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OD KOMITETU REDAKCYJNEGO I RADY PROGRAMOWEJ

Prezentowany zeszyt naukowy Nr 68 z serii „Studia i Prace Kolegium Za-
rzàdzania i Finansów” Szko∏y G∏ównej Handlowej sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci.
W pierwszej przedstawiono wyniki badaƒ, studiów porównawczych i analiz prze-
prowadzonych przez pracowników naukowych Kolegium Zarzàdzania i Finansów
SGH oraz wspó∏pracujàcych oÊrodków. Natomiast na cz´Êç drugà sk∏adajà si´ pu-
blikacje uczestników seminariów doktorskich, realizowanych w ramach Kole-
gium oraz cz∏onków Studenckiego Ko∏a Naukowego dzia∏ajàcego przy Katedrze
Rynków Kapita∏owych. Wszystkie opublikowane opracowania uzyska∏y pozytyw-
ne recenzje, w których wysoko oceniono aktualnoÊç i du˝e znaczenie poruszanej
problematyki, zarówno dla nauki, jak i praktyki gospodarczej.

Pierwszà cz´Êç zeszytu otwiera publikacja autorstwa dr M. Zygierewicza,
w której przeanalizowano kszta∏t regulacji Unii Europejskiej, zwiàzanych ze sto-
sowaniem podatku od wartoÊci dodanej w dzia∏alnoÊci bankowej. Autor skoncen-
trowa∏ swojà uwag´ na trzech zasadniczych aspektach tego zagadnienia, tj. za-
kresie us∏ug zwolnionych z podatku od wartoÊci dodanej, dopuszczalnych metodach
dokonywania odliczeƒ podatku naliczonego oraz mo˝liwoÊci stosowanego wspól-
nego rozliczenia podatku przez grup´ podatników powiàzanych finansowo, kapi-
ta∏owo i organizacyjnie.

Analiza komparatywna paƒstw Unii Europejskiej jest podstawà badaƒ prof.
SGH dr hab. A. Skowronek-Mielczarek oraz mgr K. Bachnik. Autorki dokonujà
porównania potencja∏u i stopnia rozwoju sektora przedsi´biorstw dzia∏ajàcych
w Hiszpanii i w Polsce. Wskazujà przy tym na du˝e podobieƒstwa pomi´dzy ty-
mi krajami pod wzgl´dem liczby funkcjonujàcych przedsi´biorstw i ich struktu-
ry podmiotowej. Do podstawowych ró˝nic, na korzyÊç sektora przedsi´biorstw



w Hiszpanii, Autorki zaliczy∏y m.in. takie czynniki, jak dynamik´ zatrudnienia,
miesi´czne koszty pracy, wielkoÊç obrotów oraz poziom rentownoÊci.

W publikacji prof. SGH dr hab. in˝. S. Doroszewicza oraz mgr E. Listo-
padzkiej przedstawiono stosowane w praktyce gospodarczej metody klasyfikacji
kosztów jakoÊci w przedsi´biorstwie. PodkreÊlono przy tym znaczenie analizy kosz-
tów jakoÊci jako wa˝nego instrumentu zarzàdzania jakoÊcià w przedsi´biorstwie.
Autorzy szczególnà uwag´ poÊwi´cili przedstawieniu analizy z wykorzystaniem
systematyki kosztów z∏ej jakoÊci zaproponowanej przez Harringtona.

Z kolei w publikacji dr B. Mierzejewskiej przedstawiono charakterystycz-
ne cechy dzia∏alnoÊci organizacji funkcjonujàcych w oparciu o model open source
w konfrontacji z dotychczas stosowanymi koncepcjami zarzàdzania. Autorka
okreÊla g∏ówne za∏o˝enia tego innowacyjnego modelu biznesowego, a tak˝e ana-
lizuje korzyÊci, jakie organizacje odnoszà w wyniku wdro˝enia modelu zarzàdzania
open source do praktyki gospodarczej.

Natomiast dr K. Borowski i mgr M. Rot podj´li w swojej publikacji kwe-
sti´ okreÊlenia uwarunkowaƒ i form zastosowaƒ instrumentów pochodnych na
gie∏dach energii elektrycznej. Autorzy podkreÊlili du˝à ró˝norodnoÊç instrumen-
tów pochodnych na rynkach energii elektrycznej, koncentrujàc rozwa˝ania na
zasadach konstruowania strategii zabezpieczajàcych przed ryzykiem zmiany cen.

Cz´Êç pierwszà zeszytu koƒczy publikacja autorstwa dr K. Borowskiego
i mgr Sz. Grabowskiego, w której poruszono zagadnienie implementacji sztucz-
nych sieci neuronowych dla analizy zale˝noÊci mi´dzy rynkowych. W artykule
zosta∏ zaprezentowany empiryczny model sztucznej sieci neuronowej, prognozu-
jàcy dzienne wartoÊci Warszawskiego Indeksu Gie∏dowego, w celu weryfikacji hi-
potezy o mo˝liwoÊci wykorzystania relatywnie trafnych prognoz uzyskanych za
pomocà sztucznych sieci neuronowych do budowy rentownego systemu transak-
cyjnego.

W drugiej cz´Êci niniejszego zeszytu Autorzy publikacji poruszajà szerokie
spektrum zagadnieƒ z zakresu finansów i zarzàdzania. W otwierajàcym t´ cz´Êç
zeszytu opracowaniu J. Matulka, K. Kulczycki i T. Jacygrad (cz∏onkowie Stu-
denckiego Ko∏a Naukowego „Klub Inwestora”) dokonujà wszechstronnej analizy
aktualnej oferty banków w Polsce skierowanych do studentów. W oparciu o bo-
gate dane empiryczne Autorzy publikacji ocenili ofert´ bankowà pod wzgl´dem
stopnia realizacji wczeÊniej zdefiniowanych oczekiwaƒ tego segmentu klientów
w zakresie produktów bankowych i standardów ich Êwiadczenia. Uzyskane wnio-
ski zosta∏y skonfrontowane z zaprezentowanym w artykule kszta∏tem bankowej
obs∏ugi studentów na rozwini´tych rynkach finansowych, tj. Stanów Zjednoczo-
nych, Wlk. Brytanii i Niemiec.

Analiza instrumentów wspierajàcych eksport polskich przedsi´biorstw jest
przedmiotem analizy mgr M. Bur˝ackiej-Majcher. Autorka wskazuje, ˝e pomimo
stopniowego ograniczania autonomii polityki gospodarczej paƒstwa Unii Euro-



pejskiej, wcià˝ sà dost´pne narz´dzia aktywizujàce dzia∏alnoÊç eksportowà pol-
skich przedsi´biorstw. Narz´dzia te zosta∏y sklasyfikowane w dwóch grupach, tj.
jako finansowe i promocyjno-informacyjne. Jednak˝e, zdaniem Autorki, wcià˝
wyst´puje w Polsce zbyt niski poziom ich skutecznoÊci, co szczególnie jest wi-
doczne w przypadku instrumentów finansowych.

Natomiast mgr S. Uzdowski zaprezentowa∏ korzyÊci wynikajàce z imple-
mentacji strategii outsourcingu w dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw. W swojej publika-
cji Autor podjà∏ prób´ wyjaÊnienia wp∏ywu outsourcingu na maksymalizacj´ war-
toÊci dla akcjonariuszy oraz opisa∏ uwarunkowania sukcesu tej strategii.

Na podstawie studiów literatury przedmiotu mgr A. Kolodey prezentuje teo-
rie uzasadniajàce istnienie sektora non-profit. Wed∏ug Autorki êróde∏ powstania
sektora non-profit i potrzeb´ jego funkcjonowania mo˝na znaleêç zarówno w teo-
riach ekonomicznych, jak i w teoriach politycznych, które podkreÊlajà zawodnoÊç
rynku i paƒstwa w zaspakajaniu potrzeb spo∏ecznych.

Publikacja mgr I. Kuligowskiej poÊwi´cona jest projektom rozwoju regio-
nalnego w Anglii. Autorka analizuje to zagadnienie w dwóch wymiarach, tj.
transferu uprawnieƒ przez organ konstytucyjnie zwierzchni na rzecz wybiera-
nych organów szczebla ni˝szego oraz funkcji organów subcentralnych w zakre-
sie planowania rozwoju regionalnego.

W koƒczàcej niniejszy zeszyt publikacji mgr A. Królik przedstawia znacze-
nie i kierunki oddzia∏ywania uczelni wy˝szej na rozwój regionalnego oÊrodka miej-
skiego, w którym uczelnia jest zlokalizowana. Dla realizacji tak postawionego ce-
lu zaprezentowano znaczenie dzia∏alnoÊci Akademii Podlaskiej w Siedlcach w sferze
gospodarczej, kszta∏cenia i tworzenia kadr dla lokalnej gospodarki, naukowej i opi-
niotwórczej i kulturowej.

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

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

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

Podatek od wartoÊci dodanej w bankowoÊci
europejskiej

1. Wprowadzenie

W Bia∏ej Ksi´dze dotyczàcej polityki Unii Europejskiej w zakresie us∏ug finanso-
wych w latach 2005–2010 wskazuje si´ na g∏ówne cele Komisji Europejskiej. Za
najwa˝niejsze zadania w tym obszarze uznaje si´ wzmocnienie dzia∏aƒ na rzecz
stworzenia zintegrowanego, otwartego, konkurencyjnego i ekonomicznie efek-
tywnego, europejskiego rynku finansowego, usuwanie istniejàcych, nadal znaczà-
cych barier ograniczajàcych mo˝liwoÊci swobodnego Êwiadczenia us∏ug finanso-
wych w skali Unii Europejskiej po mo˝liwie najni˝szej cenie oraz wdra˝anie,
wzmacnianie i dostosowanie regulacji unijnych do potrzeb nowoczesnego rynku
finansowego1. Cele te sà zgodne z tzw. Strategià Lizboƒskà, przyj´tà wczeÊniej
przez Uni´ Europejskà.

WÊród ró˝norodnych przedsi´wzi´ç regulacyjnych, zaplanowanych przez Ko-
misj´ Europejskà w okresie najbli˝szych pi´ciu lat, znalaz∏y si´ tak˝e kwestie po-
datkowe. Jest przy tym rzeczà znamiennà, ˝e po pierwsze problematyka fiskal-
na zosta∏a potraktowana bardzo lakonicznie, a po wtóre wi´kszy nacisk zosta∏
po∏o˝y na kszta∏t regulacji dotyczàcych podatku od wartoÊci dodanej, a nie na
rozwiàzaniach stosowanych w podatku dochodowym od osób prawnych2. Taka gra-
dacja problematyki podatkowej mo˝e byç zaskakujàca, jeÊli wspomni si´, ˝e w Unii
Europejskiej mamy do czynienia ze znacznie wi´kszym zakresem ujednolicenia
rozwiàzaƒ fiskalnych w obszarze podatku od wartoÊci dodanej ni˝ w podatku do-
chodowym. O ile w odniesieniu do podatku o charakterze poÊrednim istniejà dyrek-
tywy Unii Europejskiej, okreÊlajàce przynajmniej podstawowe, wspólne zasady sto-
sowania podatku od wartoÊci dodanej, o tyle w przypadku podatku dochodowego
wspólne uregulowania unijne majà obecnie charakter bardziej incydentalny ni˝
systemowy. Wydawa∏oby si´ zatem, ˝e w zakresie podatku dochodowego istnieje
szerszy zakres mo˝liwoÊci potencjalnej ingerencji regulatora unijnego. Jednak
prawdopodobnie na skutek rozbie˝noÊci interesów poszczególnych krajów cz∏on-

1 Financial Services Policy 2005–2010. White Paper, European Commission, Bruxelles 2005, s. 3.
2 Ibidem, s. 8.



kowskich Unii Europejskiej problem podatku dochodowego zosta∏ na tym etapie
pomini´ty, chocia˝ pewne prace robocze sà aktualnie czynione w tym obszarze.

Z drugiej jednak strony obowiàzujàce regulacje unijne dotyczàce podatku
od towarów i us∏ug tylko pozornie wydajà si´ kszta∏towaç jednolità polityk´ po-
datkowà krajów cz∏onkowskich w tym zakresie. Dyrektywy unijne regulujà za-
sadniczo podstawowe obszary opodatkowania sprzeda˝y towarów i Êwiadczenia
us∏ug. Niemniej dyrektywy pozostawiajà nadal bardzo szeroki obszar kwestii nie-
rozstrzygni´tych w sposób jednolity. Takie mo˝liwoÊci regulowania na szczeblu
krajowym kwestii zasad stosowania podatku od wartoÊci dodanej wynikajà albo
z pozostawienia w dyrektywie fakultatywnej decyzji krajom cz∏onkowskim w okre-
Êlonych obszarach, albo z pomini´cia szczegó∏owych zagadnieƒ w ramach danej
problematyki w regulacjach unijnych.

Us∏ugi finansowe, Êwiadczone przez instytucje bankowe sà generalnie zwol-
nione z podatku od wartoÊci dodanej. Jednak nie oznacza to, ˝e banki nie sà za-
interesowane kszta∏tem regulacji fiskalnych w tym zakresie. Sta∏e dà˝enie ban-
ków do podnoszenia efektywnoÊci swojego dzia∏ania powoduje, ˝e w ostatnich
latach instytucje bankowe zacz´∏y wi´kszà uwag´ przywiàzywaç do mo˝liwych
oszcz´dnoÊci tak˝e w odniesieniu do podatku od wartoÊci dodanej. Równie˝ ro-
snàcy zakres przedmiotowy dzia∏alnoÊci banków, a zw∏aszcza wprowadzanie no-
wych produktów bankowych, powoduje zainteresowanie podatkiem od wartoÊci
dodanej. Mogà bowiem powstawaç wàtpliwoÊci, czy nowe produkty bankowe mo-
gà korzystaç tak˝e ze zwolnienia przedmiotowego z podatku. Najwa˝niejsza re-
gulacja unijna w zakresie podatku od wartoÊci dodanej by∏a tworzona blisko 30
lat temu, kiedy zakres i sposób Êwiadczenia us∏ug przez banki istotnie ró˝ni∏ si´
od rozwiàzaƒ stosowanych wspó∏czeÊnie.

Praktyka ostatnich lat wskazuje, ˝e zwi´kszone zainteresowanie banków
podatkiem zosta∏o spowodowane istnieniem znaczàcych ró˝nic w stosowaniu te-
go instrumentu w poszczególnych krajach cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Roz-
bie˝noÊci dotyczà zasadniczych obszarów stosowania podatku w odniesieniu do
instytucji bankowych, przy czym za fundamentalne uznaje si´ trzy z nich:

1) zakres zwolnienia przedmiotowego us∏ug bankowych z podatku,
2) zasady odliczenia podatku naliczonego, zwiàzanego z zakupami na po-

trzeby prowadzonej dzia∏alnoÊci przez banki,
3) mo˝liwoÊç stosowania wspólnego rozliczenia podatku w ramach grupy

podatkowej.
Utrzymywanie si´ istotnych ró˝nic w wymienionych kwestiach powoduje

negatywne konsekwencje dla banków, ale równie˝ utrudnia proces tworzenia jed-
nolitego rynku finansowego w Unii Europejskiej. Istnienie znacznych ró˝nic
w zasadach opodatkowania powoduje bowiem nierównoÊç konkurowania mi´dzy

12 Mariusz Zygierewicz



podmiotami majàcymi siedzib´ oraz inne miejsca Êwiadczenia us∏ug w ró˝nych
krajach cz∏onkowskich. Z tego powodu nale˝y przyjrzeç si´ najwa˝niejszym ró˝-
nicom w stosowaniu tego podatku, aby mo˝na by∏o w efekcie przedstawiç propo-
zycje zmian regulacyjnych w podatku od wartoÊci dodanej.

2. Zwolnienie przedmiotowe us∏ug finansowych z podatku

W odniesieniu do zakresu przedmiotowego stosowania zwolnienia z podatku fun-
damentalne znaczenie dla banków ma art. 13 B (d) szóstej dyrektywy Rady
z dnia 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów Paƒstw Cz∏onkow-
skich dotyczàcych podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartoÊci
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC), zwanej dalej
szóstà dyrektywà. Zgodnie z wymienionym artyku∏em paƒstwa cz∏onkowskie sto-
sujà zwolnienie do takich transakcji, jak:

1) udzielanie i negocjowanie kredytu oraz zarzàdzanie kredytem przez
kredytodawc´;

2) negocjacje lub wszelkie operacje w zakresie gwarancji kredytowych lub
jakiegokolwiek innego zabezpieczenia pieni´dzy oraz zarzàdzanie gwa-
rancjami kredytowymi przez kredytodawc´;

3) transakcje, w tym negocjacje, dotyczàce rachunków terminowych i bie-
˝àcych, p∏atnoÊci, przelewów, d∏ugów, czeków i innych zbywalnych in-
strumentów finansowych, z wy∏àczeniem inkasa, windykacji nale˝noÊci
i factoringu;

4) transakcje, w tym negocjacje, dotyczàce waluty, banknotów i monet u˝y-
wanych jako prawne Êrodki p∏atnicze, z wy∏àczeniem przedmiotów ko-
lekcjonerskich;

5) transakcje, w tym negocjacje, z wy∏àczeniem zarzàdzania i przechowy-
wania, których przedmiotem sà akcje, udzia∏y w spó∏kach i stowarzy-
szeniach, obligacje i inne papiery wartoÊciowe, z wy∏àczeniem dokumen-
tów ustanawiajàcych tytu∏ prawny do towarów oraz wymienionych
odr´bnie rodzajów papierów wartoÊciowych;

6) zarzàdzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi.
Przepisy dyrektywy zosta∏y nast´pnie implementowane do krajowych re-

gulacji podatkowych wszystkich paƒstw cz∏onkowskich, gdzie dodatkowo muszà
one zostaç osadzone w istniejàcym ju˝ krajowym systemie prawnym. W efekcie
te same poj´cia z dyrektywy mogà mieç i cz´sto majà nieco odmienne znaczenie
przy interpretowaniu krajowych przepisów podatkowych. Przyk∏adowo, w prawie
brytyjskim, w zakresie transakcji na papierach wartoÊciowych wy∏àczenie z opo-
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datkowania obejmuje expresis verbis równie˝ transakcje na prawach pochodnych
do papierów wartoÊciowych3. Takie wy∏àczenia nie zosta∏y natomiast jednoznacz-
nie zawarte m.in. w regulacjach niemieckich4 i polskich. Istnienie tej i podob-
nych ró˝nic tworzy miejsce do wykorzystywania niespójnoÊci interpretacyjnych
dyrektywy w poszczególnych krajach cz∏onkowskich.

Sama dyrektywa równie˝ nie zawiera definicji wielu poj´ç. W efekcie in-
stytucje finansowe zastanawiajà si´, jak nale˝y rozumieç, na przyk∏ad: zbywalne
instrumenty finansowe, windykacj´ nale˝noÊci i factoring, zarzàdzanie akcjami,
przechowywanie akcji czy te˝ zarzàdzanie specjalnymi funduszami inwestycyjny-
mi. Federacja Bankowa Unii Europejskiej wyda∏a nawet w 2004 roku wytyczne,
jak nale˝a∏oby interpretowaç zakres przedmiotowy us∏ug finansowych wy∏àczo-
nych z podatku5. Jednak dokument nie mo˝e mieç charakteru oficjalnej wyk∏ad-
ni obowiàzujàcej w krajach Unii Europejskiej. Wskazuje on tylko na skal´ trud-
noÊci w interpretowaniu zasad opodatkowania us∏ug finansowych podatkiem od
wartoÊci dodanej. Tak˝e w Polsce na gruncie analizy treÊci szóstej dyrektywy
oraz polskiej ustawy o podatku od towarów i us∏ug6 powstaje wiele wàtpliwoÊci
interpretacyjnych.

W efekcie, w aktualnej treÊci dyrektywy brakuje jednolitej i szeroko stoso-
wanej definicji us∏ug finansowych, która obejmowa∏a tak˝e stosunkowo nowo po-
wsta∏e produkty finansowe, jak instrumenty pochodne czy karty p∏atnicze. Ko-
lejnym przyk∏adem niejasnoÊci prawa podatkowego mo˝e byç tworzenie wspólnej
europejskiej platformy dla rozliczeƒ pieni´˝nych. Mimo kilku lat badaƒ nie uda∏o
si´ stwierdziç, czy dzia∏alnoÊç tej platformy b´dzie zwolniona z podatku czy te˝
us∏ugi platformy b´dà musia∏y byç obcià˝one podatkiem. WàtpliwoÊci podatkowe
wynikajà tak˝e ze stosowania systemu komunikacji mi´dzynarodowej SWIFT.
Wiele nowych, innowacyjnych przedsi´wzi´ç w sektorze bankowym nie zostaje
wdro˝onych m.in. na skutek niejasnoÊci dotyczàcych traktowania tych czynnoÊci
z punktu widzenia podatku od wartoÊci dodanej7. Ryzyko podatkowe staje si´
zbyt istotne z punktu widzenia rentownoÊci nowej inwestycji. Warto wspomnieç
tak˝e, ˝e wiele banków odczuwa wspó∏czeÊnie brak wyraênej regulacji prawnej,
która stanowi∏aby, i˝ us∏ugi finansowe sà zwolnione z podatku niezale˝nie od tego,
czy sà one realizowane w formie fizycznej czy te˝ w formie elektronicznej (e-ban-

14 Mariusz Zygierewicz

3 Value Added Tax Act 1994, art. 31, za∏àcznik 9, cz´Êç 5. The Stationery Office Limited, London.
4 Umsatzsteuergesetz (UStG) 26 November 1979, § 9 (1), Bundesgesetzblatt 1979.
5 Bacis principles governing the VAT exemptions for financial services. Concept manual, European

Banking Federation, Bruxelles 2004, www.fbe.be
6 Za∏àcznik Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz.U. Nr 54,

poz. 535 ze zm).
7 P. Battiau, Letter from Bruxelles. VAT in the Finance Sector, „The Tax Journal”, 28 November

2005, s. 12.



king, Internet banking). Istnieje zatem silna potrzeba podniesienia poziomu
pewnoÊci, ˝e dany typ us∏ugi podlega zwolnieniu lub opodatkowaniu podatkiem
od wartoÊci dodanej. Du˝a niepewnoÊç interpretacyjna mo˝e powodowaç, ˝e kwe-
stia wielkoÊci obcià˝enia mo˝e byç wtórna wobec ryzyka podatkowego, ponoszo-
nego przez banki w zwiàzku z nieprawid∏owà interpretacjà dyrektywy i regulacji
krajowych.

Wymienione wy˝ej zwolnienie us∏ug finansowych z podatku ma charakter
przedmiotowy. Jednak w niektórych krajach wprowadzane jest tak˝e ogranicze-
nie zwolnienia podatkowego o charakterze podmiotowym. Przyk∏adowo, we Fran-
cji zwolnienie ma zastosowanie wy∏àcznie w przypadku us∏ug finansowych, Êwiad-
czonych przez poÊredników finansowych. W tym kontekÊcie warto wspomnieç, ˝e
Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci dokona∏ wyk∏adni, zgodnie z którà zwol-
nienie podatkowe ma zastosowanie przy uwzgl´dnieniu specyfiki lub g∏ównego
przedmiotu dzia∏alnoÊci Êwiadczeniodawcy us∏ugi8.

Wprowadzenie ró˝nych ograniczeƒ o charakterze podmiotowym mo˝e do-
datkowo wp∏ywaç na warunki konkurencyjne Êwiadczenia us∏ug finansowych przez
ró˝ne podmioty w Unii Europejskiej. JednoczeÊnie w miar´ rozwoju us∏ug finan-
sowych, dla liberalizacji przepisów dotyczàcych podmiotów, które mogà Êwiadczyç
okreÊlone rodzaje us∏ug finansowych, potrzebna jest aktualizacja szóstej dyrek-
tywy w kierunku precyzyjnego okreÊlenia, czy zwolnienie ma zastosowanie tak-
˝e w przypadku Êwiadczenia identycznych us∏ug przez podmioty niefinansowe (np.
firmy telefonii komórkowej, firmy informatyczne)9.

Literalne brzmienie dyrektywy powoduje tak˝e, ˝e podatek od wartoÊci do-
danej hamuje proces specjalizacji. Z punktu widzenia rozliczania podatku niece-
lowe jest bowiem korzystanie z outsourcingu. W przypadku wykonywania tych
czynnoÊci przez bank samodzielnie koszty wynagrodzeƒ pracowniczych nie sà opo-
datkowane podatkiem od wartoÊci dodanej, natomiast w przypadku zakupu us∏ugi
poza bankiem do kosztów us∏ugi (obejmujàcego tak˝e koszt wynagrodzenia pra-
cowników dostawcy us∏ug) b´dzie naliczony podatek, który tylko w niewielkim
stopniu b´dzie móg∏ byç odliczony przez bank. Te negatywne konsekwencje do-
tyczà zarówno zakupu us∏ug o charakterze wspomagania dzia∏alnoÊci back-office
(np. us∏ug informatycznych, dostawy platformy dla rozliczeƒ), jak i poÊredników
wspomagajàcych proces sprzeda˝y produktów bankowych przez bank.

Odr´bnà kwestià jest stosowanie podatku od wartoÊci dodanej w transak-
cjach mi´dzyoddzia∏owych w tym samym banku. Generalnie przyjmuje si´, ˝e sà
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to transakcje nieobj´te tym podatkiem. Podatnikiem jest bowiem bank, a nie po-
szczególne oddzia∏y banku. Jednak dwa kraje spoÊród „starych” krajów Unii Eu-
ropejskiej (Grecja i Portugalia) stosujà obowiàzek opodatkowania tak˝e takich
czynnoÊci wewnàtrz banku10. Dodatkowo problem komplikuje si´, gdy mamy do
czynienia z us∏ugami mi´dzyoddzia∏owymi, wykonywanymi transgranicznie na
podstawie jednolitego paszportu bankowego. Z punktu widzenia tworzenia jedno-
litego rynku w Europie kwestia ta wymaga jednoznacznego wyjaÊnienia – najlepiej
w kierunku wy∏àczenia tych transakcji spod re˝imu podatku od wartoÊci dodanej.

W kontekÊcie zwolnienia z podatku od wartoÊci dodanej wielu us∏ug finan-
sowych szczególnie interesujàce jest doÊwiadczenie francuskie. Zgodnie z francu-
skim prawem przedsi´biorcy dzia∏ajàcy w tym kraju muszà ponosiç ci´˝ar spe-
cjalnego podatku od wynagrodzeƒ, jeÊli co najmniej 90% sprzeda˝y przedsi´biorcy
nie jest opodatkowana podatkiem od wartoÊci dodanej. W takiej sytuacji znajdu-
je si´ wi´kszoÊç francuskich banków. W podatku od wynagrodzeƒ rozmiary opo-
datkowania sà odwrotnie proporcjonalne do rozmiarów dzia∏alnoÊci przedsi´bior-
cy podlegajàcej opodatkowaniu podatkiem od wartoÊci dodanej. Przyk∏adowo,
jeÊli tylko 20% dzia∏alnoÊci podlega opodatkowaniu podatkiem od wartoÊci doda-
nej, to podstaw´ opodatkowania dla podatku od wynagrodzeƒ stanowi 80% war-
toÊci wynagrodzeƒ. Takie rozwiàzanie czyni francuski system bankowy jeszcze
bardziej niekonkurencyjnym w skali mi´dzynarodowej. Przyk∏ad podatku od wy-
nagrodzeƒ stanowi tak˝e dodatkowy argument uzasadniajàcy tez´, ˝e zwolnienie
z podatku od wartoÊci dodanej wcale nie musi byç korzystne dla podatnika11.

