H. Pyle’a19 – gotowoÊç do ponoszenia
cz´Êci ryzyka zwiàzanego z przysz∏à dzia∏alnoÊci firmy. Rzàdy sygnalizujà w ten
sposób, ˝e nie jest ich intencjà przyw∏aszczenie sobie cz´Êci przysz∏ej wartoÊci
prywatyzowanych firm poprzez nag∏e zmiany otoczenia regulacyjnego.
Teoria ta t∏umaczy, dlaczego spó∏ki bardziej wra˝liwe na decyzje rzàdowe
i zewn´trzne uwarunkowania polityczno-prawne cechujàce si´, jakby si´ mog∏o
wydawaç, ni˝szym poziomem ryzyka (np. monopole, spó∏ki w bran˝ach chronionych, firmy u˝ytecznoÊci publicznej) prywatyzowane sà poprzez poczàtkowà sprzeda˝ mniejszej cz´Êci akcji oferowanych z wy˝szym dyskontem ni˝ akcje firm
z bardziej konkurencyjnych rynków20. W d∏ugim okresie i w kontekÊcie ca∏ego
planu prywatyzacyjnego jest to dzia∏anie racjonalne i op∏acalne. Rzàdy rozmieszczajà bowiem prywatyzacje w czasie w taki sposób, by poprzez konsekwentne
stosowanie takich sygna∏ów stworzyç wiarygodnoÊç realizowanej polityki, zdobyç
zaufanie inwestorów i – z biegiem czasu – móc uzyskiwaç coraz wy˝sze ceny za
sprzedawane akcje, tak jak przewidujà to sygnalizacyjne teorie underpricingu.
Strategia czàstkowych sprzeda˝y realizowana przez prorynkowe rzàdy (przynajmniej w pierwszej fazie procesu prywatyzacji) wià˝e si´ z zatrzymaniem przez
Skarb Paƒstwa znaczàcej cz´Êci udzia∏ów w firmie, co jednak utrudnia – oczywiÊcie – sprawowanie pe∏nej i efektywnej kontroli przez nowych, prywatnych w∏aÊcicieli. Rodzi to niebezpieczeƒstwo, i˝ inwestorzy nie b´dà w pe∏ni przekonani,
i˝ rzàd, mimo poczàtkowych zapewnieƒ, w istocie przeka˝e w przysz∏oÊci pe∏nà
kontrol´ nad prywatyzowanymi przedsi´biorstwami w prywatne r´ce21. Underpricing staje si´ wówczas formà wynagrodzenia inwestorów za to ryzyko. Rzàd
prorynkowy jest gotów ponieÊç ten koszt (w postaci „pieni´dzy pozostawionych
na stole”, b´dàcych tutaj ni˝szymi ni˝ faktycznie mo˝liwe do uzyskania wp∏ywy
bud˝etowe z tytu∏u prywatyzacji), gdy˝ ceni sobie bardziej d∏ugoterminowe ko19

20

21

Zgodnie z teorià H. E. Lelanda i D. H. Pyle’a przedsi´biorca mo˝e poprzez finansowe zaanga˝owanie
we w∏asny projekt sygnalizowaç jego wysokà jakoÊç. W ten sposób bowiem pokazuje on gotowoÊç
do ponoszenia osobistego ryzyka finansowego na wypadek niepowodzenia przedsi´wzi´cia. H. E. Leland,
D. H. Pyle, Informational Asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation, „Journal
of Finance”, 1977, Vol. 32, No. 2.
Przeprowadzanie prywatyzacji stopniowo, poprzez wielokrotnà sprzeda˝ niewielkich cz´Êci akcji
przedsi´biorstwa mo˝e te˝ wynikaç z ograniczonej absorpcji rynku kapita∏owego.
Na rynku polskim doskona∏ym przyk∏adem tego ryzyka jest toczàcy si´ spór mi´dzy holenderskà
spó∏kà Eureko, a Skarbem Paƒstwa o sprzeda˝ kolejnego pakietu akcji PZU S.A. zapewniajàcego
inwestorowi zagranicznemu kontrol´ nad prywatyzowanym przedsi´biorstwem. PZU S.A. nie by∏a
prywatyzowana za poÊrednictwem gie∏dy papierów wartoÊciowych, wi´c nie wyst´pujà tu opisywane
problemy underpricingu.

108

Robert Jagie∏∏o, Piotr ¸ukasz Sochocki

rzyÊci z prywatyzacji ni˝ jednorazowe, wy˝sze przychody ze sprzeda˝y akcji.
Strategia polegajàca na maksymalizacji przychodów z pierwszych prywatyzacji
(tj. sprzedawanie jak najszybciej mo˝liwie du˝ej iloÊci akcji po jak najwy˝szej cenie) by∏aby natomiast typowa dla rzàdów zwanych w teorii E. C. Perottiego „populistycznymi”22. Rzàdy populistyczne nie b´dà sk∏onne sprzedawaç zbyt nisko
wycenionych akcji i w ten sposób zapewniaç inwestorom zysków w formie wysokiej poczàtkowej stopy zwrotu, gdy˝ d∏ugoterminowe, strategiczne korzyÊci z prywatyzacji (zwiàzane z ogólnym rozwojem gospodarki, zbudowaniem wiarygodnoÊci itd.) przek∏adajàce si´ na wy˝sze przysz∏e dochody ze sprzeda˝y majàtku
paƒstwowego mogà si´ w ich wypadku nigdy nie zmaterializowaç (ze wzgl´du na
brak konsekwencji w realizacji polityki) i sà zatem mniej cenne ni˝ krótkoterminowe zyski.
Zgodnie z teoriami prywatyzacyjnymi wysokoÊç underpricingu wykazuje
zatem dodatnià korelacj´ z odsetkiem ca∏kowitej iloÊci akcji prywatyzowanych
przedsi´biorstw, zaÊ ujemnà zale˝noÊç wzgl´dem stopnia „populizmu” rzàdu.
B. Biais i E. C. Perotti23 konstatujà, i˝ du˝e znaczenie odgrywa te˝ poziom nierównoÊci dochodowej mi´dzy obywatelami danego kraju. Autorzy postawili tez´ mówiàcà, i˝ przyznanie akcji po cenie uwzgl´dniajàcej dyskonto obywatelom klasy Êredniej (czyli dominujàcej grupie ich elektoratu) jest kolejnym sposobem, w jaki
rzàdy mogà zapewniç o ch´ci kontynuacji prorynkowego kierunku polityki gospodarczej i zasygnalizowaç brak planów niekorzystnego ingerowania w sprawy prywatyzowanych przedsi´biorstw w przysz∏oÊci. Przyznanie tej grupie spo∏ecznej
niedowartoÊciowanych akcji jest, z jednej strony, instrumentem budowania poparcia dla reform polityczno-gospodarczych (tj. poparcia dla prywatyzacji i w∏asnoÊci
prywatnej), a z drugiej strony, dla obecnej prorynkowej ekipy rzàdzàcej24. Ukszta∏towanie struktury w∏asnoÊciowej prywatyzowanych przedsi´biorstw z du˝ym udzia∏em drobnych inwestorów detalicznych niweluje niebezpieczeƒstwo zmiany polityki przez rzàd na takà, która zagrozi∏aby majàtkowi elektoratu ulokowanemu
w przyznane uprzednio akcje (np. poprzez g∏´bszy interwencjonizm lub renacjo22

23

24

Za rzàdy populistyczne uznaje si´ w tej teorii te, które traktujà prywatyzacje oportunistycznie, jako
okazj´ do zdobycia jednorazowych, „∏atwych” wp∏ywów bud˝etowych, a nie jako program reform
ustrojowych paƒstwa. Zamierzajà te˝ dokonaç redystrybucji przysz∏ej wartoÊci tych spó∏ki w drodze
szerszego wykorzystania instrumentów interwencjonizmu paƒstwowego, np. podwy˝szenia stóp
podatku od przedsi´biorstw (CIT).
B. Biais, E. C. Perotti, Machiavellian Privatisation, „American Economic Review”, 2002, Vol. 92,
No. 1.
Badacze udowodnili na przyk∏adzie prywatyzacji brytyjskich przeprowadzanych przez M. Thatcher,
w przypadku których underpricing by∏ nad wyraz wysoki, ˝e ogromny zakres reform prywatyzacyjnych wymaga zagwarantowania inwestorom (elektoratowi z klasy Êredniej) znaczàcych zysków w postaci wysokich PSZ, po to aby pozyskaç ich przychylnoÊç dla programu reform rzàdu.
R. G. Ibbotson, J. R. Ritter, Initial..., wyd. cyt., s. 1000.
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nalizacj´), bo to wiàza∏oby si´ ze stratà poparcia w silnym segmencie wyborców.
Zapobiega ona jednoczeÊnie przej´ciu w∏adzy przez tzw. rzàdy lewicowe (wg nomenklatury stosowanej przez autorów) czy populistyczne, którym nie zale˝a∏oby na
kontynuacji prorynkowej linii reform. Jednak˝e, w tym scenariuszu konieczna
mo˝e byç sprzeda˝ wi´kszej cz´Êci majàtku prywatyzowanych przedsi´biorstw paƒstwowych, poniewa˝ – w przeciwnym razie – kolejne emisje akcji oferowane po
cenach zbli˝onych do wartoÊci rynkowej akcji ju˝ notowanych mog∏yby rozwodniç udzia∏y elektoratu poni˝ej akceptowalnego przez niego poziomu. Liczba akcji,
które powinny byç przyznane klasie Êredniej oraz wymagany poziom underpricingu wzrastajà wraz z nierównoÊcià podzia∏u dochodu w spo∏eczeƒstwie danego
kraju. Wi´ksza polaryzacja spo∏eczeƒstwa oznacza s∏abszà klas´ Êrednià, w stosunku do której konieczne b´dzie zastosowanie silniejszej „perswazji” (w postaci
zysków wskutek wysokiej pierwszodniowej stopy zwrotu), ˝eby w konsekwencji
opowiedzia∏a si´ ona w wyborach przeciw rzàdom „partii lewicowych”.
Na przyk∏adzie tej hipotezy widaç dobitnie, i˝ nie powinno si´ rozpatrywaç
underpricingu towarzyszàcego prywatyzacjom jedynie w kategoriach kosztu emitenta, czyli „pieni´dzy pozostawionych na stole”, poniewa˝ sprzeda˝ tych akcji
w ogóle mog∏aby si´ nie powieÊç si´ przy wy˝szej cenie emisyjnej, która nie dostarczy∏aby wystarczajàco silnego bodêca ekonomicznego do ich zakupu w grupie
elektoratu klasy Êredniej. Kompleksowe, mi´dzynarodowe badanie przeprowadzone przez Q. Huanga i R. M. Levicha25 na próbie 507 prywatyzacji z 39 krajów
w latach 1979–1996 potwierdzi∏o wy˝szy poziom poczàtkowej stopy zwrotu wÊród
chronologicznie wczeÊniej przeprowadzanych prywatyzacyjnych IPO w danej gospodarce (co jest zgodne z tezà o stopniowym zdobywaniu zaufania u inwestorów)
oraz ni˝szy underpricing w krajach rozwini´tych (np. cz∏onków OECD) o mniejszym stopniu polaryzacji dochodowej wÊród obywateli.
W niektórych krajach, przyznawanie inwestorom korzyÊci w formie underpricingu mo˝na t∏umaczyç tak˝e jako prób´ zdobycia przychylnoÊci ró˝nych grup
wp∏ywowych ludzi (najcz´Êciej posiadajàcych okreÊlonà w∏adz´ politycznà) przez
emitenta lub jego doradc´ – bank inwestycyjny. Takie post´powanie mo˝na traktowaç jako ukrytà form´ korupcji. Dobrym jego przyk∏adem jest IPO japoƒskiej
spó∏ki Recruit Cosmos, której mocno niedowartoÊciowane akcje otrzymali partyjni oficjale. Skandal doprowadzi∏ do rezygnacji premiera Takeshity w 1989 roku26
Jest prawdopodobne, ˝e taka praktyka by∏a równie˝ stosowana w Chinach, gdzie

25

26

Q. Huang, R. M. Levich, Underpricing of New Equity Offerings by Privatized Firms: An International Test, New York University, N. Leonard, Stern School of Business, „Working Paper” Series,
No. 99–075, wrzesieƒ 1999, http://netec.mcc.ac.uk/WoPEc/data/Papers/fthnystfi99-075.html.
J. R. Ritter, K. W. Hanley, wyd. cyt., s. 252.
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odnotowano najwy˝szy na Êwiecie Êredni poziom poczàtkowych stóp zwrotu27, tj.
256% dla próby IPO z lat 1990–200028. Zdaniem analityków rynków finansowych, utrzymujàce si´ bardzo wysokie poczàtkowe stopy zwrotu na rynku IPO
w Chinach mogà te˝ mieç charakter dalece spekulacyjny i wyra˝aç nieracjonalny
optymizm inwestorów (ang. irrational exuberance), zwiàzany z obserwowanym
ostatnio gwa∏townym rozwojem gospodarki chiƒskiej. W ostatnim czasie dochodzi∏o na chiƒskim rynku pierwotnym do tak absurdalnych i nieuzasadnionych
ekonomicznie zjawisk, jak z∏o˝enie zapisów na akcje spó∏ki China Green Holdings (data debiutu: 13 stycznia 2004 roku) w wysokoÊci 4 miliardów USD, tj.
w wysokoÊci ok. 1600 razy wi´kszej ni˝ poda˝ tych akcji29.

5. Underpricing polskich prywatyzacyjnych pierwszych
ofert publicznych
Przed rozpocz´ciem analizy kszta∏towania si´ underpricingu na rynku polskim,
warto sformu∏owaç kilka spostrze˝eƒ odnoszàcych si´ do specyfiki i przemian
polskiego rynku kapita∏owego. Otó˝, warszawska Gie∏da Papierów WartoÊciowych (GPW) s∏u˝y∏a – w szczególnoÊci w poczàtkowych etapach rozwoju – g∏ównie celom prywatyzacyjnym. A˝ do koƒca pierwszej dekady istnienia gie∏dy grup´
przedsi´biorstw o najwi´kszym znaczeniu stanowi∏y na niej tzw. przedsi´biorstwa sprywatyzowane, czyli inaczej firmy o rodowodzie paƒstwowym30. Z 263 debiutów (w∏àczajàc w to akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, NFI) prze27

28

29

30

M. Schuman, Chinese Stocks. Heading for a Big Bang?, „Time”, Vol. 163, No. 8, February 23,
2004, s. 40.
PrawdziwoÊci hipotezy przekupstwa (ang. bribery hypothesis) przeczà wyniki niektórych badaƒ empirycznych. D. Su i B. Fleisher nie znaleêli dowodów, jakoby w tym paƒstwie cz´stokroç przyznawano w taki sposób akcje politykom, bàdê urz´dnikom, od których decyzji zale˝y uzyskanie zgody
na przeprowadzenie emisji, Su D., Fleisher B. M., An Empirical Investigation of Underpricing in
Chinese IPOs, The Ohio State University, „Working Paper”, czerwiec 2001,
economics.sbs.ohio-state.edu/pdf/fleisher/iporevis.pdf, s. 17.
T. Loughran, J. R. Ritter, K. Rydqvist, Initial Public Offering: International Insights, „Pacific-Basin Finance Journal”, 1994, Vol. 2, No. 1, zob. te˝ J. Chi, C. Padgett, The Performance And Long-Run Characteristics Of The Chinese IPO Market, University of Reading, ISMA Centre, kwiecieƒ
2002, http://www.ismacentre.rdg.ac.uk/nav2/default.asp?page=14&area=Theses.
M. Ba∏towski proponuje zaliczaç do grupy spó∏ek o rodowodzie paƒstwowym („spó∏ek sprywatyzowanych”) te przedsi´biorstwa, w przypadku których Skarb Paƒstwa: sprzeda∏ inwestorowi strategicznemu cz´Êç lub ca∏oÊç ich akcji/udzia∏ów starych bàdê nowych emisji (ewentualnie wniós∏ ich
majàtek do spó∏ki z udzia∏em zewn´trznego inwestora), bàdê odda∏ te przedsi´biorstwa do odp∏atnego korzystania z udzia∏em pracowników bàdê te˝ przekaza∏ wi´kszoÊciowà cz´Êç ich akcji/udzia∏ów inwestorom zewn´trznym w drodze konwersji wierzytelnoÊci na akcje albo przekaza∏ ich mienie w celu za∏o˝enia spó∏ki typu joint venture czy te˝ wreszcie: dokona∏ prywatyzacji firm-córek
poprzez prywatyzacj´ firm-matek lub wydzieli∏ i osobno sprywatyzowa∏ pewne fragmenty przedsi´biorstwa paƒstwowego. Zob. Przedsi´biorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, pod red. M. Ba∏towskiego, Warszawa 2002, s. 36.
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prowadzonych do koƒca 2003 roku na GPW, zaledwie 78 przedsi´biorstw, tj. 30%
by∏o spó∏kami prywatnymi od poczàtku swojego istnienia, zaÊ pozosta∏e stanowi∏y
oferty spó∏ek parterowych NFI oraz oferty innych spó∏ek o rodowodzie paƒstwowym,
wchodzàcych w sk∏ad grup kapita∏owych lub o mieszanej formie w∏asnoÊci31.
Do ofert Skarbu Paƒstwa w Polsce zaliczamy prywatyzacje przeprowadzane
przez Skarb Paƒstwa w ramach tzw. Êcie˝ki kapita∏owej, obejmujàcej sprzeda˝
akcji przedsi´biorstw paƒstwowych na wolnym rynku, a nie w trybie publicznego zaproszenia do rokowaƒ lub w trybie przetargu publicznego32. Oferty publiczne Skarbu Paƒstwa obejmowa∏y z regu∏y najwi´ksze przedsi´biorstwa, majàce
wr´cz znaczenie strategiczne dla paƒstwa, funkcjonujàce w sektorach: bankowym, paliwowym, energetycznym, telekomunikacyjnym oraz wiele by∏ych central
handlu zagranicznego przekszta∏cajàcych si´ stopniowo w holdingi o zdywersyfikowanym profilu dzia∏alnoÊci. W wyniku wykorzystania tego sposobu prywatyzacji powstawa∏y nieraz organizacje o hybrydowej, paƒstwowo-prywatnej strukturze w∏aÊcicielskiej, w których paƒstwo – nie posiadajàc pakietu wi´kszoÊciowego
akcji i w sytuacji rozproszenia pozosta∏ych akcjonariuszy – wcià˝ wywiera∏o znaczàcy wp∏yw na dzia∏alnoÊç tych przedsi´biorstw. Wed∏ug klasyfikacji Gie∏dy Papierów
WartoÊciowych w Warszawie (GPW) do koƒca 2003 roku przeprowadzono 52 takie
oferty (ostatnia – przed prywatyzacjà PKO BP S.A. – obejmowa∏a sprzeda˝ akcji
Kogeneracji S.A. w maju 2000 roku)33.
Tabela 1 prezentuje, jak kszta∏towa∏ si´ poziom poczàtkowych stóp zwrotu
(Êrednia i mediana) w niemal kompletnej próbie pierwszych ofert publicznych
w podziale na oferty Skarbu Paƒstwa oraz pozosta∏e oferty z wyró˝nieniem ofert
firm o rodowodzie prywatnym. Dostrzec mo˝na, ˝e Êredni poziom underpricingu
podlega∏ silnym wahaniom w czasie, przy czym w poczàtkowym okresie istnienia
gie∏dy, czyli w latach 1991–1996, by∏ on w sposób statystycznie istotny wy˝szy
ni˝ w okresie póêniejszym, tj. w okresie 1997–paêdziernik 2004 (prawdopodobieƒstwo [4]34). Niemniej, w ka˝dym podokresie i w ka˝dej podgrupie by∏ on
statystycznie wi´kszy od zera (prawdopodobieƒstwa [1]). Nale˝y podkreÊliç, ˝e
w ca∏ej badanej próbie poziom underpricingu ofert prywatyzacyjnych by∏ istotnie
31
32

33

34

Rocznik Gie∏dowy 2004, Warszawa 2004, s. 95–97.
Zob. art. 33 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, „Dziennik Ustaw”
02/171/1397 wraz ze zm.
Rocznik..., wyd. cyt., s. 95–97; Warto dodaç, ˝e oferty 11 przedsi´biorstw nie sà ujmowane w podstawowych statystykach prywatyzacji kapita∏owej, gdy˝ przeprowadzane by∏y poza strukturami Ministerstwa Skarbu Paƒstwa, tj. poprzez Ministerstwo Finansów (5 banków), Ministerstwo Wspó∏pracy Gospodarczej z Zagranicà (4 centrale handlu zagranicznego), jednoosobowà firm´ Skarbu
Paƒstwa Nafta S.A. w przypadku PKN Orlen oraz poprzez w∏adze miasta Wroc∏awia w przypadku
MPEC Wroc∏aw S.A. Przedsi´biorstwa..., wyd. cyt., s. 38–41.
Znaczenie wartoÊci „prawdopodobieƒstw” wyjaÊniono w opisie tabeli 1.
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wi´kszy ni˝ innych ofert, w tym ofert prywatnych (prawdopodobieƒstwa [2]
i [3]), chocia˝ ró˝nica ta by∏a widoczna jedynie we wczesnym okresie funkcjonowania gie∏dy35. Du˝ym wahaniom podlega∏a te˝ liczba ofert publicznych na rynku
(zarówno prywatyzacyjnych, jak i innych), co z kolei uwarunkowane by∏o stanem
koniunktury gie∏dowej i ogólnogospodarczej rynku polskiego. WartoÊci mediany
mo˝na uznaç za bardziej wiarygodne wskazania poziomu tendencji centralnej ze
wzgl´du na obecnoÊç w badanej próbie kilku obserwacji o skrajnie wysokich poziomach pierwszodniowej stopy zwrotu, m.in.: Banku Gdaƒskiego S.A. (1992):
515%, Vistuli S.A. (1993): 639%, Banku Âlàskiego S.A. (1994): 1250%.
Opisane zmiany poziomu underpricingu wraz z up∏ywem czasu wynikajà
ze przemian roli i funkcji rynku kapita∏owego oraz przekszta∏ceƒ sk∏adu i charakterystyk notowanych spó∏ek wraz z rozwojem gospodarczym paƒstwa znajdujàcego si´ w okresie transformacji rynkowej. Podobne zjawisko mia∏o miejsce np.
na W´grzech. I. Schindele i E. C. Perotti wykazali, ˝e w paƒstwie tym, podobnie
jak w Polsce, poziom underpricingu systematycznie mala∏ wraz z up∏ywem czasu i rozwojem rynku kapita∏owego36. Rzàd polski mo˝na zatem – jak stwierdza
W. Aussenegg37 – zakwalifikowaç zgodnie z modelem E. C. Perottiego do rzàdów
ukierunkowanych prorynkowo. Sprzeda˝ akcji spó∏ek paƒstwowych znacznie poni˝ej ich faktycznej wartoÊci rynkowej w pierwszej po∏owie lat 90. (co najlepiej
jest widoczne w latach 1993–1994 oraz w 1996 roku) mia∏a na celu budow´ reputacji rzàdu wÊród inwestorów, w tym inwestorów zagranicznych oraz zasygnalizowanie prorynkowej orientacji realizowanej polityki gospodarczej. W latach
póêniejszych pierwsze oferty prywatyzacyjne wyceniane by∏y ju˝ o wiele dok∏adniej. Wynika to raczej z post´pów w procesie transformacji gospodarczej paƒstwa
i wi´kszej koniecznoÊci zapewniania mo˝liwie wysokich wp∏ywów bud˝etowych
– chocia˝by w celu zmniejszania utrzymujàcych si´ a˝ do 1998 roku deficytów
bud˝etowych na poziomie ok. 3,4% PKB – ni˝ dalszej budowy zaufania do polityki rzàdu.
35