Dodatkowo, art. 13 C stwierdza, ˝e kraj cz∏onkowski mo˝e przyznaç podat-
nikowi prawo wyboru opodatkowania czynnoÊci m.in. w odniesieniu do us∏ug wy-
mienionych w art. 13 B (d), a ponadto ka˝dy kraj mo˝e wprowadziç ogranicze-
nia w zakresie prawa wyboru opodatkowania oraz okreÊliç szczegó∏owe warunki
korzystania z tego prawa. Z racji specyfiki podatku od wartoÊci dodanej wprowa-
dzenie przez kraj cz∏onkowski mo˝liwoÊci opodatkowania niektórych transakcji
bywa korzystne dla Êwiadczeniodawcy. W przypadku Êwiadczenia us∏ug opodat-
kowanych podatnik ma prawo odliczenia podatku naliczonego przy zakupie to-
warów i us∏ug wykorzystanych na potrzeby wykonania us∏ug obj´tych opodatko-
waniem. W konsekwencji opodatkowanie niektórych czynnoÊci mo˝e paradoksalnie
okazaç si´ mniej kosztowne dla podatnika, gdy˝ b´dzie on móg∏ odliczyç podatek
naliczony przy zakupach towarów i us∏ug, a saldo p∏aconego podatku w przypad-
ku czynnoÊci opodatkowanych (ró˝nica mi´dzy kwotà podatku nale˝nego a po-
datkiem naliczonym) mo˝e byç mniejsze ni˝ kwota podatku naliczonego, jakiej
bank nie mo˝e odzyskaç w przypadku Êwiadczenia us∏ug zwolnionych z podatku.
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SpoÊród krajów Unii Europejskiej cztery z nich wprowadzi∏y w swoich re-
gulacjach krajowych mo˝liwoÊç wyboru przez podatnika opodatkowania us∏ug fi-
nansowych. Sà to Austria, Belgia, Francja i Niemcy12. Jednak w niektórych
z tych krajów wspomniane prawo jest ograniczone przez stworzenie warunków
uprawniajàcych do naliczania podatku od wartoÊci dodanej od Êwiadczonych
us∏ug bankowych. Faktyczna ró˝norodnoÊç systemów podatku od wartoÊci dodanej
w zakresie rozmiarów zwolnieƒ z podatku tworzy zatem ró˝ne warunki konku-
rencyjne Êwiadczenia us∏ug finansowych w poszczególnych krajach Unii Europej-
skiej i zarazem stanowi istotnà wad´ dla tworzenia jednolitego rynku finansowe-
go Unii Europejskiej. Z tego wzgl´du zasadne by∏oby zrezygnowanie w szóstej
dyrektywie z mo˝liwoÊci zastosowania w regulacji krajowej prawa do wyboru
opodatkowania czynnoÊci bankowych, ewentualnie te˝ przyj´cie przeciwstawne-
go zapisu, który nakazywa∏by wszystkim krajom cz∏onkowskim wprowadzenie
w regulacjach krajowych prawa wyboru przez podatnika opodatkowania us∏ug
zwolnionych z podatku na ogólnych zasadach oraz zastosowanie ewentualnie
tych samych ograniczeƒ stosowania prawa do opodatkowania us∏ug finansowych.
Podatnicy we wszystkich krajach cz∏onkowskich powinni mieç takie samo prawo
wyboru opodatkowania us∏ug finansowych podatkiem od wartoÊci dodanej. Zwol-
nienie z podatku oznacza bowiem traktowanie banku jak finalnego konsumenta
towarów i us∏ug nabywanych przez instytucj´ bankowà dla celów prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, przerwanie systemu kolejnych faz rozliczenia podatku
od wartoÊci dodanej i kumulacj´ podatku naliczonego we wczeÊniejszych fazach.

3. Zasady odliczania podatku naliczonego w bankach

Drugim specyficznym obszarem zainteresowania instytucji bankowych w podatku
od wartoÊci dodanej sà przyj´te zasady odliczenia podatku naliczonego, zwiàzanego
z zakupami dokonanymi na potrzeby dzia∏alnoÊci banków. W racji du˝ego udzia∏u
us∏ug zwolnionych w ca∏oÊci us∏ug Êwiadczonych przez banki, kwestia odliczenia
podatku naliczonego nabiera szczególnego znaczenia. Generalnà zasadà podatku
od wartoÊci dodanej jest istnienie prawa podatnika do odliczenia podatku naliczo-
nego, jeÊli zakupy zwiàzane z tym podatkiem zosta∏y wykorzystane na potrzeby
sprzeda˝y towarów lub Êwiadczenia us∏ug opodatkowanych podatkiem nale˝nym.

W przypadku banków najcz´Êciej ma zastosowanie inna zasada, zgodnie
z którà w przypadku sprzeda˝y towarów i us∏ug zarówno opodatkowanych, jak
i zwolnionych z podatku od wartoÊci dodanej, jednoczeÊnie nie mo˝na dokonaç
wyraênego rozdzielenia zakupów s∏u˝àcych wy∏àcznie dzia∏alnoÊci opodatkowa-
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nej lub wy∏àcznie czynnoÊciom zwolnionym, a podatnikowi przys∏uguje prawo do
cz´Êciowego odliczenia podatku naliczonego. Odliczenie mo˝e nastàpiç w wyso-
koÊci proporcjonalnej do zakupów dokonanych dla potrzeb tej cz´Êci dzia∏alnoÊci
podatnika, która podlega opodatkowaniu podatkiem od wartoÊci dodanej. Stano-
wi o tym art. 17 ust. 5 szóstej dyrektywy.

Ta generalna zasada nie jest kwestionowana i wynika z generalnej logiki
nak∏adania tego podatku. Jednak w praktyce skala dopuszczalnych odliczeƒ mo-
˝e znaczàco ró˝niç si´ na skutek przyj´cia odmiennych metod wyliczenia propor-
cji sprzeda˝y opodatkowanej i zwolnionej. A w praktyce sposoby obliczeƒ mogà
wyraênie ró˝niç si´ od siebie.

Sama szósta dyrektywa wskazuje mo˝liwoÊci stosowania specyficznych me-
tod. W wymienionym ju˝ art. 17 ust. 5 jest bowiem mowa, i˝ Paƒstwa cz∏onkow-
skie mogà jednak˝e:

1) upowa˝niç podatnika do okreÊlenia osobnej cz´Êci dla ka˝dej dziedziny
prowadzonej dzia∏alnoÊci, pod warunkiem prowadzenia odr´bnej ewi-
dencji dla ka˝dej z tych dziedzin,

2) na∏o˝yç na podatnika obowiàzek okreÊlenia osobnej cz´Êci dla ka˝dej dzie-
dziny prowadzonej dzia∏alnoÊci i prowadzenia odr´bnej ewidencji dla ka˝-
dej z tych dziedzin,

3) upowa˝niç lub na∏o˝yç na podatnika obowiàzek dokonania odliczenia na
podstawie wykorzystania ca∏oÊci lub cz´Êci towarów i us∏ug,

4) upowa˝niç lub na∏o˝yç na podatnika obowiàzek dokonania odliczenia
zgodnie z zasadà wyra˝onà w pierwszym akapicie, w odniesieniu do
wszystkich towarów i us∏ug wykorzystywanych do wszystkich transak-
cji, o których mowa w tym akapicie,

5) wprowadziç przepis, zgodnie z którym, jeÊli podatek od wartoÊci doda-
nej niepodlegajàcy odliczeniu przez podatnika jest nieznaczny, wówczas
przyjmuje si´, ˝e podatek ten jest równy zeru.

Alternatywne metody liczenia wspó∏czynnika struktury sprzeda˝y sà do-
puszczalne w Belgii, na Cyprze, w Finlandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii,
Szwecji i w Wielkiej Brytanii. W praktyce stosowane sà ró˝ne podstawy wylicze-
nia proporcji dla celów ustalenia dopuszczalnych rozmiarów odliczenia podatku
naliczonego. Mogà to byç:

• podejÊcie sektorowe,
• stosunek iloÊci transakcji danego typu,
• liczba pracowników zaanga˝owanych przy poszczególnych rodzajach trans-

akcji,
• wartoÊç zaanga˝owanych aktywów (np. wielkoÊç powierzchni biurowej),
• ró˝ne wspó∏czynniki dla okreÊlonych typów dzia∏alnoÊci.
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W Portugalii przyj´to przy tym zapis, zgodnie z którym w∏adze skarbowe
mogà zobowiàzaç podatnika do zaprzestania stosowania specjalnych metod, jeÊli
ich u˝ycie prowadzi do znaczàcych zniekszta∏ceƒ wyników. Natomiast w Wielkiej
Brytanii mo˝liwe jest ustalanie zasad obliczania proporcji odliczenia podatku na-
liczonego, w wyniku porozumienia z w∏adzami skarbowymi. Zgodnie z brytyjskà
ustawà specjalne metody odliczenia mogà byç wykorzystywane, jeÊli podstawowy
sposób odliczenia podatku naliczonego nie przynosi sprawiedliwych wyników13.
Metody kalkulacji nie sà sprecyzowane w ustawie. Wymagana jest natomiast
analiza kosztów podatnika pod kàtem wp∏ywu na nià podatku od wartoÊci doda-
nej. Zwraca si´ przede wszystkim uwag´ na praktyczne mo˝liwoÊci wykorzysta-
nia istniejàcych danych. Stàd kryterium podzia∏u dzia∏alnoÊci banku brytyjskie-
go dla potrzeb VAT mo˝e byç np. iloÊç przeprowadzonych transakcji jako ewentualna
podstawa porozumienia podatnika z aparatem skarbowym.

W Danii zabronione by∏o do niedawna stosowanie odliczenia zgodnie z me-
todà rzeczywistego przeznaczenia nabytych towarów i us∏ug. Istnia∏ natomiast
system pozwalajàcy na odliczenie równowartoÊci 25% podatku nale˝nego, obli-
czonego przy sprzeda˝y towarów i us∏ug przez podatnika. Jednak ostatnio ten
system zosta∏ zmodyfikowany w kierunku dopuszczenia mo˝liwoÊci stosowania
zasady ustalania mar˝y brutto14.

W krajach, które nie stosujà specyficznych form odliczenia podatku nali-
czonego, przewa˝a opinia, ˝e nie ma dostatecznych podstaw dla odr´bnego trak-
towania us∏ug finansowych. W odniesieniu do braku stosowania podejÊcia sekto-
rowego w wielu krajach zwraca si´ uwag´, ˝e w przypadku banków trudno mówiç
o ró˝norodnych obszarach dzia∏ania tych instytucji, pozwalajàcych na wyró˝nie-
nie wyraênych obszarów dzia∏ania i wykorzystywanie wobec nich innych metod
odliczenia podatku. Bardziej w∏aÊciwe jest wskazywanie na komplementarne sek-
tory dzia∏ania, a nie na odmienne sektory dzia∏ania. Ta komplementarnoÊç prze-
jawia si´ w dà˝eniu do podnoszenia jakoÊci us∏ug finansowych, oferowanych
przez banki swoim klientom15.

Zawarcie w dyrektywie tak wielu mo˝liwoÊci zasad odliczeƒ podatku nali-
czonego i wykorzystanie ich przez niektóre z krajów Unii Europejskiej powodu-
je w praktyce powa˝ny problem. Po pierwsze, trudno jest analizowaç zró˝nico-
wane teksty regulacji krajowych, majàc na wzgl´dzie, ˝e tworzeniu ich powinien
by∏ przyÊwiecaç ten sam cel – zachowanie neutralnoÊci podatku od wartoÊci do-
danej.
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Po wtóre, odmienne rozwiàzania regulacyjne powodujà zaburzenia rów-
nych warunków konkurowania dla instytucji finansowych z ró˝nych krajów16.
Z tego powodu Federacja Bankowa Unii Europejskiej rekomendowa∏a przyj´cie
rozwiàzania, w którym ka˝dy kraj by∏by zobowiàzany do dopuszczenia mo˝liwo-
Êci stosowania przez podatników, enumeratywnie wymienionych metod odlicza-
nia podatku naliczonego (wg okreÊlenia proporcji dla ka˝dego sektora dzia∏alno-
Êci, faktycznego zu˝ycia towarów i us∏ug)17. Pozostawienie wyboru metody
odliczenia podatnikom spoÊród form dopuszczonych przez dyrektyw´ i powtórze-
nie tego rozwiàzania w tekstach krajowych gwarantowa∏oby równe warunki re-
gulacyjne konkurowania dla wszystkich banków dzia∏ajàcych na terenie Unii Eu-
ropejskiej.

Jednak nawet w przypadku stosowania podstawowej metody obliczania
cz´Êci podatku naliczonego, mo˝liwej do odliczenia przez banki, istnieje szereg
znaczàcych ró˝nic w sposobie interpretowania i stosowania tej metody. Generalnie,
zgodnie z art. 19 dyrektywy, cz´Êç podatku naliczonego podlegajàca odliczeniu
stanowi u∏amek, w którym:

• licznik jest ca∏kowità kwotà rocznego obrotu netto (czyli bez kwoty po-
datku nale˝nego) z tytu∏u transakcji, w zwiàzku z którymi podatek od
wartoÊci dodanej podlega odliczeniu,

• mianownik jest ca∏kowità kwotà rocznego obrotu netto (bez kwoty podat-
ku nale˝nego) z tytu∏u transakcji uwzgl´dnionych w liczniku oraz trans-
akcji, w zwiàzku z którymi podatek od wartoÊci dodanej nie podlega od-
liczeniu.

Innymi s∏owy, w sytuacji gdy podatnik nie jest w stanie wyodr´bniç ca∏oÊci
lub cz´Êci kwot podatku naliczonego, zwiàzanego z czynnoÊciami – generalnie
mówiàc – podlegajàcymi opodatkowaniu i zwolnionymi z podatku, wówczas mo˝e
on ustaliç kwot´ mo˝liwego odliczenia podatku naliczonego, na podstawie pro-
porcjonalnego przypisania ca∏ego podatku naliczonego podatnika do czynnoÊci,
w stosunku do których odliczenie przys∏uguje podatnikowi18.

Ta ogólna definicja zasad cz´Êciowego odliczenia tylko pozornie jest prosta
w przypadku instytucji finansowych. Kluczowà kwestià pozostaje zdefiniowanie,
co rozumie si´ pod poj´ciem obrotu w przypadku Êwiadczenia us∏ug finansowych.
Szósta dyrektywa nie rozstrzyga tej kwestii. Mówi ona jedynie o nieuwzgl´dnia-
niu przy ustalaniu obrotu wartoÊci us∏ug finansowych, jeÊli sà one wykonywane
sporadycznie.
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To zastrze˝enie nie odnosi si´ jednak do banków. Kwestia ustalenia wiel-
koÊci obrotu w bankach dla celów podatku od wartoÊci dodanej jest o wiele bar-
dziej z∏o˝ona ni˝ w przypadku sprzeda˝y towarów czy Êwiadczenia us∏ug mate-
rialnych. W przypadku poÊrednictwa finansowego przedmiotem obrotu jest pieniàdz.
Banki „kupujà” i „sprzedajà” pieniàdz. W zwiàzku z tym przy klasycznym za-
stosowaniu podatku od wartoÊci dodanej, kwota podatku nale˝nego powinna byç
ustalana przy udzielaniu kredytów i jednoczeÊnie banki powinny odliczaç poda-
tek naliczony przy przyjmowaniu depozytów. Jednak oba rodzaje czynnoÊci nie
stanowià zwyk∏ych transakcji kupna i sprzeda˝y, lecz sà us∏ugami Êwiadczonymi
klientom przez instytucje finansowe. W obu zatem przypadkach – udzielania
kredytów i przyjmowania depozytów – mamy do czynienia ze Êwiadczeniem us∏u-
gi i w efekcie z ewentualnym powstaniem podatku nale˝nego.

Sama czynnoÊç przyj´cia depozytu nie powoduje powstania podatku nali-
czonego w banku. Tym samym nast´puje kumulacja obcià˝enia instytucji banko-
wej podatkiem nale˝nym, z ograniczonymi mo˝liwoÊciami pomniejszenia go o po-
datek naliczony19. Wydaje si´ nawet, ˝e trudnoÊci zwiàzane z rozwiàzaniem
problemu podatku nale˝nego i stosunkowo niewielkiego podatku naliczonego le-
g∏y trzydzieÊci lat temu u podstaw podj´cia decyzji o zwolnieniu us∏ug finanso-
wych z podatku od wartoÊci dodanej20.

Niestety, okaza∏o si´, ˝e zwolnienie us∏ug finansowych z podatku nie roz-
wiàza∏o problemu okreÊlenia wielkoÊci obrotu powsta∏ego w zwiàzku ze Êwiad-
czeniem takich us∏ug. Rosnàce dà˝enie banków do podnoszenia efektywnoÊci
swojego dzia∏ania, rozliczenia podatku od wartoÊci dodanej, spowodowa∏o powrót
do dyskusji, co jest obrotem przy Êwiadczeniu us∏ug finansowych. Teoretycznie
mogà powstaç co najmniej trzy zasadnicze modele wyliczania wielkoÊci obrotu:

• przyj´cie wartoÊci Êrodków pieni´˝nych, postawionych do dyspozycji klien-
ta wraz z kosztami korzystania z tych Êrodków,

• okreÊlenie wartoÊci ca∏kowitego kosztu korzystania ze Êrodków finanso-
wych (wartoÊç odsetek, op∏at i prowizji pobieranych przez banki),

• ustalenie wielkoÊci mar˝y odsetkowej brutto, a wi´c wyniku finansowego
na transakcjach pieni´˝nych, przed jego opodatkowaniem podatkiem do-
chodowym.

Jeszcze bardziej wyrazista jest kwestia ustalenia wielkoÊci obrotu w przy-
padku sprzeda˝y walut obcych przez bank (dzia∏alnoÊci kantorowej). Równie˝
w odniesieniu do takich transakcji teoretycznie mo˝liwe jest zastosowanie ka˝-
dego z wymienionych wy˝ej wariantów. Nie ulega przy tym wàtpliwoÊci, ˝e w przy-
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padku poszczególnych metod wielkoÊç obrotu b´dzie znaczàco ró˝niç si´ od sie-
bie i b´dzie to mieç ogromny wp∏yw na wielkoÊç relacji sprzeda˝y zwolnionej do
ca∏oÊci sprzeda˝y podatnika.

W praktyce krajów Unii Europejskiej stosowane sà najcz´Êciej dwa ostat-
nie warianty ustalania obrotu, choç wiele regulacji tak˝e nie okreÊla zasad w tym
zakresie, w przypadku us∏ug finansowych. Kwota brutto (∏àczna wartoÊç) kosz-
tów kredytobiorców jest przyjmowana jako wartoÊç obrotu w Belgii, Czechach,
Francji, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Polsce i w Wielkiej Brytanii. W∏adze
podatkowe tych krajów nie widzà uzasadnienia dla wprowadzenia innych zasad
ustalania wielkoÊci obrotu. Natomiast w Austrii i w Szwecji nie ma oficjalnej re-
gulacji w tej kwestii, ale istnieje tendencja do szerszego wykorzystania metody
mar˝y brutto. W Niemczech stosowany jest natomiast system netto, traktowany
jako ró˝nica mi´dzy przychodami odsetkowymi i kosztami odsetkowymi. W tym
rozwiàzaniu pozostaje jednak problem przyporzàdkowania kosztów odsetkowych
do okreÊlonych dochodów odsetkowych i ustalenia wielkoÊci mar˝y. W Belgii me-
toda mar˝y brutto by∏a stosowana do 1994 roku. Równie˝ w Portugalii stosuje
si´ zasad´ ustalania obrotu w oparciu o wynik netto (mar˝´ odsetkowà). W Da-
nii kwestia ta nie jest uregulowana ustawowo, ale oficjalne wytyczne duƒskiej
administracji podatkowej i celnej rekomendujà przyjmowanie za obrót mar˝y od-
setkowej. Swoje stanowisko uzasadniajà tak˝e przywo∏aniem wyroku Europej-
skiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci dotyczàcego First National Bank of Chicago21.

W zakresie okreÊlenia obrotu z tytu∏u wymiany walut obcych system netto
zosta∏ przyj´ty w Belgii, Czechach, Holandii, Niemczech, Portugalii i w Wielkiej
Brytanii. Natomiast w takich krajach, jak Austria, Irlandia, Polska sposób usta-
lania obrotu walutami obcymi nie zosta∏ zdefiniowany w regulacjach krajowych.

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e w lepszej pozycji konkurencyjnej znajdujà si´
banki w tych krajach, które dopuszczajà mo˝liwoÊç uznania za obrót mar˝y od-
setkowej brutto. Przy przyj´ciu tej metody wielkoÊç obrotu podatnika zwolnio-
nego z podatku jest znaczàco mniejsza ni˝ w przypadku stosowania zasady kwo-
ty odsetek brutto. Zmniejszenie zaÊ kwoty obrotu zwolnionego z podatku od
wartoÊci dodanej, powoduje relatywne zwi´kszenie udzia∏u czynnoÊci podlegajà-
cych opodatkowaniu i tym samym zwi´kszenie dopuszczalnej kwoty odliczenia
podatku naliczonego przy zakupach towarów i us∏ug przez instytucje finansowe.

Dodatkowo specyficzne rozwiàzanie ograniczajàce zosta∏o zastosowane w Pol-
sce. Na mocy art. 90 ust. 10 podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku
naliczonego, jeÊli relacja wymieniona w szóstej dyrektywie i powtórzona w pol-
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skiej ustawie wynosi u podatnika co najmniej 98%22. To oznacza, ˝e w przypadku
podatników, u których udzia∏ dzia∏alnoÊci opodatkowanej nie przekracza 2% ca-
∏oÊci obrotów, nie majà oni wcale prawa do odliczenia podatku naliczonego. W prak-
tyce zdecydowana wi´kszoÊç banków w Polsce osiàga wskaênik nieznacznie prze-
kraczajàcy 1%, ale na skutek du˝ych rozmiarów dzia∏alnoÊci instytucji bankowych
kwoty utraconego podatku od towarów i us∏ug sà znaczàce. Stawia to banki
w Polsce w sytuacji mniej konkurencyjnej w stosunku do banków z innych kra-
jów Unii Europejskiej. Trzeba te˝ podkreÊliç, ˝e taki zapis polskiej ustawy jest
zgodny z cytowanym wczeÊniej tekstem szóstej dyrektywy, choç jest on wykorzy-
stywany tylko w Polsce.

Brak ujednolicenia zasad odliczenia podatku naliczonego w regulacji unijnej
powoduje w praktyce istnienie du˝ego zró˝nicowania systemów funkcjonujàcych
w krajach Unii Europejskiej. Z pewnoÊcià nie s∏u˝y to tworzeniu jednolitego rynku
us∏ug finansowych w Europie i wyrównywaniu warunków konkurencyjnych wszyst-
kich banków dzia∏ajàcych na tym obszarze.

4. Tworzenie grupy podatkowej dla potrzeb VAT

Trzecim znaczàcym obszarem du˝ej niezgodnoÊci stosowania podatku od warto-
Êci dodanej jest tzw. VAT grouping. Art. 4 punkt 4 szóstej dyrektywy WE w spra-
wie podatku od wartoÊci dodanej pozwala Paƒstwom Cz∏onkowskim na trakto-
wanie niezale˝nych osób prawnych jako jednego podatnika, czyli na konsolidacj´
podatników, je˝eli podmioty te sà ÊciÊle ze sobà powiàzane finansowo, ekonomicz-
nie i organizacyjnie. Zgodnie ze Êcis∏à interpretacjà oznacza to, ˝e skonsolidowa-
ni podatnicy VAT powinni podlegaç kontroli sprawowanej przez t´ sam osob´ lub
spó∏k´ (niezale˝nie od tego, czy spó∏ka ta nale˝y do grupy czy te˝ nie) i osoba
lub spó∏ka sprawujàca kontrol´ powinna kontrolowaç wszystkie najwa˝niejsze ope-
racyjne decyzje finansowe wszystkich cz∏onków grupy i mieç prawo do co naj-
mniej 50% korzyÊci ekonomicznych z dzia∏alnoÊci ka˝dego cz∏onka grupy. Nie-
mniej poszczególne kraje stosujà odmienne podejÊcie w tym wzgl´dzie.

Konsolidacja podatników dla celów podatku od wartoÊci dodanej umo˝liwia
traktowanie grupy ÊciÊle ze sobà powiàzanych spó∏ek jako jednej dla celów VAT.
Zwykle jeden z cz∏onków grupy odpowiada za sk∏adanie skonsolidowanej dekla-
racji VAT obejmujàcej ca∏à grup´, ale wszyscy jej cz∏onkowie solidarnie odpowia-
dajà za d∏ugi pozosta∏ych cz∏onków przez okres ich przynale˝noÊci do grupy.

Wspólne traktowanie dla celów podatku oznacza, ˝e transakcje mi´dzy skon-
solidowanymi podatnikami nie sà obcià˝one podatkiem od wartoÊci dodanej. Naj-
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wa˝niejsza korzyÊç z konsolidacji podatników polega na tym, ˝e z punktu widze-
nia podatku od wartoÊci dodanej nie uwzgl´dnia si´ dostaw mi´dzy cz∏onkami
grupy. W zwiàzku z tym grupa firm niezale˝nych z punktu widzenia prawa jest
traktowana jak pojedyncza firma dzia∏ajàca za poÊrednictwem odr´bnych oddzia-
∏ów. Dzi´ki temu grupa mo˝e zaoszcz´dziç na podatku znaczne kwoty, które mu-
sia∏aby wydaç, gdyby dostawy mi´dzy jej cz∏onkami podlega∏y opodatkowaniu,
a podatku nie mo˝na by∏oby odliczyç w ca∏oÊci (np. dlatego, ˝e jedna lub kilka
spó∏ek grupy jest cz´Êciowo zwolniona z podatku). Najwi´ksze korzyÊci z mo˝li-
woÊci stosowania VAT groupingu mogà zatem odnieÊç np. instytucje bankowe,
w których zdecydowana wi´kszoÊç wykonywanych czynnoÊci jest zwolniona przed-
miotowo z podatku od wartoÊci dodanej. W przypadku, gdy bank ma swojà fir-
m´ zale˝nà, specjalizujàcà si´ w okreÊlonym rodzaju dzia∏alnoÊci, wówczas mogà
oni rozliczaç si´ wspólnie z podatku od wartoÊci dodanej i nie ponosiç strat z ty-
tu∏u naliczenia podatku nale˝nego w spó∏ce zale˝nej i braku mo˝liwoÊci odlicze-
nia podatku naliczonego przez bank. Dotyczy to zw∏aszcza takich us∏ug, jak
us∏ugi informatyczne, gromadzenie informacji o klientach, centra rozliczeniowe
czy dzia∏alnoÊç leasingowa.