36

37

Wynik ten potwierdza rezultaty badania W. Aussenegga przeprowadzonego dla mniejszej próby (98)
przedsi´biorstw nieprywatyzowanych (tj. pozosta∏ych ofert). Warto zaznaczyç, ˝e R. Jelic;, R. Briston
nie znajdujà dowodów na istnienie wy˝szego poziomu, skorygowanego o ruchy rynkowe poziomu
poczàtkowych stóp zwrotu (ang. market-adjusted initial returns) mi´dzy ofertami Skarbu Paƒstwa
a ofertami firm prywatnych. Jelic; R., Briston R., Privatisation Initial Public Offerings: the Polish
Experience, „European Financial Management”, 2003, Vol. 9, No. 4, Aussenegg W., Going..., wyd. cyt.
I. Schindele, E. C. Perotti, Pricing Initial Public Offerings in Premature Capital Markets: The Case of Hungary, Fondazione Enrico Mattei Working Papers, Nota di Lavorno, grudzieƒ 2002,
http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=363921.
W. Aussenegg, Going Public in Poland: Case-by-Case Privatisation, Mass Privatisation and Private
Sector Initial Public Offerings, Vienna University of Technology, „Working Paper”, No. 292, grudzieƒ 1999, eres.bus.umich.edu/docs/workpap-dav/wp292.pdfOfferings, Vienna University of Technology, Working Paper No. 292, grudzieƒ 1999, eres.bus.umich.edu/docs/workpap-dav/wp292.pdf.,
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1991–10/2004
Wszystkie oferty
prawdopodobieƒstwo [1]
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
10/2004
1991–1996
Wszystkie oferty
prawdopodobieƒstwo [1]

Rok

0,010

96,9%

0,000

233,9%
24,1%
37,8%
10,3%
96,2%
47,8%
9,8%
27,2%
14,1%
–7,9%
–11,0%
21,2%
13,3%
56,0%

0,000

0,007

6,5%
35,2%
295,0%
176,7%
32,4%
128,4%
12,5%
16,7%
13,8%
6,1%

26,5%

Pozosta∏e
oferty

68,5%

Oferty
Skarbu
Paƒstwa

0,000

0,088
72,9%

0,000

0,070
35,3%

prawdopodobieƒstwo [2]

Ârednia

0,010

14,0%
98,4%
13,35
74,0%
57,0%
1,0%
36,6%
2,4%
–7,9%
–11,0%
21,2%
13,3%
61,4%

0,000

20,4%

w tym:
oferty
prywatne

0,303

0,046

prawdopodobieƒstwo [3]

25,0%

6,3%
31,0%
209,2%
1,7%
23,2%
156,7%
6,6%
20,5%
13,8%
6,1%

19,7%

Oferty
Skarbu
Paƒstwa

233,9%
24,1%
13,1%
14,6%
63,6%
46,4%
–4,8%
16,7%
8,2%
0,6%
–9,1%
10,0%
8,9%
20,8%
24,1%

10,6%
12,0%

Pozosta∏e
oferty

Mediana

14,0%
33,3%
30,0%
41,0%
39,4%
0,0%
30,0%
4,1%
0,6%
–9,1%
10,0%
8,9%
30,0%

10,6%

w tym:
oferty
prywatne

9
5
4
7
5
3
10
5
1
1
0
0
0
0
33

50

Oferty
Skarbu
Paƒstwa

0
2
2
14
14
15
34
46
19
10
6
3
5
18
47
80

188
238

Pozosta∏e
oferty

IloÊç

Tabela 1. Underpricing (poczàtkowa stopa zwrotu) na rynku polskim w okresie 1991–paêdziernik 2004

0
0
1
3
3
6
6
23
13
7
6
3
5
18
13

94

w tym:
oferty
prywatne
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16,7%

0,000

0,007

0,000

0,026

Pozosta∏e
oferty

13,5%

Oferty
Skarbu
Paƒstwa

0,000

0,000

0,419
16,3%

prawdopodobieƒstwo [2]

Ârednia

0,013

0,000

13,9%

w tym:
oferty
prywatne

0,481

prawdopodobieƒstwo [3]

11,2%

Oferty
Skarbu
Paƒstwa

Mediana

6,3%
6,3%

Pozosta∏e
oferty

7,7%

w tym:
oferty
prywatne

17

Oferty
Skarbu
Paƒstwa

IloÊç

141
158

Pozosta∏e
oferty

81

w tym:
oferty
prywatne

* Tabela przedstawia wartoÊci Êrednie i mediany wysokoÊci underpricingu dla ofert publicznych przeprowadzonych na GPW w Warszawie w okresie
od poczàtku jej powstania a˝ do koƒca paêdziernika 2004 roku oraz liczb´ ofert obj´tych badaniem. Dane zaprezentowano w podziale na oferty
Skarbu Paƒstwa i pozosta∏e oferty, z wyró˝nieniem ofert przedsi´biorstw o ca∏kowicie prywatnym rodowodzie, jak równie˝ w podziale na podokresy obejmujàcy lata 1991–1996 oraz 1997–10/2004, a tak˝e w podziale na poszczególne lata w badanym okresie. WartoÊci w wierszach prawdopodobieƒstwo [1] wskazujà na poziom istotnoÊci testu statystycznego U istotnoÊci Êredniej dla populacji z dowolnym rozk∏adem lub testu
statystycznego istotnoÊci Êredniej t dla populacji z (za∏o˝onym) rozk∏adem normalnym (ze wzgl´du na ma∏à liczebnoÊç próby, tj. dla ofert prywatnych w latach 1991–1996 oraz ofert Skarbu Paƒstwa w latach 1997–10/2004), przy którym mo˝na odrzuciç hipotez´ zerowà o przyjmowaniu
przez Êrednià wartoÊç underpricingu wartoÊci zero na rzecz hipotezy alternatywnej o przyjmowaniu przez Êrednià wartoÊç underpricingu wartoÊci wi´kszej od zera. WartoÊci w kolumnie prawdopodobieƒstwo [2] (prawdopodobieƒstwo [3]) wskazujà na poziom istotnoÊci testu statystycznego U dla ró˝nicy dwóch Êrednich z populacji o du˝ej liczebnoÊci i nieznanym rozk∏adzie (dla grupy ofert z lat 1991–10/2004) lub testu
statystycznego t dla ró˝nicy dwóch Êrednich z populacji o (za∏o˝onym) rozk∏adzie normalnym (dla ofert z lat 1991–1996 i 1997–10/2004), przy
którym mo˝na odrzuciç hipotez´ zerowà o równoÊci Êrednich wartoÊci underpricingu ofert Skarbu Paƒstwa a, odpowiednio, pozosta∏ych ofert
(ofert prywatnych) na rzecz jednostronnej hipotezy alternatywnej, ˝e Êredni poziom underpricingu ofert Skarbu Paƒstwa jest wi´kszy (dla ofert
z lat 1991–10/2004 oraz 1991–1996) lub mniejszy (dla ofert z lat 1997–10/2004) ni˝, odpowiednio, poziom underpricingu pozosta∏ych ofert (ofert
prywatnych). WartoÊci w wierszu prawdopodobieƒstwo [4] wskazujà na poziom istotnoÊci testu statystycznego U dla ró˝nicy dwóch Êrednich
z populacji o du˝ej liczebnoÊci i nieznanym rozk∏adzie (dla grupy wszystkich ofert oraz pozosta∏ych ofert) lub testu statystycznego t dla ró˝nicy
dwóch Êrednich z populacji o (za∏o˝onym/ rozk∏adzie normalnym (dla ofert Skarbu Paƒstwa oraz ofert prywatnych), przy którym mo˝na odrzuciç
hipotez´ zerowà o równoÊci Êrednich wartoÊci underpricingu ofert z lat 1991–1996 a ofert z lat 1997–10/2004 na rzecz jednostronnej hipotezy
alternatywnej, ˝e Êredni poziom underpricingu ofert z lat 1991–1996 jest wi´kszy ni˝ Êredni poziom underpricingu dla ofert z lat 1997–10/2004.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych z serwisu Interia.pl, poÊwi´conemu rynkowi pierwotnemu: http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/pierw.
Liczba ofert uwzgl´dnionych w badaniu jest ni˝sza od rzeczywistej liczby ofert przeprowadzonych na rynku polskim ze wzgl´du na brak kompletnych danych w serwisie.

1997–10/2004
Wszystkie oferty
prawdopodobieƒstwo [1]
prawdopodobieƒstwo [4]

Rok

Tabela 1. (cd.)
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O ile ten element by∏ absolutnie niezb´dny na poczàtku procesu transformacji, o tyle mo˝na przyjàç, ˝e zaczà∏ on nieco traciç na znaczeniu wraz z rozwojem gospodarczym kraju i zagwarantowaniem tej wiarygodnoÊci m.in. poprzez
ogólnà stabilizacj´ sytuacji makroekonomicznej kraju. JednoczeÊnie, rynek kapita∏owy od 1996 roku zaczà∏ stopniowo wchodziç w faz´ dojrza∏oÊci38, gdy˝ zarówno
kapitalizacja gie∏dy, jak i iloÊç notowanych spó∏ek zacz´∏y przekraczaç pewne „symboliczne” wartoÊci krytyczne (przekroczenie progu 100 mld z∏ kapitalizacji i liczby
200 spó∏ek w 1999 roku), zaÊ nowa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi39 wprowadzi∏a bardziej przejrzyste ramy funkcjonowania rynku, a rozpocz´cie na GPW notowaƒ ciàg∏ych zwi´kszy∏o p∏ynnoÊç rynku. Zacz´∏a si´ równie˝ krystalizowaç stabilna baza inwestorów instytucjonalnych wskutek przeprowadzenia reformy systemu ubezpieczeƒ
spo∏ecznych i utworzenia Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), a i charakter
pierwszych ofert publicznych zaczà∏ si´ zmieniaç wraz z coraz wi´kszà liczbà
debiutów – przedsi´biorstw o ca∏kowicie prywatnym rodowodzie, których oferty
publiczne mia∏y cele wy∏àcznie ekonomiczne (wejÊcie na gie∏d´ mia∏o g∏ównie na
celu pozyskanie kapita∏u do realizacji ich zamierzeƒ inwestycyjnych). Gie∏da
przesta∏a byç jedynie „narz´dziem” wspomagajàcym prywatyzacj´, zaÊ wskutek
jej wzrostu i rozbudowy infrastruktury instytucjonalnej rynku kapita∏owego zwi´kszy∏a si´ jej efektywnoÊç informacyjna, co równie˝ sprzyja∏o dok∏adniejszej wycenie oferowanych akcji.

6. Podsumowane
Przes∏anki te pozwalajà mniemaç, ˝e zgodnie z przytoczonymi we wst´pie opiniami analityków rynków finansowych, powtórka scenariuszy z poczàtku lat 90.,
kiedy to prywatyzacje Skarbu Paƒstwa zapewnia∏y natychmiastowe ogromne zyski,
by∏a niemo˝liwa przy prywatyzacji banku PKO BP (faktycznie, PSZ tej oferty
wynios∏a 13,2%). Osiàgni´cie trzycyfrowych poczàtkowych stóp zwrotu wydaje
si´ te˝ bardzo ma∏o prawdopodobne przy innych, przysz∏ych ofertach publicznych. Zyski krótkoterminowe, wynikajàce z korzystnej ró˝nicy mi´dzy cenà akcji
na rynku wtórnym ustalonà podczas pierwszych notowaƒ, a ich cenà emisyjnà
(underpricing) powinny byç dodatnie, acz w rozsàdnej wysokoÊci, tj. zbli˝one do
Êredniej z ofert publicznych firm prywatnych w ostatnim okresie (ok. 13% w 2004
roku). Ze wzgl´du na pewnà cyklicznoÊç poziomu underpricingu na rynku IPO
38
39

J. Socha, Rynek papierów wartoÊciowych w Polsce, Warszawa 2003, s. 165–177.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi, „Dziennik
Ustaw” 02/49/447 wraz ze zm.
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nale˝y te˝ liczyç si´ pojawieniem si´ coraz wi´kszej iloÊci debiutów oferujàcych
ujemne PSZ.
Rzàd w procesie prywatyzacyjnym wcià˝ bierze pod uwag´ pewne cele o charakterze ogólnym bàdê spo∏ecznym, o czym Êwiadczy przy ofercie PKO BP S.A.
np.: promocja kupna akcji przez drobnych inwestorów detalicznych za poÊrednictwem lokat prywatyzacyjnych lub sprzeda˝ tej grupie akcji po cenie z pewnym
dyskontem. Celem tych dzia∏aƒ by∏o zapewnienie mo˝liwie szerokiej partycypacji
spo∏eczeƒstwa w prywatyzacji, uzasadnionej zarówno ze wzgl´dów spo∏ecznych
i politycznych, jak i ekonomicznych. Jednak˝e obecnie, w sytuacji dobrze ju˝ rozwini´tej gospodarki rynkowej, stosunkowo wysokiej przejrzystoÊci i p∏ynnoÊci
rynku kapita∏owego oraz wzgl´dnie d∏ugiej historii dzia∏aƒ prywatyzacyjnych,
poprawna wycena odzwierciedlajàca potencja∏ gospodarczy firmy i zgodna z oczekiwaniami rynków finansowych, zapewniajàca zarazem wysokie wp∏ywy bud˝etowe oraz stabilizacj´ bazy akcjonariuszy prywatyzowanych firm, zdaje si´ mieç
charakter nadrz´dny.
W kontekÊcie euforii zwiàzanej z publicznà ofertà akcji banku PKO BP
S.A. mo˝na stwierdziç, ˝e inwestorzy zamierzajàcy szybko sprzedaç akcje na rynku
wtórnym, mogli zrealizowaç zbli˝onej wysokoÊci zyski, inwestujàc w starannie
dobrane oferty firmy prywatnych, gdzie wskutek ni˝szego popytu ni˝sza ni˝ w przypadku oferty PKO BP S.A. by∏aby te˝ redukcja zleceƒ, prowadzàc do wi´kszego
efektywnego przydzia∏u akcji i wy˝szych nominalnych zysków z inwestycji.
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Konsolidacja polskiego rynku energetycznego
na tle europejskich rynków energetycznych
1. Wprowadzenie
Rynki energetyczne w ostatnich latach poddane zosta∏y zmianom – ukierunkowanym na liberalizacj´ w zakresie handlu i obrotu energià elektrycznà – których celem jest stworzenie niezale˝nych rynków w zakresie wytwarzania energii
i jej przesy∏u oraz udost´pnienie systemu przesy∏owego osobom trzecim. Powy˝sze dzia∏ania sta∏y si´ mo˝liwe dzi´ki post´powi technicznemu i technologicznemu. W efekcie pojawi∏y si´ zmiany w∏asnoÊciowe oraz procesy konsolidacyjne na
rynku.
Urynkowienie sektora energetycznego pociàga za sobà pewne korzyÊci, takie
jak: obni˝ka kosztów wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej, wzrost inwestycji, który nie mia∏by miejsca w warunkach rynku regulowanego. Wprowadzenie mechanizmów rynkowych powoduje wzrost ryzyka inwestycyjnego, na
które sk∏ada si´ niestabilnoÊç cen energii oraz ryzyka zwiàzanego z rozdzieleniem produkcji energii od jej przesy∏u. To oznacza, ˝e dost´p do sieci musi
podlegaç reglamentacji ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo systemu lub jego przepustowoÊç.
Polska b´dàc cz∏onkiem Unii Europejskiej zobowiàzana jest do wdra˝ania
powy˝szych zmian. Powstaje jednak szereg pytaƒ. Czy otwarcie rynków energetycznych nie stanowi zagro˝enia dla gospodarki narodowej? Czy polski sektor
energetyczny jest na tyle „silny”, aby sprostaç konkurencji na rynku Êwiatowym? Czy sposób realizacji zmian jest optymalny z punktu widzenia interesu narodowego? Jakà drog´ przekszta∏ceƒ rynkowych Polska powinna przyjàç: czy najpierw konsolidowaç rynek energetyczny, a nast´pnie dà˝yç do prywatyzacji
i liberalizacji rynku, czy odwrotnie?
Artyku∏ prezentuje rozwiàzania rynkowe i zasady dzia∏ania przedsi´biorstw
tej bran˝y w wybranych krajach Unii Europejskiej. Celem artyku∏u nie jest
udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, co do kierunku zmian na polskim rynku
energetycznym, ale wskazanie potencjalnych rozwiàzaƒ.
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2. Aspekt teoretyczny
Przedsi´biorstwa widzàc szans´ rozwoju zewn´trznego, podejmujà dzia∏ania konsolidacyjne, których celem mo˝e byç nie tylko przej´cie konkurenta z bran˝y, ale
równie˝ wejÊcie na inny rynek. Mechanizmy rynkowe oraz kryterium maksymalizacji zysku nale˝à do g∏ównych przyczyn wzajemnego „wch∏aniania si´” przedsi´biorstw w koƒcu XX wieku. Dokonywanie fuzji, aliansów nie tylko powoduje
koncentracje podmiotów na rynku, ale równie˝ prowadzi do dywersyfikacji ryzyka
dzia∏alnoÊci oraz korzyÊci skali1.
Nale˝y jednak pami´taç, i˝ mechanizm rynkowy pozostawiony bez uregulowaƒ prawnych wy∏oni w d∏ugim okresie lidera rynku, co doprowadzi do spadku
konkurencyjnoÊci sektora, dlatego te˝ niezb´dna jest ingerencja paƒstwa i tworzenie takich struktur organizacyjno-prawnych, które uniemo˝liwià tworzenie monopolu. Taka postawa ma szczególne znaczenie przy sektorach strategicznych
dla gospodarki.

3. Europejskie struktury rynku energetycznego
Za∏o˝enia, jakim ma odpowiadaç europejski rynek energetyczny, zosta∏y sformu∏owane w deklaracji polityczno-gospodarczej, zwanej Europejskà Kartà Energetycznà, która zak∏ada:
1) stworzenie konkurencyjnego rynku paliw, energii i us∏ug elektrycznych,
2) nieograniczony dost´p do rynków energii paƒstw sygnatariuszy,
3) dost´p do zasobów energetycznych i ich eksploatacji na zasadach handlowych, w oparciu o swobod´ dzia∏alnoÊci gospodarczej,
4) mi´dzynarodowy tranzyt energii przez u∏atwienie dost´pu do infrastruktury transportowej energii,
5) wspieranie dost´pu do kapita∏u,
6) transfer zysku z prowadzonej dzia∏alnoÊci, poparty gwarancjami prawnymi,
7) koordynacje polityki energetycznej poszczególnych krajów,
8) wzajemny dost´p do danych technicznych i ekonomicznych,
9) indywidualne warunki realizacji postanowieƒ karty dla poszczególnych
krajów.
TrudnoÊci w realizacji powy˝szych wytycznych wynikajà ze szczególnego postrzegania roli oraz znaczenia sektora energetycznego. Specyfika ta przejawia si´
1

Zob. J. Hazel, Fuzje i przej´cia, narz´dzia podejmowania decyzji strategicznych, Wydawnictwo K.E.
Lider S.C., Warszawa 2000, s. 3–4.
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w wymiarze politycznym. Energia elektryczna postrzegana jest bowiem jako element suwerennoÊci narodowej i politycznej stabilnoÊci. Ma równie˝ wymiar ekonomiczny, poniewa˝ ceny, regularnoÊç i bezpieczeƒstwo dostaw energii majà kluczowe znaczenie dla funkcjonowania pozosta∏ych sektorów gospodarki. Wymiar
spo∏eczny – wynika z uznania energii za towar niezb´dny. Rzàdy pragnà przy
tym zapewniç ka˝demu dost´p do energii po rozsàdnych cenach. Istotny sta∏ si´
równie˝ aspekt Êrodowiskowy, co wynika z koniecznoÊci wywiàzywania si´ przez
paƒstwo ze zobowiàzaƒ w dziedzinie ochrony Êrodowiska.
Uwzgl´dniajàc powy˝sze czynniki, trzeba przyjàç, ˝e pe∏na liberalizacja
rynku energetycznego jest obecnie niemo˝liwa, a procesowi stopniowego uwalniania rynku towarzyszy szeroka i Êcis∏a regulacja oraz kontrola sprawowana
przez w∏adz´ publicznà2.
Liberalizacja obrotu energià zwiàzana jest z przyj´ciem zasad Êwiatowego
systemu handlowego, zawartych w porozumieniach GATT/WTO i przyj´tych
w Traktacie Karty Energetycznej. Nale˝à do nich:
1) zasada najwy˝szego uprzywilejowania,
2) zasada traktowania narodowego,
3) zakaz nak∏adania ograniczeƒ iloÊciowych,
4) zasada wolnoÊci tranzytu3.
Realizacja tak sformu∏owanych celów polityki energetycznej wymaga∏a przyj´cia pewnych uregulowaƒ prawnych, dajàcych mo˝liwoÊç osiàgni´cia celu. Przepisy
prawa UE w tym obszarze okreÊlajà:
• Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 paêdziernika 2001 r., art. 249 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà,
• Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca
2003 r.,
• Dyrektywa Rady 90/377/EWG,
• Dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 paêdziernika 2003 r.
Aktem prawnym o szczególnym znaczeniu na potrzeby niniejszego artyku∏u
jest Dyrektywa 2003/54/WE, dotyczàca wspólnych zasad wewn´trznego rynku
energii elektrycznej, czyli wewn´trznych struktur rynkowych. Jest ona odpowiedzià na postanowienia Europejskiej Karty Energetycznej, w myÊl których rynek
energetyczny powinien byç rynkiem wolnokonkurencyjnym. Do zalet takiej struktury rynkowej nale˝à korzyÊci poszczególnych odbiorców, wynikajàce z umo˝liwienia im wyboru dostawcy energii. Dyrektywa 2003/54/WE obliguje paƒstwa
cz∏onkowskie jedynie do realizacji postanowieƒ zawartych w Europejskiej Karcie
2
3

Zob. www.cire.pl/UE/odcinki.ee.html, stan na dzieƒ: 4 maja 2005 r.
Wi´cej na ten temat zob.: A. Sanderski, Regu∏y WTO w handlu energii, „Biuletyn URE 2/2003”,
Urzàd Regulacji Energetyki, Warszawa 2003, Nr 2(28), s. 31–34.
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Energetycznej, pozostawiajàc im swobod´ w wyborze metody oraz Êrodków praktycznego wdro˝enia w ˝ycie zasad przyj´tych w Dyrektywie.
Z liberalizacjà rynku energii elektrycznej wià˝e si´ równie˝ koniecznoÊç
wprowadzenia bardziej szczegó∏owych uregulowaƒ w zakresie dzia∏aƒ proekologicznych, dlatego te˝ Komisja Europejska w grudniu 2003 roku przedstawi∏a pakiet nowych aktów prawnych. Zaproponowane rozwiàzania oznaczajà nowe obowiàzki dla uczestników rynku, przy jednoczesnym braku ograniczeƒ swobody ich
dzia∏ania. Celem przyj´tych regulacji jest stworzenie systemu rynkowego, w którym odbiorcy nie b´dà nara˝eni na przerwy w dostawie energii lub na jej z∏à jakoÊç. Omawiany pakiet obejmuje Dyrektyw´ Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie efektywnoÊci wykorzystania energii i us∏ug elektrycznych. G∏ównymi
celami tej Dyrektywy sà: likwidacja barier w Êwiadczeniu us∏ug energetycznych,
promowanie efektywnego wykorzystania energii (w tym celu ustanowiono oszcz´dnoÊci w wysokoÊci 1% Êredniorocznego finalnego zu˝ycia energii w roku poprzednim), stworzenie takich uregulowaƒ, w których dostawcy detaliczni i dyspozytorzy energii elektrycznej b´dà brali aktywny udzia∏ w rynku us∏ug energetycznych.
Kolejna Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczy zabezpieczenia
niezawodnoÊci dostaw energii elektrycznej i inwestycji strukturalnych. G∏ówne
jej cele to mi´dzy innymi: zobligowanie paƒstw cz∏onkowskich do przejrzystego
zdefiniowania polityki równowa˝enia popytu i poda˝y oraz do wdro˝enia Êrodków
zarzàdzania popytem, na∏o˝enie na paƒstwa cz∏onkowskie koniecznoÊci opracowania
i wdro˝enia standardów dotyczàcych bezpieczeƒstwa sieci przesy∏owych i dystrybucyjnych, narzucenie operatorom systemu przesy∏owego obowiàzku przekazywania narodowemu regulatorowi strategii inwestycyjnych, zobowiàzanie regulatorów do przedk∏adania Komisji programów inwestycyjnych, nadanie regulatorom
prawa do interwencji na rzecz przyspieszenia realizacji projektów, a w uzasadnionych przypadkach – prawa do przeprowadzenia przetargów na rzecz ich realizacji4.
Przedsi´biorstwa elektroenergetyczne chcàc dzia∏aç na rynkach Unii Europejskiej powinny uwzgl´dniç nast´pujàce zasady:
1) zasada rozdzielania i przejrzystoÊci,
2) zasada dost´pu do sieci i otwarcia rynku (zasada TPA),
3) zasada równego traktowania,
4) zasada wzajemnoÊci.
5) zasada rozstrzygania sporów i kontroli decyzji w ramach apelacji,
6) zasada kontroli przez paƒstwo budowy nowych mocy wytwórczych,

4

Zob. J. Biedrzycki, Z. Janiszewska, M. Kozak, P. Seklecki, Europejski Rynek Energii Elektrycznej
i gazu – projekty nowych uregulowaƒ komisji europejskiej, „Biuletyn URE 2/2004”, Urzàd Regulacji
Energetyki, Warszawa 2004, s. 22–28.
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7) zasada kontroli przez paƒstwo prac regulatora,
8) zasada ochrony odbiorców i obowiàzku Êwiadczenia us∏ug publicznych5.