Konsolidacja podatników dla celów podatku od wartoÊci dodanej przynosi
równie˝ firmom korzyÊci administracyjne, poniewa˝ dla ca∏ej grupy trzeba przy-
gotowaç tylko jednà deklaracj´ podatkowà. Te oszcz´dnoÊci o charakterze admi-
nistracyjnym mogà byç znaczàce.

Prawo stosowania wspólnego rozliczenia podatku przez grup´ podatników
zosta∏o wprowadzone w rozwiàzaniach prawnych kilku krajów Unii Europejskiej.
W tej grupie znajdujà si´ m.in. Niemcy, Wielka Brytania23, Holandia24, Austria,
Dania, Finlandia, Szwecja i Irlandia25. W krajach z Wysp Brytyjskich oraz w Ho-
landii i Szwecji wspólne rozliczenie podatku wymaga przy tym zgody aparatu
skarbowego.

WÊród krajów, które w ostatnim okresie przystàpi∏y do Unii Europejskiej,
na konsolidacj´ podatników VAT zezwoli∏y W´gry. Prawo do wspólnego rozlicza-
nia podatku jest tam ograniczone tylko do instytucji kredytowych, funduszy in-
westycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych, które mogà tworzyç grup´ tylko
z podmiotami Êwiadczàcymi im us∏ugi outsourcingowe. W przypadku Êwiadcze-
nia us∏ug w ramach grupy podatkowej transakcje takie sà traktowane jako zwol-
nione z podatku od wartoÊci dodanej.

Blisko po∏owa krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej wybra∏a mo˝liwoÊç
stosowania VAT groupingu nie tylko zwi´kszajàc konkurencyjnoÊç banków dzia-

24 Mariusz Zygierewicz

23 Art. 43 i 44 Value Added Tax Act..., op. cit.
24 Taxation in the Netherlands 2001, Ministry of Finance, Hague 2001, s. 51
25 Value Added Tax Act 1972 (No 22 of 1972), section 8, subsection 8.



∏ajàcych w tych krajach, ale tak˝e tworzàc specyficzne zach´ty dla rozwoju firm
outsourcingowych dla banków. W przypadku banków mi´dzynarodowych mo˝e to
oznaczaç tak˝e preferencje dla tworzenia firm outsourcingowych dla ca∏ej grupy
bankowej w jednym z tych krajów. Stàd te˝ sektor bankowy reprezentowany
w Federacji Bankowej Unii Europejskiej wysunà∏ postulat, aby dokonaç wi´kszej
harmonizacji przepisów w tym zakresie. Proponuje on, aby ka˝dy kraj cz∏onkow-
ski Unii Europejskiej mia∏ obowiàzek wprowadzenia przepisów krajowych, pozo-
stawiajàcych podatnikom prawo wyboru rozliczenia podatku od wartoÊci dodanej
w grupie podatników.

W celu stworzenia warunków dla tworzenia jednego europejskiego rynku
finansowego propozycja sektora bankowego obejmuje wprowadzenie prawa do
korzystania z przywilejów w ramach grupy podatkowej dla wszystkich podmio-
tów dzia∏ajàcych na terenie Unii Europejskiej26. Zdaniem Federacji Bankowej
Unii Europejskiej takie rozwiàzanie pozwoli nie tylko na bardziej efektywne pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej przez grup´ podatników, ale u∏atwi aparato-
wi skarbowemu nadzorowanie rozliczeƒ podatkowych najwi´kszych firm27. W przy-
padku istnienia zbyt du˝ych barier w krajach cz∏onkowskich dla wprowadzenia
tak liberalnych zmian w dyrektywie, proponuje si´ przyj´cie ∏agodniejszej wersji
propozycji polegajàcej na ograniczeniu stosowania VAT groupingu do przyznania
prawa podatnikom do dzielenia kosztów towarów i us∏ug mi´dzy powiàzanymi
podatnikami28.

5. Podsumowanie

Przedstawione trzy kwestie rozliczenia us∏ug finansowych w podatku od towa-
rów i us∏ug w Europie nie wyczerpujà niestety listy problemów, które – na sku-
tek generalnych zapisów lub te˝ w wyniku zawarcia w dyrektywie prawa wybo-
ru rozwiàzania przez ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie – powodujà istotne ograniczenia
w tworzeniu warunków regulacyjnych dla powstania jednego rynku finansowego
na terenie Unii Europejskiej. Mo˝na do tego zestawienia problemów dodaç cho-
cia˝by kontrowersje wokó∏ miejsca Êwiadczenia us∏ug finansowych, klasyfikacji
sprzeda˝y akcji i udzia∏ów29, zwolnienia z podatku us∏ug Êwiadczonych przez nie-
zale˝ne grupy i stowarzyszenia, które wykonujà na rzecz swoich cz∏onków czyn-
noÊci niezb´dne dla prowadzenia ich dzia∏alnoÊci. W tym ostatnim przypadku,
takie rozwiàzanie musi byç obowiàzkowo stosowane przez wszystkie kraje cz∏on-
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kowskie zgodnie z art. 13 ust. A lit f szóstej dyrektywy WE, ale w praktyce cz´-
sto nie jest stosowane lub na przeszkodzie stojà liczne ograniczenia uniemo˝li-
wiajàce faktyczne jego wykorzystywanie.

Wymienione problemy zwiàzane z opodatkowaniem us∏ug finansowych po-
datkiem od towarów i us∏ug majà fundamentalne znaczenie dla sektora banko-
wego. Nale˝y zwróciç uwag´ na kilka najwa˝niejszych z nich:

1) niepewnoÊç dzia∏ania – w wielu przypadkach podatnicy nie majà pew-
noÊci, ˝e zastosowane rozwiàzanie jest zgodne z zapisami dyrektywy
WE i regulacjami krajowymi. Enigmatyczny charakter wielu regulacji
prawnych w obszarze Êwiadczenia us∏ug finansowych nara˝a banki na
powa˝ne ryzyko prawne i w konsekwencji tak˝e ekonomiczne;

2) brak neutralnoÊci – szeroki zakres obowiàzkowych zwolnieƒ z podatku
us∏ug finansowych prowadzi do sytuacji, w której banki ponoszà wyso-
kie ukryte koszty podatku od wartoÊci dodanej;

3) brak jednolitych warunków konkurowania – znaczny zasi´g zapisów fakul-
tatywnych w szóstej dyrektywie powoduje, ˝e skala ró˝nic w sposobie opo-
datkowania instytucji bankowych w krajach Unii Europejskiej jest istot-
na. Utrudnia to proces tworzenia jednolitego rynku us∏ug finansowych.

Istnienie powy˝szych wad w funkcjonujàcym wspó∏czeÊnie systemie opo-
datkowania podatkiem od wartoÊci dodanej wskazuje na pilnà potrzeb´ wprowa-
dzenia licznych i niekiedy zasadniczych zmian w kszta∏cie obowiàzujàcych regu-
lacji prawnych, zw∏aszcza szóstej dyrektywy WE. Toczàce si´ aktualnie prace
nad zmianà przepisów unijnych w tym zakresie powinny doprowadziç do Êmia-
∏ych zmian, adekwatnych do potrzeb rozwoju rynku us∏ug finansowych w Euro-
pie. B´dzie to jednak wielkie wyzwanie dla promotorów nowych rozwiàzaƒ, gdy˝
wiele krajów wyra˝a obawy przed istotnymi dla banków zmianami szóstej dyrek-
tywy. Zaniechanie ich jednak˝e w obecnej chwili b´dzie jedynie stanowiç odk∏a-
danie i pot´gowanie problemów oraz ich silniejszy powrót przy kolejnej dyskusji
nad zasadami funkcjonowania podatku od wartoÊci dodanej w Europie, a tak˝e
w kolejnej fazie poszukiwania przyczyn wolnego tempa rozwoju zintegrowanego
rynku us∏ug finansowych w Unii Europejskiej.
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Syntetyczne porównanie sektora przedsi´biorstw
w Polsce i Hiszpanii

1. Wprowadzenie

Celem niniejszego artyku∏u jest próba dokonania syntetycznej oceny potencja∏u
sektora przedsi´biorstw, zw∏aszcza ma∏ych i Êrednich, w Polsce i w Hiszpanii.

Udzia∏ Hiszpanii w strukturach wspólnotowych, ca∏y proces dostosowaw-
czy do pe∏niejszej integracji z i w ramach Unii Europejskiej przyczyni∏y si´ do
wzrostu gospodarczego jako paƒstwa oraz wzrostu dobrobytu spo∏eczeƒstwa.
Podj´cie szeregu dzia∏aƒ o charakterze modernizacyjnym i restrukturyzacyjnym
doprowadzi∏o do modernizacji przemys∏u hiszpaƒskiego i – ogólnie rzecz bioràc
– podniesienia efektywnoÊci pracy oraz poprawy konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw.
Przedsi´biorstwa hiszpaƒskie musia∏y podnieÊç swojà konkurencyjnoÊç oraz podej-
mowaç dzia∏ania w sektorach czy regionach uznanych za szczególnie preferowane.
Na terenie ca∏ego kraju powo∏ano do ˝ycia sieç wyspecjalizowanych instytucji,
których zadaniem by∏a szeroko rozumiana pomoc przedsi´biorcom i przedsi´bior-
stwom z sektora MSP w dostosowywaniu si´ do wymogów wspólnotowych.

W Hiszpanii pozytywnie ocenia si´ proces integracji z Unià Europejskà, a na
tym tle równie˝ perspektywy rozwoju gospodarki. Realnymi problemami, z jaki-
mi ca∏y czas boryka si´ ten kraj, sà wysoka stopa bezrobocia oraz zahamowanie
popytu konsumpcyjnego. Bezrobocie w Hiszpanii do momentu ostatniego rozsze-
rzenia Unii Europejskiej w 2004 roku by∏o najwy˝sze w ca∏ej pi´tnastce i kszta∏-
towa∏o si´ na poziomie 13%. Przy Êredniej unijnej jest to drastyczna ró˝nica,
przek∏adajàca si´ na ni˝szy poziom ˝ycia Hiszpanów oraz wolniejsze tempo roz-
woju gospodarczego. Po przyj´ciu do UE nowych cz∏onków, których sytuacja go-
spodarcza ju˝ z za∏o˝enia by∏a du˝o gorsza od tej panujàcej w krajach unijnych,
stan Hiszpanii przesta∏ byç najbardziej wyraênym odnoÊnikiem i wskazówkà pod
dalsze dzia∏ania naprawcze w UE. Tym samym Hiszpania, tak samo jak Polska,
sta∏a si´ jednym z kilku krajów oczekujàcych na pomoc wspólnotowà.

Idea integracji z UE zawsze by∏a popularna w spo∏eczeƒstwie hiszpaƒskim.
DoÊç powszechne jest okreÊlenie tzw. hiszpaƒskiej drogi, którà Polska mog∏aby
podà˝aç. Chodzi o sposób w∏àczania si´ w system unijny, wykorzystujàcego do-
Êwiadczenia Hiszpanii. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby obserwowaç praktyki



hiszpaƒskie, wyciàgnàç z nich wnioski i nie powielaç b∏´dów. Ostatecznie idea
benchmarkingu, tak obecna w Êwiecie biznesu, mog∏aby znaleêç zastosowanie
w warunkach nie tylko gospodarczych, ale i politycznych, równie˝ na p∏aszczyê-
nie ca∏ych krajów, a nie samych przedsi´biorstw.

Mo˝liwoÊç porównania obu krajów nie wyp∏ywa jedynie z podobnego po-
tencja∏u ludnoÊciowego Polski i Hiszpanii (ok. 39 mln mieszkaƒców). Podobne
zasoby, jakimi dysponujà oba kraje – to tradycja, kultura i system wyznawanych
wartoÊci, które wyp∏ywajà po cz´Êci z dominujàcej religii katolickiej, a po cz´Êci
z podobnych losów historycznych – prze˝ycia wojenne, dyktatura genera∏a Fran-
co, zaÊ w odniesieniu do PRL – doÊwiadczenia radzieckiego satelity. Dlatego wzo-
rowanie si´ na Hiszpanii, traktowanie tego kraju jako punktu odniesienia wyda-
je si´ byç niejako uzasadnione. Przede wszystkim, obserwujàc drog´ Hiszpanii
Polska nie mo˝e zapominaç, ˝e proces integracyjny jest d∏ugotrwa∏y, powolny,
wymagajàcy stopniowych i ciàgle post´pujàcych zmian. OczywiÊcie, nie mo˝na
i nawet nie jest to mo˝liwe, aby „skopiowaç” wszystkie mechanizmy i sposoby
post´powania Hiszpanii. Sytuacja wyjÊciowa Polski jest mimo pewnych podobieƒstw
inna. Fakt niemo˝noÊci przej´cia w pe∏ni wzorca hiszpaƒskiego ˝adnà miarà nie
stoi na przeszkodzie ani wybraniu odpowiadajàcych specyfice polskiej hiszpaƒ-
skich dzia∏aƒ, ani stworzeniu w∏asnego modelu zmian.

Wybór bazy odniesienia dla oceny potencja∏u polskich przedsi´biorstw wy-
daje si´ zatem uzasadniony ze wzgl´du na podobne parametry geograficzne oraz
demograficzne obu paƒstw. WczeÊniejsze cz∏onkostwo Hiszpanii w Unii Europej-
skiej, koniecznoÊç dostosowania si´ hiszpaƒskich przedsi´biorstw do dzia∏ania na
otwartym i jednolitym rynku mo˝e stanowiç okreÊlony przyk∏ad doÊwiadczeƒ
i praktyk dla polskich podmiotów gospodarczych.

2. Poj´cie potencja∏u ekonomicznego i jego sk∏adniki

Potencja∏ ekonomiczny nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Proponujemy nast´pu-
jàce jego uj´cie, które umo˝liwia nam dokonanie syntetycznego porównanie sy-
tuacji polskich i hiszpaƒskich przedsi´biorstw w wybranych obszarach. Potencja∏
gospodarczy oznacza wielkoÊç zasobów, które tworzà mo˝liwoÊci uzyskania odpo-
wiednich efektów ekonomicznych dzi´ki ich wykorzystaniu lub zastosowaniu.
W odniesieniu do sektora przedsi´biorstw mo˝na przyjàç, ˝e potencja∏ tego sek-
tora tworzà zasoby rzeczowe, osobowe i kapita∏owe, w oparciu o które sektor ten
zdolny jest generowaç okreÊlone strumienie efektów rzeczowych i finansowych.
Z takiego sformu∏owania wynika, ˝e struktura potencja∏u jest z∏o˝ona, ale mo˝na
umownie wyró˝niç dwie istotne cz´Êci potencja∏u:
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1) zasoby, których struktura odpowiednio kszta∏towana, a wi´c majàca
charakter dynamiczny, umo˝liwiajà uzyskanie odpowiednich efektów,

2) strumienie efektów, które powstajà w wyniku gospodarczego wykorzy-
stania zasobów.

Zasoby jako podstawowa cz´Êç potencja∏u ekonomicznego muszà posiadaç
odpowiednià struktur´. Tworzà wi´c potencjalne warunki maksymalizacji efek-
tów. Na zasoby sektora przedsi´biorstw sk∏adajà si´ zw∏aszcza ich nast´pujàce
rodzaje:

1) majàtkowe – które majà zarówno charakter rzeczowy, jak te˝ pieni´˝ny.
Z punktu widzenia êróde∏ pochodzenia, a tak˝e w∏asnoÊci, odzwiercie-
dleniem majàtku przedsi´biorstw sà kapita∏y. Powstaje pytanie, czy ka-
pita∏y sà oddzielnym êród∏em zasobów. Uj´cie bilansowe wskazuje, ˝e
struktur´ majàtku przedsi´biorstw rozpatrywaç mo˝na tak˝e z punktu
widzenia rodzajów zaanga˝owanych kapita∏ów w finansowaniu tego ma-
jàtku. W tym rozumieniu kapita∏y nie sà odr´bnym êród∏em zasobów,
lecz wyra˝ajà struktur´ zasobów majàtku rozpatrywanà z punktu wi-
dzenia êróde∏ ich finansowania, a tak˝e w∏asnoÊciowà, jeÊli wydzieli si´
kapita∏y w∏asne i obce przedsi´biorstwa;

2) osobowe – które mogà byç rozpatrywane z wielu stron, zw∏aszcza eko-
nomicznej i spo∏ecznej. Dla charakterystyki potencja∏u przedsi´biorstw
wa˝ny jest ekonomiczny aspekt zasobów osobowych, wyra˝ajàcy si´ w wiel-
koÊci zatrudnienia, jego strukturze, dynamice zmian, a tak˝e efektyw-
noÊci wykorzystania tego zasobu, co mo˝na mierzyç syntetycznym mier-
nikiem, jakim jest wydajnoÊç pracy. Aspekt spo∏eczny – to liczebnoÊç
miejsc pracy, mo˝liwoÊci ich zwi´kszenia, korzystne oddzia∏ywanie na
zmniejszenie bezrobocia itp.

Strumienie efektów potencja∏u ekonomicznego sektora przedsi´biorstw
wyra˝ajà stopieƒ wykorzystania tego potencja∏u, a zw∏aszcza zaanga˝owanych
zasobów. Efekty te mogà mieç charakter rzeczowy i finansowy. OczywiÊcie efekty
rzeczowe sà wyra˝ane tak˝e w formie pieni´˝nej, która umo˝liwia agregacje wiel-
koÊci produkcji i sprzeda˝y ró˝nych dóbr oraz Êwiadczonych us∏ug. W kwotach
bezwzgl´dnych efekty rzeczowe mogà charakteryzowaç w szczególnoÊci przy-
chody ze sprzeda˝y produktów, towarów i materia∏ów, przychody z ca∏okszta∏tu
dzia∏alnoÊci oraz wartoÊç dodanà, wytworzonà w sektorze przedsi´biorstw. Nato-
miast efekty finansowe wyra˝aç b´dà kwoty bezwzgl´dne wyniku finansowego
(zysk lub strata), a tak˝e nadwy˝ki finansowej. Dla charakterystyki tych efek-
tów mogà s∏u˝yç ró˝ne kategorie wyniku, ale wiodàcà rol´ posiada wynik finan-
sowy brutto (przed opodatkowaniem) i wynik finansowy netto (po opodatkowa-
niu). Natomiast dla charakterystyki efektywnoÊci wykorzystania potencja∏u
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ekonomicznego sektora przedsi´biorstw mogà s∏u˝yç okreÊlone relacje zasobów
i efektów. W tym celu stosuje si´ zwykle okreÊlone mierniki rentownoÊci zaso-
bów. Mogà mieç tu zastosowanie nast´pujàce, wa˝niejsze mierniki, takie jak:
rentownoÊç majàtku ca∏kowitego, rentownoÊç zatrudnienia, rentownoÊç kapita-
∏ów w∏asnych i kapita∏ów ca∏kowitych. Pozwalajà one dokonaç oceny efektywno-
Êci sektora przedsi´biorstw, w tym ma∏ych i Êrednich w uj´ciu dynamicznym, a tak-
˝e w przekroju odpowiednich bran˝.

Charakterystyka potencja∏u ekonomicznego sektora przedsi´biorstw musi
uwzgl´dniaç realne uwarunkowania wynikajàce z bazy informacyjnej, jakà pre-
zentuje zw∏aszcza statystyka publiczna. W tym artykule dokonano charaktery-
styki tylko wybranych elementów potencja∏u ekonomicznego sektora przed-
si´biorstw w Polsce i w Hiszpanii. Ich dobór wynika z dwu podstawowych
przes∏anek. Pierwsza – to wskazanie na rol´ i znaczenie sektora przedsi´biorstw,
w tym te˝ ma∏ych i Êrednich, w gospodarce, na jego istotne cechy i funkcje, tak
ekonomiczne, jak i spo∏eczne. Druga – to dost´pnoÊç bazy informacyjnej, zw∏asz-
cza jej mo˝liwych przekrojów.

3. LiczebnoÊç przedsi´biorstw w Polsce i Hiszpanii
– struktura i dynamika zmian

W uj´ciu ogólnym struktura podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà –
gdzie kryterium podzia∏u stanowi liczba zatrudnionych – jest bardzo podobna
w Polsce i Hiszpanii. Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa (MSP) w Hiszpanii stano-
wià 99,8% wszystkich przedsi´biorstw. Przedsi´biorstwa mikro, a wi´c takie
które zatrudniajà do 10 pracowników oraz b´dàce w∏asnoÊcià jednej osoby – w∏a-
Êciciela (sole entrepreneurs), odzwierciedlajà 94% ogólnej liczby wszystkich przed-
si´biorstw. Chcàc ukazaç potencja∏ i znaczenie tego sektora dla gospodarki Hisz-
panii, wystarczy powiedzieç, ˝e MSP sà odpowiedzialne za 80% zatrudnienia,
62% wartoÊci ca∏ej sprzeda˝y (total sales) i 50% wartoÊci eksportu krajowego1.

Tabela 1 przedstawia liczb´ przedsi´biorstw w Hiszpanii w rozbiciu na przed-
si´biorstwa ma∏e, Êrednie i du˝e w zale˝noÊci od liczby pracujàcych w latach
2000–2005. Przewaga liczebna MSP jest ogromna nawet jeÊli zauwa˝yç, ˝e hisz-
paƒski Urzàd Statystyczny (Instituto Nacional deEstadistica) wyró˝nia klas´
50–199 i 200–499 przedsi´biorstw, choç przedsi´biorstwa Êrednie w rozumieniu
przepisów unijnych wed∏ug kryterium liczby zatrudnionych klasyfikuje si´ jako
jednostki z przedzia∏u 50–249. Zamieszczone w tabeli dane obejmujà zarówno
nowe przedsi´biorstwa (new companies), jak i przedsi´biorstwa aktywne na rynku
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(operating companies). Nie zawierajà liczby zamkni´tych podmiotów (closed com-
panies).

Tabela 1. Liczba przedsi´biorstw w Hiszpanii
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ogó∏em 2 595 392 2 645 317 2 710 400 2 813 159 2 942 583 3 064 129
0 1 417 221 1 408 792 1 425 332 1 459 938 1 500 396 1 574 166
0–9 1 021 248 1 078 778 1 120 344 1 182 845 1 265 349 1 306 597
10–49 135 114 134 513 140 435 145 442 151 512 156 471
50–199 17 735 18 820 19 658 19 888 20 120 21 397
200–499 2 910 3 180 3 276 3 540 3 590 3 817
500, powy˝ej 500 1 164 1 234 1 355 1 506 1 616 1 681

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych hiszpaƒskiego urz´du statystycznego (www.ine.se).

Wyró˝niajàce pod wzgl´dem liczebnoÊci sà grupy sole entrepreneurs i mi-
kroprzedsiebiorstw, choç przez ca∏y badany okres wi´cej by∏o tych pierwszych
podmiotów.

Z kolei zestawienie liczby zarejestrowanych – co nie oznacza aktywnych
(tych zwykle jest mniej), w badanym okresie ich udzia∏ wynosi∏ poni˝ej 60% wszyst-
kich jednostek – podmiotów gospodarczych w Polsce ze wzgl´du na liczb´ zatrud-
nionych ukazuje tabela 2.

Tabela 2. Liczba przedsi´biorstw w Polsce
2001 2002 2003 2004

Ogó∏em 3 325 540 3 468 218 3 581 593 3 576 830
0–9 3 165 151 3 302 411 3 410 233 3 402 150
10–49 125 368 131 480 137 974 141 499
50–249 29 340 28 884 28 329 28 309
250–999 4 693 4 501 4 153 4 009
1000 i wi´cej 988 942 904 863

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych GUS.

W tej strukturze dominujàcym sektorem sà mikroprzedsi´biorstwa. W la-
tach 2001–2004 stanowi∏y one 95,1–95,2% wszystkich podmiotów gospodarczych.
Drugà pod wzgl´dem liczebnoÊci kategorià przedsi´biorstw sà przedsi´biorstwa
ma∏e. Ich udzia∏ w ogólnej liczbie przedsi´biorstw kszta∏towa∏ si´ na przestrzeni
lat mniej wi´cej na poziomie ok. 3,8%, choç w 2004 roku wzrós∏ do 3,96%. I ta-
ki rozk∏ad charakteryzuje nie tylko realia polskie, ale i hiszpaƒskie. Zachowujàc
podobny rozdzia∏ mi´dzy grupami podmiotów wyró˝nionych liczbà zatrudnio-
nych, w Hiszpanii ogó∏em dzia∏a aktywnie wi´cej przedsi´biorstw ni˝ w Polsce.
W Hiszpanii mniej jest gospodarujàcych mikroprzedsi´biorstw oraz podmiotów
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Êrednich, ale wi´cej ma∏ych. Porównanie liczby przedsi´biorstw du˝ych jest trud-
ne z uwagi na ró˝ne klasyfikacje stosowane przez urz´dy statystyczne obu paƒstw.

Kolejna tabela (3) obrazuje dynamik´ przyrostu poszczególnych grup przed-
si´biorstw w Hiszpanii.

Tabela 3. Dynamika przyrostu przedsi´biorstw w Hiszpanii
2001 2002 2003 2004 2005

Ogó∏em 101,9% 102,5% 103,8% 104,6% 104,1%
0 99,4% 101,2% 102,4% 102,8% 104,9%
0–9 105,6% 103,9% 105,6% 107,0% 103,3%
10–49 99,6% 104,4% 103,6% 104,2% 103,3%
50–199 106,1% 104,5% 101,2% 101,2% 106,3%
200–499 109,3% 103,0% 108,1% 101,4% 106,3%
500, powy˝ej 500 106,0% 109,8% 111,1% 107,3% 104,0%

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Wynika z niej, ˝e w 2005 roku w porównaniu z 2000 rokiem przyby∏o
przedsi´biorstw. Dane opisujàce demografi´ biznesowà potwierdzajà t´ tendencj´.
W przypadku Hiszpanii birth rate of enterprises wynios∏a 9,08%, a w 2002 roku
9,3%2, zaÊ death rate of enterprises kolejno 7,23% i 6,87%3. Najbardziej wzros∏a
liczba ma∏ych przedsi´biorstw, choç w mi´dzyczasie odnotowywano spadki si´ga-
jàce nawet 2%. Mo˝e to oznaczaç, ˝e sytuacja w Hiszpanii nie sprzyja zak∏ada-
niu nowych przedsi´biorstw, a te ju˝ utworzone i aktywne na rynku nie radzà
sobie z konkurencjà i upadajà. Ponadto uwa˝a si´, ˝e hiszpaƒski sektor MSP
charakteryzuje niska sk∏onnoÊç do zdobywania rynków zagranicznych, co zaw´-
˝a ich mo˝liwoÊci ekspansji i mo˝e wp∏ywaç na niski poziom konkurencyjnoÊci.

Nast´pnà cechà charakterystycznà dla Hiszpanii sà najwi´ksze wahania
w grupie przedsi´biorstw zatrudniajàcych 200–499 pracowników. Co roku zmia-
na osiàga poziom co najmniej 5%, bez wzgl´du na to, czy chodzi o wzrost czy
spadek ich liczby. Sytuacja w tym wzgl´dzie w Polsce wyglàda troch´ inaczej. Ob-
razuje to tabela 4.
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Tabela 4. Dynamika przyrostu przedsi´biorstw w Polsce
2002 2003 2004

Ogó∏em 104,3% 103,3% 99,9%
0–9 104,3% 103,3% 99,8%
10–49 104,9% 104,9% 102,6%
50–249 98,4% 98,1% 99,9%
250–999 95,9% 92,3% 96,5%
1000 i wi´cej 95,3% 96,0% 95,5%

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Jak widaç, nie we wszystkich grupach przedsi´biorstw notuje si´ ciàg∏e przy-
rosty. Przede wszystkim spada liczba przedsi´biorstw ogó∏em. Poza grupà przed-
si´biorstw zatrudniajàcych 10–49 osób, obni˝y∏a si´ liczebnoÊç we wszystkich ka-
tegoriach podmiotów (2004 rok). Najbardziej znaczàcy spadek nastàpi∏ w grupie
firm zatrudniajàcych 250–999 osób. 2004 rok przyniós∏ dalsze spadki w liczbie
mikroprzedsi´biorstw, ale zarazem Êrednich i du˝ych. Poniewa˝ przyrosty dodat-
nie (w grupie 10–49) by∏y mniejsze ni˝ ujemne w pozosta∏ych grupach, to ogól-
na liczba przedsi´biorstw równie˝ obni˝y∏a si´.

Liczba przedsi´biorstw w rozbiciu na mikro-, ma∏e, Êrednie i du˝e, wed∏ug
sektorów przemys∏u oraz us∏ug w obu krajach, kszta∏tuje si´ nast´pujàco (ta-
bela 5).

Tabela 5. Liczba przedsi´biorstw

Górnictwo i kopalnictwo
2000 2001 2002 2003

Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska
Ogó∏em 2 400 1 272 2 573 1 373 2 706 1 505 2 633 –
0–9 1 723 1 000 1 761 1 114 1 877 1 236 1 817 –
10–49 588 120 717 116 731 c 708 –
50–249 73 98 84 98 88 102 97 –
250, powy˝ej 250 16 54 c 45 10 c 11 –

Przetwórstwo
2000 2001 2002 2003

Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska
Ogó∏em 229 283 219 313 225 981 199 993 222 298 210 200 220 281 –
0–9 180 259 197 987 176 059 179 371 174 245 c 171 885 –
10–49 42 492 13 313 42 752 13 099 40 876 c 41 150 –
50–249 5 559 6 316 6 149 6 021 6 140 6 193 6 233 –
250, powy˝ej 250 973 1 697 1 021 1 502 1 037 1 485 1 013 –
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Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´ elektrycznà, gaz i wod´
2000 2001 2002 2003

Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska
Ogó∏em 2 101 1 929 2 656 1 839 3 084 2 086 3 336 –
0–9 1 787 1 096 2 265 978 2 731 1 194 2 971 –
10–49 215 263 259 306 234 335 242 –
50–249 65 411 94 408 83 407 86 –
250, powy˝ej 250 34 159 38 147 36 150 37 –

Budownictwo
2000 2001 2002 2003

Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska
Ogó∏em 281 629 205 047 300 641 174 843 331 830 183 372 – –
0–9 245 296 197 973 261 486 168 292 289 867 176 875 – –
10–49 33 188 4 885 35 638 4 686 38 210 4 814 – –
50–249 2 844 1 927 3 189 1 652 3 417 1 512 – –
250, powy˝ej 250 301 262 328 213 336 171 – –

Hotele i restauracje
2000 2001 2002 2003

Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska
Ogó∏em 260 528 57 664 261 671 51 645 263 573 55 685 269 779 –
1–9 247 659 56 227 248 392 50 172 250 183 54 099 255 183 –
10–49 11 504 1 235 11 844 1 281 11 921 1 386 13 093 –
50–249 1 214 171 1 283 164 1 305 176 1 333 –
250, powy˝ej 250 151 31 152 28 164 24 170 –

Transport, gospodarka magazynowa i ∏àcznoÊç
2000 2001 2002 2003

Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska
Ogó∏em 222 389 158 296 220 799 147 533 221 817 152 201 223 551 –
1–9 213 830 156 081 211 434 145 372 211 556 149 783 212 985 –
10–49 7 424 1 447 8 204 1 428 8 936 1 642 9 294 –
50–249 973 559 972 512 1 131 567 1 071 –
250, powy˝ej 250 162 209 189 221 194 209 201 –

Obs∏uga nieruchomoÊci i firm, nauka
2000 2001 2002 2003

Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska
Ogó∏em 423 571 236 731 433 894 250 801 459 517 267 049 499 008 –
1–9 405 925 231 524 414 864 c 439 078 261 281 476 670 –
10–49 14 409 3 466 15 719 c 16 751 4 181 18 547 –
50–249 2 644 1 450 2 701 1 454 3 044 1 344 3 092 –
250, powy˝ej 250 593 291 610 297 644 243 699 –

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Eurostat, gdzie „c” oznacza confidential, czyli dane
uznane za tajne, zaÊ „–” oznacza brak danych.

JeÊli chodzi o zatrudnienie, trzeba powiedzieç, ˝e sytuacja w Hiszpanii
i Polsce ró˝ni si´ drastycznie i odbiega od Êredniego poziomu unijnego (tabela 6).
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W Hiszpanii notuje si´ du˝e przyrosty zatrudnienia. Pomijajàc ogromny spadek
w 2001 roku o ponad 4% i póêniejszy spadek o nieca∏y 1%, od 2002 roku sytu-
acja na rynku pracy hiszpaƒskim ustabilizowa∏a si´. Obecnie obserwuje si´ co-
roczne niewielkie przyrosty w licznie zatrudnionych wieloÊci 0,1%. Zupe∏nie od-
wrotny trend mo˝na zauwa˝yç na rynku pracy polskim. Nieprzerwanie do 2002
roku nast´puje spadek w liczbie zatrudnionych. Pozytywnym wydêwi´kiem w tej
negatywnej strukturze sà coraz mniejsze spadki tej wielkoÊci.

Tabela 6. Przyrost/spadek zatrudnienia
2000 2001 2002 2003 2004

UE (25) 1,5% 1,3% 0,4% 0,3% 0,6%
Hiszpania 7,9% 3,2% 2,4% 2,5% 2,6%
Polska –2,3% 1,5% –1,9% –1,2% –0,3%

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Eurostat.

Dla poszczególnych sektorów przemys∏u oraz us∏ug wielkoÊci zatrudnienia
w poszczególnych grupach wielkoÊciowych przedsi´biorstw sà nast´pujàce (tabela 7).

Tabela. 7. Liczba zatrudnionych

Górnictwo i kopalnictwo
2000 2001 2002 2003

Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska
Ogó∏em 40 934 – 42 092 – 41 850 208 867 41 761 –
0–9 5 375 – 5 801 – 5 759 2 876 5 835 –
10–49 11 777 – 14 530 – 15 084 c 14 748 –
50–249 6 735 – 7 970 – 8 247 11 716 8 761 –
250, powy˝ej 250 17 047 – c – 12 760 c 12 417 –

Przetwórstwo
2000 2001 2002 2003

Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska
Ogó∏em 2 594 842 – 2 656 155 – 2 629 614 2 402 050 2 618 209 –
1–9 534 661 – 504 451 – 505 087 c 490 393 –
10–49 833 464 – 863 581 – 839 784 c 835 693 –
50–249 541 424 – 594 411 – 595 028 670 088 608 237 –
250, powy˝ej 250 685 293 – 693 712 – 689 715 917 107 683 886 –

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´ elektrycznà, gaz i wod´
2000 2001 2002 2003

Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska
Ogó∏em 63 490 – 63 621 – 61 247 226 064 63 608 –
1–9 3 886 – 4 587 – 4 916 2 756 5 479 –
10–49 4 383 – 5 137 – 4 916 9 146 4 859 –
50–249 6 955 – 9 886 – 8 960 45 125 9 589 –
250, powy˝ej 250 48 266 – 44 011 – 42 455 169 037 43 681 –
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Budownictwo
2000 2001 2002 2003

Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska
Ogó∏em 1 695 900 – 1 952 726 – 2 189 274 686 791 – –
1–9 645 540 – 785 026 – 887 921 349 596 – –
10–49 646 723 – 725 874 – 809 875 105 133 – –
50–249 243 028 – 271 539 – 292 331 151 006 – –
250, powy˝ej 250 160 609 – 170 287 – 199 147 81 056 – –

Hotele i restauracje
2000 2001 2002 2003

Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska
Ogó∏em 1 046 197 – 1 073 666 – 1 042 515 210 165 1 096 891 –
1–9 576 745 – 583 987 – 574 464 137 017 601 200 –
10–49 231 494 – 234 384 – 223 886 26 604 240 236 –
50–249 121 922 – 130 999 – 121 915 16 052 127 527 –
250, powy˝ej 250 116 036 – 124 296 – 122 250 30 492 127 928 –

Transport, gospodarka magazynowa i ∏àcznoÊç
2000 2001 2002 2003

Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska
Ogó∏em 909 580 – 929 453 – 944 739 734 261 967 739 –
1–9 345 105 – 345 311 – 349 624 241 180 358 855 –
10–49 148 852 – 162 547 – 171 610 34 598 180 505 –
50–249 97 197 – 94 980 – 104 565 66 045 101 314 –
250, powy˝ej 250 318 426 – 326 615 – 318 940 392 438 327 065 –

Obs∏uga nieruchomoÊci i firm, nauka
2000 2001 2002 2003

Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska Hiszpania Polska
Ogó∏em 1 818 819 – 1 916 084 – 2 018 162 863 244 2 174 731 –
1–9 684 835 – 714 051 – 751 836 451 287 817 539 –
10–49 290 210 – 312 108 – 322 891 89 460 357 504 –
50–249 283 093 – 287 280 – 307 370 138 934 315 376 –
250, powy˝ej 250 560 681 – 602 645 – 636 065 183 563 684 312 –

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Eurostat, gdzie „c” oznacza confidential, czyli dane
uznane za tajne, zaÊ „–” oznacza brak danych.

Rozpatrujàc potencja∏ przedsi´biorstw, nie mo˝na pominàç czynnika ludz-
kiego. Zasoby ludzkie mogà stanowiç przewag´ konkurencyjnà danego przedsi´-
biorstwa, mogà te˝ – w przypadku niew∏aÊciwego nimi zarzàdzania i nieefektyw-
nego wykorzystania – generowaç dla przedsi´biorstwa du˝e koszty. Z tabeli 8
wynika, ˝e przeci´tne miesi´czne koszty pracy (liczone jako wynik dzielenia ca∏-
kowitych kosztów pracy przez liczb´ zatrudnionych na pe∏ny etat) zarówno w Hisz-
panii, jak i Polsce sà du˝o ni˝sze od Êredniej unijnej.
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Tabela 8. Miesi´czne koszty pracy (w euro)
2000 2001 2002 2003 2004

UE (25) 2 718,0 2 754,8 2 869,7 2 879,8 –
Hiszpania 2 030,6 1 867,4 1 939,6 2 017,0 2 081,6
Polska 672,4 791,8 783,1 698,2 699,2

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Eurostat.

Polskie przedsi´biorstwa muszà liczyç si´ z miesi´cznym wydatkiem na 1 za-
trudnionego w granicach 700 euro, przy czym tendencja obni˝ania tego kosztu
rozpocz´∏a si´ w 2002 roku. Hiszpaƒscy pracodawcy ponoszà prawie trzykrotnie
wi´ksze wydatki w tym zakresie. Wypada dodaç, ˝e ogólna tendencja unijna sys-
tematycznego wzrostu kosztu pracy, obserwowana od 2001 roku, jest w Hiszpanii
utrzymywana. Co prawda skala przyrostów jest odmienna. W latach 2001–2002
Êredni unijny wzrost kosztu pracy by∏ relatywnie du˝y (114,9 euro), a po 2002
roku niewielki (10,1 euro), zaÊ w Hiszpanii ró˝nica ta najpierw wynosi∏a 72,2 eu-
ro, by póêniej wzrosnàç nieznacznie do poziomu 77,4 euro i wreszcie spaÊç do
64,6 euro.

Rozwijajàc ten wàtek, w tabeli 9 przedstawiono Êrednioroczne zarobki brutto
pracowników zatrudnionych w pe∏nym wymiarze godzin w sektorze us∏ug i prze-
myÊle. Uwzgl´dnione zosta∏y przedsi´biorstwa zatrudniajàce powy˝ej 10 pracowni-
ków, a wi´c wszystkie grupy za wyjàtkiem mikroprzedsi´biorstw. Co prawda, mie-
si´czne koszty pracy dla Polski sà du˝o ni˝sze od kosztów w Hiszpanii, równie˝
kwota wynagrodzenia jest znaczàco – ponad trzykrotnie – ni˝sza. W analizowanym
okresie wartoÊç wynagrodzenia systematycznie spada∏a, by w 2004 roku wynieÊç
6230,3 euro. Oprócz tego, ˝e wynagrodzenia pracowników w Hiszpanii sà z punktu
wyjÊcia wy˝sze, to dodatkowo od 2000 roku notuje si´ wzrost kwotowy. W okresie
4 lat Êrednie wynagrodzenie roczne zosta∏o tam podwy˝szone o 2395,8 euro.

Tabela 9. Ârednioroczne zarobki brutto pracowników zatrudnionych w pe∏nym
wymiarze godzin w sektorze us∏ug i przemyÊle (w euro)

2000 2001 2002 2003 2004
UE (25) 28 468,3 27 582,3 28 445,3 – –
Hiszpania 17 432,0 17 768,2 18 462,3 19 220,0 19 827,8
Polska – 7 509,5 7 172,4 6 434,2 6 230,3

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Eurostat.

3. Efekty dzia∏alnoÊci sektora przedsi´biorstw w Polsce i Hiszpanii

Pomijajàc kryterium wielkoÊci, przedsi´biorstwa mogà byç analizowane z uwagi
na sektor, w którym prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà. Polska Klasyfikacja Dzia-
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∏alnoÊci, a tym samym GUS, wyró˝niajà 14 sekcji gospodarki, natomiast Euro-
stat prowadzi wyliczenia statystyczne w rozbiciu na 8 sekcji. Nie wydziela on le-
Ênictwa, rybo∏ówstwa i rybactwa, poÊrednictwa finansowego, edukacji, ochrony
zdrowia i opieki spo∏ecznej, a tak˝e pozosta∏ej dzia∏alnoÊci us∏ugowej, komunal-
nej, spo∏ecznej i indywidualnej. Tabela 10 przedstawia wielkoÊç obrotów dla po-
szczególnych sekcji gospodarki (uj´cie Eurostatu), a tabela 11 obrót przedsi´-
biorstw w podziale na poszczególne grupy wielkoÊciowe przedsi´biorstw
w wybranych sekcjach w Hiszpanii i w Polsce.

Tabela 10. Obrót wed∏ug sektorów gospodarki w Hiszpanii i Polsce (w mln euro)4

Hiszpania Polska
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2004

Górnictwo
3 529,0 4 046,0 444,5 4 729,8 6 740,1 7 353,1 7 353,2 6 617,5 8 257,7i kopalnictwo

Przetwórstwo 388 833,7 408 384,4 411 298,4 423 922,8 116 461,5 125 319,1 126 610,7 124 715,4 151 101,7
Wytwarzanie
i zaopatrywanie
w energi´ 31 604,8 31 988,8 35 466,9 35 694,6 19 004,4 23 655,1 24 831,6 27 232,9 27 154,5
elektrycznà, gaz
i wod´
Budownictwo 115 884,8 142 583,8 108 098,1 – 25 344,3 25 792,1 24 317,0 14 317,1 15 140,8
Handel i naprawy 491 989,9 527 636,6 562 661,3 587 923,3 165 075,7 169 641,5 177 631,9 117 603,8 132 395,3
Hotele

39 562,6 41 393,1 44 043,5 47 122,4 2 746,6 3 084,9 3 041,8 1 287,2 1 524,2i restrauracje
Transport,
gospodarka

94 914,6 100 534,9 109 175,8 116 516,2 22 105,7 26 690,9 29 615,9 24 167,8 26 217,5magazynowa
i ∏àcznoÊç
Obs∏uga
nieruchomoÊci 126 944,5 140 605,6 151 684,3 167 408,0 24 686,9 27 531,0 26 410,7 16 361,9 18 016,3
i firm, nauka

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Eurostat i GUS.

Tabela 11. Obrót wed∏ug sektorów gospodarki w Hiszpanii i Polsce w rozbiciu
na grupy przedsi´biorstw (w mln euro)

Górnictwo i kopalnictwo
Hiszpania Polska

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2004
Ogó∏em 3 529,0 4 046,7 4 444,5 4 729,8 6 740,1 7 353,1 7 353,2 6 617,5 8 257,7
1–9 450,9 592,1 582,4 581,5 68,6 80,1 92,8 – –
10–49 1 273,2 1 714,3 1 902,7 1 896,8 114,6 144,1 c – –
50–249 691,7 962.8 1 127,8 1 287,7 429,3 714,2 479,8 – –
250, powy˝ej 250 1 113,1 c 831,6 963,7 6127,6 6 414,8 c – –
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Przetwórstwo
Hiszpania Polska

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2004
Ogó∏em 388 833,7 408 384,4 411 298,4 423 922,8 116 461,5 125 319,1 126 610,7 124 715,4 151 101,7
1–9 34 052,3 33 516,6 34 693,2 34 768,9 10 587,1 12 188,5 c – –
10–49 78 910,0 85 132,5 86 057,5 87 358,5 11 173,8 11 724,2 c – –
50–249 82 898,2 92 481,7 95 184,1 99 588,1 26 220,4 30 221,3 30 874,9 – –
250, powy˝ej 250 192 973,2 197 253,5 195 363,5 202 207,3 68 480,1 71 185,0 71 027,7 – –

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´ elektrycznà, gaz i wod´
Hiszpania Polska

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2004
Ogó∏em 31 604,8 31 988,8 35 466,9 35 694,6 19 004,4 23 655,1 24 831,6 27 232,9 27 154,5
1–9 528,6 688,9 1 064,2 1 356,4 128,9 243,9 292,7 – –
10–49 1 108,1 1 068,7 1 054,9 1 338,7 301,7 354,0 645,9 – –
50–249 1 690,4 2 792,3 2 284,6 2 604,5 2 001,0 2 665,4 1 969,0 – –
250, powy˝ej 250 28 277,8 27 439,1 31 063,3 30 395,1 16 572,7 20 391,9 21 924,0 – –

Budownictwo
Hiszpania Polska

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2004
Ogó∏em 115 884,8 142 583,8 108 098,1 – 25 344,3 25 792,1 24 317,0 14 317,1 15 140,8
1–9 27 401,1 37 456,0 27 049,7 – 7 794,0 8 078,1 8 415,6 – –
10–49 44 445,3 52 614,9 40 004,8 – 3 971,0 4 213,4 4 054,6 – –
50–249 19 512,9 24 308,4 17 560,8 – 7 392,3 7 239,8 6 627,6 – –
250, powy˝ej 250 24 525,4 28 204,4 23 482,9 – 6 187,1 6 260,8 5 219,2 – –

Hotele i restauracje
Hiszpania Polska

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2004
Ogó∏em 39 562,6 41 393,1 44 043,5 47 122,4 2 746,6 3 084,9 3 041,8 1 287,2 1 524,2
1–9 19 019,8 19 952,2 21 141,5 22 603,2 1 335,4 1 584,3 1 509,2 –
10–49 9 542,4 9 626,4 10 413,6 11 460,5 407,8 472,5 513,9 – –
50–249 5 699,3 6 148,5 6 341,9 6 617,4 299,4 317,2 324,3 – –
250, powy˝ej 250 5 301,1 5 665,9 6 146,5 6 441,3 703,9 710,9 694,4 – –

Transport, gospodarka magazynowa i ∏àcznoÊç
Hiszpania Polska

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2004
Ogó∏em 94 914,6 100 534,9 109 175,8 116 516,2 22 105,7 26 690,9 29 615,9 24 167,8 26 217,5
1–9 21 571,5 21 508,9 22 452,0 23 975,9 5 098,7 6 416,9 6 954,1 – –
10–49 17 570,3 17 641,5 19 659,5 20 258,2 1 726,1 1 952,9 2 772,4 – –
50–249 11 680,9 12 695,2 14 253,3 14 777,1 2 318,5 2 603,6 3 232,1 – –
250, powy˝ej 250 44 092,0 48 689,4 52 810,9 57 504,9 12 962,5 15 717,5 16 657,3 – –

40 Katarzyna Bachnik, Anna Skowronek-Mielczarek



Obs∏uga nieruchomoÊci i firm, nauka
Hiszpania Polska

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2004
Ogó∏em 126 944,5 140 605,6 151 684,3 167 408,0 24 686,9 27 531,0 26 410,7 16 361,9 18 016,3
1–9 61 463,8 67 171,8 70 551,7 76 725,6 10 275,1 c 10 829,3 – –
10–49 24 651,0 26 148,2 30 714,0 33 453,0 3 882,7 c 4 898,1 – –
50–249 21 526,7 21 518,8 24 676,9 28 403,2 6 550,2 7 632,5 7 020,7 – –
250, powy˝ej 250 19 303,1 25 767,0 25 741,6 28 826,3 3 978,9 4 744,9 3 662, – –

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Eurostat.

Ju˝ pierwsze wiersze tabeli 10 ukazujà znaczàce ró˝nice w strukturze sek-
torowej gospodarki polskiej i hiszpaƒskiej. Przede wszystkim Polsk´ charaktery-
zuje du˝o wi´kszy udzia∏ górnictwa i kopalnictwa. Na pewno istotny wp∏yw na
taki stan ma pozostawienie tego sektora poza dzia∏aniami restrukturyzacyjnymi
i prywatyzacyjnymi, a tak˝e tradycyjne przywiàzanie do tej ga∏´zi. Hiszpanie
osiàgajà znaczàco wi´ksze obroty w budownictwie (Êredniorocznie ponad cztero-
krotnie) oraz sektorze transportu i ∏àcznoÊci (co najmniej trzykrotnie). Znamien-
ny jest wysoki udzia∏ sektora hoteli i restauracji, co nie powinno dziwiç, zwa˝yw-
szy ˝e turystyka i powiàzana z nià infrastruktura oraz sieç ró˝norodnych us∏ug
sà w Hiszpanii silnie rozwini´te i nale˝à do filarów ca∏ej gospodarki. Umiej´t-
noÊç wykorzystania warunków geograficznych i klimatycznych odbija si´ na znacz-
nym udziale tego sektora w dochodach narodowych. Sektor hoteli i restauracji
w Polsce generuje czternastokrotnie ni˝sze obroty, co Êwiadczy o niewykorzysta-
nym potencjale, nieumiej´tnym zarzàdzaniu. Obs∏uga nieruchomoÊci w Hiszpa-
nii jest trzecim co do wielkoÊci generowanych obrotów dzia∏em i mo˝e to byç
równie˝ powiàzane z zaletami Hiszpanii jako kraju przyjaznego sezonowym mi-
gracjom i ca∏orocznemu wypoczynkowi. Dominujàcà ga∏´zià w obu gospodarkach
jest handel oraz przetwórstwo. W ka˝dym z tych sektorów osobno przedsi´bior-
stwa notujà wi´ksze roczne obroty ni˝ w pozosta∏ych sektorach ∏àcznie.

Kolejna tabela (12) przedstawia nadwy˝k´ finansowà osiàgni´tà przez sek-
tor przedsi´biorstw w Hiszpanii i w Polsce.

Ró˝nice w nazewnictwie wynikajà z pobrania danych z ró˝nych êróde∏. Eu-
rostat nie uwzgl´dnia tej pozycji dla Polski. Z kolei GUS segreguje dane finan-
sowe albo w rozbiciu na sekcje PKD, albo na wielkoÊci przedsi´biorstw, nie po-
daje takiego zestawienia zbiorczego, jak Eurostat, stàd pe∏ne porównanie wyników
dla obu krajów jest niemo˝liwe. Mo˝na porównywaç wielkoÊci nadwy˝ki w po-
szczególnym okresie dla ogó∏u przedsi´biorstw, bez rozbicia na mikro-, ma∏e,
Êrednie i du˝e jednostki. Z danych zawartych w tabeli wynika, i˝ przedsi´bior-
stwa hiszpaƒskie radzà sobie znacznie lepiej od swoich polskich odpowiedników
i to niezale˝nie od sektora gospodarki. Hiszpania notowa∏a w ka˝dym z analizo-
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wanych sektorów pozytywne wyniki finansowe, podczas gdy Polska wystapi∏y ra-
czej straty. Bioràc pod uwag´ realne wielkoÊci najbardziej dochodowym sektorem
dla Hiszpanii okaza∏ si´ sektor przetwórstwa a nast´pnie budownictwa.

Tabela 12. Nadwy˝ka finansowa (gross operating surplus) wybranych sekcji
przedsi´biorstw w Hiszpanii oraz wynik finansowy netto dla polskich przed-
si´biorstw ogó∏em (mln euro)

Górnictwo i kopalnictwo
Hiszpania Polska

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2004
Ogó∏em 568,8 845,1 974,5 964,1 –170,8 –9,7 –89,3 1 888,1 1 142,4

Przetwórstwo
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2004

Ogó∏em 40 692,0 39 626,6 43 478,5 43 827,7 412,7 –444,7 770,4 2 722,6 9 056,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´ elektrycznà, gaz i wod´
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2004

Ogó∏em 8 217,1 8 881,7 9 387,1 9 735,4 –108,1 –2,5 84,1 403,7 985,6

Budownictwo
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2004

Ogó∏em 12 457,1 15 332,7 11 446,9 – 181,9 –135,0 –296,4 –71,6 319,8

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Eurostat i GUS.

W badanym okresie 2000–2003 mo˝na obserwowaç ciàg∏y przyrost nad-
wy˝ki. Sytuacja polskich przedsi´biorstw najlepiej wyglàda w przetwórstwie oraz
w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energi´ elektrycznà, gaz i wod´, w których to
sekcjach poczàwszy od 2002 roku odnotowano zyski. Generalnie 2004 rok by∏ dla
Polski szczególnie udany, bo ka˝dy sektor zanotowa∏ znaczàcà popraw´ i wypro-
wadzenie na dodatni wynik finansowy. Te rozwa˝ania podkreÊla jeszcze kolejna
tabela (13) obrazujàca rentownoÊç.