3.1. Struktury rynku energetycznego w wybranych krajach UE
Dla porównania zastosowanych rozwiàzaƒ w zakresie struktur rynkowych przedstawiono sytuacje na rynkach energetycznych wybranych krajów Unii Europejskiej. Nale˝à do nich: Niemcy, Austria, Hiszpania. Niemiecki rynek energetyczny
zosta∏ przedstawiony jako przyk∏ad zastosowania negocjowanego modelu zasady
TPA. Austriacki model rynku jest zdominowany przez regulatora, natomiast
hiszpaƒski jest przyk∏adem zastosowania mieszanych rozwiàzaƒ, w których odpowiedzialnoÊç za struktur´ rynku zosta∏a podzielona pomi´dzy regulatora i Ministra Przemys∏u.
Niemcy – tu ustawà o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia sprawowania kontroli nad rynkiem jest Act on the Supply of Electricity and Gas, która
wyznacza Federalnego Ministra Gospodarki jako organ b´dàcy kreatorem polityki
energetycznej6. Na przedsi´biorstwa tego sektora w ramach zasady ochrony odbiorców o obowiàzku Êwiadczenia us∏ug publicznych zosta∏ na∏o˝ony obowiàzek specjalnej pomocy publicznej. Swoim zakresem obejmuje op∏aty za energie elektrycznà – gdzie brak ÊciÊle sprecyzowanych zasad regulowania op∏at za energie
elektrycznà dla najubo˝szych. Ponadto rynek niemiecki nie posiada∏ organu kontrolujàcego i koordynujàcego mechanizmy rynkowe, a jedynym organem kreujàcym polityk´ energetycznà by∏ Federalny Minister Gospodarki. Regulator zosta∏
powo∏any w lipcu 2004 roku7. Taka liberalna polityka Paƒstwa spowodowa∏a wykszta∏cenie si´ struktur oligopolistycznych. Najwi´kszymi udzia∏owcami w rynku
sà RWE ENERGIE (ok. 37% udzia∏u) oraz EON (29% udzia∏u)8. Dost´p do sieci
odbywa si´ na zasadach modelu negocjowanego TPA. Oznacza to, ˝e o dost´pie
do sieci i jego warunkach decyduje porozumienie sektorowe, natomiast sprawami
zwiàzanymi z rozstrzyganiem sporów dotyczàcych dost´pu do sieci zajmuje si´
instytucja antymonopolowa, która pe∏ni równie˝ rol´ odwo∏awczà w tym zakresie. Porozumienia sektorowe obowiàzujà ponadto w zakresie przesy∏u, natomiast
w roli organu odwo∏awczego w sprawach taryfowych ustawodawca wyznaczy∏ instytucje antymonopolowe, zarówno federalne, jak i landowe. Zastosowane roz5

6

7
8

Wi´cej na ten temat zob.: J. Biedrzydzki, Zasady dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw elektroenergetycznych
w UE, „Biuletyn URE 4/2003”, Urzàd Regulacji Energetyki, Warszawa 01.07.2003, s. 63–67.
Zob. A. Dobroczyƒska, L. Juchniewicz, B. Zalewski, J. Biedrzycki, K. Janiszewska, M. Kozak,
A. Sanderski, P. Seklecki, Systemy regulacyjne energetyki w krajach Unii Europejskiej, „Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu” pod red.
nauk. dr A. Dobroczyƒskiej, Urzàd Regulacji Energetyki, Warszawa 2003, s. 143–145.
Ibidem, s. 66.
www.wirtschaft-polen.de/pl/pdf-infobiezace/info_biez_27.06.02.pdf stan na dzieƒ: 4 maja 2005.
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wiàzanie stwarza mo˝liwoÊç dokonywania przez odbiorców wyboru pomi´dzy poszczególnymi taryfami. Porozumienia sektorowe regulujà równie˝ zasady po∏àczeƒ
mi´dzysystemowych, natomiast organem odwo∏awczym jest urzàd antymonopolowy. Zastosowany model TPA doprowadzi∏ do sytuacji, w której rynek hurtowy
energii elektrycznej zosta∏ zdominowany przez prywatnych operatorów, tworzàc
oligopol. Nieco inne rozwiàzanie w tym zakresie zosta∏o zastosowane w odniesieniu do rynku detalicznego, na którym warunki funkcjonowania okreÊlane sà
przez Ministra9.
W Austrii ochronà obj´to najs∏absze ekonomicznie grupy odbiorców. W realizacji zasady TPA zastosowany zosta∏ model regulowany. Oznacza to, ˝e dost´p
do sieci osób trzecich realizowany jest na podstawie taryf zatwierdzanych przez
niezale˝ny organ regulacyjny. Rola regulatora na austriackim rynku energii elektrycznej jest zasadnicza, poniewa˝ orzeka on tak˝e o dost´pie do sieci i warunkach tego dost´pu oraz rozstrzyga spory dotyczàce dost´pu do sieci. Zarazem
pe∏ni funkcj´ organu odwo∏awczego. Do zadaƒ regulatora nale˝y tak˝e okreÊlenie zasad dost´pu do po∏àczeƒ mi´dzysystemowych i stosowania taryf. JednoczeÊnie pe∏ni on tu funkcj´ organu odwo∏awczego. W zakresie rynku hurtowego
oraz detalicznego regulator okreÊla warunki funkcjonowania oraz jest organem
odwo∏awczym. Nadanie wymienionych, szerokich uprawnieƒ regulatorowi spowodowa∏o koniecznoÊç takiego usytuowania go systemie prawnym, aby podlega∏ Federalnemu Ministrowi Gospodarki i Pracy. Ze wzgl´du na fakt, ˝e regulator jest
spó∏kà prawa handlowego, w której wszystkie udzia∏y nale˝à do paƒstwa, Minister zarzàdza w jego imieniu akcjami w tej spó∏ce10. Celem takiej „konstrukcji”
uregulowaƒ prawnych by∏o zagwarantowanie bezpieczeƒstwa energetycznego paƒstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu dost´pu do sieci osób trzecich. Szerokie
kompetencje w zakresie koncesjonowania rynku zarówno hurtowego, jak i detalicznego zosta∏y nadane w∏adzom lokalnym. Mogà one nie tylko wydawaç koncesje operatorom systemów operacyjnych, ale te˝ majà szczególne uprawnienia
w stosunku do odnawialnych êróde∏ energii. Dotyczà one m.in. „zielonych” elektrowni, ma∏ych elektrowni wodnych oraz zarzàdzania funduszami Êrodowiskowymi. W modelu austriackim rynku energetycznego cechà charakterystycznà
jest du˝y zakres kompetencji regulatora oraz w∏adz lokalnych11.
Nieco odmienny model rynku energetycznego zosta∏ zastosowany w Hiszpanii. Podzielono tam obowiàzki w zakresie dost´pu do sieci, ustalania taryf
oraz rozstrzygania sporów pomi´dzy: Ministra Przemys∏u i Parlament oraz Kra-

9
10
11

Por. J. Biedrzycki, „Zasady dzia∏alnoÊci..., op. cit., s. 66.
Ibidem, s. 66–67.
Ibidem, s. 64.
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jowà Komisj´ Energetycznà. Zasada dost´pu do sieci osób trzecich opiera si´ na
modelu regulowanym. O dost´pie i jego warunkach decyduje Minister, natomiast
w sprawach spornych regulator. Do kluczowych zadaƒ Ministra nale˝y równie˝
okreÊlanie zasad po∏àczeƒ mi´dzysystemowych oraz okreÊlenie warunków funkcjonowania podmiotów na rynku hurtowym i detalicznym, natomiast wszelkie
decyzje odwo∏awcze w tym zakresie zosta∏y przydzielone regulatorowi12. Mimo
takich zabezpieczeƒ mechanizmy rynkowe w d∏ugim okresie wykszta∏ci∏y struktur´ oligopolu, w której rynek zosta∏ podzielony pomi´dzy dwa przedsi´biorstwa:
ENDESA oraz UNION FENOSA. Jednak paƒstwo w dalszym ciàgu sprawuje
kontrol´ nad rynkiem, czego dowodem sà specjalne taryfy dla osób o niskich dochodach, ratalny system sp∏aty zaleg∏oÊci dla odbiorców zalegajàcych z op∏atami za
dostarczone media oraz specjalne procedury, jakie przedsi´biorstwo musi zastosowaç, majàc niesp∏acone rachunki za energi´ elektrycznà.

3.2. Polityka Energetyczna
Wprowadzenie praw rynkowych daje pewne korzyÊci, ale te˝ stwarza zagro˝enia.
Do pozytywów ekonomicznych z tytu∏u liberalizacji nale˝à niewàtpliwie korzyÊci
konsumenckie, czyli spadek cen w wyniku konkurencji rynkowej. Liberalizacja
rynku powoduje jednak pojawienie si´ pewnych zagro˝eƒ, zwiàzanych mi´dzy innymi z: relacjà bezpieczeƒstwo dostaw – bezpieczeƒstwo energetyczne, problemem
mocy wytwórczych a problemem mocy przesy∏owych, problemem zarzàdzania
i wspó∏pracy operatorów systemów przesy∏owych13.
Dotychczasowa polityka energetyczna Unii Europejskiej polega∏a na cz´Êciowej regulacji rynkowej w po∏àczeniu z funkcjami regulatora (wyjàtkiem sà Niemcy).
Oznacza to, ˝e rola paƒstwa sprowadza∏a si´ do zatwierdzania cen proponowanych przez dostawców. Model ten mia∏ zapewniç bezawaryjne dostawy pràdu, co
by∏o warunkiem rozwoju gospodarczego14. Taka struktura organizacyjno-prawna
rynku pozwoli∏a na wykszta∏cenie wzgl´dnie trwa∏ych zasad funkcjonowania
w bran˝y, przez co nale˝y rozumieç struktury oligopolu lub monopoli paƒstwowych, posiadajàcych zarówno potencja∏ techniczny, jak i doradczy z zakresu ekonomicznego.
Skierowanie polityki w kierunku otwarcia rynku dostaw energii ma za zadanie nie tylko umo˝liwienie konkurencji pomi´dzy przedsi´biorstwami, ale tak˝e
wywo∏anie zró˝nicowania cen energii w zale˝noÊci do dnia, pory dnia, nieprzewidywalnych zmian pogodowych itp. Unia Europejska dà˝y zatem do stworzenia
12
13
14

Ibidem, s. 64 i 66.
www.ure.gov.pl/konkurencja/liberalizacja_1204html, stan na dzieƒ 4 maja 2005.
Zob. J. ˚elkowski, Strategia rozwoju bran˝y energetycznej w krajach Unii Europejskiej, „Rynek
Energii”, Lublin 2003, Nr 6/2003, s. 2.
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gie∏dy energii, na której oferty dostawy z poszczególnych elektrowni zostanà
uporzàdkowane wg kryterium cenowego15.

4. Polski rynek energetyczny
4.1. Struktury prawne i organizacyjne
Polska jako cz∏onek Unii Europejskiej jest zobowiàzana do wprowadzenia liberalnych przepisów dotyczàcych tego rynku, w tym równie˝ zasady TPA. Problemem w realizacji przedstawionych wytycznych jest zbytnie rozdrobnienie rynku
na poziomie spó∏ek dystrybucyjnych. Liberalizacja przy takiej strukturze rynku
mo˝e powodowaç wykup krajowych dystrybutorów przez inwestorów zagranicznych, co w konsekwencji mo˝e prowadziç do naciskania ze strony dystrybutorów
na producentów energii16.
Dzia∏ania na polskim rynku energetycznym sà obserwowane przez mi´dzynarodowe koncerny, takie jak Eon (Niemcy) czy RWE (Niemcy). Firmy te mogà
w przysz∏oÊci staç si´ uczestnikami tego rynku (Eon – ubiega si´ o pó∏nocnà grup´ G-8; RWE – jest ju˝ udzia∏owcem w warszawskim STOEN). Inne koncerny to
szwedzki Vattenfall, który zapewni∏ sobie udzia∏y w GZE. Próby wejÊcia na polski
rynek podejmujà równie˝ francuski EDF (obecnie do grupy EDF w Polsce nale˝à
Elektrociep∏ownie Toruƒ S.A. i Elektrociep∏ownia Zielona Góra SA.), belgijski
Electrabel, w∏oski Enel oraz hiszpaƒski Endesa i Iberdrola17. Z tego wzgl´du niezb´dne sà dzia∏ania pozwalajàce na podj´cie konkurencji na rynkach unijnych.
Wprowadzenie mechanizmów rynkowych wymaga podj´cia szeregu przedsi´wzi´ç prawnych i organizacyjnych, w tym dotyczàcych przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych. Stanowisko regulatora w sposób jednoznaczny okreÊla warunki, jakie
muszà zostaç spe∏nione, aby rynek zosta∏ uznany za konkurencyjny: cena dokonywanych transakcji powinna byç zdefiniowana jako wynik wolnej gry popytu
i poda˝y, natomiast odbiorca powinien dysponowaç prawem do swobodnego wyboru
dostawcy oraz jego zmiany bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Elementem zmierzajàcym do realizacji tak okreÊlonych celów jest przyj´cie ustawy Prawo energetyczne, która pozwoli∏a na uruchomienie procesów konkurencyjnych. Nale˝à
do nich: nadwy˝ka poda˝y energii elektrycznej nad popytem, stopniowe wdra˝anie
zasady TPA, zdywersyfikowana struktura podmiotowa, system koncesjonowania
minimalizujàcy administracyjne bariery wejÊcia i wyjÊcia z rynku, rozpocz´cie pro15
16

17

Ibidem, s. 6.
www.mgip.gov.pl/GOSPODARKA/Energetyka/Konkurencja+w+sektorze+energetycznym.htm, stan
na dzieƒ: 4 maja 2005.
www.wirtschaft-polen.de/pl/pdf-infobiezace/info_biez_27.06.02.pdf, stan na dzieƒ: 4 maja 2005.
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cesów prywatyzacji podmiotów sektora, tworzenie instytucjonalnej infrastruktury rynku.
Ponadto, aby rynek zosta∏ uznany za konkurencyjny, muszà zostaç spe∏nione
dodatkowe kryteria:
1) powinny zostaç stworzone mo˝liwoÊci zawierania umów na bie˝àce dostawy energii oraz kontraktów Êrednio- i d∏ugoterminowych, natomiast
narz´dziem skutecznej weryfikacji cen energii powinna byç gie∏da energii
elektrycznej;
2) dost´p do informacji o mo˝liwoÊciach przesy∏owych systemu, przewidywanych ograniczeniach i wy∏àczeniach poszczególnych linii oraz informacji zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià handlowà innych podmiotów powinien
byç nieograniczony. W tym celu niezb´dne jest: uruchomienie mechanizmów przekazywania informacji pomi´dzy operatorem systemu przesy∏owego i operatorami systemów rozdzielczych a poszczególnymi uczestnikami rynku, opracowanie i wprowadzenie w ˝ycie operatorów systemu
przesy∏owego i rozdzielczych procedur przyjmowania do realizacji zawartych kontraktów na dostaw´ energii, stworzenie mechanizmów umo˝liwiajàcych przep∏yw informacji handlowej mi´dzy uczestnikami rynku;
3) stworzenie takich struktur rynkowych, aby ˝aden z funkcjonujàcych na
nim podmiotów nie mia∏ mo˝liwoÊci bezpoÊredniego wp∏ywu na kszta∏towanie si´ poziomu cen. W tym celu nale˝y przyjàç takie dzia∏ania,
które ograniczà procesy konsolidacyjne w bran˝y i nie b´dà w stanie ze
wzgl´du na struktur´ podmiotowà zajàç dominujàcej pozycji na rynku.
Wa˝nym czynnikiem sà tutaj powiàzania zarówno poziome, jak i pionowe przedsi´biorstw;
4) zmiana struktury w∏asnoÊci, która w obecnym stanie rzeczy negatywnie
wp∏ywa na rozwój procesów konkurencji, powodujàc zwi´kszanie cen przy
jednoczesnym podwy˝szaniu kosztów w∏asnych18.
Powy˝sze stanowisko okreÊla warunki uznania rynku za konkurencyjny
jedynie po stronie konsumenta (odbiorcy). Wprowadzenie powy˝szych kryteriów
w ˝ycie mo˝e oznaczaç stworzenie w rzeczywistoÊci zasad konkurencji doskona∏ej,
która powoduje korzyÊci konsumentów, ale jedynie w krótkim okresie. W d∏ugim
okresie rynek wykszta∏ci bowiem lidera, który b´dzie dà˝y∏ do monopolizacji rynku.
Dodatkowym zagro˝eniem, jakie mo˝e wyniknàç dla ca∏ego sektora jest du˝e rozdrobnienie uczestników rynku. Mo˝e to byç przyczynà ich wykupu w momencie
pe∏nego zintegrowania systemów przesy∏owych, co prowadzi do utraty kontroli
18

Zob. L. Juchniewicz, Stanowisko Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki w sprawie kryteriów uznania
rynku energii elektrycznej za rynek konkurencyjny, „Biuletyn URE 4/2000”, URE, Warszawa 2000,
s. 2–3.
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nad rynkiem. Do dotychczasowych rozwa˝aƒ nale˝y dodaç zad∏u˝enie sektora oraz
potencjalnych inwestorów w bran˝y, którzy byliby sk∏onni podjàç dzia∏ania konkurencyjne. Liberalizacja rynku energii stanowi obecnie jednà z g∏ównych dyrektyw Unii Europejskiej. Nale˝y jednak przy jej wdra˝aniu pami´taç o celach polityki energetycznej kraju, do których nale˝à: bezpieczeƒstwo dostaw energii
wymaganego rodzaju i jakoÊci, akceptowalne dla gospodarki i odbiorców bytowo-komunalnych ceny poszczególnych noÊników energii, ograniczenie negatywnego
wp∏ywu energetyki na Êrodowisko19.
Wprowadzenie za∏o˝eƒ zasad konkurencji doskona∏ej jest szansà dla odbiorców na osiàgni´cie korzyÊci z tytu∏u spadku cen, ale zagro˝eniem dla uczestników rynku wobec podmiotów mi´dzynarodowych. Szanse i zagro˝enia nale˝y
rozpatrywaç nie tylko z punktu widzenia rynku energetycznego, ale ze wzgl´du
na jego specyfik´, z perspektywy szans i zagro˝eƒ wynikajàcych dla ca∏ej gospodarki. Energia jest bowiem towarem szeroko wykorzystywanym w innych ga∏´ziach gospodarki narodowej i jej koszt wp∏ywa na poziom cen w ca∏ej gospodarce.
Podobnie jak w odniesieniu do innych noÊników energetycznych, tak i w tym
przypadku nale˝y pami´taç o znaczeniu inflacyjnym energii. W tym kontekÊcie
tworzenie monopoli lokalnych o silnej pozycji konkurencyjnej wobec zachodnich
przedsi´biorstw jest w pe∏ni uzasadnione ekonomicznie oraz daje podstawy do
podejmowania decyzji konsolidacyjnej bran˝y.