Tabela 13. RentownoÊç obrotu netto w wybranych sekcjach przedsi´biorstw
Hiszpania Polska

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Górnictwo i kopalnictwo 16,1% 20,9% 21,9% 20,4% –2,5% –0,1% –1,2% 28,5%
Przetwórstwo 10,5% 9,7% 10,6% 10,3% 0,4% –0,4% 0,6% 2,2%
Wytwarzanie
i zaopatrywanie

26,0% 27,8% 26,5% 27,3% –0,6% 0,0% 0,3% 1,5%
w energi´ elektrycznà,
gaz i wod´
Budownictwo 10,7% 10,8% 10,6% – 0,7% –0,5% –1,2% –0,5%

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Eurostat i GUS
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4. Podsumowanie

Przedstawione w tym artykule kwestie mia∏y na celu dokonanie choçby wycin-
kowego porównania sektora przedsi´biorstw dzia∏ajàcego w Hiszpanii i w Polsce.
Ocena potencja∏u polskich przedsi´biorstw na tle hiszpaƒskich ma swe uzasad-
nienie ze wzgl´du na podobne parametry geograficzne, kulturowe oraz demogra-
ficzne Polski i Hiszpanii. Przeprowadzenie takiej oceny by∏o mo˝liwe w oparciu
o wybrane dane statystyczne pochodzàce z Eurostatu oraz GUS. Nie wsz´dzie
jednak prowadzony opis statystyczny jest porównywalny oraz metodologia gro-
madzenia danych jest ró˝na. Jednak mimo tych uwag, na podstawie zaprezento-
wanych danych mo˝na postawiç kilka syntetycznych wniosków, co do porówna-
nia tych sektorów przedsi´biorstw.

Liczba przedsi´biorstw realnie dzia∏ajàcych w Hiszpanii w ostatnich latach
by∏a wy˝sza ni˝ w Polsce, aczkolwiek odniesienie do liczby polskich przedsi´-
biorstw zarejestrowanych wskazuje na zbli˝ony ich poziom. Równie˝ podobna
jest struktura podmiotowa sektora przedsi´biorstw, dominujà w niej przedsi´-
biorstwa mikro, o liczbie pracujàcych do 9 osób. JeÊli chodzi o zatrudnienie, trze-
ba powiedzieç, ˝e sytuacja w Hiszpanii i Polsce ró˝ni si´ drastycznie i odbiega
od poziomu Êrednio unijnego. W Hiszpanii sektor przedsi´biorstw notuje ciàg∏e
przyrosty zatrudnienia, natomiast w Polsce w analizowanym okresie zanotowano
spadki poziomu zatrudnienia. Kolejnà podobnà cechà sektora przedsi´biorstw
jest to, i˝ przeci´tne miesi´czne koszty pracy, zarówno w Hiszpanii, jak i Polsce
sà du˝o ni˝sze od Êredniej unijnej, ale porównanie tylko polskich przedsi´biorstw
do hiszpaƒskich wskazuje, i˝ sà one blisko trzykrotnie mniejsze w polskich wa-
runkach. Taka sytuacja mo˝e stanowiç jeden z wyznaczników przewagi konku-
rencyjnej sektora polskich firm. Natomiast, jeÊli chodzi o wielkoÊç generowanych
obrotów, poziom rentownoÊci polskich przedsi´biorstw, to sà one daleko w tyle
za swymi odpowiednikami z rynku hiszpaƒskiego. Oznacza to wi´kszà wydajnoÊç
i produktywnoÊç hiszpaƒskich podmiotów. Dla polskich firm stanowi to swoisty
wyznacznik rozwoju.
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Rachunek kosztów jakoÊci – podstawowe koncepcje
i badania

1. Wprowadzenie

W dobie du˝ej konkurencji na globalnym rynku, a zarazem ciàg∏ego wyÊcigu w stro-
n´ wzrostu zyskownoÊci, kierownictwo przedsi´biorstwa nieustannie poszukuje
mo˝liwoÊci zmniejszenia kosztów. Potencjalnym êród∏em oszcz´dnoÊci wydajà si´
tu byç koszty jakoÊci. Ich wysokoÊç mo˝e osiàgaç nawet 30% wartoÊci sprzeda-
˝y, co powinno czyniç je obiektem powa˝nego zainteresowania mened˝erów. Spe-
cjaliÊci zwracajà uwag´, ˝e przy stosunkowo ma∏ych nak∏adach, dobrze zarzàdza-
jàc kosztami jakoÊci, czyli prowadzàc rachunek kosztów jakoÊci, mo˝na zmniejszyç
ich udzia∏ w wielkoÊci obrotów firmy z 20–35% do 10% bàdê nawet bardziej1.

Zaimplementowanie rachunku kosztów jakoÊci w systemie sprawozdawczym
firmy nie jest jednak zadaniem ∏atwym. Poleganie na jednostce, a nie na grupie
stanowi du˝à przeszkod´ na drodze wprowadzenia takiego systemu w ˝ycie. To
grupa pracowników powinna zajàç si´ tym problemem, który z pewnoÊcià prze-
rasta mo˝liwoÊci tylko jednej osoby. Raz wprowadzony system, mo˝e byç ju˝ póê-
niej kontrolowany przez jednego pracownika. Wa˝nym punktem jest tak˝e wspie-
ranie przez kierownictwo firmy pracy zespo∏owej, skutkujàce du˝o wi´kszymi
osiàgni´ciami w dziedzinie jakoÊci. Dobrze powadzony rachunek kosztów jakoÊci
pomaga w uzasadnieniu koniecznoÊci inwestowania w jakoÊç zarówno samej pro-
dukcji, jak i systemów zarzàdzania.

Kontrolerzy w przedsi´biorstwach cz´sto twierdzà, ˝e nie sà u nich mie-
rzone koszty jakoÊci, choç przyznajà, i˝ ich pomiar by∏by wskazany. Jako powód
braku takich pomiarów najcz´Êciej mo˝na us∏yszeç, ˝e firmy nie staç na nie, ˝e
koszt wprowadzenia rachunku kosztów jakoÊci przewy˝szy zyski z jego wprowa-
dzenia. JednoczeÊnie w przedsi´biorstwach, które mierzà koszty jakoÊci, jak
wspomniano, stanowià one poczàtkowo nawet do 30% wartoÊci obrotów firmy.
Mimo tego normy serii ISO 9000:2000, a w szczególnoÊci norma ISO 9004:2000,
zaledwie rekomendujà (nie nak∏adajàc obowiàzku) stosowanie rachunku kosztów
jakoÊci jako miary efektywnoÊci systemów zarzàdzania przedsi´biorstwem. Jest

1 D. L. Bottorff, COQ Systems: the right stuff, Quality Progress, 1997, Marz, s. 33–35.



to sytuacja o tyle dziwna, i˝ g∏ówny cel dzia∏ania wi´kszoÊci firm stanowi osià-
gni´cie wysokiej zyskownoÊci, czyli równie˝ eliminacja zb´dnych kosztów. JeÊli
uwa˝a si´ jakoÊç za g∏ówne êród∏o d∏ugoterminowego sukcesu firmy, to koszty ja-
koÊci powinny byç systematycznie zliczane, analizowane, a wyniki tych dzia∏aƒ
przekazywane kierownictwu2.

Dokonujàc próby zdefiniowania rachunku kosztów jakoÊci, warto pos∏u˝yç
si´ s∏owami L. U. Tatikondy3: rachunek kosztów jakoÊci jest Êrodkiem do okre-
Êlenia, kiedy, gdzie i jak wydawane sà pieniàdze na jakoÊç (quality dollars).

2. Ewolucja rachunku kosztów jakoÊci

W literaturze przedmiotu jest wiele zdaƒ mówiàcych o tym, kto zapoczàtkowa∏
mierzenie kosztów zwiàzanych z jakoÊcià w firmie. Wi´kszoÊç êróde∏4 podaje, i˝
to Juran w 1951 roku zaproponowa∏, by jakoÊç prze∏o˝yç na wartoÊci bardziej
mierzalne, czyli mówiàc j´zykiem finansowym – dolary. Inni5 twierdzà, ˝e pre-
kursorem rachunku kosztów jakoÊci by∏ Feigenbaum, który w latach 50., pracu-
jàc w GE, opracowa∏ system raportowania jakoÊci oparty na wartoÊciach mierzo-
nych w dolarach. Nie wchodzàc w dywagacje na temat tego, komu tu nale˝y si´
palma pierwszeƒstwa, mo˝na stwierdziç, ˝e zainteresowanie przedsi´biorstw pro-
blemem kosztów jakoÊci obserwuje si´ od poczàtku drugiej po∏owy XX wieku. Od
tego czasu wielu badaczy zajmowa∏o si´ kosztami jakoÊci. Nale˝y tu wymieniç,
oprócz Jurana i Feigenbauma, tak˝e Crosby’iego, który g∏osi∏, i˝ jakoÊç nic nie
kosztuje, natomiast kosztuje jej brak oraz Harringtona, twórc´ poj´cia „kosztów
z∏ej jakoÊci”.

W 1961 roku powsta∏ komitet ASQC’s Quality Costs Commitee, który mia∏
promowaç rachunek kosztów jakoÊci w przemyÊle. Stowarzyszenie American Society
for Quality (ASQ) wprowadzi∏o systematyk´ kosztów jakoÊci, która zosta∏a po-
wszechnie przyj´ta. Podzia∏ kosztów jakoÊci zaproponowany przez ASQ obejmuje:

• koszty prewencji (prevention costs),
• koszty oceny (appraisal costs),
• koszty b∏´dów wewn´trznych (internal failure costs) oraz
• koszty b∏´dów zewn´trznych (external failure costs).
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Dwie pierwsze kategorie nazywane sà te˝ kosztami zgodnoÊci (conformance
costs), a dwie kolejne – kosztami niezgodnoÊci (non-conformance costs). Jest to
podzia∏ uproszczony, ∏atwy do stosowania, lecz nieuwzgl´dniajàcy wielu aspektów
zwiàzanych z kosztami jakoÊci.

Du˝o bardziej rozbudowanà systematyk´ kosztów jakoÊci zaproponowa∏ Har-
rington6. Jak wspomniano, jest on twórcà poj´cia kosztów z∏ej jakoÊci, gdy˝ rów-
nie˝ jego zdaniem to nie jakoÊç lecz jej brak generuje nadmiarowe koszty w przed-
si´biorstwie. Dotychczasowy sposób klasyfikacji kosztów jakoÊci wplót∏ on w bardziej
rozbudowany system. Systematyka kosztów z∏ej jakoÊci, formu∏owana przez
Harringtona od poczàtku lat 80. XX wieku, ma nast´pujàcà postaç7 (1994):

I. BezpoÊrednie koszty z∏ej jakoÊci (direct poor-quality costs):
A. Koszty z∏ej jakoÊci mo˝liwe do kontroli (controllable poor-quality costs):

1) koszty zapobiegania (prevention costs),
2) koszty oceny (appraisal costs),
3) koszty niegenerujàce wartoÊci dodanej (no-value-added costs),

B. Wynikowe koszty z∏ej jakoÊci (resultant poor-quality costs):
1) koszty b∏´dów wewn´trznych (internal error costs),
2) koszty b∏´dów zewn´trznych (external error costs),

C. Koszty z∏ej jakoÊci zwiàzane z wykorzystaniem sprz´tu b´dàcego na
stanie firmy (equipment poor-quality costs),

II. PoÊrednie koszty z∏ej jakoÊci (indirect poor-quality costs):
A. Koszty ponoszone przez klienta (customer incurred costs),
B. Koszty niezadowolenia i utraty klienta (customer dissatisfaction costs),
C. Koszty utraconych mo˝liwoÊci (lost oportunity costs),
D. Koszty utraty reputacji (lost reputation costs).

W porównaniu z klasyfikacjà wprowadzonà przez ASQ, model Harringtona
przede wszystkim uwzgl´dnia poÊrednie koszty z∏ej jakoÊci – pozycj´ w istotny
sposób warunkujàcà efektywnoÊç organizacji, jednak˝e trudno mierzalnà.

3. Charakterystyka poszczególnych kategorii kosztów z∏ej jakoÊci
systematyki w modelu Harringtona

Systematyka kosztów z∏ej jakoÊci, wprowadzona przez Harringtona, jak wspomnia-
no, stanowi dotychczas najbardziej rozbudowany system ich klasyfikacji. Opiera-
jàc si´ na klasyfikacji zaproponowanej przez ASQ, Harrington poszerza struktu-
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r´ kosztów jakoÊci o kilka wa˝nych, choç najcz´Êciej w praktyce niedostrzeganych
aspektów kosztów z∏ej jakoÊci. Najbardziej rozbudowana kategoria systematyki
Harringtona – bezpoÊrednie koszty z∏ej jakoÊci – znajduje swoje odzwierciedlenie
w systemie ewidencji kosztów w przedsi´biorstwie. Niezale˝nie od tego, czy sà to
koszty wyszczególniane jako dotyczàce jakoÊci, czy te˝ nie, mo˝liwe jest ich wychwy-
cenie w wyniku rozbudowanej ewidencji kosztów przedsi´biorstwa. Dalszy ich po-
dzia∏ jest w du˝ej mierze zgodny z zasadà klasyfikacji wprowadzonà przez ASQ.

Koszty z∏ej jakoÊci mo˝liwe do kontroli to koszty, jakie ponosi przedsi´bior-
stwo starajàc si´, aby produkty dostarczane klientowi spe∏nia∏y jego oczekiwania.
Do tej kategorii nale˝à przede wszystkim koszty zapobiegania i oceny jakoÊci.
Dodatkowo Harrington wymienia tu koszty niezwiàzane ze wzrostem wartoÊci
oferowanego produktu. Sà one skutkiem wadliwego zaprojektowania systemu za-
rzàdzania bàdê procesu produkcji.

Wynikowe koszty z∏ej jakoÊci to zarówno koszty b∏´dów wewn´trznych, za-
uwa˝onych jeszcze w przedsi´biorstwie, jak i zewn´trznych, ujawnionych po do-
starczeniu produktu do klienta. Powszechnie uwa˝a si´, i˝ ich wysokoÊç jest
w du˝ej mierze uzale˝niona od decyzji mened˝erskich, dotyczàcych poziomu
kosztów mo˝liwych do kontroli8.

Ostatnià kategori´ zaliczanà przez Harringtona do bezpoÊrednich kosztów
z∏ej jakoÊci stanowià koszty zwiàzane z wykorzystaniem sprz´tu b´dàcego na
stanie firmy. Koszty te powinny byç w proponowanej systematyce ujmowane od-
dzielnie, ze wzgl´du na specyfik´ tradycyjnych systemów ksi´gowania, a w szcze-
gólnoÊci na metody amortyzacji Êrodków trwa∏ych.

Wa˝nà rol´ wÊród kosztów z∏ej jakoÊci odgrywajà koszty poÊrednie. Nie
majà one bezpoÊredniego odbicia w ksi´gach rachunkowych firmy, majà jednak
znaczàcy wp∏yw na jej wyniki finansowe, a w szczególnoÊci przychody ze sprze-
da˝y. Do tej kategorii zalicza si´ koszty ponoszone przez klienta, zwi´kszajàce je-
go niezadowolenie z nabytego produktu. Sà to wymierne koszty, które klient mu-
si ponieÊç ze wzgl´du na fakt, i˝ produkt wytwarzany przez przedsi´biorstwo nie
spe∏nia jego oczekiwaƒ. Mo˝e to byç koszt przestoju linii produkcyjnej klienta,
koszt przesy∏ki wadliwego wyrobu czy czasu poÊwi´conego na napraw´ usterki.
Do tej kategorii nale˝à równie˝ koszty zwiàzane z utratà klienta. Klient ocenia-
jàc naszà ofert´, jako niespe∏niajàcà jego wymagaƒ, na ogó∏ decyduje si´ na za-
kup produktu u konkurencji. Raz utraconà reputacj´ firmy trudno jest wówczas
odbudowaç. To kolejna grupa ukrytych kosztów zwiàzanych z niewystarczajàcà
jakoÊcià produktów.
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Do kategorii poÊrednich kosztów z∏ej jakoÊci nale˝à tu równie˝ koszty
utraconych mo˝liwoÊci, wynikajàce mi´dzy innymi z alternatyw wykorzystania
zasobów firmy obecnie zaanga˝owanych w dzia∏ania zwiàzane z jakoÊcià. To
g∏ównie koszty pracy ludzi, których potencjalnie mo˝na zatrudniç inaczej, ani˝e-
li w dzia∏ania zwiàzane z rozwa˝anà jakoÊcià. To równie˝ potencjalne przychody
finansowe z lokat kapita∏u, który zamiast zainwestowaç w jakoÊç, mo˝na uloko-
waç np. w banku.

Podstawowym problemem zwiàzanym z analizà kosztów poÊrednich z∏ej ja-
koÊci jest sposób ich mierzenia i ewidencji. Jak wspomniano, sà to w wi´kszoÊci
koszty uznawane za niemierzalne. Przedsi´biorstwa na ogó∏ rozwiàzujà problem
mierzenia, a w konsekwencji – ewidencjonowania tej kategorii kosztów z∏ej jako-
Êci po prostu ignorujàc je. Czynià tak ze wzgl´du na wysoki koszt pozyskania in-
formacji o tych kosztach. Jednak˝e jakiekolwiek estymacje kosztów z∏ej jakoÊci,
przebiegajàce bez uwzgl´dnienia tej kategorii, jak si´ wydaje, pozbawiajà anali-
tyków wa˝nej przes∏anki warunkujàcej popraw´ efektywnoÊci systemu zarzàdza-
nia jakoÊcià w przedsi´biorstwie, a w rezultacie – warunkujàcej zwi´kszenie ren-
townoÊci przedsi´biorstwa.

4. Rezultaty wybranych badaƒ nad kosztami jakoÊci
w przedsi´biorstwie

Badania nad ewidencjà i kszta∏towaniem si´ kosztów jakoÊci w przedsi´biorstwach,
mimo ˝e problem podkreÊlajà specjaliÊci ju˝ od wielu lat, w praktyce nadal na-
le˝à do rzadkoÊci. Powodem tego, jak si´ wydaje, mo˝e byç zarówno niewielka
wiedza, jak i ma∏e zainteresowanie przedsi´biorstw omawianym problemem. Jak
wy˝ej wspomniano, mened˝erowie cz´sto nie widzà potrzeby korzystania z da-
nych dotyczàcych kszta∏towania si´ kosztów jakoÊci bàdê uwa˝ajà, ˝e koszt prac
analitycznych, zwiàzanych z kosztami jakoÊci przerasta zyski wynikajàce z wy-
korzystania takich informacji. Tymczasem badania nad kszta∏towaniem si´ kosz-
tów jakoÊci w przedsi´biorstwie i konsekwencjami decyzji podejmowanych na
podstawie ich analizy wielokrotnie zaprzeczajà takim poglàdom.

Wyniki badaƒ przeprowadzonych w USA i Kanadzie ujawni∏y znaczàcà
ró˝nic´ pomi´dzy decyzjami cenowymi, podejmowanymi na podstawie standardo-
wych raportów finansowych i raportów z uwzgl´dnieniem danych o kszta∏towa-
niu si´ kosztów jakoÊci. Stwierdzono, ˝e ceny produktów ustalane mi´dzy inny-
mi na podstawie analizy kosztów jakoÊci by∏y tu Êrednio o 6,67% ni˝sze. Wyniki
ww. badaƒ dodatkowo wykaza∏y, ˝e informacje o kszta∏towaniu si´ kosztów jako-
Êci w przedsi´biorstwie s∏u˝y∏y szczególnie decyzjom kierowników dzia∏u marke-
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tingu (marketing managers) i mia∏y tym wi´kszy wp∏yw na decyzje cenowe, im
wi´ksze nasilenie dzia∏aƒ konkurencyjnych i wi´kszà elastycznoÊç popytu na da-
ny produkt stwierdzano na rozwa˝anym rynku. Mo˝na zatem sàdziç, ˝e koszty
prowadzenia rachunku kosztów jakoÊci w przedsi´biorstwie sà z regu∏y znaczà-
co ni˝sze ni˝ korzyÊci uzyskiwane z decyzji marketingowych podejmowanych na
ich podstawie9, a informacje o kszta∏towaniu si´ kosztów jakoÊci mogà byç wa˝-
nà przes∏ankà dla procesów decyzyjnych w przedsi´biorstwie.

Badania przeprowadzane w rozwa˝anym obszarze obejmujà nie tylko de-
cyzje podejmowane na podstawie analizy rachunku kosztów jakoÊci, lecz równie˝
ich ewidencjonowanie, przetwarzanie czy wr´cz ÊwiadomoÊç kadry mened˝erskiej
o ich istnieniu. Wiele badaƒ (Wielka Brytania, Japonia, USA) wskazuje, ˝e w naj-
lepszym przypadku 50% ankietowanych przedsi´biorstw rejestruje tzw. koszty ja-
koÊci, lecz ju˝ tylko 20% dokonuje dalszej ich analizy, np. ukazujàc je jako udzia∏
procentowy wartoÊci sprzeda˝y produktu10.

Koszty jakoÊci mierzà g∏ównie firmy du˝e, gdzie ksi´gowoÊç jest wystarcza-
jàco rozbudowana oraz firmy produkcyjne, w przypadku których silna konkuren-
cja wymusza zainteresowanie przedsi´biorstwa dzia∏aniami analitycznymi w tym
obszarze. Firmy te mierzà koszty jakoÊci g∏ównie dla oceny zyskownoÊci. Trak-
tujà je równie˝ jako dobre narz´dzie marketingowe, które pomaga identyfikowaç
problemy przedsi´biorstwa zwiàzane z jakoÊcià.

W wi´kszoÊci badanych firm stosowana jest jednak tylko systematyka kosz-
tów jakoÊci wprowadzona przez ASQ. Prawie nigdzie nie wykorzystuje si´ roz-
budowanej klasyfikacji Harringtona, nie liczy si´ zatem kosztów utraconych mo˝-
liwoÊci, utraty reputacji czy utraty klientów.

W kwestionariuszach stosowanych w badaniach przedsi´biorstw, ze wzgl´-
du na ich zainteresowanie kosztami jakoÊci, pytania dotyczà:

1) gromadzenia, mierzenia i wykorzystywania danych o kosztach jakoÊci,
2) podatnoÊci systemów rachunkowoÊci do ewidencjonowania danych doty-

czàcych kosztów jakoÊci,
3) stosowania indeksów jakoÊci,
4) obiegu i cz´stotliwoÊci formu∏owania raportów z kosztów jakoÊci,
5) zainteresowania kierownictwa wy˝szego szczebla (senior management)

danymi z raportów dotyczàcych kosztów jakoÊci11.
W analizie kosztów jakoÊci, dokonywanej na podstawie danych empirycznych,

wzgl´dnie rzadko wykorzystywano metody statystyki. Najwi´ksze badania z wyko-
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rzystaniem takich metod przeprowadzili Carr i Poneomon12. Opierajàc si´ na da-
nych empirycznych z 46 firm gromadzonych w okresie 48 miesi´cy, badali oni:

1) wp∏yw wartoÊci nak∏adów na koszty zapobiegania i oceny na poziom ja-
koÊci wykonania produktów,

2) wp∏yw z∏ej jakoÊci na koszty b∏´dów wewn´trznych i zewn´trznych,
3) zale˝noÊç mi´dzy kosztami zgodnoÊci i niezgodnoÊci,
4) wp∏yw wartoÊci nak∏adów na koszty zgodnoÊci na zmniejszenie kosztów

b∏´dów wewn´trznych i zewn´trznych w okreÊlonym przedziale czasu.
Badania te doprowadzi∏y do nast´pujàcych wniosków:
1) koszty b∏´dów wewn´trznych sà najdro˝szym sk∏adnikiem sumarycznych

kosztów jakoÊci,
2) suma kosztów b∏´dów wewn´trznych i zewn´trznych jest zawsze wy˝-

sza ni˝ suma kosztów zapobiegania i oceny,
3) najtaƒszy sk∏adnik kosztów jakoÊci stanowià koszty zapobiegania,
4) tylko koszty b∏´dów wewn´trznych i zewn´trznych sà istotnie staty-

stycznie skorelowane z poziomem jakoÊci wykonania produktu,
5) wartoÊç nak∏adów na koszty zapobiegania i oceny wp∏ywa na zmniejsze-

nie poziomu kosztów b∏´dów zewn´trznych, natomiast przeciwnie wp∏y-
wa na koszty b∏´dów wewn´trznych.

Ww. wyniki potwierdzajà wi´kszoÊç przypuszczeƒ dotyczàcych zale˝noÊci
mi´dzy poszczególnymi rodzajami kosztów jakoÊci, jak i poziomem jakoÊci wyko-
nania produktu. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje tu jednak fakt, i˝ mimo ˝e na-
k∏ady na zapobieganie i ocen´ wp∏ywajà znaczàco na zmniejszenie iloÊci i warto-
Êci b∏´dów zewn´trznych, to majà wr´cz odwrotny wp∏yw na koszty b∏´dów
wewn´trznych. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e szczególnie dzi´ki nak∏adom na ocen´
wi´cej b∏´dów wykrywa si´ jeszcze w przedsi´biorstwie i tym samym usuwa
przed ulokowaniem produktu na rynku. Jest to szczególnie istotne, jeÊli bierze
si´ pod uwag´, i˝ koszt usuni´cia b∏´du wykrytego w przedsi´biorstwie jest oko∏o
10 razy ni˝szy ni˝ koszt naprawy tego samego b∏´du wykrytego przez konsu-
menta.

5. Podsumowanie

Rachunek kosztów jakoÊci, jak si´ wydaje, jest instrumentem przydatnym w za-
rzàdzaniu organizacjà. Badania nad kosztami jakoÊci w przedsi´biorstwie wyka-
zujà, ˝e ich wartoÊç znaczàco wp∏ywa na decyzje mened˝erów dotyczàce pozio-
mów cen czy kosztów ogólnych badanego przedsi´wzi´cia. WÊród kadry kierowniczej
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przedsi´biorstw roÊnie ÊwiadomoÊç znaczenia rachunku kosztów jakoÊci dla rachun-
kowoÊci mened˝erskiej. Zainteresowanie przedsi´biorstw implementacjà rachun-
ku kosztów jakoÊci do systemu zarzàdzania organizacjà jest jednak nadal niskie.
Niemniej nale˝y sàdziç, ˝e wraz ze wzrostem ÊwiadomoÊci problemu kolejne fir-
my b´dà wprowadza∏y rachunek kosztów jakoÊci do swojej ewidencji ksi´gowej.

Na Êwiecie prowadzi si´ coraz wi´cej badaƒ dotyczàcych kosztów zwiàza-
nych z jakoÊcià. Badania te dotyczà zarówno udzia∏u firm prowadzàcych rachu-
nek kosztów jakoÊci, jak i zale˝noÊci mi´dzy poszczególnymi kategoriami kosztów
jakoÊci oraz poziomem jakoÊci. Badania nad kosztami jakoÊci wykazujà, ˝e przed-
si´biorstwa zaczynajà ewidencjonowaç koszty jakoÊci. Czynià to jednak tylko w spo-
sób zgodny z zaleceniami ASQ. Ewidencjonujà zatem wy∏àcznie typowe koszty
mierzalne. Otwartym problemem pozostaje mierzenie poÊrednich kosztów jako-
Êci. Sà to koszty uwa˝ane powszechnie za niemierzalne. Jak si´ wydaje, nale˝a-
∏oby zastanowiç si´ nad opracowaniem metody szacowania wysokoÊci poÊrednich
kosztów jakoÊci. Jak mo˝na sàdziç, wp∏yn´∏oby to znaczàco na rzetelnoÊç wyni-
ków analizy kosztów jakoÊci, ulepszy∏oby zatem system zarzàdzania w firmie.

W Polsce badania nad kosztami jakoÊci prowadzone sà jeszcze w bardzo
znikomym zakresie. Równie˝ zainteresowanie polskich firm wprowadzeniem ra-
chunku ABC do systemu rachunkowoÊci firm polskich jest bardzo s∏abe. Bioràc
pod uwag´, ˝e rachunek kosztów jakoÊci powinien opieraç si´ na metodzie ABC,
nale˝a∏oby oczekiwaç, ˝e w momencie, gdy rachunek kosztów ABC zostanie
w Polsce upowszechniony, problem analizy kosztów jakoÊci stanie si´ elementem
rachunkowoÊci zarzàdczej przedsi´biorstw. Kadra zarzàdzajàca b´dzie coraz cz´-
Êciej si´ga∏a do analiz rachunku kosztów jakoÊci w chwili podejmowania wa˝nych
decyzji na szczeblu operacyjnym czy strategicznym.

Reasumujàc, mo˝na stwierdziç, ˝e dane wynikajàce z analizy kosztów ja-
koÊci sà bardzo cennà przes∏ankà dla kadry zarzàdzajàcej przedsi´biorstwem,
dlatego nale˝y dà˝yç do jak najszybszego wprowadzenia rachunku kosztów jako-
Êci do firm polskich, tak aby zwi´kszyç ich konkurencyjnoÊç na rynku krajowym
i Êwiatowym.
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Beata Mierzejewska
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Open source – nowy model biznesu?

1. Wprowadzenie

„Nowe regu∏y nowej gospodarki”, „Futuryzuj swojà firm´”, „Strategie sukcesu
w gospodarce internetowej”, „Katedra i bazar. Rozwa˝ania na temat Linuksa
i filozofii otwartych êróde∏” – to tylko niektóre z publikacji opisujàcych nowe re-
gu∏y rzàdzàce wspó∏czesnà gospodarkà. Na rynku wydawniczym coraz cz´Êciej mo-
˝emy znaleêç pozycje zach´cajàce czytelników – publicystycznymi wprawdzie, acz
odzwierciedlajàcymi zmiany zachodzàce na naszych oczach – has∏ami typu: Na-
st´pnà rewolucjà w Internecie b´dzie rewolucja zarzàdzania1, Zapomnij o poda˝y
i popycie (...) Najwa˝niejsza staje si´ mo˝liwoÊç po∏àczenia si´ z innymi, a know-
-how dawnego biznesu nie przydaje si´ ju˝ do niczego. W nowej rzeczywistoÊci
warunkiem sukcesu jest zrozumienie sieci, a te rzàdzà si´ w∏asnymi prawami2.

Czy warto ulegaç iluzji nowej wizji gospodarki, przypominajàcej bardziej
otwarty system, poddajàcej si´ raczej regu∏om teorii chaosu ani˝eli mechani-
stycznej wizji Êwiata Newtona? Czy wyobra˝enia gospodarki, w której g∏ównym
êród∏em wartoÊci b´dzie powszechnoÊç, a nie rzadkoÊç, gdzie ka˝dy produkt –
materialny czy niematerialny – który mo˝na kopiowaç, podlega prawu odwróco-
nej wyceny i tanieje w miar´, jak jego jakoÊç wzrasta3, nie sà zbyt futurologiczne,
by mog∏y byç przedmiotem naukowych rozwa˝aƒ?

Wbrew pozorom wiele ze wspomnianych cech mo˝na odnaleêç w rodzàcym
si´ – na razie g∏ównie w sektorze informatycznym – nowym podejÊciu do prowa-
dzenia biznesu, okreÊlanym mianem open business (przeciwstawianym dotych-
czas istniejàcym modelom biznesowym, okreÊlanym jako closed business), który
bywa tak okreÊlany poprzez analogi´ do koncepcji open source software (oprogra-
mowania o udost´pnionym/otwartym kodzie êród∏owym).

Sama idea open source (OS) pojawi∏a si´ ju˝ w latach 70. ubieg∏ego stulecia
wraz z rozpocz´ciem prac nad jednym z pierwszych produktów open source –
oprogramowaniem Sendmail. Zrozumia∏a by∏a jednak jedynie dla wàskiej grupy

1 D. Singel, Futuryzuj swojà firm´. Strategia biznesu w dobie e-klienta, IFC Press, Kraków 2001.
2 K. Kelly, Nowe regu∏y nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa 2001.
3 K. Kelly, Nowe regu∏y..., op. cit., s. 43.



programistów zaanga˝owanych w ten projekt. Co sprawia zatem, ˝e OS znajduje
coraz szerszy kràg zainteresowanych wÊród ekonomistów czy mened˝erów?

Ekonomistów intryguje g∏ównie nowy model dzia∏ania na rynku, okreÊla-
ny jako wspó∏produkcja oparta na dobrach dost´pnych (commons-based peer pro-
duction), stawiany jako alternatywa wobec znanych ju˝ teorii agencji czy teorii
kontraktu, które skupiajà si´ na firmach oraz rynkach4.

Mened˝erowie zaÊ zaczynajà zastanawiaç si´, czy ruch open source i wy∏a-
niajàcy si´ z niego model funkcjonowania na rynku stanowi istotne wyzwanie dla
ich firm lub – byç mo˝e – nale˝a∏oby to zjawisko potraktowaç raczej jako szan-
s´ rozwoju i jak najszybciej do∏àczyç do kolejnych pojawiajàcych si´ spo∏ecznoÊci.
Co istotne – mo˝na zauwa˝yç, ˝e model open source jest w pewnym zakresie co-
raz cz´Êciej wykorzystywany w procesach innowacyjnych realizowanych w orga-
nizacjach. Mi´dzynarodowe korporacje dzia∏ajàce w przemyÊle samochodowym, te-
lekomunikacyjnym czy nawet tekstylnym5 w∏àczajà swoich klientów w procesy
projektowania nowych produktów, co niewàtpliwie w pewnym zakresie odzwier-
ciedla wybrane cechy modelu open source, takie jak choçby dobrowolnoÊç uczest-
nictwa czy brak bezpoÊrednich benefitów (rozumianych w kategoriach pieni´˝-
nych) zwiàzanych z zaanga˝owaniem w rozwój projektu.

Niniejszy artyku∏ nie ma jednak na celu udowodnienia, ˝e model open
source, czy – w szerszym uj´ciu – wspó∏produkcja oparta na dobrach dost´pnych,
wyprze w najbli˝szym czasie dotychczas obowiàzujàce modele dzia∏ania na rynku.
Sugeruje on raczej, ˝e ten nowy, rodzàcy si´ dopiero model:

1) znacznie ró˝ni si´ od dotychczas stosowanych,
2) odznacza si´ pewnymi korzyÊciami niemo˝liwymi do osiàgni´cia w in-

nych modelach, a niezwykle istotnymi z punktu widzenia zmian zacho-
dzàcych we wspó∏czesnej gospodarce (jak choçby identyfikacja i aloka-
cja adekwatnej wiedzy),

3) w czystej formie lub z pewnymi modyfikacjami mo˝e byç wykorzysty-
wany w wielu obszarach dzia∏aƒ organizacji.

Pozostaje jedynie pytanie, czy model open source mo˝e byç w ogóle rozpa-
trywany w kategorii modeli zarzàdzania?
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2. Oprogramowanie open source – charakterystyka

Oprogramowanie komputerowe mo˝na podzieliç na kilka grup i podgrup, wyró˝-
niajàc m.in.:

• wolne oprogramowanie (free software),
• otwarte oprogramowanie, oprogramowanie o otwartym kodzie (open source),
• oprogramowanie b´dàce dobrem publicznym (public domain software),
• oprogramowanie obj´te copyleft i wolne oprogramowanie nieobj´te copyleft,
• oprogramowanie pó∏wolne (semi-free software),
• oprogramowanie prywatne,
• oprogramowanie prawnie zastrze˝one (proprietary software),
• freeware,
• shareware,
• oprogramowanie komercyjne6.
WieloÊç tych grup, a zarazem doÊç p∏ynne ró˝nice pomi´dzy poszczególny-

mi kategoriami sprawiajà, ˝e – pomijajàc pewne niuanse nieistotne z punktu wi-
dzenia praw w∏asnoÊci, odgrywajàcych tu kluczowà rol´ – na potrzeby niniejsze-
go artyku∏u rozró˝nienie nale˝a∏oby ograniczyç do dwóch zasadniczych kategorii:

• oprogramowania o dost´pnym (jednak w ró˝nym zakresie) kodzie êród∏o-
wym, oraz

• oprogramowania komercyjnego.
Aby dobrze zrozumieç istot´ oprogramowania open source, warto najpierw

przyjrzeç si´ rozpowszechnionemu komercyjnemu modelowi oprogramowania, okre-
Êlanego wspólnym terminem closed source. W przypadku oprogramowania typu
closed source, aby móc dokonywaç jakichkolwiek jego modyfikacji, niezb´dna jest
znajomoÊç kodu êród∏owego7, umo˝liwiajàcego transformacj´ zapisu binarnego
w sekwencj´ komend zrozumia∏ych dla cz∏owieka. W zwiàzku z tym programy
typu closed source chronione sà poprzez licencje czy inne prawa w∏asnoÊci przed
nieuprawnionym dost´pem do ich kodu êród∏owego, umo˝liwiajàc jedynie oso-
bom znajàcym ten kod dokonywanie jakichkolwiek zmian w programie.
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6 Kategorie Wolnego i Niewolnego Oprogramowania, Free Software Foundation http://www.fsf.org/,
za: M. Dàbrowski, Wybór rozwiàzaƒ technologicznych w e-edukacji, e-mentor, Nr 5 (7), 2004, s. 44.

7 Program komputerowy to – w pewnym uproszczeniu – okreÊlona sekwencja instrukcji napisanych
przez cz∏owieka i wykonywanych przez komputer. Komputery jednak mogà realizowaç jedynie in-
strukcje zapisane w systemie binarnym. W zwiàzku z tym, program komputerowy, napisany naj-
pierw w formie zrozumia∏ej dla cz∏owieka, stanowiàcej kod êród∏owy, musi nast´pnie zostaç prze-
t∏umaczony, inaczej zakodowany (przy u˝yciu innych programów) w form´ binarnà, odczytywanà
przez komputer.



Oprogramowanie tworzone w takim standardzie traktowane jest na równi
z innymi dobrami, a model biznesowy, w jakim jest ono tworzone nie ró˝ni si´
od tradycyjnych przedsi´biorstw.

Oprogramowanie open source charakteryzuje:
• dost´p do kodu êród∏owego,
• mo˝liwoÊç swobodnej redystrybucji,
• mo˝liwoÊç modyfikacji programu oraz jego rozpowszechniania na pra-

wach oryginalnej licencji,
• mo˝liwoÊç wprowadzenia ograniczenia, na skutek którego nale˝y zacho-

waç oryginalnoÊç kodu êród∏owego, a w∏asne modyfikacje zawrzeç w for-
mie dodatkowych modu∏ów, do∏àczanych do programu bazowego,

• brak mo˝liwoÊci ograniczania praw do programu jakichkolwiek osób bàdê
instytucji,

• brak mo˝liwoÊci ograniczania praw do sposobu wykorzystania programu,
• licencja, obowiàzujàca wszystkich u˝ytkowników,
• licencja, nieograniczajàca si´ do jednego produktu,
• licencja, niewprowadzajàca restrykcji w stosowaniu innych programów,
• licencja, która jest technologicznie neutralna8.
Wszystkie te cechy sprawiajà, ˝e oprogramowanie open source rozwijane

i wykorzystywane jest w inny sposób ni˝ programy typu closed source. Wymaga
to zatem zastosowania zupe∏nie ró˝nego podejÊcia ze strony zarzàdzania.

3. Open Source – rys historyczny

Open source software jest w zasadzie najstarszym modelem biznesu w sektorze
oprogramowania.

W poczàtkowych latach rozwoju komputerów i technologii informacyjnych
nie istnia∏y praktycznie ˝adne restrykcje ze strony praw w∏asnoÊci, ograniczajà-
ce dost´p do kodu êród∏owego programów. Co wi´cej, przy zakupie mainframe
zupe∏nie naturalne by∏o nabycie przez klienta zarazem tak˝e kodu êród∏owego
programu obs∏ugujàcego go. Systemy operacyjne, zainstalowane na mainframach
by∏y wówczas tak proste, ˝e wymaga∏y w∏aÊnie takiego modelu – aby mog∏y one
realizowaç po˝àdane operacje, niemal˝e ka˝dy bit musia∏ byç indywidualnie do-
stosowany. JednoczeÊnie, wàskie jeszcze wówczas, grono programistów wymie-
nia∏o si´ w∏asnymi doÊwiadczeniami i dorobkiem (w tym tak˝e kodami êród∏o-
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8 The Open Source Definition, Open Source Initiative (OSI), http://www.opensource.org/docs/
definition.php, za: M. Dàbrowski, Wybór rozwiàzaƒ technologicznych w e-edukacji, e-mentor, Nr 5 (7),
2004, s. 44.



wymi swoich programów), co niewàtpliwie przyczyni∏o si´ do dynamicznego roz-
woju informatyki9.

Procesy wspó∏dzielenia kodu êród∏owego zosta∏y znaczàco rozwini´te wraz
z dyfuzjà Usenetu, sieci komputerowej, która od 1979 roku po∏àczy∏a kompute-
ry dzia∏ajàce pod oprogramowaniem Unixowym. Jednak˝e wraz z rozwojem sek-
tora, a tak˝e w wyniku wzrostu ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa w dziedzinie ochro-
ny w∏asnoÊci intelektualnej, pojawi∏ si´ problem komercjalizacji i ograniczenia
mo˝liwoÊci wykorzystywania dorobku innych.

Jednym z pierwszych oponentów komercyjnego podejÊcia by∏ Richard M. Stal-
lman, który zapoczàtkowa∏ ruch wolnego oprogramowania (free software), tworzàc
w 1983 roku Frez Software Fundation. Stallman sta∏ na stanowisku, i˝ posiada-
cze praw w∏asnoÊci powinni pozwoliç u˝ytkownikom swoich produktów (progra-
mów) na swobodne – w okreÊlonym zakresie – rozwijanie oprogramowania, in-
gerowanie w nie (w∏aÊnie poprzez udost´pnienie kodu êród∏owego, umo˝liwiajàcego
dokonywanie okreÊlonych modyfikacji). Stallman przekonuje, ˝e w ten sposób mo˝-
liwe jest poznanie pe∏nych mo˝liwoÊci systemu, zaadaptowanie go do specyficz-
nych potrzeb odbiorców, a przede wszystkim usprawnienie programu.

4. Narodziny nowego modelu biznesowego

Przez ca∏e dekady nasze rozumienie organizacji produkcji opiera∏o si´ na prze-
konaniu, ˝e jednostki realizujà swoje dzia∏ania produkcyjne na jeden z dwóch
sposobów: albo jako pracownicy w firmach, kierujàc si´ poleceniami mened˝erów,
albo jako jednostki na rynku, opierajàce swe decyzje o g∏ówny mechanizm ryn-
kowy – ceny10.

We wspó∏czesnym, zdigitalizowanym i usieciowionym Êrodowisku gospo-
darczym pojawia si´ jednak niewykorzystywany dotychczas model aktywnoÊci go-
spodarczej, który mo˝emy okreÊliç mianem wspó∏produkcji opartej na dobrach
dost´pnych (commons-based peer production). ¸amie on dwa zasadnicze dotych-
czas za∏o˝enia o kierowaniu si´ uczestników rynku cenà lub poleceniami mene-
d˝erskimi w podejmowaniu decyzji.

W tym nowym, wy∏aniajàcym si´ modelu obserwujemy bowiem tysiàce, a na-
wet dziesiàtki tysi´cy programistów zaanga˝owanych w liczne projekty, poÊwi´-
cajàcych wiele godzin pracy na stworzenie produktu, który b´dzie powszechnie
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9 Na podstawie J. Hope, Evolution of Open Source, Research School of Social Science, Australian
National University, http://rsss.anu.edu.au/.

10 Y. Benkler, Coase’s Penguin, or, Linux and The Nature of the Firm, New York University School
of Law, Paper, Winter 2002–03, www.law.nyu.edu/benklery/, s. 1.



dost´pny, nieobwarowany ˝adnymi prawami w∏asnoÊci11, pozbawiony formalnej
kontroli.

Charakterystycznà cechà, odró˝niajàcà ten model jest wspólny, nadrz´dny
cel internalizowany przez wszystkich uczestników oraz sposób ich wspó∏dzia∏a-
nia – sà to z regu∏y ma∏e grupy zainteresowanych osób, wspó∏pracujàcych nad
wielkim projektem podzielonym na mniejsze, elementarne modu∏y, kierujàcych
si´ w podejmowaniu dzia∏aƒ wewn´trznà motywacjà (nie poleceniami mened˝er-
skimi), nie podlegajàcych ˝adnej kontroli, dokonujàcych wyborów w oparciu o sy-
gna∏y spo∏eczne (nie rynkowe, jakim jest cena)12.

Projekty typu open source – jako swego rodzaju sposób organizacji produk-
cji – nie opierajà si´ zatem o mechanizmy rynku czy agencji. ProgramiÊci nie
uczestniczà bowiem w projekcie dlatego, ˝e otrzymali takie polecenie od prze∏o-
˝onego (pryncypa∏a z teorii agencji) ani dlatego, ˝e ktoÊ zaoferowa∏ im okreÊlone
wynagrodzenie za t´ prac´ (choç, jak zostanie przedstawione w dalszej cz´Êci ar-
tyku∏u, zdarza si´, ˝e motywacj´ stanowi dla nich mi´dzy innymi d∏ugotermino-
we oczekiwanie zaanga˝owania si´ w dzia∏alnoÊç przynoszàcà profity finansowe,
jak doradztwo czy serwis dla oprogramowania nad którym pracujà). Innymi s∏o-
wy, uczestnicy modelu open source nie kierujà si´ w swym post´powa-
niu ˝adnym z sygna∏ów rynkowych czy firmowych.

Benkler13 w tym nowym modelu biznesowym dostrzega dwie zasadnicze
przewagi nad dwoma pozosta∏ymi modelami:

• jest on znacznie bardziej efektywny w identyfikowaniu i alokacji kapita-
∏u ludzkiego w procesach produkcji, które obejmuje,

• przynosi równie˝ wi´kszy zwrot/lepsze efekty, umo˝liwiajàc niejako samo-
organizowanie si´ zasobów.

Jakie sà zatem g∏ówne czynniki umo˝liwiajàce funkcjonowanie modelu
open source?

Kluczowymi elementami, stojàcymi za sukcesem projektów open source sà:
• maksymalizacja wartoÊci p∏ynàcej z wykorzystania produktu,
• modularnoÊç ca∏ego projektu (ca∏oÊc zostaje podzielona na elementarne,

dobrze definiowalne, niezale˝ne wzgl´dem siebie, zadania),
• stworzenie aktywnej samoorganizujàcej si´ spo∏ecznoÊci u˝ytkowników,
• silne przywództwo14.
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11 Nie mo˝na zatem braç pod uwag´ sprzeda˝y tego produktu rozumianej jako przeniesienie praw
w∏asnoÊci w zamian za okreÊlonà cen´ wyra˝onà w pieniàdzu.

12 Por. Y. Benkler, Coase’s Penguin, or, Linux and The Nature of the Firm, New York University
School of Law, Paper, Winter 2002–03, www.law.nyu.edu/benklery/, s. 2.

13 Por. Y. Benkler, Coase’s Penguin..., j.w.
14 Essential Elements of an Open Source Business Model, http://rsss.anu.edu.au/.



Szczególnie istotne w rozwoju jakiegokolwiek projektu open source jest do-
starczenie wartoÊci u˝ytkownikom danego produktu. Tu produkt – jego ramy,
value proposition, a przede wszystkim rozwój – kreowane sà niejako przez popyt.
Nierzadko te˝ zdarza si´, ˝e twórcy produktu sà jednoczeÊnie jego odbiorcami.
Rodzi to zatem naturalnà, wewn´trznà potrzeb´ do kreowania takich rozwiàzaƒ,
które b´dà w najwy˝szym stopniu realizowa∏y ich potrzeby, dynamicznie si´ do
nich dostosowujàc. Wynikiem tego jest sta∏e usprawnianie narz´dzi, podnoszenie
ich jakoÊci, rozwijanie nowych funkcjonalnoÊci, sta∏e eliminowanie pojawiajàcych
si´ b∏´dów etc., tak by poprzez coraz wi´ksze i szersze wykorzystanie produktu,
w jak najwy˝szym stopniu maksymalizowaç jego wartoÊç dla u˝ytkowników.

Stanowi to jeden z g∏ównych elementów motywujàcych twórców do dalsze-
go rozwijania produktu. Musi bowiem zaistnieç pewna „masa krytyczna” poten-
cjalnych u˝ytkowników, aby by∏ sens robienia czegoÊ w modelu open source – je-
Êli grupa potencjalnych u˝ytkowników b´dzie nieliczna, wówczas trudno wyobraziç
sobie, aby zebra∏o si´ wystarczajàco du˝o twórców, którzy byliby zainteresowani
wspólnym stworzeniem systemu – nawet realizujàcego jedynie ich potrzeby. Mak-
symalizacja wartoÊci oznacza tu pozyskanie jak najwi´kszej liczby u˝yt-
kowników majàcych swój wk∏ad w rozwój produktu.

4.1. Organizacja

Charakterystycznà cechà projektów open source jest ich dezagregacja czy – jak
okreÊlajà J. Lerner i J. Tirol – modularyzacja. Ka˝dy du˝y projekt podzielony jest
na mniejsze, wokó∏ których koncentrujà si´ spo∏ecznoÊci pracujàce nad poszcze-
gólnymi zagadnieniami.

Jak pokazujà badania, znaczna wi´kszoÊç osób zaanga˝owanych w dany pro-
jekt tylko raz zaznaczy∏a swà aktywnoÊç – dokonujàc jakiejÊ zmiany/modyfikacji
programu lub po prostu wskazujàc na istnienie jakiegoÊ b∏´du (rysunek 1).

Podzielenie ca∏ej pracy na modu∏y jest kluczowe dla ca∏ego systemu przede
wszystkim z uwagi na jego samoorganizujàcy si´ i dynamiczny charakter. Zmia-
ny w biznesie opartym na modelu open source zachodzà bowiem nieustannie
wraz z pojawianiem si´ nowych potrzeb, nowych problemów czy identyfikowa-
niem nowych b∏´dów w systemie. Stàd, ze wzgl´du na potrzeby skoordynowania
dzia∏aƒ, jak równie˝ wspomnianej wczeÊniej efektywnej alokacji i po∏àczenia nie-
zb´dnych kompetencji i informacji, ma∏e, dynamiczne i b´dàce w stanie samo-
dzielnie si´ zorganizowaç spo∏ecznoÊci, skupione wokó∏ konkretnego zagadnienia
czy problemu b´dà dzia∏a∏y bardziej efektywnie. Spo∏ecznoÊci takie obejmujà za-
tem jednoczeÊnie u˝ytkowników i w∏aÊcicieli produktu15.
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Rysunek 1. Rozk∏ad aktywnego uczestnictwa w tworzeniu programu w modelu
open source (wg iloÊci aktywnoÊci)

èród∏o: R. Ghosh, V. V. Parkash, The Oribiten Free Software Survey, May 2000, http://orbiten.org/ofss/.

W ka˝dym projekcie open source, po pierwszej fazie kszta∏towania si´ po-
szczególnych spo∏ecznoÊci, wykszta∏ca si´ z regu∏y grupa najbardziej aktywnych
u˝ytkowników, szczególnie zainteresowanych rozwojem ca∏ego projektu, jedno-
czeÊnie najcz´Êciej kontrybuujàca. W przypadku rozwoju Apache’a ok. 15 twórców
systemu dokona∏o od 83% do 91% zmian16. Wokó∏ nich skupione by∏y tak˝e gru-
py robocze, pracujàce nad konkretnymi problemami. Praca ta by∏a na tyle ustruk-
turyzowana i precyzyjnie zdefiniowana, ˝e ich listy mailingowe odzwierciedlajà
list´ kluczowych problemów, jakie musieli rozwiàzaç. Istotne jest, aby zwróciç
uwag´, i˝ w modelu open source ˝adna grupa uczestników nie podlega jakimkol-
wiek formalnym wp∏ywom osób nadrz´dnych w stosunku do nich. Takie osoby
bowiem – w sensie tradycyjnie rozumianej hierarchii – nie istniejà. Jedynym
czynnikiem, jaki mo˝e wyró˝niaç niektórych uczestników spoÊród setek innych,
jest ich autorytet merytoryczny. To oni stanowià swego rodzaju w´z∏y ca∏ej sieci.

Ten samoorganizujàcy si´ organizm, jak pokazujà niemal wszystkie znane
przyk∏ady projektów open source, potrzebuje jednak silnego przywództwa. Pod-
czas gry nie ma innych mechanizmów koordynacji, nadzoru czy kontroli (pomi-
jajàc uznanie wspó∏uczestników oraz presti˝, które te˝ w poÊredni sposób mogà
stanowiç mechanizmy weryfikacyjne). Autorytet lidera wykorzystywany jest
w sytuacjach decyzyjnych, gdy inne mechanizmy nie dzia∏ajà efektywnie (np. w sy-
tuacji, gdy dany problem rozwiàzany zosta∏ na dwa ró˝ne sposoby, przy czym
˝adnego z nich nie mo˝na uznaç za dominujàcy).
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Charakteryzujàc lidera w modelu open source, nale˝a∏oby wyró˝niç kilka
zasadniczych cech:

• klarownie komunikuje cele, jakie przyÊwiecajà projektowi (i jemu),
• jego cele sà spójne z celami innych uczestników systemu,
• jasno okreÊla procedury ewaluacyjne (które w przypadku oprogramowa-

nia odgrywajà zasadniczà role w zapewnieniu jego jakoÊci),
• jest otwarty na krytyk´ swoich w∏asnych rozwiàzaƒ.
• przyjmuje transparentne zasady w procesie podejmowania decyzji.
Najistotniejszym jednak zagadnieniem jest zaufanie, jakim wszyscy uczest-

nicy obdarzajà lidera – muszà oni byç przekonani, ˝e cele, którymi si´ kieruje sà
zbie˝ne z ich celami i nie sà zdominowane ani przez jego ego, ani aspekty ko-
mercyjne czy polityczne.