4.2. Dzia∏ania konsolidacyjne w polskim sektorze energetycznym
Zmiany w polskim sektorze energetycznym wynikajà z dzia∏aƒ dostosowawczych
do wymogów prawa Unii Europejskiej. Przyk∏adem jest powstanie Po∏udniowego
Koncernu Energetycznego S.A oraz utworzenie 25 stycznia 2005 roku Po∏udniowego Koncernu W´glowego S.A., powsta∏ego jako zaplecze surowcowe dla PKE
S.A. Innym przyk∏adem dzia∏aƒ konsolidacyjnych jest powstanie grupy BOT,
w sk∏ad której wesz∏y: Elektrownie „Be∏chatów”, „Opole”, „Turów” oraz kopalnia
w´gla brunatnego „Turów”.
Po∏udniowy Koncern Energetyczny zosta∏ zawiàzany 24 maja 2000 roku
w Jaworznie. Fuzja obj´∏a nast´pujàce przedsi´biorstwa: Elektrownia Jaworzno
III S.A., Elektrownia ¸aziska S.A., Elektrownia Siersza S.A., Elektrownia ¸agisza S.A., Elektrownia Hal´ba S.A. Przedmiotem dzia∏alnoÊci nowo powsta∏ego podmiotu sta∏y si´: wytwarzanie, przesy∏anie i dystrybucja energii elektrycznej oraz
produkcja i dystrybucja ciep∏a. Przyczynà powstania by∏y dzia∏ania umo˝liwiajàce podniesienie efektywnoÊci w bran˝y przez przekazywanie technologii, do19

Zob. M. Duda, Liberalizacja rynku a bezpieczeƒstwo dostaw energii elektrycznej, „Biuletyn URE
1/2004”, URE, Warszawa 2004, s. 24.
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Êwiadczeƒ oraz wykwalifikowanej kadry mened˝erskiej. W konsekwencji przeprowadzonej transakcji powsta∏o przedsi´biorstwo, którego udzia∏ w rynku energii
mia∏ docelowo wynosiç 17% w skali kraju20.
Jednym z za∏o˝eƒ przy tworzeniu PKE S.A. by∏o dà˝enie do podwy˝szenia
kapita∏u przedsi´biorstwa do kwoty 1 735 mln z∏. Dodatkowo przeprowadzono
szereg negocjacji w zakresie zatrudnienia, gwarancji p∏acowych, Êwiadczeƒ socjalnych, zabezpieczeƒ emerytalnych, gwarancji pracowniczych. Istotnymi uczestnikami
tych negocjacji by∏y zwiàzki zawodowe, które oczekiwa∏y zapewnienia, i˝ w nowo
powsta∏ym przedsi´biorstwie zatrudnienie pozostanie bez zmian, natomiast pozycja samych zwiàzków nie ulegnie os∏abieniu i b´dà one mia∏y nadal decydujàcy
wp∏yw na decyzje strategiczne przedsi´biorstwa21. Koncentracja na poziomie wytwórców energii zapewniç mia∏a nie tylko mo˝liwoÊç konkurowania na poziomie
sprzeda˝y energii, ale równie˝ na poziomie zakupów surowców do jej produkcji22.
Obecnie Po∏udniowy Koncern Energetyczny sk∏ada si´ z 6 elektrowni: Jaworzno III, ¸aziska, ¸agisza, Siersza, Halemba i Blachownia oraz 2 elektrociep∏owni: Katowice i Bielsko Bia∏a. Efektem przeprowadzonych dzia∏aƒ konsolidacyjnych jest mi´dzy innymi obni˝ka kosztów, w tym kosztów wynagrodzeƒ, wynik∏a
z redukcji etatów, centralizacji zakupów paliwa, ujednolicenia polityki remontowo-inwestycyjnej. Wszystko to wynika z korzyÊci skali przedsi´biorstwa. Obecny
kapita∏ zak∏adowy Spó∏ki wynosi 1 559 231 860 z∏. Po pi´ciu latach dzia∏alnoÊci
PKE S.A. uda∏o si´ osiàgnàç drugie miejsce pod wzgl´dem mocy zainstalowanej
i przychodów ze sprzeda˝y wÊród wytwórczych spó∏ek energetycznych w Polsce.
Oprócz elektrowni i elektrociep∏owni PKE S.A. skupia podmioty niezwiàzane z sektorem wytwarzania. Nale˝à do nich Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. oraz inne podmioty niezwiàzane z elektroenergetykà.
Z tego wzgl´du o PKE S.A. mo˝na mówiç jako o grupie kapita∏owej, sk∏adajàcej
si´ z 44 przedsi´biorstw o spójnej polityce zarzàdzania przy jednoczesnym zró˝nicowaniu obszarów dzia∏alnoÊci23. Zarzàdzanie tak du˝à grupà kapita∏owà wymaga
monitoringu spó∏ek. Dlatego te˝, przedsi´biorstwa wchodzàce w jej sk∏ad zobowiàzane sà do comiesi´cznego przesy∏ania sprawozdaƒ finansowych oraz informacji o operacjach na majàtku trwa∏ym, nak∏adach inwestycyjnych, rozrachunkach
z kontrahentami24. W wyniku konsolidacji nastàpi∏a poprawa w zakresie ochrony
Êrodowiska. Poprzez ograniczenie produkcji w niektórych blokach oraz dzi´ki in20
21
22

23

24

Por. B. Ciszewska, Monopolowa recydywa, „Rzeczpospolita”, 28.09.2000, Nr 227, s. A9.
Por. B. Ciszewska, Monopolowa recydywa, „Rzeczpospolita”, 28.09.2000, Nr 227, s. A9.
Zob. W. Mielczarski, Konsolidacja w energetyce, „Nowe ˚ycie Gospodarcze”, Towarzystwo Autorów
„NèG”, Kielce 25.06.2000, Nr 26, dodatek „Po∏udniowy Koncern Energetyczny”, s. 3.
Zob. Beskidzki Dom Maklerski S.A, Wydzia∏ Analiz, Raport Analityczny Po∏udniowy Koncern Energetyczny.
www.pke.pl/dp/cms/content.xml?id=&mi=mid10&mp=mid10, stan na dzieƒ: 1 marca 2005.
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westycjom proekologicznym zmniejszono emisj´ dwutlenku siarki o 16%, py∏u
o 22% i tlenków azotu o 7%. Podejmowane dzia∏ania majà na celu równie˝ wspomaganie procesu konsolidacyjno-restrukturyzacyjnego, który przebiega w spó∏ce
od jej utworzenia i obejmuje:
• ujednolicenie standardów pracy, schematów organizacyjnych i strategii
zarzàdzania,
• wprowadzenie ujednoliconego regulaminu ZFÂS i Uk∏adu Zbiorowego Pracy,
• rozpocz´cie restrukturyzacji Grupy Kapita∏owej,
• dà˝enie do konsolidacji pionowej,
• nacisk na dzia∏ania marketingowe w perspektywie otwarcia rynku i akcesji
do UE,
• dostosowanie struktur i wielkoÊci kosztów do standardów europejskich,
• opracowanie i wdro˝enie programu dobrowolnych odejÊç dla pracowników,
• centralizacj´ zarzàdzania remontami,
• skoncentrowanie polityki zakupów surowcowych25.
Stworzenie Po∏udniowego Koncernu Energetycznego S.A. doprowadzi∏o do
powstania silnej (lokalnie) pozycji w podsektorze energii elektrycznej. Do korzyÊci
skali wynik∏ych z po∏àczenia elektrowni i elektrociep∏owni nale˝y ∏atwoÊç pozyskiwania kapita∏u obcego (np. w postaci kredytów), co jest konsekwencjà wysokich
kapita∏ów i aktywów. Skutkami po∏àczenia okaza∏y si´ równie˝ takie efekty skali,
jak: wzmocnienie pozycji przetargowej przy negocjacjach cenowych w´gla kamiennego, zgromadzenie wyspecjalizowanej kadry mened˝erskiej, efektywnoÊç po∏àczonych kana∏ów dystrybucyjnych. Pomimo podj´tych dzia∏aƒ wzmacniajàcych pozycj´ koncernu na rynku, nadal istniejà jego s∏abe strony: przerost zatrudnienia,
brak pe∏nej integracji pionowej, brak przejrzystoÊci Grupy Kapita∏owej, niska
rentownoÊç w stosunku do standardów europejskich26.

4.3. Koncepcje rozwoju bran˝y energetycznej w Polsce
Rozró˝nia si´ dwa g∏ówne stanowiska, co do przysz∏oÊci energetyki. Jedno z nich
zak∏ada wprowadzenie mo˝liwie najbardziej liberalnych rozwiàzaƒ rynkowych przy
wczeÊniejszej prywatyzacji sektora. Takie podejÊcie mo˝e doprowadziç do szybkiego pozyskania kapita∏u z prywatyzacji, ale jednoczeÊnie spowoduje utrat´ kontroli nad rynkiem. Mechanizmy rynkowe w d∏ugim okresie wy∏onià lidera, który
pozostanie poza kontrolà Paƒstwa i b´dzie dà˝y∏ do monopolizacji bran˝y. Odwrotna kolejnoÊç jest logiczna, ale tylko przy pozostawieniu procesów konsolidacyjnych rynkowi kapita∏owemu. Dodatkowym argumentem powodujàcym ko25

26

Zob. Beskidzki Dom Maklerski S.A, Wydzia∏ Analiz, Raport Analityczny Po∏udniowy Koncern Energetyczny.
Ibidem.
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niecznoÊç przyspieszenia procesów prywatyzacyjnych sektora jest koniecznoÊç
pozyskania kapita∏u na inwestycje modernizacyjne, rozwojowe i ekologiczne.
Dzia∏ania Urz´du Regulacji Energetyki w zakresie uregulowaƒ rynkowych zmierzajà do podtrzymywania mo˝liwie jak najwi´kszego poziomu konkurencji na
rynku energetycznym. Dlatego te˝ brakuje poparcia w zakresie dzia∏aƒ konsolidacyjnych oraz przewiduje si´ interwencjonizm w przypadku zamiaru ∏àczenia
si´ zbyt du˝ej liczby podmiotów27.
W Polsce jak do tej pory urynkowiono obszar wytwarzania energii. Zmianom nie poddano natomiast obszaru przesy∏u i dystrybucji. Efektem tego jest
praktycznie znikome korzystanie przez odbiorców z prawa do us∏ugi przesy∏owej
(TPA). Polska elektroenergetyka stoi przed szeregiem problemów, takich jak koniecznoÊç inwestycji w nowe moce wytwórcze oraz rozwój systemów przesy∏owych i rozdzielczych. W celu ich rozwiàzania niezb´dne jest wprowadzenie mechanizmów rynkowych28.

5. Podsumowanie
Zapoznajàc si´ z danymi dotyczàcymi fuzji w polskim sektorze energetycznym
oraz politykà energetycznà naszego kraju, ∏atwo zaobserwowaç kilka faktów. Jeden
z nich – to brak zgodnego stanowiska w sprawie zmian strukturalnych w energetyce. Przyk∏ad Po∏udniowego Koncernu Energetycznego S.A. jest dowodem na
koniecznoÊç dokonania zmian strukturalnych na rynku. Z tego wzgl´du konsolidacja sektora jest w pe∏ni uzasadniona ekonomicznie i mo˝e stanowiç drog´ rozwoju i ochrony bran˝y przed nadmiernà ingerencjà podmiotów zagranicznych.
Deklaracje paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz dalsze zmiany na
rynku determinujà równie˝ kierunek zmian na polskim rynku. Nie oznacza to
jednak, ˝e nale˝y stosowaç modele przyj´te w krajach Unii Europejskiej. Ka˝de
paƒstwo powinno bowiem wypracowaç w∏asnà polityk´ energetycznà, dostosowanà
do jego potrzeb.
Opisane zjawiska sk∏aniajà wi´c do postawienia hipotezy o mo˝liwoÊciach
kierunków rozwoju sektora oraz o zale˝noÊci cech sektora na kierunek proponowanych rozwiàzaƒ. Widoczna jest koniecznoÊç przeprowadzenia dog∏´bnych i szczegó∏owych badaƒ w tym obszarze, przy wykorzystaniu czynników z innych sektorów gospodarki ze szczególnym wskazaniem tych, które majà najwi´kszy wp∏yw
na kierunek polityki energetycznej Polski.

27
28

www.ure.gov.pl/prezes/st_prezesa_1html, stan na dzieƒ: 1 marca 2005.
www.megaenergia.pl/index.html, stan na dzieƒ: 4 maja 2005.
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Federalizm fiskalny a koncepcja demokracji
wielopoziomowej
1. Wprowadzenie
Celem artyku∏u jest przedstawienie zbie˝noÊci koncepcyjnych mi´dzy teorià demokracji wielopoziomowej a teorià federalizmu fiskalnego. Zale˝noÊci te formu∏owane sà w odwo∏aniu do kontekstu regionalistycznego. Podstawà rozwa˝aƒ jest
twierdzenie o wspó∏zale˝noÊci mi´dzy zakresem cedowanych na w∏adze regionalne kompetencji politycznych i ekonomicznych. Wykazuje si´, ˝e ze wzgl´du
na stabilnoÊç porzàdku konstytucyjnego, autonomia polityczna musi pociàgaç za
sobà autonomi´ fiskalnà. Pomocniczym jest tu warunek komplementarnoÊci i symetrycznoÊci przekazywanych szczeblom subcentralnym funkcji politycznych i ekonomicznych.

2. Demokracja wielopoziomowa, federalizm fiskalny
– przes∏anki teoretyczne
Koncepcja demokracji wielopoziomowej ma swojà genez´ w studiach nad Unià
Europejskà. Po raz pierwszy pojawi∏a si´ w poczàtku lat 90., gdy wydawa∏o si´
oczywistym, ˝e UE ewoluuje w kierunku rozwiàzaƒ federalnych1. Dlatego te˝
koncepcja ta bliska jest zasadom porzàdku federalnego. Odchodzàc od modelu
hierarchicznego ukazuje pluralizm oÊrodków w∏adzy oraz akcentuje ich rol´ w procesach wspó∏decydowania. Mimo ró˝nego statusu prawno-konstytucyjnego i odmiennie zdefiniowanych kompetencji ich legitymacja do sprawowania w∏adzy pozostaje
taka sama.
W ostatnich latach obserwuje si´ w literaturze przedmiotu obfitoÊç nowej
terminologii. Ró˝nice mi´dzy poj´ciami sprowadzajà si´ wszak˝e do akcentowania odmiennych aspektów tego samego zjawiska. Tak wi´c termin polycentric
governance wskazuje na wieloÊç oÊrodków w∏adzy i ich równorz´dny charakter.
Koncepcja functional, overlapping, competing jurisdictions (FOCJ) podkreÊla
rozrost sfery kompetencji konkurencyjnych w wyniku fragmentaryzacji w∏adzy.
1

I. Bache, M. Flinders, red., Multi-level Governance, Oxford: Oxford University Press 2005, s. 2.
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Natomiast odwo∏ywanie si´ w dyskursie do terminów consortio, condominio
zwraca uwag´ na fakt dzielenia kompetencji zarzàdczych czy te˝ wspólnego zarzàdu2.
W publikacjach anglosaskich odchodzi si´ cz´sto od „demokracji wielopoziomowej” na rzecz multi-level governance. O ile pierwszy z terminów – b´dàc
czysto politologicznym – podkreÊla fakt istnienia wybieralnych legislatur czy organów zarzàdczych na szczeblach od wspólnotowego do lokalnego, o tyle drugi
rozszerza to uj´cie, wskazujàc na udzia∏ w procesach decyzyjnych oÊrodków innych
ni˝ statutowe3.
Naturalnà konsekwencjà zmian, jakie procesy integracyjne wywo∏a∏y w strukturze instytucjonalnej i kompetencyjnej paƒstw europejskich, sta∏a si´ reorganizacja powiàzaƒ mi´dzyrzàdowych. Organy wspólnotowe uzyska∏y daleko idàce
uprawnienia w stosunku do paƒstw cz∏onkowskich i mo˝liwoÊç ingerencji w ich
sprawy wewn´trzne. Realizacja zapisów traktatów za∏o˝ycielskich by∏a równoznaczna z wprowadzeniem nadrz´dnego wzgl´dem paƒstw narodowych szczebla
zarzàdu.
Procesem równoleg∏ym do powy˝szego by∏a post´pujàca decentralizacja
paƒstw europejskich. Ogólnie ujmujàc, od poczàtku lat 80. ˝aden kraj cz∏onkowski WE nie przystàpi∏ do dzia∏aƒ sensu stricto centralizacyjnych, natomiast ponad
po∏owa z nich wprowadza∏a reformy regionalizacyjne czy quasi-federalne. W Europie – szczególnie kontynentalnej – istnienie szczebla regionalnego by∏o zawsze
istotnym warunkiem racjonalnego zarzàdu sprawami publicznymi. W wielu paƒstwach przetrwa∏y wywodzàce si´ ze Êredniowiecza tradycje swobód prowincjonalnych. Nie sposób pominàç tu znaczenia, jakie dla obecnego kszta∏tu Niemiec,
W∏och, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii ma fakt, ˝e ich „cz´Êci sk∏adowe” wiod∏y
niegdyÊ odr´bny byt polityczny. ÂwiadomoÊç dawnych praw stawa∏a si´ podstawà
˝àdaƒ autonomistycznych bàdê separatystycznych.
Ukszta∏towany w okresie powojennym europejski system polityczny – o ile
uprawnione jest u˝ycie tego okreÊlenia – oparty zosta∏ na interakcjach mi´dzy
paƒstwami narodowymi a strukturami ponadnarodowymi. Procesy regionalizacji
(których intensyfikacj´ w Europie obserwuje si´ od poczàtku lat 90.) wymuszajà
jego ewolucj´ w kierunku systemu demokracji wielopoziomowej. Regiony – odgrywajàc istotnà rol´ w integracji ekonomicznej – sà niemal˝e pozbawione politycznych wp∏ywów na szczeblu wspólnotowym4. Dopóki ich rzeczywista pozycja
nie zostanie uwzgl´dniona w strukturze prawnej i instytucjonalnej UE, sprawnie
funkcjonujàcy system demokracji europejskiej pozostanie jedynie postulatem.
2
3
4

Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 4, 5.
Komitet Regionów ma jedynie status doradczy.
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Przedstawione wy˝ej kierunki dyfuzji w∏adzy politycznej doprowadzi∏y do
stworzenia dwóch autonomicznych i konkurencyjnych wzgl´dem paƒstwa narodowego oÊrodków: wspólnotowego i regionalnego. Wzrost ich pozycji i rozszerzenie
uprawnieƒ odbywaç si´ mogà jedynie w warunkach redukcji zakresu jurysdykcji
w∏adzy paƒstwowej.
W ciàgu ostatnich 50 lat w polityce gospodarczej mo˝na obserwowaç trzy
trendy, z których ka˝dy stanowi przyczynek do rozwa˝aƒ nad multi-level governance. Po pierwsze, cedowanie przez paƒstwa uprawnieƒ na organizacje mi´dzynarodowe, zw∏aszcza kompetencji ze sfery ekonomicznej. Przyk∏adami sà tu Wspólnota Europejska i WTO. Po drugie, realizowanie przez ostatnie dziesi´ciolecia
programów decentralizacji politycznej i gospodarczej przez wi´kszoÊç paƒstw rozwini´tych. W wyniku podj´tych reform tworzono nowe oÊrodki zarzàdu na poziomie subcentralnym i przekazywano im znaczne uprawnienia w kszta∏towaniu
i prowadzeniu polityki gospodarczej. Genezy reform decentralizacyjnych szukaç
nale˝y we wspomnianych ju˝ ˝àdaniach autonomii wysuwanych przez partie i ugrupowania regionalistyczne, jak równie˝ w dzia∏aniach instytucji wspólnotowych
oraz specyficznym definiowaniu kryteriów uzyskania dofinansowania z funduszy
strukturalnych. Po trzecie, zwyczajowa staje si´ presja wywierana na rzàdy odnoÊnie zmniejszenia rozmiarów i kosztów funkcjonowania administracji publicznej
oraz anga˝owanie w procesy rzàdzenia partnerów spo∏ecznych i gospodarczych.
W ekonomii odbiciem koncepcji multi-level governance jest federalizm fiskalny. Podstawowe za∏o˝enia teorii kszta∏tujà si´ nast´pujàco. W ka˝dym niemal
paƒstwie organy zarzàdcze dzia∏ajà na co najmniej dwóch poziomach: centralnym i lokalnym. Obecnie, wprowadzenie trzeciego poziomu w strukturze terytorialno-administracyjnej – regionalnego, prowincjonalnego – wydaje si´ byç koniecznym warunkiem dobrego zarzàdu. Kluczowym zagadnieniem teorii federalizmu
fiskalnego jest przypisanie kompetencji i instrumentów finansowych niezb´dnych do ich wykonywania organom w∏aÊciwego szczebla terytorialnego. Federalizm fiskalny, odnoszàc si´ do wertykalnej struktury sektora publicznego, bada –
zarówno pod wzgl´dem normatywnym, jak i pozytywnym – role poszczególnych
szczebli rzàdu, ich relacje wzajemne oraz sposób, w jaki oddzia∏ujà na siebie przy
pomocy instrumentów finansowych5. W skrócie, ustala, które funkcje i instrumenty przy uwzgl´dnieniu kryterium efektywnoÊci powinny pozostaç scentralizowane, a które zdecentralizowane6.

5

6

W. Oates, An essay on fiscal federalism, w: M. Baimbridge, P. Whyman, red., Fiscal Federalism
and European Economic Integration, London: Routledge 2004, s. 13, 14.
J. Darby, A. Muscatelli, G. Roy, Fiscal Federalism and Fiscal Autonomy: Lessons for the UK from
Other Industrialised Countries, Glasgow: University of Glasgow 2002, s. 33.

140

Izabela Kuligowska

Widoczne sà tu oczywiste analogie koncepcyjne. O ile punktem wspólnym
wszystkich debat, dotyczàcym decentralizacji politycznej, jest pytanie o optymalny
rozk∏ad funkcji politycznych mi´dzy oÊrodki decyzyjne, o tyle w centrum zainteresowaƒ federalizmu fiskalnego znajduje si´ zagadnienie optymalnego rozdzia∏u
zadaƒ formu∏owania i implementacji polityki gospodarczej mi´dzy szczeble zarzàdu terytorialnego. Wspólne obu koncepcjom jest te˝ pytanie o mo˝liwoÊç efektywnego wykonywania przez organy subcentralne zdecentralizowanych uprawnieƒ. Oczywiste zdaje si´ twierdzenie, ˝e istnieje wzajemna zale˝noÊç mi´dzy
zakresem scedowanych funkcji politycznych a ekonomicznych. Innymi s∏owy, zakres
funkcji politycznych determinuje zakres funkcji ekonomicznych i vice versa. Nie
jest korzystne istnienie asymetrii mi´dzy funkcjami politycznymi a ekonomicznymi. Je˝eli bowiem zakres funkcji politycznych b´dzie szerszy ni˝ ekonomicznych, znaczyç to b´dzie, ˝e na dany organ szczebla subcentralnego scedowana
zosta∏a odpowiedzialnoÊç za prowadzenie polityk bez odpowiednich narz´dzi wykonawczych. Je˝eli zakres funkcji ekonomicznych b´dzie szerszy ni˝ politycznych,
legitymacja do rzàdzenia, którà otrzyma, mo˝e okazaç si´ niewystarczajàca. Nara˝ony te˝ b´dzie na zarzut dysponowania zasobami bez kontroli politycznej.