4.2. Motywacja

J. Lerner i J. Tirole17 podkreÊlajà, ˝e programiÊci – choç mo˝na to prawdopodob-
nie rozszerzyç tak˝e na inne grupy – uczestniczà w projekcie, niezale˝nie od faktu,
czy jest on projektem komercyjnym czy projektem open source, jedynie wówczas,
gdy przynosi im on zysk netto z w∏àczenia si´ w danà dzia∏alnoÊç (zysk ten obej-
muje zarówno wyp∏aty natychmiastowe, jak i te odroczone w czasie). W analizie
swojej zwracajà równie˝ uwag´, na koszt utraconych mo˝liwoÊci (bowiem progra-
mista pracujàc nad danym projektem, nie mo˝e w tym samym czasie zaanga˝o-
waç si´ w inny projekt). A zatem, programista, pracujàcy niezale˝nie i anga˝u-
jàcy si´ w projekt open source godzi si´ z tym, ˝e nie mo˝e spodziewaç si´
˝adnego pieni´˝nego ekwiwalentu za swojà prac´ i czas. W przypadku zaÊ, gdy
jest on zatrudniony regularnie przez innà jednostk´ (jak pokazujà badania J. Ler-
nera i J. Tirole’a, ok. 25% programistów zaanga˝owanych w projekty Apache,
Sendmail, Linux oraz Perl stanowi∏y osoby zwiàzane z jednostkami badawczo-dy-
daktycznymi lub instytucjami rzàdowymi18) w czasie, gdy anga˝uje si´ w rozwój
open source, nie wykonuje swoich standardowych obowiàzków (jego zaanga˝owa-
nie generuje wówczas koszt wynikajàcy z nieskupiania si´ na tych obowiàzkach).

Co zatem stanowi g∏ównà motywacj´ sk∏aniajàcà ludzi do zaanga˝owania
si´ w projekt open source?

WÊród wielu ró˝nych czynników motywujàcych ludzi do zaanga˝owania si´
w model open source mo˝na wyró˝niç:

• potrzeb´ podniesienia reputacji w gronie wspó∏uczestników systemu19,
• realizacj´ misji swojego pracodawcy,
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• oczekiwanie co do przysz∏ych zysków (wià˝àcych si´ np. z zanga˝owa-
niem w projekty doradcze zwiàzane z rozwijanym produktem, w których
osoba zainteresowana odgrywa role eksperta dziedzinowego),

• obj´cie udzia∏ów w potencjalnie (w przysz∏oÊci) stworzonej firmie, oferu-
jàcej na zasadach komercyjnych us∏ugi utrzymania systemu/programu
czy te˝ wprowadzajàcej na rynek (tak˝e komercyjnie) bardziej przyjaznà
dla u˝ytkownika wersj´ programu,

• nadziej´ na zmian´ uk∏adu si∏ w danym sektorze poprzez wprowadzenie
nowego produktu, konkurujàcego z istniejàcymi produktami komercyjnymi
(zbli˝onà do tego motywatora sytuacj´ mo˝emy obserwowaç obecnie na
rynku systemów operacyjnych, gdzie Linux, konkurent Windowsa, zdobywa
coraz wi´kszà popularnoÊç wÊród u˝ytkowników),

• potrzeb´ poszerzenia swojej wiedzy,
• potrzeba „zasygnalizowania” swoich talentów.
Czynniki te mo˝na podzieliç na:
• realizowane natychmiast (np. podniesienie reputacji czy realizacj´ misji

pracodawcy, poszerzenie wiedzy) oraz
• odroczone w czasie (potencjalne mo˝liwoÊci pracy, udzia∏y w potencjalnej

firmie, etc.).
Innym podzia∏em rysujàcym si´ w zaprezentowanej liÊcie motywatorów

mo˝e byç klasyfikacja na czynniki oddzia∏ujàce na ego kontrybutora oraz na je-
go karier´.

Niezale˝nie od tego, jak b´dziemy grupowaç te czynniki motywujàce do ak-
tywnego przyczyniania si´ do rozwoju programu czy w ogóle biznesu realizowa-
nego w modelu open source, niezb´dne do ich zrealizowania jest odpowiednie au-
dytorium. W modelu open source jednostki b´dà anga˝owa∏y si´ jedynie
w takie projekty, które zapewnià przyciàgni´cie jak najwi´kszej liczby
innych zaanga˝owanych osób. T∏umaczy to zarazem warunek maksymalizacji
wartoÊci p∏ynàcej z wykorzystania programu.

Próba porównania tradycyjnych modeli biznesowych oraz modelu open source
mo˝e prowadziç do kilku istotnych wniosków decydujàcych o jego odmiennej na-
turze. W tradycyjnym podejÊciu do zarzàdzania, osoby pe∏niàce funkcje kierow-
nicze spe∏niajà szereg funkcji ukierunkowanych na zarzàdzaniem: definiowanie
celów, monitorowanie luk, motywowanie uczestników organizacji do pracy, orga-
nizowanie jak najbardziej efektywnej struktury zatrudnienia i in. (czyli realizujà
podstawowe funkcje kierowania: planowanie, organizowanie, motywowanie i kon-
trola). Eric Raymond20 twierdzi, ˝e model open source sprawia, ˝e wszystkie te
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funkcje zarzàdzania stajà si´ zb´dne, zaÊ Y. Benkler21 dodaje, ˝e jednà z wyró˝-
niajàcych przewag modelu open source jest fakt, i˝ otwarty system sk∏adajàcy si´
z indywidualnych deweloperów samoorganizujàcych i samowybierajàcych si´ do
pracy adekwatnie do zadaƒ b´dzie znacznie bardziej efektywny ani˝eli pracow-
nicy pracujàcy pod czyimÊ kierownictwem22.

W tradycyjnym modelu biznesu (closed business) koncentrujemy si´ na za-
rzàdzaniu, podczas, gdy g∏ównym „problemem” w modelu open source jest mo-
tywacja uczestników oraz sposób przekszta∏cenia dobra – dost´pnego powszech-
nie i z regu∏y bezp∏atnie – w wartoÊç dla jego „w∏aÊcicieli”.

5. Open business a konkurencja

Jak rozwiaç, przedstawione we wst´pie tego artyku∏u, potencjalne wàtpliwoÊci
mened˝erów z tradycyjnych organizacji:

• czy model open source stanowi istotne wyzwanie dla ich firm?
• czy w najbli˝szej przysz∏oÊci wszyscy b´dziemy funkcjonowaç w oparciu

o te zasady?
• czy nale˝y zjawisko to potraktowaç raczej jako szans´ rozwoju (nawet po-

przez zastosowanie tego modelu jedynie w wybranych obszarach dzia∏a-
nia firmy)?

Obserwujàc sektor informatyczny, z którego w zasadzie wywodzi si´ idea
open source, warto zwróciç uwag´, ˝e obecnie coraz wi´cej komercyjnych organi-
zacji anga˝uje si´ w pewnym zakresie w projekty tego typu. Realizowane jest to
w ró˝ny sposób – bàdê to poprzez finansowanie rozwoju kolejnych programów
(pozostawiajàc przy tym oczywiÊcie ich niezale˝noÊç pod wzgl´dem praw w∏asno-
Êci), bàdê poprzez zach´canie w∏asnych pracowników do aktywnego udzia∏u (tak-
˝e w ramach czasu pracy) w pracach nad rozwojem wybranych systemów.

Jakie motywy kierujà takimi dzia∏aniami? Na pewno za jeden z g∏ównych
motywów mo˝na uznaç coraz szerzej rozpowszechniajàcy si´ model „symbiotycz-
nego wspó∏˝ycia” tych – ró˝nych pod wzgl´dem swojej natury – organizmów.
Nale˝y pami´taç, ze oprogramowanie open source by∏o dotychczas zarówno tworzo-
ne, jak i wykorzystywane g∏ównie przez profesjonalistów, co odbija si´ znaczàco
na jego aspektach estetycznych (jest z regu∏y mniej przyjazne dla standardowego
u˝ytkownika). Komercyjne firmy, wykorzystujà zatem swoje kompetencje w tym
zakresie, udoskonalajà produkt i wprowadzajà na rynek na zasadach komercyjnych.
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Innym sposobem realizacji tego modelu symbiozy jest kreowanie przez fir-
my aktywnie zaanga˝owane w ruch open source segmentu us∏ug komplementar-
nych dla podstawowych produktów. Przyk∏adem mo˝e byç tu firma Red Hat ofe-
rujàca us∏ugi wspierajàce do oprogramowania Linux.

Lerner i Tirol dla zobrazowania wzajemnych zale˝noÊci, rodzàcych si´ mi´-
dzy tradycyjnymi organizacjami a systemami open source, przytaczajà przyk∏ad
producentów maszynek do golenia, którzy same maszynki oferujà klientom bez-
p∏atnie, natomiast zyski czerpià ze sprzeda˝y ˝yletek. Na podobnych zasadach
wspó∏istniejà obecnie oraganizacje reprezentujàce ró˝ne modele biznesowe.

6. Podsumowanie

Wydaje si´, ˝e doÊwiadczenia, jakich dostarczajà nam ró˝ne przyk∏ady organiza-
cji funkcjonujàcych w oparciu o model open source, pozwalajà przypuszczaç, ˝e
jest to zagadnienie istotne obecnie ju˝ nie tylko z punktu widzenia informatyki,
ale tak˝e stanowiàce wyzwanie dla nauk ekonomicznych.

Projekty open source swoim oddzia∏ywaniem obejmujà obecnie zarówno
ca∏e sektory, jak i wymiar mikroekonomiczny. W sektorach, w których funkcjonujà
organizacje czy projekty typu open source, zmianom podlega nie tylko uk∏ad si∏
na rynku, ale równie˝ sposób konkurowania – wymusza to na komercyjnych
konkurentach redefinicj´ strategii czy nawet zmian´ modelu dzia∏ania na rynku.

Patrzàc z perspektywy pojedynczych tradycyjnych organizacji, nie sposób
oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e model open source mo˝e zostaç w pewnym zakresie tak-
˝e przez nie zaadaptowany, niosàc ze sobà wiele pozytywnych rezultatów. Wyko-
rzystanie pewnych rozwiàzaƒ z obszaru open source w procesach innowacyjnych
ju˝ obecnie mo˝emy obserwowaç. Coraz wi´cej firm pozwala bowiem na wspó∏-
tworzenie przez klientów nowych rozwiàzaƒ, wykorzystujàc g∏ówne narz´dzie
modelu open source – spo∏ecznoÊci skupiajàce wokó∏ jasno zdefiniowanego, kon-
kretnego problemu jednostki nim zainteresowane. Wspó∏pracujà one z pracowni-
kami firmy, kierujàc si´ jedynie wewn´trznà motywacjà, ch´cià wspó∏tworzenia
nowych rozwiàzaƒ – wszystkie te cechy charakteryzujà uczestników systemów
open source. Autorzy z dziedziny zarzàdzania taki model wspó∏pracy w procesie
innowacji okreÊlajà mianem user-driven innovation.
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Zarzàdzanie ryzykiem cen na rynkach energii
elektrycznej – instrumenty pochodne na gie∏dach
energii Nord Pool i European Energy Exchange

1. Wprowadzenie

Dzia∏anie rynku energii elektrycznej jest zdeterminowane w dwóch p∏aszczyznach:
• fizycznej oraz
• finansowej.
P∏aszczyzna fizyczna dzia∏ania jest okreÊlona przez prawa fizyki i nie ulega

zmianom w czasie i przestrzeni. P∏aszczyzna finansowa, natomiast, jest zdecydowa-
nie bardziej zró˝nicowana. Od poczàtku lat 90. przewa˝a i jest wdra˝any w ˝ycie
pomys∏ liberalizacji rynku energii, który uwypukla: rol´ wolnego rynku i swobo-
dy kszta∏towania si´ cen energii elektrycznej, a tak˝e podejÊcie zorientowane na
interes klientów – odbiorców koƒcowych. Koncepcja ta opiera si´ na rozdziale to-
waru (jakim sta∏a si´ energia elektryczna) od us∏ugi (przesy∏u energii siecià).

Najwi´cej doÊwiadczeƒ we wdra˝aniu wolnego rynku energii posiadajà kra-
je anglosaskie oraz skandynawskie, gdzie reformy rynku energii zacz´∏y si´ naj-
wczeÊniej. Stamtàd pochodzi te˝ du˝a liczba publikacji naukowych, traktujàcych
o ró˝nych aspektach rynku energii. Ponadto, wraz z wejÊciem w ˝ycie Dyrekty-
wy UE 96/92/EC, do przekszta∏ceƒ strukturalnych przystàpi∏y pozosta∏e kraje Unii
Europejskiej, które kontynuujà przemiany, a wraz z nimi Polska1.

Celem wprowadzenia Dyrektywy 2003/54/EC by∏o przede wszystkim:
• usprawnienie dzia∏ania rynku w obszarze handlu energià elektrycznà,
• równouprawnienie podmiotów – wytwórców energii,
• zmniejszenie ryzyka oligopolizacji rynku,
• stosowanie taryf niedyskryminujàcych uczestników rynku oraz zapobie-

ganie praktykom subsydiowania skroÊnego2.
G∏ównymi graczami na rynku energii elektrycznej sà:
• wytwórcy – elektrownie lub elektrociep∏ownie,

1 Obecnie obowiàzujàcà jest Dyrektywa 2003/54/EC.
2 Dyrektywa 2003/54/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003 roku w sprawie wspól-

nych zasad wewn´trznego rynku energii elektrycznej i uchylenia Dyrektywy 96/92/EC, Preambu∏a,
pkt 2.



• operator systemu przesy∏owego (OSP) – odpowiedzialny za przesy∏ ener-
gii elektrycznej sieciami wysokiego napi´cia i bilansujàcy popyt na ener-
gi´ z jej poda˝à w czasie rzeczywistym,

• operatorzy systemu dystrybucyjnego – odpowiedzialni za utrzymanie ru-
chu sieciowego niskich napi´ç oraz za dystrybucj´ energii do odbiorców
koƒcowych,

• spó∏ki obrotu – podmioty handlujàce energià na w∏asny rachunek, niepo-
siadajàce infrastruktury sieciowej,

• odbiorcy koƒcowi – nabywajàcy prawo do wyboru podmiotu, od którego
nabywaç b´dà energi´ elektrycznà.

Bran˝a jest nadzorowana przez regulatora – najcz´Êciej wyspecjalizowanà
agencj´ rzàdowà, która przy podejmowaniu swoich decyzji powinna braç pod
uwag´ ca∏oÊç rynku i znajdowaç kompromis pomi´dzy nierzadko sprzecznymi in-
teresami ró˝nych podmiotów, aby ca∏y ten uk∏ad ekonomiczny maksymalizowa∏
u˝ytecznoÊç ze swojej dzia∏alnoÊci3.

Za g∏ówny cel rynku stawiana jest minimalizacja kosztów produkcji oraz
dostawy energii elektrycznej4. W ramach rynku energii elektrycznej wyró˝niç mo˝-
na – ze wzgl´du na wolumen obrotu energià – rynek hurtowy i detaliczny. W ra-
mach tego pierwszego wyró˝nia si´ trzy segmenty:

• segment kontraktowy – kontraktów bilateralnych pomi´dzy uczestnikami
rynku,

• segment gie∏dowy – gdzie poÊrednikiem w obrocie energià jest gie∏da, wy-
specjalizowany podmiot oferujàcy dwie podstawowe grupy podmiotów: fi-
zyczne (rozliczenie zobowiàzaƒ odbywa si´ poprzez dostawy energii elek-
trycznej) oraz finansowe (rozlicznie kasowe, bez dostawy fizycznej pràdu),

• segment bilansujàcy – gdzie na bie˝àco bilansowana jest przez OSP po-
da˝ energii z popytem w ramach ca∏oÊci systemu elektroenergetycznego
(np. na obszarze ca∏ego kraju lub jego cz´Êci)5.

Rynek detaliczny jest domenà dzia∏ania podmiotów oferujàcych energi´ od-
biorcy koƒcowemu.

Rynek energii elektrycznej znajduje si´ na ró˝nym poziomie rozwoju w ró˝-
nych krajach. Tradycyjnie zarzàdzanie ryzykiem rynkowym (jego minimalizacja)
by∏o uzyskiwane w bran˝y w wyniku procesów konsolidacji pionowej, w warun-
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kach rozwiàzaƒ regulacyjnych poprzedzajàcych liberalizacj´ rynku energii6. Obec-
nie nast´puje dynamiczny rozwój segmentu gie∏dowego rynku na Êwiecie. Naj-
wi´kszà p∏ynnoÊç obserwuje si´ na gie∏dach Nord Pool oraz European Energy
Exchange (EEX)7, po po∏àczeniu si´ gie∏d energii we Frankfurcie oraz Lipsku.

2. Ryzyko cen na rynku energii elektrycznej

Ryzyko na rynku energii elektrycznej wyst´puje w kilku aspektach. Wyst´pujà
mi´dzy nimi interakcje, które prezentuje tzw. macierz ryzyka (rysunek 1).

Rysunek 1. Macierz ryzyka

ObjaÊnienia: P – ryzyko cen, C – ryzyko kredytowe, Le – ryzyko prawne, L – ryzyko p∏ynnoÊci, T –
ryzyko podatkowe, Ca – ryzyko przep∏ywów pieni´˝nych, Or – ryzyko operacyjne, b – ryzyko bazy.

èród∏o: T. James, Energy Price Risk, Palgrave Macmillan, New York, 2003, s. 19.

Macierz ta pokazuje powiàzania pomi´dzy ró˝nymi rodzajami ryzyka, któ-
re nie dajà si´ przedstawiç w postaci prostych zale˝noÊci dwuwymiarowych.
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W ramach macierzy ryzyka mo˝na wyró˝niç:
• ryzyko cen (rynkowe) – polegajàce na poniesieniu strat w wyniku nieko-

rzystnych ruchów cen energii elektrycznej,
• ryzyko kredytowe – powstajàce w wyniku niedotrzymania warunków trans-

akcji przez kontrahenta (np. brak uregulowania nale˝noÊci za energi´ elek-
trycznà przez odbiorc´ koƒcowego), ÊciÊle zwiàzane z ryzykiem cen, co
wi´cej – nie mo˝na „d∏ugu” odebraç w naturze (ze wzgl´du na niemaga-
zynowalnoÊç energii elektrycznej w takich iloÊciach), ponadto wyst´puje
skupienie ryzyka kredytowego na niewielkiej liczbie podmiotów na ryn-
ku energii elektrycznej8,

• ryzyko p∏ynnoÊci – sytuacja, w której rynek instrumentów pochodnych
na energi´ elektrycznà traci swojà p∏ynnoÊç (rosnà koszty wykonania trans-
akcji, je˝eli wogóle do niej dochodzi),

• ryzyko przep∏ywów pieni´˝nych – zwiàzane z utratà p∏ynnoÊci przez gracza
na terminowym rynku energii, utrata p∏ynnoÊci powoduje wzrost kosztów
dotrzymania zobowiàzaƒ kontraktowych9,

• ryzyko bazy – ryzyko za∏amania si´ oczekiwanej ró˝nicy pomi´dzy dwo-
ma ustalonymi, obserwowanymi parametrami (np. cenami), mo˝e byç
wywo∏ane przez brak mo˝liwoÊci dostaw energii z jednej lokalizacji do in-
nej, brak czasu na dostaw´ zakontraktowanej iloÊci energii10,

• ryzyko operacyjne – zwiàzane z bie˝àcà dzia∏alnoÊcià przedsi´biorstw (awa-
rie generatorów czy sieci elektroenergetycznych, ale równie˝ infrastruk-
tury samych rynków energii),

• ryzyko prawne, w tym równie˝ podatkowe – zwiàzane z mo˝liwoÊcià zmian
legislacyjnych.

Przy charakterystyce ryzyka cen nale˝y zwróciç uwag´ na kilka aspektów
kszta∏towania si´ cen energii elektrycznej na rynku. W odró˝nieniu od rynków
finansowych ceny energii elektrycznej wykazujà bardzo du˝à zmiennoÊç. Znane
sà przyk∏ady w historii rynków energii, które pokazujà, ˝e na przestrzeni jednego,
dwóch dni ceny energii wzros∏y kilkaset razy.

Praprzyczynà takiego stanu rzeczy mo˝e byç wiele czynników, dodatkowo
pot´gujàcych efekt zmian cen w wypadku ich jednoczesnego wystàpienia. Nale˝à
do nich: warunki pogodowe, awarie w elektrowniach, skokowy wzrost zu˝ycia
energii poprzez masowe wykorzystanie urzàdzeƒ elektrycznych, ograniczenie zdol-
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noÊci przesy∏owych sieci. Przyk∏adów drastycznego wzrostu cen energii elek-
trycznej mo˝na wymieniaç wiele:

• w czerwcu 1998 roku wzrost cen w USA z 30–40 USD/MWh do 6000–8000
USD/MWh,

• lato 2001 roku – 10-krotny wzrost, z poziomu 20 EUR/MWh do ponad
250 EUR/MWh na gie∏dzie energii w Amsterdamie,

• grudzieƒ 2001 roku – wzrost do poziomu 1000 EUR/MWh z poziomu
30 EUR/MWh na gie∏dzie EEX wraz z kompletnà utratà p∏ynnoÊci 18 XII
w 18. godzinie doby; oferty kupna i sprzeda˝y nie znalaz∏y punktu po-
krycia – nie dosz∏o do ˝adnej transakcji,

• spadek cen na gie∏dzie EEX do 0,8 EUR/MWh w godzinach szczytu
i 5 EUR/MWh poza szczytem w maju 2003 roku (nastàpi∏o odwrócenie
relacji cen w godzinach szczytu i poza nim)11.

WieloÊç i charakter czynników majàcych wp∏yw na cen´ energii elektrycz-
nej powoduje, i˝ jest rzeczà praktycznie niemo˝liwà ich monitorowanie oraz trafne
przewidywanie. Dlatego fundamentalnà rol´ odgrywa kontrola sytuacji wypadko-
wej dzia∏ania wszystkich czynników majàcych wp∏yw na cen´ energii. Kontrol´
t´ realizuje si´ poprzez pomiar ryzyka.

Warsztat pomiarów poziomu ryzyka (wielkoÊci ryzyka) jest importowany
z rynków finansowych, chocia˝ w niektórych aspektach odpowiednio dostosowa-
ny do specyfiki rynku energii. I tak, klasycznych pomiarów ryzyka dokonuje si´
przy pomocy tradycyjnych miar zmiennoÊci (odchyleƒ standardowych) czy te˝ miar
wra˝liwoÊci. Nale˝y jednak˝e pami´taç, i˝ przeniesienie bezpoÊrednie wzorów obo-
wiàzujàcych na rynkach finansowych mo˝e prowadziç do b∏´dnych wniosków.
Prowadzone badania pokazujà (dla opcji na Nord Pool), i˝ oceny wspó∏czynników
greckich wynikajàce z modelu Blacka – Scholesa nie sà najlepszymi dla tych in-
strumentów, natomiast sà najlepsze w klasie ocen parametrycznych12.

Cz´sto si´ga si´ równie˝ do doÊwiadczeƒ z sektora finansowego w zarzà-
dzaniu ryzykiem cen ze wzgl´du, ˝e proces zarzàdzania ryzykiem w energetyce
jest na etapie, w jakim by∏ sektor finansowy oko∏o dwóch dekad temu13. Si´ga
si´ równie˝ po te same narz´dzia do pomiaru ryzyka, a wi´c przede wszystkim
po wartoÊç nara˝onà na ryzyko, którà po raz pierwszy intuicyjnie zastosowa∏a
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gie∏da nowojorska jeszcze oko∏o 1922 roku14. Wyprowadzenie formu∏ dla VaR dla
pojedynczego kontraktu oraz dla portfela kontraktów na energi´ elektrycznà po-
dajà A. Weron oraz R. Weron, w: Gie∏da energii. Strategie zarzàdzania ryzykiem,
Centrum Informacji o Rynku Energii, Wroc∏aw 2000.

Miar´ ryzyka spe∏niajàcà 4 postulaty odpowiadajàce intuicyjnemu rozumie-
niu ryzyka oraz jego pomiaru (niezmienniczoÊç odwzorowania, subaddytywnoÊç,
dodatnia jednorodnoÊç oraz monotonicznoÊç15) nazywa si´ spójnà miarà ryzyka.
Mo˝na pokazaç, ˝e miarà spójnà jest w∏aÊnie wartoÊç nara˝ona na ryzyko16.

3. Instrumenty pochodne na rynkach energii elektrycznej

Instrumenty pochodne na rynkach energii elektrycznej charakteryzuje du˝a ró˝-
norodnoÊç w zwiàzku z cechami, jakie odró˝niajà rynek energii elektrycznej od
innych rodzajów rynków towarowych. Dokonujàc ich klasyfikacji, z punktu wi-
dzenia niniejszego opracowania najlepszy wydaje si´ byç podzia∏ na notowane na
gie∏dach oraz na obracane OTC.

Grup´ derywatów obracanych na rynkach regulowanych Nord Pool oraz
EEX stanowià kontrakty terminowe, opcje oraz kontrakty na ró˝nic´. Kontrak-
ty terminowe sà oparte na cenie energii elektrycznej na gie∏dowych rynkach
spot. W przypadku obu gie∏d sà to rynki dnia nast´pnego. Oznacza to, i˝ w da-
nym dniu notowaƒ ustalana jest cena energii elektrycznej i zawierane sà trans-
akcje polegajàce na zakupie/sprzeda˝y energii elektrycznej w kolejnych godzi-
nach kolejnej doby (w piàtki notowania odbywajà si´ na 3 dni do przodu).

Zakup bàdê sprzeda˝ energii na rynku spot oznacza zawarcie kontraktu na
dostaw´ sta∏ej iloÊci energii elektrycznej w jednej (kontrakt godzinowy) godzinie
doby lub w ciàgu wi´cej ni˝ jednej godziny (kontrakt blokowy) w ÊciÊle okreÊlo-
ne w kontrakcie miejsce w sieci. Na gie∏dzie EEX sà dodatkowo zdefiniowane in-
deksy gie∏dowe, oparte na Êredniej wa˝onej wolumenem cenie energii elektrycz-
nej. Indeksy sà instrumentem bazowym dla kontraktów futures na indeks. Ponadto
na Nord Pool oraz EEX dost´pne sà futures rozliczane albo fizycznie (wy∏àcznie
EEX) poprzez dostawy energii, ewentualnie finansowo.

Cechà charakterystycznà futures na energi´ elektrycznà jest ich specyficz-
ne rozliczanie. Odbywa si´ ono poprzez tzw. kaskadowanie. W momencie wyga-
Êni´cia kontraktu jest on zast´powany poprzez równowa˝nà pozycj´ w kontrak-
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tach o krótszym okresie zapadalnoÊci. Dopiero kontrakty o najkrótszym z mo˝-
liwych, zdefiniowanych w specyfikacjach instrumentów, okresów zapadalnoÊci sà
rozliczane fizycznie albo finansowo. Ponadto nale˝y dodaç, i˝ na Nord Pool no-
towane sà równie˝ kontrakty forward, majàce relatywnie d∏ugi okres zapadalno-
Êci (ponad 1 rok), z tego wzgl´du, ˝e standaryzowane kontrakty futures o tak
d∏ugich okresach zapadalnoÊci nie znajdowa∏y zainteresowania wÊród uczestni-
ków obrotu gie∏dowego.