3. Zakres autonomii decyzyjnej szczebli subcentralnych a teoria
federalizmu fiskalnego
Teoria federalizmu fiskalnego – w uj´ciu tradycyjnym – podaje ramy podzia∏u
kompetencji oraz instrumentów fiskalnych umo˝liwiajàcych ich wykonywanie mi´dzy szczeble w∏adzy. Zwyk∏o si´ utrzymywaç, ˝e rzàd centralny powinien wykonywaç funkcj´ stabilizacyjnà oraz redystrybucyjnà, czyli byç odpowiedzialnym za
równowag´ makroekonomicznà i taki podzia∏ dochodu, by gwarantowa∏ konstytucyjny wymóg utrzymania równych warunków ˝ycia. Za∏o˝enia powy˝sze stanowià jednoczeÊnie argumenty przeciw decentralizacji fiskalnej. Ze wzgl´du na
brak podstawowych instrumentów polityki stabilizacyjnej (monetarnych i fiskalnych), w warunkach gospodarki otwartej, rzàdy regionalne nie sà w stanie efektywnie kontrolowaç podleg∏ych im obszarów gospodarczych. Z kolei zdolnoÊci redystrybucyjne w∏adz regionalnych ograniczyç mo˝e mobilnoÊç czynników produkcji.
Ró˝nice w stawkach podatkowych cz´sto decydujà o wyborze lokalizacji inwestycji. Tak wi´c prowadzenie przez regiony czy gminy szeroko zakrojonych programów pomocy socjalnej – przy braku intensywnego wsparcia ze strony rzàdu centralnego – mo˝e powodowaç odp∏yw podmiotów o wy˝szych dochodach, które w tym
przypadku b´dà ponosiç koszty nieproporcjonalne do uzyskiwanych Êwiadczeƒ.
Bioràc pod uwag´ wzgl´dy czysto ekonomiczne, mo˝na stwierdziç, ˝e gminy i re-
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giony powinny dostarczaç tylko te dobra, których konsumpcja jest ograniczona
do obszaru ich jurysdykcji. Zdecentralizowane Êwiadczenie us∏ug jest bardziej efektywne ni˝ programy centralne ze wzgl´du na lepsze dostosowanie do preferencji
mieszkaƒców oraz specyficznych warunków i kosztów gospodarowania.
Twierdzenia te majà charakter ogólny. Nie wynika z nich jednoznacznie,
jakie kompetencje mo˝na przypisaç w∏adzom subcentralnym. Przyznanie regionom autonomii gospodarczej bez zapewnienia rzàdowi centralnemu mechanizmów
kontroli mo˝e okazaç si´ równie szkodliwe, jak odsuni´cie regionów od wspó∏decydowania o kszta∏cie polityki gospodarczej paƒstwa. Rozsàdnym rozwiàzaniem
wydaje si´ byç:
1) konstytucyjne zagwarantowanie kompetencji gospodarczych regionów,
2) precyzyjne ich zdefiniowanie oraz
3) okreÊlenie autonomicznych êróde∏ dochodu regionów, by zapewniç efektywne wykonanie kompetencji statutowych.
RównoczeÊnie rzàd centralny powinien:
1) zachowaç zdolnoÊç kontroli prawnej regionów w przypadku przekroczenia przez nie uprawnieƒ oraz
2) stworzyç system zach´t o charakterze finansowym, by sk∏oniç w∏adze
regionalne do realizacji swoich priorytetów.
Zgodnie z teorematem decentralizacyjnym, przy braku zasadniczej redukcji
w kosztach w warunkach centralnej alokacji lokalnych dóbr publicznych i wyst´powania efektów zewn´trznych, poziom dobrobytu b´dzie przynajmniej równie
wysoki – je˝eli w ka˝dej jednostce poziom konsumpcji b´dzie optymalny w sensie
Pareto – jak w przypadku jednolitego poziomu konsumpcji na ca∏ym obszarze.
Stàd te˝ zdecentralizowane Êwiadczenie us∏ug publicznych b´dzie bardziej efektywne. Potencjalne korzyÊci z lokalnego generowania dóbr publicznych b´dà tym
wy˝sze, im wi´ksze b´dzie zró˝nicowanie obszarów jurysdykcji oraz wynikajàca
z niego heterogenicznoÊç potrzeb, które z kolei przek∏adajà si´ na ró˝nice w popycie. Zyski ze zdecentralizowanego Êwiadczenia us∏ug generowane przez ró˝nice
w popycie mi´dzy wspólnotami lokalnymi sà odwrotnie proporcjonalnie do cenowej elastycznoÊci popytu na nie. Je˝eli – przy utrzymujàcych si´ ró˝nicach w popycie – koszty Êwiadczenia us∏ug w poszczególnych jednostkach terytorialnych sà
zbli˝one, centralne Êwiadczenie us∏ug publicznych jest nieop∏acalne ze wzgl´du
na niskà cenowà elastycznoÊç popytu. Tym bardziej, ˝e popyt spo∏ecznoÊci lokalnych na us∏ugi jest zwyczajowo wysoce nieelastyczny.
Koƒczàc te rozwa˝ania, warto przywo∏aç model Tiebouta7. T∏umaczy on
korzyÊci z decentralizacji us∏ug publicznych istnieniem konkurencji mi´dzy spo7

C. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditure, „Journal of Political Economy”, Nr 64, 1956, za:
J. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2004, s. 907.
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∏ecznoÊciami lokalnymi. Analogicznie jak w przypadku konkurencji mi´dzy przedsi´biorstwami prywatnymi, warunkiem efektywnej produkcji lokalnych dóbr publicznych jest konkurencja mi´dzy spo∏ecznoÊciami. Tiebout twierdzi, ˝e mobilnoÊç podmiotów gospodarczych i osób sprawia, i˝ produkcja dóbr dok∏adnie
odpowiada preferencjom. EfektywnoÊç i dostosowanie Êwiadczeƒ wymusza fakt,
˝e czynniki mobilne mogà unikaç opodatkowania przez zmian´ lokalizacji, pozbawiajàc w ten sposób gmin´ dochodu. Krytyka modelu jest uzasadniona, gdy
szczeblom subcentralnym przypisuje si´ równie˝ funkcje polityczne i socjalne.
Konkurencja mi´dzy spo∏ecznoÊciami bywa zjawiskiem negatywnym z uwagi na
ograniczenie dost´pnych zasobów czy lokowanie inwestycji. Zastosowanie w praktyce za∏o˝eƒ modelu mo˝e równie˝ zak∏óciç redystrybucj´ na szczeblu lokalnym8.
Koszty wprowadzenia autonomii fiskalnej mogà byç znaczne i zwiàzane
nie tylko z rozrostem administracji. Konflikty w zakresie uprawnieƒ do wydatkowania funduszy publicznych – generowane cz´sto przez niezbyt precyzyjne
rozdzielenie kompetencji w sferze politycznej lub przez przypisanie tej samej funkcji dwóm podmiotom – czy konkurencja o baz´ podatkowà mogà zniwelowaç potencjalne korzyÊci z funkcjonowania rozwiàzaƒ autonomicznych. Koniecznym przy
wprowadzaniu decentralizacji fiskalnej staje si´ zatem przejrzyste i jednoznaczne rozdzielenie kompetencji mi´dzy poszczególne oÊrodki decyzyjne.
Wi´kszoÊç paƒstw, które wprowadza∏y doÊç szeroki zakres autonomii fiskalnej, przekaza∏a w∏adzom regionalnym uprawnienia do nak∏adania podatków od
nieruchomoÊci i gruntów oraz w ograniczonym zakresie od dochodów osobistych.
Wprowadzenie systemu dotacji centralnych uzasadniç mo˝na:
1) koniecznoÊcià ochrony regionów przed ponoszeniem kosztów efektów
ubocznych polityk federalnych,
2) wyrównaniem ró˝nic w dochodach w∏asnych regionów,
3) zapewnieniem finansowania w zwiàzku z przekazaniem dodatkowych
kompetencji,
4) ch´cià sk∏onienia w∏adz regionalnych do realizacji celów gospodarczych
i spo∏ecznych rzàdu federalnego.
Przyczyn´ podstawowà stanowi fakt, ˝e rzàd federalny przyjmuje ogólnà
odpowiedzialnoÊç finansowà ze wzgl´du na swà nadrz´dnà zdolnoÊç fiskalnà9.
Rzàd centralny mo˝e ograniczaç swobod´ dzia∏ania w∏adz regionalnych
specyficznie definiujàc kryteria przyznawania dotacji, ewentualnie warunkujàc
przyznanie dodatkowych Êrodków realizacjà celów uzgodnionych z rzàdem. Brak
autonomicznego prawa do nak∏adania podatków czy niski poziom dochodów gwa8
9

Stiglitz, op. cit., s. 893.
D. Super, Rethinking Fiscal federalism, „Harvard Law Review”, Nr 118, 2005, s. 2546.

Federalizm fiskalny a koncepcja demokracji wielopoziomowej

143

rantowanych – uzale˝niajàc w∏adze regionalne od sporadycznego dofinansowywania przez rzàd centralny – nie s∏u˝y rozwojowi i stabilnoÊci regionu.

4. Realizacja postulatów federalizmu fiskalnego
– wybrane przyk∏ady
W Stanach Zjednoczonych na fali „nowego federalizmu” rzàd centralny przekaza∏ stanom doÊç znaczny zakres odpowiedzialnoÊci za prowadzenie g∏ównych programów pomocy socjalnej (opieka medyczna, obs∏uga prawna, budownictwo mieszkaniowe, szkolenia zawodowe), uznajàc, ˝e rzàdy stanowe i samorzàdy lokalne
dysponujà lepszà informacjà o preferencjach mieszkaƒców i sà w stanie realizowaç programy publiczne w sposób bardziej efektywny10. Sàd Najwy˝szy jako
g∏ówny or´downik „nowego federalizmu” zaostrzy∏ zasady interpretacji legislacji
federalnej tak, by zminimalizowaç jej wp∏yw na polityki stanowe. RównoczeÊnie
dopuÊci∏ wi´kszà swobod´ przy ustalaniu zgodnoÊci prawodawstwa stanowego z federalnym. Powo∏ujàc si´ na X Poprawk´, stara∏ si´ ustanowiç stref´ autonomii
stanowej wolnej od ingerencji federacji11.
Reformy decentralizacyjne w Zjednoczonym Królestwie przeprowadzane
by∏y stosunkowo póêno w porównaniu do paƒstw kontynentu. O ile pierwsze
próby autonomizacji krajów koronnych w latach 70. by∏y projektem zmian konstytucyjnych o progresywnym charakterze, o tyle w latach 90. dewolucja sta∏a
si´ koniecznoÊcià. Trudno mówiç o nowatorstwie rzàdu labourzystowskiego, gdy˝
by∏y to dzia∏ania prewencyjne a dewolucj´ zwyk∏o si´ rozpatrywaç jako mechanizm zapobiegania dezintegracji paƒstwa. Parlamenty krajowe w Szkocji, Walii
i Irlandii Pó∏nocnej powo∏ano na mocy ustaw dewolucyjnych w 1998 roku. Wprowadzono rozwiàzania asymetryczne, gdy˝ konstrukcja federalistyczna, jako jeden
z wariantów realizacji postulatów regionalizmu, nie jest akceptowana w Wielkiej
Brytanii ze wzgl´du na monarchicznà form´ rzàdów. Stàd te˝ kraje koronne uzyskujà autonomi´ de facto, ale nie de iure. Zakres kompetencji parlamentu szkockiego jest najszerszy, gdy˝ obejmuje prawo do stanowienia aktów o mocy ustawy
w odniesieniu do kwestii wewn´trznych. Kompetencje fiskalne parlamentu sà ograniczone do ró˝nicowania krajowych stawek od podatku dochodowego o 3% w stosunku do stawki podstawowej ustalonej dla pozosta∏ych cz´Êci Zjednoczonego
Królestwa. Kompetencje zgromadzenia walijskiego obejmujà wy∏àcznie funkcje wykonawcze, czyli prawo do wydawania aktów ustawodawstwa wtórnego. Okrojony
charakter dzia∏aƒ decentralizacyjnych jest tym bardziej widoczny, gdy˝ dewolu10
11

Oates, op. cit., s. 13.
Super, op. cit., s. 2547–2548.
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cja nie jest procesem zakoƒczonym. Debata w Szkocji nad autonomià fiskalnà
czy w Walii nad rozszerzeniem kompetencji struktur regionalnych i zmianà samej formu∏y dewolucyjnej wskazujà na przejÊciowy charakter obecnych rozwiàzaƒ ustrojowych12.
We W∏oszech – podobnie jak w przypadku Niemiec – decentralizacja w okresie powojennym by∏a reakcjà na unifikacj´ kraju przeprowadzanà przez rzàd faszystowski. Status regionów – gwarantowany w konstytucji z 1948 roku – nie
jest jednolity. Wprowadzono rozró˝nienie na regiony zwyk∏e (w liczbie 15) oraz
o specjalnym statusie (Sycylia, Sardynia, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta,
Friuli-Venezia Giulia). Regiony o statusie zwyk∏ym wi´kszoÊç swoich funkcji wykonywaç zacz´∏y dopiero w latach 70., po wyborach w 1970 roku w wyniku presji ugrupowaƒ lewicowych. Konstytucja stanowi o autonomii finansowej w∏adz
subcentralnych (art. 119), przyznajàc prawo do nak∏adania w∏asnych podatków.
Sta∏y udzia∏ w dochodach publicznych uzale˝niony zosta∏ od wielkoÊci terytorium regionu. Ponadto, obszary o niskim dochodzie per capita uzyskujà dofinansowanie w ramach funduszu wyrównawczego. Specyficzne dla W∏och sà ograniczenia finansowe narzucone przez rzàd centralny i system partyjny, gdy˝ fundusze
na rozwój regionów uzyskiwane sà kana∏ami partyjnymi13. W latach 80. pojawia∏y
si´ propozycje likwidacji prowincji, obecnie zaÊ zaznacza si´ tendencja rozszerzania kompetencji prowincji przez cesj´ uprawnieƒ przez regiony. Partie regionalistyczne – szczególnie autonomistyczna Liga Pó∏nocna – wielokrotnie wysuwa∏y
postulaty wprowadzenia systemu federalnego. Kluczowy by∏ aspekt podzia∏u wytworzonego dochodu mi´dzy pó∏noc a po∏udnie kraju, bowiem dà˝enia separatystyczne motywowane sà krytykà redystrybucji dochodu publicznego.
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To˝samoÊç przedsi´biorstwa – geneza poj´cia,
jego ewolucja i dylematy zwiàzane z klasyfikacjà
1. Wprowadzenie
Poj´cie to˝samoÊç powsta∏o w filozofii i do po∏owy XIX w. rozwija∏o si´ w ramach
tej nauki. W kolejnych latach poj´cie to sta∏o si´ przedmiotem zainteresowania
psychologii, która w tym okresie zosta∏a wyodr´bniona z filozofii jako oddzielna
dyscyplina nauki. Psychologia „zajmuje si´ to˝samoÊcià w∏asnà, uchwytnà dla samego podmiotu, z jego w∏asnej, wewn´trznej perspektywy”1.
W praktyce to˝samoÊç w∏asnà mo˝na okreÊliç odpowiadajàc sobie na dwa
pytania: kim jestem? i co odró˝nia mnie od innych osób? Jest to równoznaczne
z okreÊleniem w∏asnego „Ja”, ze ÊwiadomoÊcià w∏asnych, indywidualnych cech
(fizycznych i psychicznych) czy te˝ z wyobra˝eniami o w∏asnej osobie. Wzrost zainteresowania poj´ciem to˝samoÊç doprowadzi∏ do odkrycia prawid∏owoÊci, która
polega na tym, ˝e zaprezentowanie swojej to˝samoÊci otoczeniu umo˝liwia wyró˝nienie si´ spoÊród innych podmiotów i uzyskanie przez to potencjalnych korzyÊci.
To spowodowa∏o, ˝e poj´cie to˝samoÊç sta∏o si´ przedmiotem zainteresowania równie˝ innych dyscyplin nauki, jak socjologii, etnografii, nauk prawnych czy ekonomicznych, w których obszarze badawczym znajdujà si´ grupy osób, organizacje,
bran˝e, naród czy te˝ narody. Jednak sens tego poj´cia w poszczególnych naukach
postrzegany jest w nieco inny sposób.
Np. przedmiotem zainteresowania socjologii jest to˝samoÊç spo∏eczna, czyli
to˝samoÊç na poziomie grupy, która dotyczy poczucia zwiàzku oraz przynale˝noÊci
jednostki do okreÊlonej grupy spo∏ecznej. Ustalenie przynale˝noÊci do grupy jest
rodzajem klasyfikacji spo∏ecznej, dokonanej przez jej cz∏onków w wyniku posiadania przez nich ÊwiadomoÊci odr´bnoÊci w∏asnej grupy (my) od innych grup
spo∏ecznych (oni)2. To˝samoÊç spo∏eczna ∏àczy si´ z to˝samoÊcià kulturowà, której
istotà sà wyznawane, akceptowane i realizowane przez cz∏onków grupy wartoÊci
oraz styl ˝ycia. To˝samoÊç kulturowa wp∏ywa na sposób manifestowania to˝sa-

1
2

J. Strelau, Psychologia, Gdaƒskie Wydawnictwo Psychologiczne, t. 3, Gdaƒsk 2000, s. 110–143.
P. Boski, Psychologia w obliczu zachodzàcych przemian spo∏eczno-kulturowych, Instytut Psychologii
PAN, Warszawa 2002, s. 7–8.
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moÊci grupy, np. przedsi´biorstwo manifestuje swojà to˝samoÊç przez nazw´,
symbol firmowy, kolorystyk´, paƒstwo manifestuje to˝samoÊç przez nazw´, flag´
narodowà, barwy, god∏o, hymn.

2. To˝samoÊç przedsi´biorstwa
Na poziom przedsi´biorstwa, poj´cie to˝samoÊç zosta∏o przeniesione z psychologii, w drodze dedukcji, jako metafora corporate identity3. Analizujàc ten proces
J. Cornelissen i Ph. Harris wykazali, ˝e psychologia, b´dàca bazà wspomnianej
metafory od poczàtku jej istnienia, kszta∏towa∏a sposób rozumienia poj´cia to˝samoÊç. Przeniesione z psychologii na poziom przedsi´biorstwa, zarówno poj´cie,
jak i mechanizmy dotyczàce to˝samoÊci osobistej spowodowa∏y, ˝e metafora corporate identity znaczeniowo by∏a bli˝sza psychologii ni˝ naukom ekonomicznym4.
Wy˝ej wymienieni autorzy podkreÊlili równie˝ fakt, ˝e brak zgodnoÊci wÊród psychologów, w omawianym okresie, w wielu kwestiach dotyczàcych to˝samoÊci osobistej – takich jak: czy to˝samoÊç osobista dotyczy psychicznych czy fizycznych
cech osoby, brak zgodnoÊci w zakresie sytuacji, w jakich ujawnia si´ to˝samoÊç
osobista, brak precyzyjnego rozró˝niania poj´ç to˝samoÊç osobista i osobowoÊç
cz∏owieka i w zwiàzku z tym u˝ywanie zamiennie tych poj´ç – spowodowa∏, ˝e
wàtpliwoÊci takiego samego rodzaju zaistnia∏y równie˝ w naukach ekonomicznych. W tym obszarze naukowcy nie byli zgodni, czy: to˝samoÊç to ideologia czy
rzeczywistoÊç przedsi´biorstwa, czy to˝samoÊç jest wyró˝nikiem, który przedsi´biorstwo posiada a priori, czy wyró˝nik ten kszta∏tuje si´ w procesie planowej
komunikacji, a mo˝e w procesie spo∏ecznych interakcji z otoczeniem, czy kszta∏tuje si´ jeden wyró˝nik (jedna to˝samoÊç) czy wiele wyró˝ników (wiele to˝samoÊci), z których ka˝dy potencjalnie jest postrzegany przez innà grup´ otoczenia.
Elementem, który budzi∏ najwi´cej wàtpliwoÊci w tych rozwa˝aniach by∏a rola
komunikacji w procesie kszta∏towaniu to˝samoÊci przedsi´biorstwa, a wynika∏o
to z przypisania komunikacji roli elementu odzwierciedlajàcego cechy przedsi´biorstwa.

3

4

Istota procesu metaforycznego transferu polega na tym, ˝e nazwy pochodzàce z dwóch ró˝nych
dziedzin sà ∏àczone, przy czym jedna z nich jest bazà do rozumienia drugiej. W efekcie dwa wyrazy
o odr´bnych znaczeniach tworzà razem inne znaczenie. W omawianym przypadku wyrazy: corporate
+ identity, tzn. zbiorowy + zbiór cech, wyró˝niajàcych sà t∏umaczone jako to˝samoÊç przedsi´biorstwa (zgodnie z zasadà obowiàzujàcà w gramatyce j´zyka angielskiego wyraz corporate umieszczony
przed rzeczownikiem dotyczy du˝ej organizacji). W literaturze polskiej metafora ta jest t∏umaczona
jako to˝samoÊç przedsi´biorstwa. J. Cornelissen, Ph. Harris, The corporate identity metaphor: perspectives, problems and prospects, „Journal of Marketing Management”, 2001, vol. 17, p. 53.
Ibidem, s. 53–55.
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W literaturze przedmiotu, do pierwszych prac naukowych dotyczàcych
poj´cia to˝samoÊç przedsi´biorstwa zaliczane sà: publikacja W. Marguliesa z lat 50.
XX w., w której autor wykreowa∏ poj´cie „to˝samoÊç przedsi´biorstwa”5, publikacja
Bouldinga pt. „Wizerunek” z 1956 r. oraz praca Martineau z 1958 roku6.
W latach 70. XX wieku powsta∏a jedna z pierwszych naukowych teorii
wyjaÊniajàcych poj´cie to˝samoÊç, której wspó∏twórcami byli W. Olins, D. Berndstein, P. Lux, R. Abratt, K. Birkigt i M. Stadler7. Bazujàc na spopularyzowanej
przez W. Olinsa koncepcji osobowoÊci przedsi´biorstwa (corporate personality) i istniejàcej w psychologii opinii, ˝e ludzie post´pujà i prezentujà si´ w otoczeniu
zgodnie z ich osobowoÊcià, autorzy ci kszta∏towali poglàd, ˝e równie˝ to˝samoÊç
przedsi´biorstwa, rozumiana jako intelektualny kapita∏ przedsi´biorstwa, jego podstawowe za∏o˝enia kulturowe i podzielane wartoÊci – to odzwierciedlenie osobowoÊci przedsi´biorstwa, czego efektem staje si´ wizerunek. Prezentacj´ tej teorii
przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. To˝samoÊç przedsi´biorstwa jako wyraz ekspresji jego osobowoÊci

OsobowoÊç
przedsi´biorstwa

To˝samoÊç
przedsi´biorstwa

Wizerunek
przedsi´biorstwa

èród∏o: J. Cornelissen, Ph. Harris, The corporate identity metaphor: perspectives, problems and prospects, „Journal of Marketing Management”, 2001, vol. 17, p. 64.

Nast´pna teoria, ukszta∏towana przez poglàdy J. Balmera, G. Gutjahra,
Van Riela, i G. Soenena, wykorzystujàc mechanizm „odzwierciedlenia” zastosowany w teorii z lat 80. zak∏ada, ˝e to˝samoÊç jest ekspresjà rzeczywistoÊci przedsi´biorstwa, która wed∏ug wymienionych autorów obejmuje wczeÊniej ukszta∏towany zbiór wszystkich cech przedsi´biorstwa (równie˝ ideologii), nadajàcych
przedsi´biorstwu specyfik´, stabilnoÊç i spójnoÊç, które to sà komunikowane otoczeniu w procesie zarzàdzania to˝samoÊcià przedsi´biorstwa. Prezentacj´ tej teorii przedstawia rysunek 2.

5
6

7

L. Steiner, Roots of identity in real estate industry, Corporate Reputation Review, 2003, vol. 6 p. 180.
J. Balmer, Corporate identity and the advent of corporate marketing, „Journal of Marketing Management”, 1998, vol. 14, p. 967.
J. Cornelissen, Ph. Harris, The corporate identity metaphor, op. cit.
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Rysunek 2. To˝samoÊç przedsi´biorstwa jako jego rzeczywistoÊç

To˝samoÊç
przedsi´biorstwa

Zarzàdzanie to˝samoÊcià
przedsi´biorstwa

èród∏o: J. Cornelissen, Ph. Harris, The corporate identity metaphor: perspectives, problems and prospects, Journal of marketing management, 2001 r., vol. 17, p. 64.

Autorzy trzeciej teorii, G. Cheney, R. Heath i N. Marzilliano, okreÊlili to˝samoÊç przedsi´biorstwa jako wykreowany zbiór cech i znaczeƒ w planowo prowadzonym procesie komunikacji i w procesie spo∏ecznych interakcji przedsi´biorstwa z ró˝nymi grupami w otoczeniu. Autorzy ci przyj´li za∏o˝enie, ˝e wykreowane
przez przedsi´biorstwo to˝samoÊci nie sà odzwierciedleniem istniejàcych w przedsi´biorstwie idei, wartoÊci lub jego rzeczywistoÊci, ale planowymi komunikatami
bazujàcymi na specyfice przedsi´biorstwa do ró˝nych grup w otoczeniu w celu
ukszta∏towania jego wizerunków (rysunek 3). Zdajàc sobie spraw´ z istniejàcych
ograniczeƒ w procesie zarzàdzania to˝samoÊcià przedsi´biorstwa, autorzy teorii,
traktowali komunikacj´ jako element „symbolicznej kontroli nad otoczeniem”.
Przyj´te w tej teorii za∏o˝enia spowodowa∏y, ˝e to˝samoÊç przedsi´biorstwa sta∏a
si´ poj´ciem dynamicznym, poddajàcym si´ zmianom.
Rysunek 3. To˝samoÊç jako wykreowana ekspresja przedsi´biorstwa

To˝samoÊci
przedsi´biorstwa

Wizerunki
przedsi´biorstwa

èród∏o: J. Cornelissen, Ph. Harris, The corporate identity metaphor: perspectives, problems and prospects, Journal of marketing management, 2001 r., vol. 17, p. 64.

Z analizy zaprezentowanych trzech teoretycznych konstrukcji, dotyczàcych
tworzenia si´ poj´cia to˝samoÊç przedsi´biorstwa wynika, ˝e w pierwszych dwóch
teoriach – „to˝samoÊç przedsi´biorstwa jako wyraz ekspresji jego osobowoÊci”
i „to˝samoÊç przedsi´biorstwa jako jego rzeczywistoÊç” – przyj´te zosta∏y uproszczone za∏o˝enia, które mia∏y u∏atwiç zrozumienie poj´cia przez zastosowanie
poj´ç istniejàcych w psychologii, a wi´c bliskich cz∏owiekowi. W rzeczywistoÊci
poj´cia stosowane w psychologii nie by∏y w stanie w pe∏ni wyjaÊniç poj´cia to˝samoÊç, na poziomie przedsi´biorstwa. W teoriach tych, to, jak przedsi´biorstwo
chce byç postrzegane (to˝samoÊç) zosta∏o uto˝samione z tym, czym jest przedsi´-
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biorstwo, tzn. z osobowoÊcià przedsi´biorstwa (w pierwszej teorii) i z jego rzeczywistoÊcià (w drugiej teorii).
Wykorzystujàc analogi´ z to˝samoÊcià cz∏owieka – chocia˝ jak wskazuje
doÊwiadczenie bazà to˝samoÊci cz∏owieka nie jest tylko jego osobowoÊç – przyj´to b∏´dne za∏o˝enie, ˝e to˝samoÊç przedsi´biorstwa kszta∏tuje si´ przez jego dzia∏ania zgodne z jego osobowoÊcià (acting in character) lub rzeczywistoÊcià, ˝e to˝samoÊç jest kszta∏towana wy∏àcznie przez jeden wczeÊniej ukszta∏towany czynnik
osobowoÊç lub rzeczywistoÊç oraz ˝e czynnik ten jest jedynym êród∏em zachowaƒ
i komunikacji we wszystkich przedsi´biorstwach. Zastosowano mechanizm „odzwierciedlenia”8 osobowoÊci lub rzeczywistoÊci, traktujàc komunikacj´ jako narz´dzie do odzwierciedlania osobowoÊci lub rzeczywistoÊci przedsi´biorstwa, pozbawiajàc jà mo˝liwoÊci kreowania symboli, które sà istotnà cechà to˝samoÊci.
Uwzgl´dniono jednokierunkowe oddzia∏ywania osobowoÊci na to˝samoÊç i to˝samoÊci na wizerunek, nie baczàc, ˝e w procesach kszta∏towania to˝samoÊci i wizerunku zachodzà sprz´˝enia zwrotne. Ponadto w teoriach tych nie zosta∏a uwzgl´dniona mo˝liwoÊç istnienia wi´cej ni˝ jednej osobowoÊci w przedsi´biorstwie, co
ma miejsce np. w przedsi´biorstwach o z∏o˝onej strukturze organizacyjnej. Z tych
wi´c powodów teorie te nie powinny byç uwzgl´dniane w rozwa˝aniach dotyczàcych to˝samoÊci przedsi´biorstwa.
Bli˝sza obecnemu sposobowi interpretacji poj´cia to˝samoÊç przedsi´biorstwa jest trzecia teoria, w której to˝samoÊç jest rozumiana jako ekspresja wytworzona przez przedsi´biorstwo. Wskazuje ona na dynamik´ to˝samoÊci, kreatywnà rol´ komunikacji oraz kreatywnà rol´ otoczenia, które inspiruje
przedsi´biorstwo do pozyskania jego zaufania, wiarygodnoÊci i dobrego wizerunku.
W wyniku tego przedsi´biorstwo dà˝y do kszta∏towania swojej to˝samoÊci.
Proces ewolucji poj´cia to˝samoÊç przedsi´biorstwa w latach 1950–2000
by∏ przedmiotem badaƒ J. Balmera, który wyodr´bni∏ w nim cztery przedstawione
ni˝ej etapy9.
1. Lata 50–70. XX w., w których baz´ procesu prezentacji i kszta∏towania
wizerunku przedsi´biorstwa w otoczeniu stanowi∏o projektowanie graficzne, które
by∏o uwa˝ane za najbardziej ekspresyjny element komunikacji. Etap ten wed∏ug
tego autora, mia∏ miejsce w Stanach Zjednoczonych.
2. Lata 70. i 80. w Europie, a szczególnie w Anglii. Podczas, gdy w Ameryce nadal rozwijane by∏o projektowanie graficzne jako element kszta∏towania
wizerunku, naukowcy europejscy koncentrowali si´ na merytorycznych aspektach poj´cia to˝samoÊç, pozostawiajàc projektowanie graficzne na drugim planie.
8
9

OkreÊlenie autorki.
J. Balmer, Corporate identity and the advent of corporate marketing, op. cit.
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Szczególnie du˝y wk∏ad do rozwoju poj´cia w tym okresie J. Balmer przypisa∏
angielskiemu praktykowi W. Olinsowi, który przyczyni∏ si´ mi´dzy innymi do powstania i rozwoju poj´cia osobowoÊç przedsi´biorstwa, do ustalenia podstawowych elementów sk∏adowych to˝samoÊci oraz do Êcis∏ego powiàzania tych poj´ç
z programami kszta∏towania to˝samoÊci i wizerunku. Do istotnego dorobku w omawianym okresie J. Balmer zaliczy∏ równie˝: liczne badania dotyczàce powiàzaƒ
pomi´dzy: kulturà a to˝samoÊcià, Êrodowiskiem przedsi´biorstwa a jego to˝samoÊcià, to˝samoÊcià a zarzàdzaniem jakoÊcià i zmianà. J. Balmer podkreÊli∏ równie˝
fakt wystàpienia w tym okresie intensywnego wzrostu badaƒ, które uwzgl´dnia∏y
istnienie sprz´˝eƒ zwrotnych mi´dzy analizowanymi poj´ciami jak te˝ wyodr´bnienia si´ poj´cia „to˝samoÊç organizacyjna” z poj´cia „to˝samoÊç korporacyjna”.
3. Prze∏om lat 80. i 90., kiedy to nastàpi∏a intensyfikacja badaƒ dotyczàcych poj´cia to˝samoÊç w ca∏ej Europie. Naukowcy koncentrowali si´ w wi´kszym
stopniu na poj´ciu to˝samoÊç ni˝ na poj´ciu wizerunek. Do najwa˝niejszych osiàgni´ç tego okresu J. Balmer zaliczy∏: ustalenie kryteriów to˝samoÊci (wyró˝nienie, spójnoÊç, ciàg∏oÊç) i wyeksponowanie poj´cia ca∏kowita komunikacja przedsi´biorstwa. PodkreÊli∏ równie˝ fakt pojawienia si´ tendencji do prezentowania poj´cia
to˝samoÊç w formie graficznej, w postaci modeli, np. modeli to˝samoÊci czy modeli procesu zarzàdzania to˝samoÊcià, co przyspieszy∏o rozwój wiedzy o to˝samoÊci oraz o zachodzàcych relacjach mi´dzy poszczególnymi jej elementami.
4. Lata 1995–2000, w których uleg∏a zmianie interpretacja poj´cia to˝samoÊç przedsi´biorstwa wynikajàca z przesuni´cia punktu ci´˝koÊci z osobowoÊci
przedsi´biorstwa na jego organizacyjnà rzeczywistoÊç. Dzi´ki jej mo˝liwoÊciom
kreowania pozytywnego wizerunku i podnoszenia konkurencyjnoÊci przedsi´biorstwa, to˝samoÊç uwa˝ana by∏a za tak istotny element dla przedsi´biorstwa, ˝e
przypisywano jej rol´ czynnika zabezpieczajàcego prze˝ycie przedsi´biorstwa w burzliwym otoczeniu. Okres ten charakteryzowa∏ si´ miedzy innymi integracjà badaƒ
naukowców i doÊwiadczeƒ praktyków w skali mi´dzynarodowej, wprowadzeniem
nowego przedmiotu corporate identity do programów nauczania w presti˝owych
uczelniach na ca∏ym Êwiecie oraz upowszechnieniem si´ w literaturze poj´cia
„marka” jako poj´cia alternatywnego do to˝samoÊci.
Na przestrzeni omawianych lat powsta∏o kilka koncepcji zwiàzanych poj´ciem to˝samoÊç przedsi´biorstwa okreÊlanych w literaturze przedmiotu jako
szko∏y myÊlenia (school of thought). Ich twórcy i przedstawiciele koncentrowali
si´ na wybranych aspektach poj´cia to˝samoÊç uwa˝ajàc je za najbardziej dla niego
istotne10. Pierwszà i najbardziej rozwini´tà koncepcjà by∏a tzw. szko∏a wizualna,
10

L. Steiner, Roots of identity in real estate industry,op. cit., M. Schultz, M. Hatch, M. Larsen, Chapter 2: Scaling the tower of Babel: Relational differences between identity, image and culture in organizations, Expressive Organization, 2002.
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której przedstawiciele eksponowali elementy wizualne jako te, które najbardziej
skutecznie oddzia∏ujà na otoczenie a wi´c i na proces kszta∏towania wizerunku
przedsi´biorstwa. Sama idea wizualizacji nie by∏a nowa, gdy˝ od zarania istnienia ludzkoÊci by∏a wykorzystywana w procesie komunikacji spo∏ecznej. NowoÊcià
by∏o kompleksowe podejÊcie i planowe jej stosowanie w dzia∏alnoÊci gospodarczej11.
Przedstawiciele „szko∏y strategicznej” koncentrowali si´ na takich elementach, jak wizja, misja czy filozofia. To˝samoÊç traktowali jako cz´Êç procesu strategicznego, który ∏àczy strategi´ przedsi´biorstwa z jego wizerunkiem i reputacjà przez system zintegrowanej komunikacji, zarzàdzanie przedsi´biorstwem czy
dzia∏ania PR. W procesie kszta∏towania to˝samoÊci i wizerunku przedsi´biorstwa, przedstawiciele tej szko∏y du˝e znaczenie przypisywali procesom wewn´trznym. PodkreÊlali, ˝e wa˝niejsze jest pokazanie otoczeniu „czym b´dzie przedsi´biorstwo” ni˝ „czym jest”12.
Przedstawiciele „szko∏y kulturowej” eksponowali wartoÊci podzielane przez
cz∏onków przedsi´biorstwa i normy ich post´powania podkreÊlajàc ich znaczenie
i wp∏yw na to˝samoÊç przedsi´biorstwa, przedstawiciele „szko∏y behawioralnej”
podkreÊlali rol´ postaw i zachowaƒ organizacyjnych (przedsi´biorstwa i jego cz∏onków) w omawianym procesie natomiast przedstawiciele „szko∏y komunikacji”
eksponowali rol´ systemu informacyjnego w procesie kszta∏towania to˝samoÊci.
Charakterystycznà cech´ koncepcji opracowanych w ramach tych szkó∏
stanowi∏ brak kompleksowego podejÊcia do poj´cia to˝samoÊç przedsi´biorstwa,
co spowodowa∏o, ˝e ˝adna z tych teorii nie wyjaÊni∏a jego sedna, gdy˝ zajmujàc
si´ nim fragmentarycznie nie mia∏a takich mo˝liwoÊci. Nie ulega, wi´c wàtpliwoÊci, ˝e zrozumienie poj´cia to˝samoÊç przedsi´biorstwa i jego roli w ˝yciu
przedsi´biorstwa wymaga jeszcze wielu prac badawczych i wieloaspektowej analizy.
W literaturze poÊwi´conej poj´ciu to˝samoÊç przedsi´biorstwa podejmowane
by∏y liczne próby dokonania klasyfikacji tego poj´cia. Naukowcy rozwin´li typologie, które wyró˝nia∏y ró˝ne rodzaje to˝samoÊci. Np. J. Balmer zauwa˝y∏, ˝e interpretujàc to˝samoÊç przedsi´biorstwa jako wyró˝niajàce cechy mo˝na wyró˝niç
wiele jej rodzajów13. Jako przyk∏ad poda∏: to˝samoÊç aktualnà, komunikowanà,
11

12
13

Jako przyk∏ad pierwszych prac w zakresie praktycznego wykorzystania wizualnych elementów to˝samoÊci przedsi´biorstwa do kszta∏towania jego wizerunku podawane sà w literaturze prace prekursorów wzornictwa przemys∏owego, które doprowadzi∏y do powstania spójnego systemu wizualnego w zak∏adach sprz´tu elektrycznego AEG w Niemczech w 1907 roku przez zespó∏ projektantów
pod kierunkiem Petera Behrensa oraz prace Ramonda Lewy i Edwarda Johnstona z lat 30., które
dotyczy∏y projektu symboli dla firm: International Harvester i Metra w Londynie.
M. Schultz, M. Hatch, M. Larsen, Chapter 2: Scaling the tower of Babel, op. cit.
J. Balmer, G. Soenen, The Acid Test of corporate identity management, Journal of Marketing Management, 1999, vol. 15, J. Balmer, Corporate identity and the advent of corporate marketing, op. cit.
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idealnà, po˝àdanà, wyrazistà, nijakà, dobrà, z∏à, nieznanà, dobrà, ale niechcianà,
strategicznà itp.
Obecnie w literaturze przedmiotu poj´cie to˝samoÊç przedsi´biorstwa najcz´Êciej klasyfikowane jest jako to˝samoÊç:
1) korporacyjna i organizacyjna – gdzie kryterium wyodr´bnienia stanowi
kierunek jej oddzia∏ywania,
2) monolityczna, wspierana i markowa – gdzie kryterium wyodr´bnienia
jest sposób prezentacji przedsi´biorstwa w otoczeniu,
3) wizualna, postaw i zachowaƒ (behawioralna) oraz informacyjna – wyodr´bnione z punktu widzenia elementów jà tworzàcych.
Z analizy literatury przedmiotu wynika, ˝e do po∏owy lat 80. XX wieku istnia∏o jedno poj´cie s∏u˝àce do okreÊlenia to˝samoÊci przedsi´biorstwa, a mianowicie to˝samoÊç korporacyjna (corporate identity), które by∏o uto˝samiane przez
wielu badaczy i praktyków z procesem prezentacji przedsi´biorstwa w otoczeniu
i sposobami przekazywania w procesie komunikacji przez jego cz∏onków podstawowych wartoÊci i cech przedsi´biorstwa zewn´trznej publicznoÊci. PodejÊcie takie powodowa∏o, ˝e w ramach rozwoju teorii to˝samoÊci przedsi´biorstwa autorzy zajmujàcy si´ tym tematem koncentrowali si´ na kreowaniu ró˝norodnych
sposobów jego samo prezentacji np. prezentacji przez elementy preferowane w teoriach tzw. szkó∏ myÊlenia (szko∏y wizualnej, strategicznej, kulturowej, behawioralnej i komunikacji) czy te˝ sposoby samo prezentacji przedsi´biorstwa o z∏o˝onej
strukturze organizacyjnej wykreowane przez W. Olinsa, a mianowicie przez systemy: monolityczny (monolithic identity), wspierany (endorsed identity) i markowy
(branded identity).
Wraz z rozwojem poj´cia to˝samoÊç naukowcy doszli do wniosku, ˝e poj´cie to ma szerszy zakres ni˝ komunikacja i komunikowanie przez elementy wiWed∏ug J. Balmera to˝samoÊç:
• aktualna – jest to istniejàcy obraz organizacji. Obejmuje wewn´trzne wartoÊci, zachowania pracowników i organizacji, rodzaj dzia∏alnoÊci, osiàgni´cia rynkowe, pozycj´, typ i jakoÊç oferowanych przez organizacj´ produktów i us∏ug. Jest kszta∏towana mi´dzy innymi przez rodzaj w∏asnoÊci, styl zarzàdzania, struktur´ bran˝y, struktur´ organizacji, polityk´ zarzàdzania;
• komunikowana – jest to to˝samoÊç wykreowana w otoczeniu przez wszystkie czynniki zwiàzane
z organizacjà docierajàce do otoczenia. Jest to koncepcja dwukierunkowa, gdy˝ wykorzystuje wizerunek jako element permanentnego komunikowania i korporacyjnà komunikacj´ kontrolowanà
i niekontrolowanà;
• idealna – jest to logiczna konstrukcja, to˝samoÊç optymalna w istniejàcych warunkach w Êrodowisku wewn´trznym i otoczeniu zewn´trznym. To˝samoÊç taka zapewnia optymalnà pozycj´ organizacji na rynku;
• po˝àdana – jest to wizja w∏aÊcicieli lub kierownictwa organizacji, do realizacji, której dà˝y przedsi´biorstwo;
• niechciana – ma miejsce wówczas, gdy istniejàca to˝samoÊç nie zgadza si´ z misjà i filozofià;
• strategiczna – to to˝samoÊç, która odzwierciedla misj´ i filozofi´ przedsi´biorstwa.
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zualne i obejmuje równie˝ aspekt wewn´trzny. Zacz´to wtedy przypisywaç pracownikom znaczàcà rol´ w procesach zachodzàcych w przedsi´biorstwie, podnoszàc znaczenie wartoÊci przez nich podzielanych do rangi wa˝nego elementu to˝samoÊci przedsi´biorstwa14. W konsekwencji, poj´cie to˝samoÊç zacz´to rozwijaç
dwukierunkowo, jako to˝samoÊç korporacyjna (corporate identity), czyli to˝samoÊç przekazywana do otoczenia i jako to˝samoÊç organizacyjna (organizational
identity), czyli to˝samoÊç przekazywana do Êrodowiska wewn´trznego. U˝ywanie
przez badaczy dla okreÊlenia to˝samoÊci przedsi´biorstwa zamiennie tych dwóch
poj´ç, z których ka˝de nie by∏o w pe∏ni wyjaÊnione, si∏à rzeczy przyczynia∏o si´
do powstawania wielu nieporozumieƒ, a w efekcie i trudnoÊci w procesie jego
kszta∏towania.
Koncepcja to˝samoÊci organizacyjnej zosta∏a zdefiniowana przez S. Alberta i D. Whettena jako sposób rozumienia i postrzegania oraz stopieƒ podzielania
i kszta∏towania przez pracowników istotnych, wyró˝niajàcych i trwa∏ych cech
przedsi´biorstwa. Dla podkreÊlenia faktu, ˝e to˝samoÊç przedsi´biorstwa dotyczy
cech, które majà najwi´ksze znaczenie z punktu widzenia jego funkcjonowania
i jego samo prezentacji (cechy istotne), które sà równoczeÊnie w takim stopniu
szczególne, ˝e mogà byç elementem wyró˝niajàcym przedsi´biorstwo spoÊród innych podobnych podmiotów funkcjonujàcych na rynku (cechy wyró˝niajàce) oraz
cech, których istota nie podlega zmianie w czasie (cechy trwa∏e) autorzy koncepcji okreÊlili zbiór wymienionych cech jako kryterium to˝samoÊci15.
W ramach tej koncepcji istotnym elementem by∏a analiza wp∏ywu wy˝ej
wymienionych dzia∏aƒ pracowników (rozumienie, postrzeganie podzielanie i kszta∏towanie cech przedsi´biorstwa) na rozumienie przez nich „kim sà jako organizacja”.
Koncepcja obejmowa∏a dwa wzajemnie powiàzane aspekty. Pierwszy aspekt zwiàzany z postrzeganiem i rozumieniem cech i wartoÊci przedsi´biorstwa przez jego
14

15

H. Stuart, Employee identification with the corporate identity, International Studies of Management & Organization, 2002, vol. 32.
Kryterium cech istotnych oznacza, ˝e to˝samoÊç dotyczy wa˝nych cech w danym okresie, cech,
które nie muszà byç wa˝ne z natury, ale stajà si´ wa˝ne z okreÊlonego powodu. Do takich cech
mo˝na zaliczyç cechy zwiàzane z podejmowaniem istotnych decyzji, cechy wynikajàce z przyj´tej
strategii czy cechy, które sà êród∏em informacji dla cz∏onków organizacji i dla jej otoczenia. Kryterium „wyró˝nienia” dotyczy cech, które wyró˝niajà przedsi´biorstwo spoÊród innych przedsi´biorstw funkcjonujàcych na rynku, np. przez ich unikalnoÊç lub wyrazistoÊç. Kryterium trwa∏oÊci
dotyczy niezmiennoÊci cech przedsi´biorstwa w kolejnych punktach czasowych. D. Gioia zwróci∏
uwag´, ˝e w obecnym burzliwym otoczeniu kryterium to powinno byç okreÊlane jako kryterium
„adaptacji”, co oznacza, ˝e przedsi´biorstwo zachowuje ciàg∏oÊç to˝samoÊci, gdy uwzgl´dnia w swojej strategii kszta∏towania to˝samoÊci i wizerunku zmian´ znaczeƒ swoich podstawowych wartoÊci
wynikajàcà ze zmian w otoczeniu. Tego typu dzia∏ania Êwiadczà o dynamice to˝samoÊci, o rozwoju
przedsi´biorstwa, o posiadaniu przez przedsi´biorstwo zdolnoÊci dostosowawczych, które równoczeÊnie pozwalajà przedsi´biorstwu utrzymaç a otoczeniu postrzegaç to˝samoÊç jako niezmiennà w czasie.
H. Stuart, Employee identification with the corporate identity, op. cit., D. Gioia, Organizational
identity, image and adaptive instability, Academy of Management Review, 2000, vol. 25.
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cz∏onków oraz drugi aspekt zwiàzany z ich identyfikowaniem si´ z przedsi´biorstwem rozumianym jako akceptacja idee i wartoÊci przedsi´biorstwa, dà˝enie do
cz∏onkostwa w przedsi´biorstwie czy te˝ podejmowanie decyzji i dzia∏aƒ spójnych
z jego celami. Nale˝y dodaç, ˝e proces identyfikacji pracowników z przedsi´biorstwem mo˝e zachodziç w sytuacji, gdy pracownicy znajà swoje przedsi´biorstwo.
èród∏em ich wiedzy mogà byç w∏asne obserwacje, komunikacja formalna skierowana do Êrodowiska wewn´trznego i do otoczenia czy te˝ komunikacja nieformalna.
Identyfikowanie si´ pracowników z przedsi´biorstwem dotyczy zarówno
elementów, z którymi si´ identyfikujà, jak równie˝ stopnia tej identyfikacji, który
okreÊla stabilnoÊç i spójnoÊç to˝samoÊci. Im ten stopieƒ jest wi´kszy, tym istnieje
silniejsza wi´ê mi´dzy pracownikami i przedsi´biorstwem, zachowania pracowników
sà bardziej spontaniczne i pro-organizacyjne i tym samym zwi´ksza si´ stabilnoÊç
to˝samoÊci. W przeciwnym przypadku – stabilnoÊç to˝samoÊci zmniejsza si´.
Równie˝ wielu innych naukowców podkreÊla∏o znaczenie procesu identyfikowania si´ pracowników z przedsi´biorstwem dla efektywnoÊci jego dzia∏ania.
Np. wed∏ug J. Duttona i J. Dukericha to˝samoÊç organizacyjna, oddzia∏ujàc na
Êrodowisko przedsi´biorstwa, integruje jego cz∏onków w procesie pracy i jest dla
nich punktem odniesienia. Wskazuje im sposób interpretacji wyst´pujàcych zjawisk, jak równie˝ po˝àdane w przedsi´biorstwie postawy i zachowania. Kszta∏tuje równie˝ wzajemne relacje pomi´dzy zachowaniami pracowników a to˝samoÊcià
przedsi´biorstwa16.
S. Albert i D. Whetten bazujàc na w∏asnej definicji poj´cia to˝samoÊci organizacyjnej, w której okreÊlili to˝samoÊç jako „szczególne pytanie o rodzaj przedsi´biorstwa” doszli do wniosku, ˝e na tak zadane pytanie mo˝na udzieliç wi´cej
ni˝ jednej odpowiedzi zawierajàcej istotne, wyró˝niajàce i trwa∏e cechy przedsi´biorstwa, a to ich zdaniem, wskazywa∏o na mo˝liwoÊç wystàpienia w przedsi´biorstwie wi´cej ni˝ jednej to˝samoÊci organizacyjnej, co okreÊlili jako „wieloto˝samoÊç”. Pytanie o iloÊç to˝samoÊci organizacyjnych, jaka mo˝e lub powinna istnieç
w przedsi´biorstwie, przewija∏o si´ w pracach wielu naukowców. Np. M. Pratt
i P. Foreman w swoich pracach dotyczàcych analizy istniejàcych w przedsi´biorstwie to˝samoÊci podkreÊlili, ˝e ich iloÊç zale˝y mi´dzy innymi od stopnia dywersyfikacji przedsi´biorstwa17. B. Ashforth i F. Mael zaobserwowali, ˝e identyfikowanie si´ pracowników z jednà to˝samoÊcià organizacyjnà w przedsi´biorstwie
nale˝y raczej do rzadkoÊci18. J. Balmer i D. Wilson poparli t´ tez´ twierdzàc, ˝e
16

17

18

J. Dutton, J. Dukerich, Keeping an eye on the mirror: image and identity in organizational adaptation, „Academy of Management Journal”, 1991, vol. 34.
M. Pratt i P. Foreman, Classifying managerial responses to multiple organizational identities,
„Academy of Management Review”, 2000, vol. 25.
M. Meijs, The myth of manageability of corporate identity, „Corporate Reputation Review”, 2002,
vol. 5.
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pracownicy akceptujà wi´cej ni˝ jednà to˝samoÊç organizacyjnà, identyfikujàc si´
równoczeÊnie z ró˝nymi to˝samoÊciami, np. swojego zawodu, dzia∏u czy bran˝y.
Wed∏ug M. Meijsa identyfikowanie si´ pracowników z ró˝nymi to˝samoÊciami
mo˝e byç procesem, którego sobie nie uÊwiadamiajà, a który mo˝e wytworzyç
w otoczeniu przedsi´biorstwa wra˝enie istnienia wielu koncepcji zarówno przedsi´biorstwa, jak i jego istotnych, wyró˝niajàcych i trwa∏ych cech.
M. Hatch i M. Schultz zauwa˝yli, ˝e dyskusje dotyczàce to˝samoÊci organizacyjnej mo˝na znaleêç w literaturze dotyczàcej organizacji i zarzàdzania, natomiast
dyskusje dotyczàce to˝samoÊci korporacyjnej, w literaturze dotyczàcej marketingu19.
Analiza porównawcza to˝samoÊci korporacyjnej i to˝samoÊci organizacyjnej, którà
przeprowadzili z trzech punktów widzenia, a mianowicie: z punktu widzenia definicji poj´ç, odbiorców to˝samoÊci oraz kana∏ów jej komunikowania da∏a zestaw
charakterystycznych cech obu rodzajów to˝samoÊci oraz wykaza∏a wzajemne ich
oddzia∏ywanie na siebie. Jako przyk∏ad autorzy wskazali, ˝e sposób prezentacji
przedsi´biorstwa w otoczeniu, czyli to˝samoÊç korporacyjna, mo˝e wp∏ywaç na
stosunek pracowników do kierownictwa oraz na stopieƒ ich zaanga˝owania w prac´
i przedsi´biorstwo, czyli na to˝samoÊç organizacyjnà, a elementy to˝samoÊci organizacyjnej, takie jak opowiadania, mity czy rytua∏y mogà wp∏ywaç na sposób
prowadzenia przez kierownictwo prezentacji przedsi´biorstwa w otoczeniu, czyli
na to˝samoÊç korporacyjnà. Przeprowadzona przez wymienionych autorów analiza wykaza∏a równie˝, ˝e zmiany zachodzàce w otoczeniu mogà utrudniaç oddzielenie to˝samoÊci korporacyjnej od to˝samoÊci organizacyjnej, czego przyk∏adem jest zacieranie si´ granicy pomi´dzy otoczeniem a Êrodowiskiem wewn´trznym.
Powiàzania mi´dzy to˝samoÊcià korporacyjnà i to˝samoÊcià organizacyjnà
analizowane by∏y tak˝e przez innych badaczy. Np. O. Kiriakidou i L. Millward
podkreÊlili, ˝e to˝samoÊç korporacyjna jest namacalnà reprezentacjà to˝samoÊci
organizacyjnej20, co wed∏ug nich oznacza, ˝e przekazywane wartoÊci i cechy przedsi´biorstwa, zarówno na zewnàtrz jak i do wn´trza przedsi´biorstwa, powinny
odzwierciedlaç istniejàcy jego charakter. Zwrócili uwag´ na fakt, ˝e w praktyce,
mogà wyst´powaç trzy warianty powiàzaƒ pomi´dzy to˝samoÊcià korporacyjnà
i to˝samoÊcià organizacyjnà, tj.:
1) wyst´puje zgodnoÊç pomi´dzy oboma rodzajami to˝samoÊci, co powoduje
równie˝ zgodnoÊç prezentacji przedsi´biorstwa w otoczeniu ze sposobem
postrzegania przedsi´biorstwa przez pracowników oraz ze specyfikà przedsi´biorstwa. Z punktu widzenia przedsi´biorstwa stan taki okreÊlili jako

19
20

H. Stuart, Employee identification with the corporate identity, op. cit., p. 31.
Ibidem, s. 4.
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idealny, chocia˝ jak stwierdzili sytuacja taka wyst´puje najcz´Êciej tylko
w poczàtkowym okresie jego istnienia;
2) wyst´puje cz´Êciowa zgodnoÊç pomi´dzy oboma rodzajami to˝samoÊci,
gdy sposób prezentacji przedsi´biorstwa w otoczeniu cz´Êciowo odzwierciedla specyfik´ przedsi´biorstwa, a cz´Êciowo jest kreacjà PR i reklamy
rozbie˝nej ze specyfikà przedsi´biorstwa;
3) wyst´puje brak zgodnoÊci pomi´dzy oboma rodzajami to˝samoÊci, tzn.
rozdzielenie to˝samoÊci postrzeganej przez pracowników i to˝samoÊci
postrzeganej przez otoczenie, gdy sposób prezentacji przedsi´biorstwa
w otoczeniu jest kreowany przez np. reklam´ czy Public Relations,
które nie odzwierciedlajà specyfiki przedsi´biorstwa.
Z powy˝szej analizy wynika, ˝e to˝samoÊç korporacyjna, w której nie sà
uwzgl´dnione aspekty wewn´trzne, mo˝e spowodowaç niezgodnoÊç mi´dzy to˝samoÊcià korporacyjnà i organizacyjnà. NiezgodnoÊç ta wp∏ywa niekorzystnie na
stopieƒ zaanga˝owania pracowników w prac´ i w przedsi´biorstwo, jak te˝ na
si∏´ to˝samoÊci przedsi´biorstwa, gdy˝ pracownicy postrzegajàc niespójnoÊç obrazów: wewn´trznego i zewn´trznego, nie mogà identyfikowaç si´ równoczeÊnie
z to˝samoÊcià korporacyjnà i to˝samoÊcià organizacyjnà.
Wymóg kompleksowego podejÊcia do prezentowania to˝samoÊci przedsi´biorstwa wynika mi´dzy innymi z faktu wzajemnego przenikania si´, warunkowania i oddzia∏ywania spraw wewn´trznych i zewn´trznych przedsi´biorstwa.
Istotna jest, wi´c równowaga mi´dzy tym „czym jest przedsi´biorstwo” a tym
„jak chce byç postrzegane”, gdy˝ zwi´ksza ona stopieƒ poparcia pracowników,
uwa˝anych obecnie (co nale˝y uznaç za s∏uszne) za istotny element procesu kszta∏towania to˝samoÊci, dla podejmowanych dzia∏aƒ przez kierownictwo.

3. Podsumowanie
W zwiàzku z powy˝szymi rozwa˝aniami nasuwajà si´ pytania dotyczàce s∏usznoÊci stosowania dwóch poj´ç dla okreÊlenia to˝samoÊci przedsi´biorstwa, tj. poj´cia to˝samoÊç korporacyjna i to˝samoÊç organizacyjna. Czy podzia∏ taki powinien
byç stosowany i czy nie przyczynia si´ do wzrostu trudnoÊci i iloÊci niewiadomych zarówno w procesie praktycznego kszta∏towania to˝samoÊci przedsi´biorstwa, jak i rozwoju teorii tego poj´cia? Zdaniem autorki u˝ywanie dwóch ró˝nych
poj´ç dla okreÊlenia to˝samoÊci przedsi´biorstwa nie wp∏ywa pozytywnie na rozwój poj´cia, jak równie˝ na jego praktyczne zastosowanie w przedsi´biorstwie.
Szczególnie z punktu widzenia praktyki gospodarczej stosowanie jednego poj´cia
u∏atwia∏oby kierownictwu zrozumienie zarówno poj´cia, jak i procesów z nim zwià-
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zanych, zmusza∏oby do uwzgl´dnienia w procesie kszta∏towania to˝samoÊci przedsi´biorstwa wszystkich grup jego otoczenia, a mówiàc dok∏adniej nie pomijania
Êrodowiska wewn´trznego, co u∏atwia∏oby kreowanie spójnej to˝samoÊci przedsi´biorstwa. Z obserwacji autorki wynika, ˝e zaniedbania przedsi´biorstw w zakresie kszta∏towania Êrodowiska wewn´trznego zmniejszajà efektywnoÊç procesu
kszta∏towania to˝samoÊci, a w wielu przypadkach mogà go nawet zablokowaç.

Andrzej Kulis
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Etapy ewolucji bankowoÊci elektronicznej
1. Wprowadzenie
Czasy, kiedy operacji bankowych mo˝na by∏o dokonaç tylko przy tradycyjnym
okienku kasowym, to ju˝ przesz∏oÊç. Banki dosz∏y do wniosku, ˝e ta tradycyjna
forma komunikacji z klientami nie zaspokaja ich potrzeb oraz jest dla nich niewygodna. Klienci zazwyczaj musieli poÊwi´ciç czas na dotarcie do oddzia∏u banku,
nast´pnie cz´sto te˝ staç w kolejnoÊci do okienka. W tym przypadku równie˝
bank ponosi∏ wi´ksze koszty obs∏ugi. Z czasem zacz´to wprowadzaç nowe metody
dost´pu do informacji o rachunkach oraz nowe sposoby dokonywania operacji.
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie etapów ewolucji bankowoÊci
elektronicznej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem bankowoÊci internetowej jako
jednego z wa˝nych i dynamicznie rozwijajàcych si´ kana∏ów bankowoÊci elektronicznej a tak˝e analiza korzyÊci, jakie p∏ynà z korzystania z bankowoÊci elektronicznej oraz wad, jakie ona niesie z sobà. Ponadto opracowanie ma dostarczyç
elementarnej wiedzy na temat bankowoÊci internetowej, jako najdynamiczniej rozwijajàcej si´ ga∏´zi bankowoÊci elektronicznej.

2. Geneza bankowoÊci elektronicznej
Aby wyjÊç naprzeciw oczekiwaniom klientów i usprawniç dokonywanie operacji
bankowych zacz´to kolejno wdra˝aç nowe metody kontaktu na linii klient–bank.
Pierwszym pomys∏em na usprawnienie kontaktu klienta z bankiem by∏o u˝ycie
do tego celu telefonu. Obecnie w swojej ofercie informacj´ telefonicznà majà niemal˝e wszystkie banki. Z czasem odbierajàcego telefony zastàpi∏ komputer i w ten
sposób powsta∏ tzw. phone banking. W dzisiejszych czasach dyspozycje do banku
tà drogà wydajemy, poprzez wybranie tonowo odpowiedniej kombinacji cyfr.
Kolejnym krokiem na drodze usprawnieƒ kontaktów klient–bank by∏o wprowadzenie bankomatów, które poczàtkowo umo˝liwia∏y wyp∏acanie gotówki z rachunku a z czasem zosta∏y wyposa˝one w dodatkowe funkcje, np. do∏adowania
telefonów czy dokonywania przelewów.
Po wprowadzeniu bankomatów przysz∏a kolej na komputer i Internet. W ofercie banków pojawi∏ si´ tzw. home banking, polegajàcy na bezpoÊredniej komuni-
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kacji klienta z bankiem za poÊrednictwem modemu, komputera oraz specjalnego
oprogramowania. Nast´pnie pojawi∏a si´ bankowoÊç internetowa, która coraz
cz´Êciej wypiera home banking. Zasadnicza ró˝nica mi´dzy tymi dwoma produktami bankowymi polega na tym, ˝e w przypadku home banking u˝ytkownik ∏àczy si´ przy pomocy specjalnego oprogramowania bezpoÊrednio z serwerem bankowym, natomiast w drugim przypadku wystarcza popularna przeglàdarka
internetowa.
Poczàtki bankowoÊci internetowej mia∏y miejsce pod koniec 1994 roku
w Stanach Zjednoczonych. To w∏aÊnie tam, LA Jolla Bank FSB z Kalifornii po
raz pierwszy umo˝liwi∏ dokonywanie transakcji przez sieç Internetu. Pierwszym
w pe∏ni wirtualnym bankiem na Êwiecie by∏ Security First Network Bank z Atlanty.
Rozpoczà∏ on Êwiadczenie us∏ug bankowych przez internet 18 paêdziernika 1995
roku. W tamtym czasie by∏ jedynym bankiem, w którym ca∏kowita obs∏uga konta
odbywa∏a si´ za poÊrednictwem Internetu1. Dzia∏alnoÊç SFNB odnios∏a wielki
sukces. Tylko w pierwszym roku funkcjonowania uda∏o mu si´, bez wi´kszych
nak∏adów na reklam´, pozyskaç a˝ 10 000 klientów.
Pionierami bankowoÊci internetowej w Europie zosta∏y w 1996 roku banki
skandynawskie, g∏ównie fiƒskie i szwedzkie (Merita Nordbanken i SEB)2.
Prekursorem e-bankowoÊci w Polsce zosta∏ w 1998 roku Powszechny Bank
Gospodarczy z ¸odzi. 14 paêdziernika 1998 roku rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç pierwszy
wirtualny oddzia∏ PBG dla klientów indywidualnych i ma∏ych firm. Na poczàtku
1999 roku zosta∏ on w∏àczony do banku Polska Kasa Opieki SA (PeKaO SA).
W wyniku tego po∏àczenia, w listopadzie 1999 roku, powsta∏a pe∏na wersja konta
internetowego dla klientów PeKaO SA o nazwie Eurokonto WWW. W tym samym
roku dzia∏alnoÊç internetowà rozpocz´∏y równie˝ Wielkopolski Bank Kredytowy
S.A. oraz Bank Przemys∏owo-Handlowy3. Pierwszym bankiem w Polsce, który
swojà dystrybucj´ opar∏ tylko na Internecie jest, nale˝àcy do BRE Banku, mBank.
Nast´pnymi bankami by∏y Volkswagen Bank Direct i Inteligo4.
Biznes elektroniczny jest dynamicznie rozwijajàcà si´ formà gospodarki na
Êwiecie. W ostatnim czasie zosta∏o podj´tych wiele nowych inicjatyw w tym obszarze dzia∏ania. Us∏ugi finansowe Êwiadczone przedsi´biorstwom oraz osobom
fizycznym sà jednym z najbardziej obiecujàcych elementów elektronicznego handlu na ca∏ym Êwiecie.
1

2
3

4

K. Chody∏a, E. J. Chmielewska, Wykorzystanie internetu w bankowoÊci, „GG Parkiet” 2002, Nr 1520,
s. 5.
I. Pszczó∏ka, Wirtualne banki, Enter Nr 3/2003, s. 9.
ks. prof. Zas´py T., red., Internet – fenomen spo∏eczeƒstwa informatycznego, Edycja Âw. Paw∏a,
Cz´stochowa 2004, s. 3.
P. M∏ynik, Javatech systemy bankowoÊci internetowej, internet banking, mobile banking (fragmenty
raportu), strona internetowa www.javatech.com.pl.
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3. Poj´cie bankowoÊci elektronicznej
G∏ównym za∏o˝eniem bankowoÊci elektronicznej jest elektroniczna obs∏uga klienta,
tj. w∏àczenie go jako u˝ytkownika do skomputeryzowanego systemu bankowego.
Natomiast istotà bankowoÊci elektronicznej jest mo˝liwoÊç korzystania z us∏ug
bankowych niezale˝nie od miejsca i czasu5.
BankowoÊç elektroniczna nie ma sprecyzowanej definicji. Z uwagi na ten
fakt poni˝ej podano kilka najciekawszych definicji:
• bankowoÊç elektroniczna jest us∏ugà oferowanà przez niektóre banki, umo˝liwiajàcà klientowi dost´p do jego rachunku za poÊrednictwem komputera
(bàdê innego urzàdzenia elektronicznego np. bankomatu czy telefonu)
i ∏àcza telekomunikacyjnego (np. linii telefonicznej). W zale˝noÊci od banku
i wykorzystywanego oprogramowania, mo˝e ona pozwalaç jedynie na
bierny wglàd w stan konta i ewentualne uzyskanie ogólnych informacji
na temat us∏ug banku, bàdê równie˝ na aktywne dokonywanie operacji
na rachunkach np. przelewy czy zak∏adanie lokat;
• bankowoÊç elektroniczna jest to us∏uga Êwiadczona przez banki swoim
klientom, polegajàca na mo˝liwoÊci przeprowadzania przez nich zdalnych
operacji na kontach i obracania pieni´dzmi na odleg∏oÊç przy pomocy
komputera, modemu, publicznej sieci telefonicznej lub Internetu;
• W. Chmielarz definiuje bankowoÊç elektronicznà jako nowoczesnà form´
realizacji us∏ug bankowych, pozwalajàcà na korzystanie z nich z dowolnego
miejsca na Êwiecie bez fizycznej potrzeby odwiedzenia placówki banku;
• podobnà definicj´ formu∏uje A. Janc dodajàc, ˝e wszystkie us∏ugi Êwiadczone przez bankomaty, czytniki cyfrowe oraz wszelkiego rodzaju us∏ugi
na telefon stanowià tzw. bankowoÊç elektronicznà. Istotnym wyró˝nikiem jest fakt, ˝e przy Êwiadczeniu wszystkich us∏ug kontakt pomi´dzy
bankiem a klientem odbywa si´ drogà elektronicznà, a nie w tradycyjnym oddziale banku;
• inne spojrzenie na temat e-bankingu prezentuje D. Korenik, wed∏ug której bankowoÊç elektroniczna oparta jest na pieniàdzu elektronicznym,
zaÊ sam pieniàdz elektroniczny okreÊla jako zespó∏ Êrodków techniczno-informatycznych, magnetycznych, elektronicznych i teletransmisji, pozwalajàcych na obrót pieni´˝ny bez noÊnika papierowego i zak∏adajàcy trójstronne zwiàzki mi´dzy bankiem, handlem i konsumentami, mieszczàcy
si´ w ogólnym procesie komputeryzacji stosunków finansowych, jaki roz-

5

M. Macierzyƒski, Istota i poj´cie bankowoÊci inetrnetowej.
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wija si´ na Êwiecie od lat 70. W za∏o˝eniu tym zaw´˝a si´ jednak bankowoÊç elektroniczna jedynie do obr´bu dokonywania p∏atnoÊci przy zawieraniu transakcji w handlu elektronicznym;
• jedna z cz´Êciej cytowanych w polskiej literaturze definicji bankowoÊci
elektronicznej okreÊla jà jako wszelkie rozwiàzania biznesowe i technologiczne, umo˝liwiajàce interakcj´ banku i jego klientów przez urzàdzenia
techniczne przekazujàce dane kana∏ami elektronicznymi m.in.: SMS, telefony z obs∏ugà WAP, call-center oraz internetu, przy jednoczesnej integracji takiego kana∏u wymiany us∏ug i informacji w strukturze organizacyjnej i technologicznej banku. Definicja ta okreÊla trzy charakterystyczne
cechy bankowoÊci elektronicznej:
– jej g∏ównym i najwa˝niejszym wyró˝nikiem jest stosowanie elektroniki,
– stanowi integralnà cz´Êç banku,
– jest platformà pozwalajàcà na ∏atwy kontakt klienta z bankiem;
• Natomiast Rada BankowoÊci Elektronicznej zdefiniowa∏a bankowoÊç elektronicznà jako form´ us∏ug oferowanych przez niektóre banki, polegajàcà
na umo˝liwieniu klientowi dost´pu do jego rachunku za poÊrednictwem
komputera (bàdê innego urzàdzenia np. bankomatu, telefonu) i ∏àcza
telekomunikacyjnego (np. linii telefonicznej). W zale˝noÊci od banku i wykorzystywanego oprogramowania, mo˝e ona pozwalaç jedynie na bierny wglàd
w stan konta i ewentualne uzyskanie informacji ogólnych na temat us∏ug
banku, bàdê równie˝ na aktywne dokonywanie takich operacji na rachunkach, jak: przelewy, zak∏adanie lokat czy zamawiane czeków.
BankowoÊç internetowa jest jednym z kana∏ów bankowoÊci elektronicznej6.
OkreÊlenie poj´cia bankowoÊci internetowej jest bardzo wa˝ne, gdy˝ mo˝na si´
spodziewaç, ˝e w niedalekiej przysz∏oÊci, stanie si´ ona nieodzownym elementem
funkcjonowania firm i instytucji7.
Istnieje wiele definicji poj´cia bankowoÊci internetowej w pracach ró˝nych
autorów8. Wed∏ug P. M∏ynika9 bankowoÊç internetowa polega na przeprowadzaniu
us∏ug i transakcji bankowych z wykorzystaniem sieci Internet. Witryna internetowa banku umo˝liwia dokonywanie on-line ró˝norodnych operacji na rachunku.
Do korzystania z zalet e-bankowoÊci potrzebny jest komputer, zainstalowana na
nim przeglàdarka WWW oraz dost´p do sieci Internet.

6
7
8

9

www.ebanki.pl.
M. Macierzyƒski, Istota..., op. cit.
M. Aladwani Adel, Online banking: a field study of drivers, development challenges, and expectations, „International Journal of Information Management”, Nr 21 (2004), s. 213–225.
P. M∏ynik, Javatech systemy bankowoÊci internetowej, internet banking, mobile banking.
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4. Fazy rozwoju bankowoÊci internetowej
BankowoÊç internetowa wzbudza zainteresowanie coraz szerszych kr´gów nie
tylko wÊród potencjalnych klientów, lecz tak˝e wÊród ekonomistów. W literaturze
wyró˝nia si´ cztery podstawowe fazy rozwoju us∏ug bankowych w sieci Internet,
które odzwierciedlajà najwa˝niejsze etapy wykorzystania elektronicznych kana∏ów
dystrybucji do dzia∏alnoÊci operacyjnej banków.

4.1. Faza pierwsza – Internet jako narz´dzie marketingu
Pierwszy etap tworzenia e-bankingu obejmuje marketing i promocj´. Kluczowym
elementem i istotà tej fazy jest dostarczenie klientowi jak najwi´kszej liczby u˝ytecznych informacji o dzia∏alnoÊci banku. Jest to faza obarczona najmniejszym
ryzykiem dla banku. Cz´sto traktowana jest jako okres nauki, poznawania internetu i klientów oraz zdobywania potrzebnego w póêniejszych okresach doÊwiadczenia. W wi´kszoÊci przypadków banki wykorzystujà istniejàce materia∏y promocyjne i przystosowujà je do potrzeb w∏asnej strony internetowej. Prezentacja
banku obejmuje zamieszczanie w serwisie podstawowych informacji o nim samym,
jego produktach i us∏ugach. Stworzenie witryny to dla banku niewielka inwestycja, a i koszty utrzymania sà równie˝ minimalne.
Zaanga˝owanie si´ w t´ faz´ dostarcza wiele mo˝liwoÊci zgromadzenia potrzebnej wiedzy o internecie oraz sygnalizuje dotychczasowym klientom wag´ tego nowego medium komunikacji. Pierwsza faza tworzenia serwisu internetowego banku sk∏ada si´ m.in. nast´pujàcych czynnoÊci i us∏ugi:
• prezentacja informacji o dzia∏alnoÊci banku oraz oferowanych produktach i us∏ugach,
• przedstawienie aktualnej mapy z oddzia∏ami oraz wykaz bankomatów
prezentowanego banku,
• kontakt z klientami za poÊrednictwem e-maila.
Pierwsza faza wdro˝eniowa przynosi dla danego banku korzyÊci w postaci
dystrybucji i upowszechniania informacji o banku, zarówno wÊród obecnych, jak
i przysz∏ych klientów. Bank wykorzystujàc Internet, promuje w∏asne produkty
i us∏ugi, rozszerzajàc tym samym znajomoÊç swojej oferty na coraz bardziej wymagajàcym rynku.

4.2. Faza druga – wprowadzenie interakcji z klientem
W drugiej fazie wdro˝eniowej zostajà wprowadzone pewne elementy interakcji
z klientem banku. Dochodzi w tym miejscu do komunikacji dwustronnej na linii
bank–klient oraz klient–bank. W tej fazie witryny internetowe banku przeobra˝ajà si´ w doÊç rozbudowane centra informacyjne. Umieszczone na stronie banku
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informacje bran˝owe majà pomóc klientom w sprawnym zarzàdzaniu w∏asnymi
finansami. W ramach tej fazy do podstawowych us∏ug zaliczamy:
• kalkulatory po˝yczek, które umo˝liwiajà obliczenie wysokoÊci rat sp∏acanego kredytu oraz wysokoÊci odsetek; kalkulatory umo˝liwiajàce obliczenie nagromadzonych odsetek, np.: od lokaty terminowej,
• artyku∏y i porady dla klienta, które u∏atwiajà planowanie finansów; zdarza si´ cz´sto, ˝e banki uruchamiajà us∏ug´ tzw. interaktywnych doradców; us∏uga ta polega na tym, ˝e klient okreÊla w∏asne wymagania dotyczàce us∏ugi, którà jest zainteresowany, a nast´pnie interaktywny doradca
proponuje konkretny produkt oferowany przez dany bank, np.:
– ró˝nego typu aplikacje, formularze wniosków on-line jak: o karty kredytowe, o przyznanie kredytu/lokaty, aplikacje pozwalajàce otworzyç konto w danym banku,
– sprawdzanie stanu konta on-line,
– wyszukiwarki.
G∏ówne korzyÊci dla banku b´dàce konsekwencjà drugiego etapu to:
• zbudowanie wi´zi pomi´dzy klientem i bankiem, a tak˝e zach´cenie go
do ponownego odwiedzenia witryny internetowej banku,
• ograniczenie pracy papierkowej,
• obni˝enie kosztów przeprowadzanych transakcji.
Zasadniczà cechà, która odró˝nia omówionà powy˝ej faz´ od kolejnej, jest
brak Êcis∏ych powiàzaƒ pomi´dzy bankowym systemem zaplecza a witrynà internetowà. Nie istnieje tutaj wi´ê pomi´dzy us∏ugami wewn´trznego systemu przetwarzania a stronà internetowà banku.

4.3. Faza trzecia – pe∏ny zakres transakcji i us∏ug bankowych
Faza ta bardzo cz´sto nazywana jest „prawdziwà bankowoÊcià internetowà”,
gdy˝ w tej fazie bank udost´pnia swoim klientom pe∏en zakres us∏ug bankowych
przez sieç Internet. Do us∏ug tych mo˝emy zaliczyç m.in.:
• podglàd historii rachunku bankowego,
• sprawdzanie stanu salda rachunku,
• dokonywanie przelewów,
• zlecenia sta∏e,
• mo˝liwoÊç tworzenia lokat terminowych,
• wnioski o kredyty, w tym samochodowe i hipoteczne.
Ta faza tworzenia bankowoÊci internetowej jest o wiele bardziej skomplikowana w porównaniu z poprzednimi fazami, gdy˝ obejmuje pod∏àczenie wewn´trznych systemów banku do globalnej sieci Internet. Oznacza to, ˝e bank musi
zintegrowaç kana∏ elektroniczny (internetowy) z systemem zaplecza. Du˝ym wy-
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zwaniem dla ka˝dego banku jest odpowiednio skonfigurowany i niezawodny system zabezpieczeƒ, gwarantujàcy jego klientom ca∏kowità pewnoÊç przy dokonywaniu internetowych transferów oraz zarzàdzaniu w∏asnymi finansami. G∏ówne
cele rozbudowanego i wszechstronnego serwisu internetowego to:
• pozyskiwanie nowych klientów,
• utrzymanie swoich dotychczasowych, kluczowych klientów,
• kreowanie wizerunek rynkowy banku,
• redukowanie znaczàco koszty, co jest konsekwencjà przeprowadzania transakcji w internecie,
• mo˝liwoÊç uaktywnienia nowych us∏ug, których wykonanie w tradycyjnych warunkach jest niemo˝liwe, jak wirtualna karta p∏atnicza.

4.4. Faza czwarta – strategiczne wykorzystanie Internetu
Niewielu bankom udaje si´ wykorzystaç Internet w sposób ÊciÊle strategiczny.
Na tym etapie rozwoju systemów internetowych, banki adaptujà najnowsze rozwiàzania technologiczne, cz´sto rewolucjonizujàc dotychczasowe techniki kontaktu z klientami. Rozwój bankowoÊci on-line staje si´ priorytetem dla tych instytucji, natomiast nowy kana∏ dystrybucji elektronicznej (strona internetowa) zostaje
na trwa∏e w∏àczony w d∏ugofalowà strategi´ rozwoju banku. Do podstawowych
us∏ug oferowanych przez bank zaliczamy:
• analiz´ zyskownoÊci klientów,
• p∏acenie i podglàd on-line rachunków,
• indywidualizacj´ oferty na podstawie profili poszczególnych klientów; w tym
przypadku istotnà rol´ odgrywajà rozwiàzania typu CRM (Customer Relationship Management), które pozwalajà na rozbudow´ bardzo skomplikowanych baz danych o klientach; umo˝liwia to z kolei tworzenie najbardziej zaawansowanych segmentacji u˝ytkowników serwisu internetowego;
dzi´ki temu bank zatrzymuje swoich klientów, a tak˝e wzmacnia ich lojalnoÊç,
• nowe, kompleksowe us∏ugi i produkty bankowe, nieosiàgalne w poprzednim modelu bankowoÊci tradycyjnej, np.: rozwiàzania EBPP (elektroniczne
systemy fakturowania).
Z komputerowo zintegrowanej bankowoÊci internetowej, czyli fazy czwartej, wynikajà nast´pujàce korzyÊci dla banku:
• nowe mo˝liwoÊç osiàgania zysku,
• mo˝liwoÊç zwi´kszenia w∏asnego udzia∏u na trudnym rynku,
• bogatszy wachlarz us∏ug i produktów,
• bardziej kompleksowa integracja systemów.
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Jednak dla wi´kszoÊci banków faza tworzenia systemów bankowoÊci internetowej jest aktualnie niemo˝liwa do osiàgni´cia i pozostaje tylko wizjà przysz∏oÊci. Mo˝liwe jest, ˝e ju˝ w najbli˝szym czasie na tym w∏aÊnie polu rozegra si´
rywalizacja o klienta.

5. Rodzaje bankowoÊci internetowej
Banki, które oferujà serwisy internetowe, dzielà si´ na dwie zasadnicze grupy:
1) banki istniejàce fizycznie i posiadajàce sieci tradycyjnych oddzia∏ów,
które dodatkowo tworzà rozwiàzania oparte na stronach WWW oraz
oferujà swoje us∏ugi przez internet; dla takich instytucji serwisy internetowe sà alternatywnymi kana∏ami dystrybucji us∏ug i produktów bankowych; jednak w przysz∏oÊci b´dà traktowane jako priorytetowe i stanà si´ kana∏ami dominujàcymi; banki tego typu dominujà na dzisiejszym
rynku, stosujàc wielokana∏owà strategi´ dystrybucji, w której dost´p do
konta przez Internet jest jednym ze sposobów zarzàdzania rachunkiem
bankowym,
2) banki wirtualne, czyli banki tylko i wy∏àcznie internetowe, nie posiadajàce tradycyjnych placówek; tego typu oferujà zdalny dost´p do konta,
bez mo˝liwoÊci osobistej wizyty w tradycyjnym oddziale bankowym;
z uwagi na ten fakt brak tutaj bezpoÊredniego kontaktu klienta z pracownikami banku; praca tego rodzaju banku wspomagana jest tak˝e przez
telefoniczne kana∏y dystrybucji oraz sieç bankomatów, zapewniajàcà dost´p do gotówki10; wirtualny bank funkcjonuje tylko i wy∏àcznie w internecie; jego dzia∏alnoÊç integruje trzy zasadnicze koncepcje:
• korzystanie z wysoko rozwini´tych technologii informacyjnych, komunikacyjnych i informatycznych,
• zmiana miejsca spotkaƒ klientów z bankiem; marmurowe oddzia∏y bankowe zosta∏y zastàpione globalnà siecià Internet; klient odwiedza
bank w jego wirtualnej placówce i tam zarzàdza w∏asnymi zasobami
finansowymi,
• ukierunkowanie organizacji banku na optymalne wspieranie klienta.

10

Poj´cie wirtualnej bankowoÊci oznacza realizacj´ us∏ug bankowych wy∏àcznie lub w du˝ym zakresie przez globalne sieci komputerowe zw∏aszcza Internet.
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6. Banki elektroniczne w Polsce
PopularnoÊç wirtualnych (elektronicznych) banków w Polsce zawdzi´czamy w du˝ej
mierze pionierskiej, rewolucyjnej ofercie produktowo-cenowej mBanku, umiej´tnie i wyraênie przy tym promowanej. Dzia∏ajàc pod has∏ami reklamowymi, takimi
jak: „konkurencja wysiada na stacji oprocentowanie” czy „kolejki u konkurencji
sà Êmiechu warte”, b∏yskawicznie trafi∏y do konsumenta, któremu z dnia na
dzieƒ kazano p∏aciç coraz wi´ksze prowizje i op∏aty za korzystanie z podstawowych
us∏ug bankowych11.
W Polsce, jako pierwsze banki wirtualne zacz´∏y funkcjonowaç:
1) mBank,
2) Volkswagen Bank Direct,
3) Inteligo.
mBank zosta∏ utworzony 27 listopada 2000 roku z inicjatywy BRE Banku.
Jest doskona∏ym przyk∏adem banku stricte wirtualnego i jednego z najwi´kszych
tego typu w Polsce. Ju˝ w lutym 2004 roku liczba prowadzonych przez mBank
rachunków wynios∏a ponad 536 tysi´cy, a ich w∏aÊcicielami by∏o 461 tysi´cy osób
i mikroprzedsi´biorstw12. MBank, w ciàgu pierwszego miesiàca swojej dzia∏alnoÊci uzyska∏ 20% udzia∏ów na rynku bankowych us∏ug internetowych. W krótkim
czasie przekona∏ do siebie ponad 15 tysi´cy osób, natomiast po roku swojej dzia∏alnoÊci zosta∏ liderem, osiàgajàc ponad 30% udzia∏u w rynku.
DoÊç intensywnie ros∏a tak˝e wielkoÊç depozytów, wynoszàca po 62 dniach
funkcjonowania a˝ 100 milionów z∏otych13. Wielkim sukcesem banku okaza∏a si´
koncepcja postawienia na dwa niezwykle proste produkty, czyli konto osobiste
ROR oraz lokat´ a’vista. Znaczàcà rol´ w pozyskiwaniu nowych klientów odegra∏a te˝ reklama oraz premie w postaci iBooka bàdê iMaca dla tych u˝ytkowników
banku, którym uda∏o si´ namówiç 30 nowych osób do zdeponowania w mBanku
po 500 z∏.
mBank stara si´ byç przewidujàcym w stosunku do potrzeb rynku i odpowiadaç na nie, zanim si´ pojawià. Z uwagi na to, w sposób ciàg∏y udoskonala
i rozbudowuje w∏asnà ofert´, bioràc pod uwag´ m.in. opinie u˝ytkowników, którzy
mogà wypowiadaç si´ na zamieszczonym na stronie forum dyskusyjnym. W paêdzierniku 2002 roku wprowadzono nowà us∏ug´ mTransfer, która umo˝liwia∏a
realizowanie p∏atnoÊci za zakupy dokonywane w sklepach internetowych bez podawania numeru karty kredytowej czy wpisywania takich danych, jak numer rachunku odbiorcy i kwota przelewu. Klient dokonywa∏ tylko przelewu z rachunku
11
12
13

A. Kowalczyk, Z∏owiç wirtualnego klienta, „Bank” 2003, Nr 4, s. 6.
www.bankowy.wp.pl, Rosnà depozyty w mBanku, z dn. 28.02.2004.
A. Czajkowska, W stron´ e-banków, grudzieƒ 2004, strona internetowa www-mag.com.pl.
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w mBanku na rachunek sklepu internetowego14. Od stycznia 2003 roku mBank
zaoferowa∏ równie˝ swoim klientom mo˝liwoÊç inwestowania w fundusze inwestycyjne. Obecnie mBank jest liderem bankowoÊci internetowej w Polsce zarówno pod wzgl´dem liczby klientów, liczby rachunków, iloÊci zgromadzonych depozytów, jak i po wzgl´dem dynamiki ich wzrostu15.
Volkswagen Bank Direct rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç 2 kwietnia 2001
roku i cz´sto jest nazywany wirtualnym ramieniem Volkswagen Bank Polska.
W marcu 2003 roku Volkswagen Bank Direct wprowadzi∏ do swojej oferty dwie
nowe us∏ugi. Pierwsza z nich to BIZNESbanking, która jest rozwiàzaniem klasy
corporate banking. System ten umo˝liwia dost´p do rachunku za pomocà sieci
internetowej oraz pozwala m.in. na zarzàdzanie wieloma operacjami jednoczeÊnie,
elastycznà konfiguracj´ uprawnieƒ dla poszczególnych pracowników czy integracj´
z dowolnym systemem ksi´gowo-finansowym, który funkcjonuje w firmie. Druga
us∏uga umo˝liwia aktywne inwestowanie na rynku funduszy inwestycyjnych.
Inteligo powsta∏o w maju 2001 roku. Bank by∏ wspólnym przedsi´wzi´ciem Inteligo Finacial Services oraz niemieckiego banku Bankgesellschaft Berlin
AG. Po pierwszym miesiàcu pracy Inteligo pozyska∏ ju˝ 7,5 tysiàca klientów,
a dynamika rozwoju by∏a podobna jak u konkurencyjnego mBanku. W marcu 2004
roku Inteligo posiada∏ ponad 260 tysi´cy klientów, którzy zdeponowali na swoich rachunkach ponad 600 milionów z∏otych16.
Wa˝nym wydarzeniem dla funkcjonowania banku w przysz∏oÊci, by∏o jego
przej´cie we wrzeÊniu 2002 roku przez najwi´kszy polski bank PKO BP. Oczywiste korzyÊci wynikajàce z tego przej´cia dla klientów banku to przede wszystkim
dost´p do prawie 1600 bankomatów PKO BP oraz do wi´kszej liczby produktów
(szeroka oferta kredytowa, karty p∏atnicze). Poprawie uleg∏ te˝ wizerunek konta
Inteligo i jego zabezpieczenia.
Oprócz standardowych produktów i us∏ug w ofercie banku znalaz∏y si´ te˝
takie us∏ugi, jak funkcja EmailMoney, która jest dost´pna tylko w Inteligo. Funkcja ta umo˝liwia dokonywanie przelewu pieni´dzy za pomocà poczty elektronicznej. Do przeprowadzenia transakcji nie jest potrzebny numeru rachunku odbiorcy przelewu tylko wystarczy znaç adres e-mail osoby, której chcemy przelaç gotówk´.
Mo˝na tego dokonaç, korzystajàc z serwisu WWW lub WAP Inteligo. Zupe∏nie
nowym rozwiàzaniem jest równie˝ funkcja umo˝liwiajàca przesy∏anie na numer
faksu potwierdzenia o zrealizowanych transakcjach.

14

15
16

K. Kozerski, Kolejne mo˝liwoÊci mTransferu z dnia 5.10.2002, strona internetowa www.internetstandart.pl.
www.mBank.pl – raporty roczne za 2004.
www.bankowy.wp.pl z dnia 13.03.2004.
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W 2005 roku System Zarzàdzania JakoÊcià stosowany przez Inteligo Financial Services S.A. otrzyma∏ certyfikat zgodnoÊci z normà PN-EN ISO 9001:2001
przyznawany przez Zak∏ad Systemów JakoÊci i Zarzàdzania w Warszawie. Otrzymany certyfikat jest dowodem na to, ˝e procesy: projektowania i rozwoju oprogramowania, wdra˝anie i instalowanie zmian, a tak˝e utrzymywanie systemów,
sà systematycznie doskonalone i dzia∏ajà skutecznie, efektywnie oraz zgodnie z najwy˝szymi Êwiatowymi standardami jakoÊci17.

7. Podsumowanie
BankowoÊç elektroniczna w Polsce jeszcze kilka lat temu stanowi∏a kosztowny
przywilej dla klientów sektora bankowego. Instytucje finansowe skupione by∏y
na kreowaniu swojego nowoczesnego wizerunku, nie zaÊ na polepszeniu relacji:
bank–klient. Sztywny system bankowoÊci elektronicznej, a w szczególnoÊci internetowej, nie by∏ zorientowany na potrzeby klienta. Sytuacja zmieni∏a si´ dopiero
w 2000 roku, kiedy na rynku zaczà∏ funkcjonowaç mBank, który sta∏ si´ innowatorem nowoczesnej koncepcji banku, skupiajàcego si´ na potrzebach klientów.
W Êlad za nim podà˝y∏y inne banki.
Zaprezentowane w opracowaniu etapy ewolucji bankowoÊci elektronicznej
ze szczególnym uwzgl´dnieniem bankowoÊci internetowej pozwoli∏y na sformu∏owanie ich zalet oraz wad, co by∏o celem i g∏ównà tezà pracy.
Do g∏ównych zalet bankowoÊci elektronicznej zaliczamy:
• dost´p do rachunku bez przerwy przez 24 godziny na dob´ przez Internet, telefon, SMS, WAP,
• wysokie oprocentowanie z pe∏nà dost´pnoÊcià Êrodków,
• brak op∏at lub minimalne op∏aty za prowadzenie rachunku,
• tanie lub ca∏kowicie darmowe przelewy,
• bezp∏atne wyp∏aty gotówki z sieci bankomatów,
• szybkoÊç i ∏atwoÊç dokonywania transakcji,
• oszcz´dnoÊç czasu (nie trzeba staç w kolejkach),
• za jednym klikni´ciem wglàd w histori´ operacji na rachunku z wyszczególnieniem np. daty i miejsca.
Pomimo tylu zalet ten rodzaj bankowoÊci, wed∏ug pewnej grupy klientów,
ma równie˝ wady. Przede wszystkim brakuje bezpoÊredniego kontaktu z przedstawicielem danej placówki bankowej. Niektórzy klienci bardziej cenià sobie bezpoÊrednià rozmow´ z pracownikiem banku ni˝ mo˝liwoÊç zaoszcz´dzenia czasu
stania w kolejkach. Ponadto czasami pojawiajà si´ pewne wàtpliwoÊci czy proble17

www.pko.pl z dnia 07.01.2005.
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my w okreÊlonej kwestii, np. pobrania odsetek lub dodatkowych op∏at. W takich
sytuacjach niektórzy klienci wolà uzyskaç wyjaÊnienia w bezpoÊredniej rozmowie
z kompetentnym pracownikiem banku.
Cz´Êç klientów równie˝ wyra˝a swoje obawy o bezpieczeƒstwo transakcji
dokonywanych za pomocà urzàdzeƒ elektronicznych. Mimo licznych zabezpieczeƒ dokonywanych przez banki, nie sà oni tak w pe∏ni przekonani o ca∏kowitym bezpieczeƒstwie dokonywanych przelewów czy op∏at. Istnieje poglàd, ˝e w dzisiejszych czasach ka˝de zabezpieczenie i kod mo˝na pr´dzej czy póêniej z∏amaç
czy te˝ rozszyfrowaç. Jednak jest to poglàd doÊç wyimaginowany. Obecnie banki
wirtualne (elektroniczne) oprócz zabezpieczeƒ dost´pu do systemów bankowych
(firewall), stosujà ró˝ne metody identyfikacji swoich klientów, np.: weryfikacja
podstawowa (login i has∏o), dodatkowe has∏a, podpis elektroniczny.
W Polsce bankowoÊç elektroniczna rozwija si´ coraz szybciej. Wirtualne
rachunki z miesiàca na miesiàc stajà si´ coraz bardziej popularne, a banki internetowe rozwijajà si´ w bardzo szybkim tempie. Prawie ka˝dy liczàcy si´ na polskim rynku bank, umo˝liwia aktualnie swoim klientom przeprowadzanie wirtualnych transakcji on-line. Do czo∏ówki nale˝a takie banki, jak: mBank, Inetligo
(PKO BP), Citibank Handlowy, Raiffeisen BANK. W lutym 2004 roku ju˝ ponad
1,7 miliona Polaków posiada∏o internetowe konta bankowe. Jeszcze w paêdzierniku 2003 roku funkcjonowa∏o oko∏o 1 miliona takich rachunków.
Dyrektor generalny Zwiàzku Banków Polskich twierdzi, ˝e co drugi z∏oty
ulokowany w 2003 roku w bankach trafia na konta internetowe. Wed∏ug opinii
fachowców do koƒca 2005 roku liczba takich rachunków mia∏a, co najmniej si´
podwoiç18. Wed∏ug analityków liczba u˝ytkowników bankowoÊci internetowej
w Polsce do koƒca 2005 roku si´gnie 2,5 milionów, a optymiÊci zak∏adajà, ˝e w 2007
roku prawie 60% ogó∏u spo∏eczeƒstwa polskiego bezie mog∏o korzystaç z Internetu. W tej sytuacji wartoÊç us∏ug internetowych przekroczy∏aby próg rentownoÊci i e-banki zacz´∏yby przynosiç zyski.
W 1999 roku powsta∏a koncepcja utworzenia w Polsce wspólnej sieci bankowoÊci elektronicznej. Utworzenie takiej sieci otworzy∏oby przed gospodarkà
Polski mo˝liwoÊç prowadzenia interesów w nowoczesny sposób, przybli˝y∏oby
nas do krajów wysoko rozwini´tych, umo˝liwiajàc w ten sposób rodzimym przedsi´biorstwom swobodne i tanie wejÊcie na ich rynki. OtwartoÊç tworzonego systemu pozwoli∏aby na nieskomplikowane po∏àczenie instytucji finansowych, firm
o zasi´gu mi´dzynarodowym, supermarketów, producentów czy konsumentów w jeden organizm. Fakt, ˝e wyzwanie to podj´∏o Êrodowisko bankowe, daje poczucie
bezpieczeƒstwa dla jego u˝ytkowników i szans´ sukcesu oraz wymusi∏o rozwój
18

Na podstawie opinii specjalistów z Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà, grudzieƒ 2004.
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zupe∏nie nowych us∏ug i transakcji bankowych. Dzieje si´ tak z tego powodu, ˝e
rozwój jednego z elementów bankowoÊci internetowej pobudza rozwój innych us∏ug
na zasadzie „efektu naÊladownictwa”19. Jednak do chwili obecnej koncepcja ta
nie zosta∏a w pe∏ni zrealizowana.
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