Nale˝y w tym miejscu wspomnieç o osobliwoÊciach wyceny kontraktów
futures na energi´ elektrycznà. W przypadku rynków energii zwiàzek pomi´dzy
cenà spot a cenà terminowà jest zdecydowanie s∏abszy ni˝ na rynkach finanso-
wych. Prawdziwe sà nast´pujàce twierdzenia dla rynku energii:

• ceny forward zbiegajà do oczekiwaƒ rynkowych skorygowanych o ryzyko
zmian Êredniej ceny spot z okresu dostawy,

• Êrednia cena z okresu dostawy jest inna ni˝ cena ostatniego notowania
kontraktu terminowego prawie na pewno (z prawdopodobieƒstwem rów-
nym jeden)17.

Kontrakty na ró˝nic´ (contracts for difference, CfD) pozwalajà uczestnikom
gie∏dy dokonaç zabezpieczenia przed wystàpieniem niedoborów zdolnoÊci przesy-
∏owych pomi´dzy strefami systemowymi (jest 9 odr´bnych systemów przesy∏o-
wych, kontrakty zdefiniowane sà dla 5 z nich) na terenie których dzia∏a Nord
Pool. Nord Pool ró˝nicuje cen´ spot dla ca∏oÊci systemu i dla poszczególnych
stref ze wzgl´du w∏aÊnie na mo˝liwe „zatory” w przesyle energii pomi´dzy nimi.
DoÊwiadczenie pokazuje, ˝e ceny w poszczególnych obszarach by∏y równe cenie
systemowej w ciàgu ok. 27,5% czasu18. OczywiÊcie mo˝liwe by∏oby zdefiniowanie
kontraktów terminowych w podziale na ró˝ne subsegmenty rynku i zrezygnowa-
nie z CfD, jednak˝e rozproszy∏oby to popyt pomi´dzy ró˝ne instrumenty i mo-
g∏oby wywo∏aç problemy z p∏ynnoÊcià rynku.

Kolejnym rodzajem derywatów dost´pnych na rynkach regulowanych Nord
Pool i EEX sà kontrakty opcyjne. Opcje by∏y wykorzystywane w bran˝y elektro-
energetycznej od d∏u˝szego okresu czasu, choç nikt nie nazywa∏ zobowiàzaƒ umow-
nych „opcjami”. Swoistego rodzaju kontraktem opcyjnym sà mo˝liwoÊci produk-
cyjne elektrowni, których rezerwacja odpowiada opcji call na dostawy energii
elektrycznej. Dost´pne na gie∏dach opcje sà wy∏àcznie typu europejskiego i majà
za instrument bazowy kontrakt futures, tak wi´c ich wykonanie powoduje otwar-
cie pozycji w kontraktach terminowych.
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Zdecydowanie wi´kszà ró˝norodnoÊç prezentujà opcje obracane OTC. Do
nich nale˝à:

• opcje typu spark spread – zwiàzane z wydajnoÊcià procesów zamiany
energii chemicznej paliwa na energi´ elektrycznà, oparte sà na ró˝nicy
pomi´dzy cenami paliwa u˝ytego do wytworzenia pràdu a cenami ener-
gii elektrycznej19,

• opcje typu locational spread – zwiàzane z ró˝nicami cen energii elek-
trycznej w ró˝nych lokalizacjach, pojawiajàcymi si´ ze wzgl´du na brak
mo˝liwoÊci magazynowania energii elektrycznej20,

• opcje typu swing – mogà byç wykonywane ka˝dego dnia albo maksymal-
nie w okreÊlonej liczbie dni w ciàgu okresu ˝ycia opcji, wykonujàc opcj´
okreÊla si´ wolumen energii zakupionej, który musi zawieraç si´ w okre-
Êlonym w umowie przedziale, podobnie ca∏kowita iloÊç energii zakupiona
po wykonaniu takiego kontraktu i jego wygaÊni´ciu musi zawieraç si´ po-
mi´dzy maksymalnà i minimalnà iloÊcià21.

Stworzone sà równie˝ inne instrumenty pochodne, jakie mo˝na spotkaç
w obrocie OTC. Sà to nast´pujàce transakcje strukturyzowane:

• kontrakty rekompensacyjne (tolling contracts) – przypominajà zwyk∏e kon-
trakty na dostawy energii, zwierane pomi´dzy producentem a odbierajà-
cym od niego energi´, gdzie za p∏atne z góry wynagrodzenie odbiorca otrzy-
muje prawo albo do sterowania pracà generatorów, albo do odbioru
okreÊlonej iloÊci energii w okreÊlonym przedziale czasu, z pewnymi ogra-
niczeniami dotyczàcymi np. liczby rozruchów generatorów,

• instrumenty oparte o mo˝liwoÊci przesy∏u energii elektrycznej – bazà
w tym przypadku jest albo mo˝liwoÊç przesy∏u (financial transmission
rights, FTR), albo dostarczenie okreÊlonej iloÊci energii do danego miejsca
w sieci (flowgate rights, FGR),

• kontrakty d∏ugoterminowe – preferowane przez du˝ych odbiorców, cha-
rakteryzujà si´ m.in. sta∏à cenà zakupu niezale˝nà od iloÊci zu˝ytej energii
przez odbiorc´22.

SpoÊród du˝ej liczby rodzajów kontraktów dost´pnych dla uczestników
rynku energii tylko niewielka ich cz´Êç jest przedmiotem obrotu gie∏dowego. Ma
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to swoje uzasadnienie: rynki regulowane istniejà relatywnie krótko, liczba zawie-
ranych kontraktów b´dàcych bardzo specyficznymi uzgodnieniami jest niewielka
i potencjalny obrót na gie∏dzie mia∏by ma∏à p∏ynnoÊç, niektóre umowy sà trud-
ne w standaryzacji, a wystandaryzowanie ich spowodowa∏oby utrat´ cennych
w∏asnoÊci stanowiàcych o ich atrakcyjnoÊci.

4. Strategie zabezpieczajàce przed ryzykiem cen energii elektrycznej

Ju˝ prosta symulacja wykorzystujàca klasycznà strategi´ zabezpieczajàcà wska-
zuje, ˝e w instrumentach pochodnych na rynkach energii elektrycznej tkwi po-
tencja∏ w zakresie zarzàdzania ryzykiem. W celu przeprowadzenia obliczeƒ, i oce-
ny ex-post strategii, przyj´te zosta∏y nast´pujàce za∏o˝enia:

• wybrano kontrakt futures z gie∏dy Nord Pool, oznaczony kodem ENOW32-
-05, na 32 tydzieƒ w 2005 roku, rozpoczynajàcy si´ 1 sierpnia 2005 roku;
powsta∏ on w wyniku skaskadowania kontraktu miesi´cznego ENOMAUG-
-05 i jest on kwotowany w koronach norweskich (NOK),

• spó∏ka obrotu sprzedaje energi´ klientowi po sta∏ej cenie taryfowej, jed-
nak˝e zakup energii odbywa si´ po cenie wolnorynkowej,

• spó∏ka chce zapobiec stratom wynikajàcym z nag∏ych zmian cen na rynku
dnia nast´pnego, gdzie nabywa energi´ po cenie zmiennej,

• nabywa ona kontrakty na gie∏dzie na rynku Eltermin, gdzie p∏aci za nie
po kursie z dnia 1 lipca (piàtek), czyli 276 NOK za jeden kontrakt, cenà
rozliczenia tego kontraktu jest 235 NOK/MWh, kontrakt opiewa na do-
stawy energii w ciàgu ca∏ego tygodnia, czyli przez 168 godzin,

• druga strona transakcji pozostaje anonimowa, zgodnie z zasadami obro-
tu na gie∏dzie Nord Pool,

• przedsi´biorstwo czeka z kontraktem do momentu ostatniego dnia jego
obrotu, tzn. do 29 lipca 2005 roku (piàtek), wtedy te˝ koƒczy si´ obrót
kontraktem ENOW32-05,

• nast´puje dostawa fizyczna energii elektrycznej, tzn. niezale˝nie od cen
kszta∏tujàcych si´ na rynku spot, dostawa b´dzie realizowana po cenie
ustalonej w kontrakcie na poziomie 235 NOK.

Obliczenia i porównanie zakupu przyk∏adowej iloÊci 5 MWh po cenie spot
(do symulacji zosta∏y wzi´te dane historyczne z Nord Pool) oraz po cenie usta-
lonej w kontrakcie pokazujà, i˝ spó∏ka osiàgn´∏a cel, w postaci zredukowania do
zera zmian cen energii elektrycznej, po jakiej nabywa∏a cz´Êç energii do swojego
portfela zakupów (5 MWh w ka˝dej godzinie doby). ¸àczny zysk na transakcji
terminowej i realizacji praw z tego tytu∏u wyniós∏ 4068,63 NOK przy ∏àcznej
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kwocie zakupu 197 400 NOK za ca∏oÊç energii zakupionej w ten sposób w ciàgu
tygodnia. Zakup ten w przedstawionej sytuacji okaza∏ si´ byç dla przedsi´bior-
stwa nast´pujàcy:

• zap∏aci∏o za 5 kontraktów 276 NOK za ka˝dy, razem 1380 NOK, plus
prowizja dla Nord Pool 0,025 NOK/MWh, czyli 0,125 NOK,

• zyska∏o dzi´ki zabezpieczeniu 4068,63 NOK,
• ∏àcznie zysk z transakcji forward dla tej porcji energii wyniós∏: 2688,51

NOK, co daje 1,36 % wartoÊci zakupu energii.
OczywiÊcie mamy tu do czynienia z relacjà trade-off pomi´dzy osiàganym

zyskiem a poziomem ponoszonego ryzyka.
Obok dobrze znanych z rynków finansowych strategii klasycznych zabez-

pieczania si´ przed ryzykiem cen, rozwija si´ równie˝ teoria strategii nieklasycz-
nych, które posiadajà specyficzne cechy dzi´ki temu, ˝e zosta∏y stworzone spe-
cjalnie na potrzeby graczy rynku energii elektrycznej. Przyk∏ady takich strategii
mo˝na odnaleêç w literaturze:

• strategia zabezpieczajàca producenta bez wykorzystania instrumentów po-
chodnych – model opisujàcy zachowanie si´ producenta, który poprzez
decyzje o wielkoÊci produkcji ma mo˝liwoÊç wp∏ynàç na wielkoÊç cen23,

• strategia statyczna – model zabezpieczenia portfela zakupów z decyzjà
o underhedgingu (zabezpieczenie mniejszej pozycji ni˝ wynika z obliczeƒ)
albo overhedgingu (sytuacja odwrotna) oraz z decyzjà o momencie zakupu
instrumentów pochodnych24,

• strategia wykorzystujàca kontrakty terminowe zwiàzane z opcjami, b´dàca
z∏o˝eniem 3 kontraktów klasycznych: forward oraz 2 opcji: call i put,
ka˝da z nich wystawiona przez innà stron´ transakcji forward25,

• strategie przy u˝yciu kontraktów na us∏ugi dostawy przerywalnej, które
sà równowa˝ne z kontraktami callable forward, us∏ugi takie polegajà na
dostawie energii elektrycznej po obni˝onych cenach, przy wykorzystaniu
zdolnoÊci klienta do regulowania pobieranej iloÊci energii26,
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• strategie przy u˝yciu kontraktów na us∏ugi dostawy przerywanej równo-
wa˝nych kontraktom puttable forward, kontrakty zawierane sà pomi´dzy
producentem a podmiotem regulujàcym ruch sieciowy i polegajà na za-
kupie energii od producenta w przypadku, gdy koszty kraƒcowe wytwa-
rzania sà wy˝sze od zakontraktowanej ceny energii27.

5. Podsumowanie

Rynki energii elektrycznej, w szczególnoÊci rynki gie∏dowe sà relatywnie m∏ode,
a przez to rokujà szans´ na dynamiczny rozwój w przysz∏oÊci. Badania pokazu-
jà, i˝ mogà one przyczyniç si´ w znacznym stopniu do usprawnienia zarzàdza-
nia ryzykiem rynkowym na rynku energii elektrycznej. Ryzyko to jest szczegól-
nie istotne dla prawid∏owego dzia∏ania podmiotów sektora w p∏aszczyênie
finansowej. Choç wiele z instrumentów pochodnych, o których pisze si´ w lite-
raturze jest elementem tylko rozwa˝aƒ teoretycznych, pozostaje mieç nadziej´,
˝e znajdà one – podobnie jak i obecne ju˝ na gie∏dach energii derywaty – uzna-
nie w oczach pracowników energetyki odpowiedzialnych za handel energià.
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Analiza zale˝noÊci mi´dzyrynkowych przy u˝yciu
sztucznych sieci neuronowych – empiryczny przyk∏ad
neuronowego systemu transakcyjnego
na wartoÊci indeksu WIG

1. Wprowadzenie

We wczesnych latach 80. Louis Mendelshon jako pierwszy wprowadzi∏ na rynek
amerykaƒski program o nazwie „VantagePoint”. Program ten podejmowa∏ pro-
blematyk´ powiàzaƒ mi´dzy rynkowych, modelowanych przy u˝yciu sztucznych
sieci neuronowych, na podstawie których generowane by∏y prognozy: stóp pro-
centowych, wartoÊci indeksów gie∏dowych, wartoÊci kursów walut itd. Program
okaza∏ si´ wielkim sukcesem firmy „Market Technologies Corporation”1, która
produkt wprowadzi∏a na rynek i obecnie szczyci si´ doskona∏ymi wynikami fi-
nansowymi.

Zdaniem Lousi’a Mendelshon’a, za∏o˝yciela firmy, na rynkach finansowych
wyst´puje tak wiele relacji, które sà na tyle skomplikowane, ˝e do ich prawid∏o-
wego odwzorowania niezb´dne jest u˝ycie sztucznych sieci neuronowych2. Co
wi´cej, uwa˝a on, ˝e sztuczne sieci neuronowe sà niezastàpione w wykrywaniu
pewnych schematów wyst´pujàcych na ró˝nych, pozornie niepowiàzanych ze so-
bà rynkach. Takich mo˝liwoÊci nie daje klasyczna analiza techniczna ani rów-
nie˝ porównywanie dwóch oddzielnych rynków3.

Obecnie firma „Market Technologies Corporation” oferuje program
VentagePoint, który monitoruje 43 rynki i dostarcza krótkookresowych prognoz
takich walorów, jak: ceny metali, ceny ropy naftowej, gazu ziemnego, surowców
rolnych, poziom kursów walutowych, indeksów gie∏dowych oraz stóp procento-
wych. Cena podstawowego oprogramowania obejmujàcego monitoring trzech wy-
branych ryków wynosi 2900 USD4. Niniejszy artyku∏, odwo∏ujàc si´ do doÊwiad-

1 Oficjalny adres internetowy firmy to http://www.profittaker.com, 06.01.2005.
2 J. J. Murphy, Technical analysis of the financial markets, a comprehensive guide to trading me-

thods and applications, New York Institute of finance, New York 1999, s. 429.
3 L. B. Mendelshon, Trend Forecasting with Technical Analysis: Unleashing the Hidden Power of

Intermarket Analysis to Beat the Market, Marketplace Books USA 2000, s. 93.
4 Strona internetowa: http://www.profittaker.com/vp_markets.asp, z dnia 07.01.2005.



czeƒ firmy „Market Technologies Corporation”, porusza zagadnienie implemen-
tacji sztucznych sieci neuronowych jako skutecznego narz´dzia analizy zale˝no-
Êci mi´dzy rynkowych. Zaprezentowany zosta∏ empiryczny model sztucznej sieci
neuronowej, prognozujàcy dzienne wartoÊci Warszawskiego Indeksu Gie∏dowego.
Prognozy zosta∏y nast´pnie poddane weryfikacji statystyczno-ekonometrycznej.
Ponadto, autor stara si´ obiektywnie zweryfikowaç hipotez´ o mo˝liwoÊci wyko-
rzystania relatywnie trafnych prognoz uzyskanych za pomocà prezentowanego na-
rz´dzia do budowy rentownego systemu transakcyjnego.

2. Zale˝noÊci mi´dzyrynkowe uwzgl´dnione w modelu

Projektujàc sztucznà sieç neuronowà, majàcà prognozowaç wartoÊci Warszaw-
skiego Indeksu Gie∏dowego5, nale˝y szczególnà uwag´ zwróciç na zestaw zmien-
nych wejÊciowych. JakoÊç i charakter zmiennych determinuje w∏aÊnie trafnoÊç
generowanych przez projektowany model prognoz. Zestaw zmiennych wejÊciowych
b´dzie obejmowa∏ zmienne fundamentalne oraz zmienne techniczne6.

Do poczàtkowego zestawu zmiennych wejÊciowych zaliczone zosta∏y nast´-
pujàce pozycje:

• wahania wartoÊci indeksu na okreÊlonej sesji, w postaci nast´pujàcych
wielkoÊci: wartoÊç najwy˝sza, najni˝sza i wartoÊç indeksu na otwarciu
sesji7,

• wartoÊci wa˝niejszych Êwiatowych indeksów gie∏dowych, które mogà mieç
wp∏yw na poziom indeksu WIG: Dow Jones Industrial Average (DJIA),
Xetra DAX8,

• ceny ropy naftowej na Êwiatowych rynkach-Europe Brent Spot Price FOB
($/bbl)9,

• ceny z∏ota na Êwiatowych rynkach ($/uncj´)10,
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5 WartoÊç Indeksu na zamkni´ciu ka˝dej sesji.
6 Autor stara si´ jednak uniknàç stosowania klasycznych wskaêników analizy technicznej typu RSI

czy MACD. W rozdziale tym skoncentrowano si´ raczej na analizie i na zale˝noÊciach mi´dzyryn-
kowych.

7 WartoÊç indeksu na zamkni´ciu danej sesji (oczywiÊcie odpowiednio opóêniona) zosta∏a pomini´ta,
poniewa˝ jej zastosowanie uniemo˝liwia wykrycie punktów zwrotnych ze wzgl´du na wyst´pujàce
opóênienia, strona internetowa: http://www.parkiet.com/index.jsp, z dnia: 10.01.2005.

8 èród∏o: strona internetowa: http://www.parkiet.com/index.jsp, z dnia: 10.01.2005.
9 èród∏o: strona internetowa: http://www.eia.doe.gov/neic/historic/hpetroleum2.htm, z dnia: 10.01.2004

– The Energy Information Administration (EIA), created by Congress in 1977, is a statistical agency
of the U.S. Department of Energy.

10 èród∏o: strona internetowa: http://www.kitco.com/gold.londonfix.html, z dnia: 10.01.2005 – London
Fix.



• Êrednie ruchome (5,15,45 okresowe) wa˝one wyk∏adniczo wa˝niejszych
kursów walutowych (dolar, frank szwajcarski)11,

• Êrednie ruchome (5,15,45 okresowe) wa˝one wyk∏adniczo ze wskaênika:
liczba spó∏ek zwy˝kujàcych danego dnia12,

• Êrednie ruchome (5,15, 45 okresowe) wa˝one wyk∏adniczo z indeksu ARMSA
(TRIN), liczonego zgodnie z nast´pujàcym wzorem:

(1)

gdzie:

RAt – to liczba wszystkich spó∏ek notujàcych wzrosty na sesji w momen-
cie t,
ZAt – to liczba wszystkich spó∏ek notujàcych spadki na sesji w momen-

cie t,
RVt – to wielkoÊç wolumenu dla wszystkich spó∏ek rosnàcych na sesji

w momencie t,
ZVt – to wielkoÊç wolumenu dla wszystkich spó∏ek notujàcych spadki na

sesji w momencie t13,
• Êrednie ruchome (5,15, 45 okresowe), wa˝one wyk∏adniczo z wartoÊci wo-

lumenu obrotów14.
W celu lepszego zrozumienia zale˝noÊci zachodzàcych pomi´dzy prezento-

wanymi zmiennymi a wartoÊcià Warszawskiego Indeksu Gie∏dowego, przedstawiona
zostanie krótka charakterystyka powiàzaƒ dla ka˝dej zmiennej z osobna.

Bardzo wa˝nych informacji dla przysz∏ego zachowania si´ indeksu WIG
dostarcza analiza przebiegu danej sesji gie∏dowej. W tym nie bez znaczenia po-
zostajà takie wielkoÊci, jak zanotowana na danej sesji wartoÊç maksymalna in-
deksu, wartoÊç minimalna czy poziom otwarcia i zamkni´cia15. Wahania indeksu
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11 Ze wzgl´du na relatywnie krótki szereg czasowy notowania kursu EURO zosta∏ wy∏àczne z zestawu
proponowanych zmiennych wejÊciowych, èród∏o: strona internetowa http://www.parkiet.com/index.jsp,
z dnia 10.01.2005.

12 èród∏o: strona internetowa: http://www.parkiet.com/index.jsp, z dnia: 10.01.2005.
13 èród∏o: strona internetowa: http://www.parkiet.com/index.jsp, z dnia: 10.01.2005.
14 èród∏o: strona internetowa: http://www.parkiet.com/index.jsp, z dnia: 10.01.2005.
15 WartoÊç indeksu na zamkni´ciu zostaje pomini´ta.



na danej sesji i wartoÊci wa˝niejszych poziomów stanowià nawiàzanie do analizy
wykresów Êwiecowych, które umo˝liwiajà odczytanie kluczowych dla inwestora
informacji. Z tego te˝ wzgl´du poziomy poszczególnych wartoÊci zanotowanych
na danej sesji zostajà w∏àczone do poczàtkowego zestawu zmiennych wejÊciowych.

W dobie globalizacji i informatyzacji Êwiatowej gospodarki pewne zale˝noÊci
mi´dzyrynkowe zyskujà na znaczeniu. Do tych zale˝noÊci zalicza si´ tak˝e wzrost
oddzia∏ywania pomi´dzy poszczególnymi indeksami gie∏d Êwiatowych.

Rysunek 1. Zale˝noÊç indeksu WIG od indeksów DAX i DJIA

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Na wykresach (zob. rysunek 1) przedstawione zosta∏y przebiegi zmienno-
Êci indeksów DJIA, DAX i WIG, jak równie˝ wartoÊci obejmujàcej 200 ostatnich
okresów korelacji pomi´dzy nimi. Z przedstawionej analizy korelacji wynika, ˝e
istnieje du˝a zale˝noÊç pomi´dzy prezentowanymi indeksami. Nale˝y jednak zwróciç
uwag´, ˝e zale˝noÊç ta nie jest sta∏a w czasie. WartoÊç wspó∏czynnika korelacji
dla okresów silnych i gwa∏townych spadków w bardzo intensywny sposób narasta,
zbli˝ajàc si´ cz´sto do poziomu przekraczajàcego 0,9. Zjawisko to w literaturze
okreÊlane jest mianem contagion, czyli zarazy lub efektu zara˝ania. W najbadziej
ogólnym znaczeniu pod poj´ciem efektu zara˝ania rozumie si´ transmisj´ zjawisk
szokowych pomi´dzy krajami16. Po raz pierwszy na to zjawisko zwrócono uwag´
w paêdzierniku 1987 roku w okresie krachu gie∏dowego. Zauwa˝ono wtedy, ˝e
dla wi´kszoÊci rynków kapita∏owych na Êwiecie nastàpi∏ znaczny wzrost korelacji.
Prawid∏owoÊç t´ obserwowano równie˝ w kolejnych okresach:

• grudzieƒ 1994 roku – kryzys w Meksyku,
• paêdziernik 1997 roku – kryzys w Hongkongu,
• sierpieƒ 1998 roku – kryzys w Rosji.
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16 P. Fiszeder, W. Razik, Zaraza na rynkach finansowych, „Nasz Rynek Kapita∏owy”, Nr 7(163), War-
szawa, lipiec 2004, s. 78.



Podobna zale˝noÊç zosta∏a udowodniona dla indeksu WIG. Efekt contagion
wystàpi∏ dla zale˝noÊci pomi´dzy indeksem WIG a wa˝niejszymi indeksami Êwia-
towymi po wybuchu kryzysu w Hongkongu oraz indeksami DJIA i Nasdaq Com-
posite po wybuchu kryzysów w Rosji i Brazylii17. Wynika z tego, ˝e uwzgl´dnie-
nie poziomów indeksów jako zmiennych wejÊciowych do budowy sztucznej sieci
neuronowej jest jak najbardziej uzasadnione.

Ceny ropy naftowej równie˝ nie pozostajà bez wp∏ywu na wartoÊci po-
szczególnych indeksów gie∏dowych. Ze wzgl´du na swoje strategiczne znaczenie
w gospodarce, ceny ropy od d∏u˝szego czasu majà istotne znaczenie dla kondycji
poszczególnych gospodarek Êwiatowych. To natomiast w poÊredni sposób oddzia-
∏uje na kondycj´ poszczególnych spó∏ek, a wi´c równie˝ na indeksy gie∏dowe.

Rysunek 2. Korelacja Indeksu WIG i cen ropy naftowej

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Niestety, na podstawie zaprezentowanego wykresu zale˝noÊci mi´dzy cenà
ropy naftowej, a indeksem WIG nie mo˝na jednoznacznie stwierdziç, ˝e mi´dzy
tymi wielkoÊciami istnieje ÊciÊle ujemna zale˝noÊç. Nale˝y jednak zwróciç uwa-
g´, ˝e opóênione ceny ropy naftowej, je˝eli nie w sposób bezpoÊredni, to na pew-
no w sposób poÊredni oddzia∏ujà na kondycj´ ca∏ej gospodarki. Ca∏y proces trwa
jednak relatywnie d∏ugo ze wzgl´du na jego skomplikowany charakter.
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Zgodnie z rozumowaniem zaproponowanym przez Johna J. Murphy’ego18,
rosnàce ceny ropy naftowej wywierajà presj´ inflacyjnà na koszty produkcji,
a tym samym na ceny produktów (Murphy: CRB19 Index). Rosnàce ceny z kolei
w naturalny sposób oddzia∏ujà na wy˝szy poziom stóp procentowych. Wy˝szy po-
ziom stóp procentowych powoduje umocnienie waluty, jak równie˝ spadek cen
obligacji. Niskie ceny obligacji – traktowane tutaj jako wskaênik wyprzedzajàcy
dla poziomów indeksów gie∏dowych20 – powodujà w niedalekiej przysz∏oÊci ich spa-
dek. Zaprezentowany schemat jest niezwykle skomplikowany i wymaga przy tym
spe∏nienia licznych dodatkowych warunków. Niemniej stanowi dobre uzasadnie-
nie zastosowania cen ropy jako jednej ze zmiennych wejÊciowych projektowanej
sztucznej sieci neuronowej.

Kolejnà zmiennà istotnà z punktu widzenia analizy mi´dzyrynkowej jest
poziom ceny z∏ota. Ceny z∏ota przewa˝nie postrzegane jako bezpieczna lokata
kapita∏u w czasach recesji, równie˝ mogà mieç istotny wp∏yw na modelowane
zjawisko.

Rysunek 3. Korelacja Indeksu WIG i cen z∏ota

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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18 J. J. Murphy, Inter market technical analysis, trading strategies for the global stock, bond, com-
modity, and currency markets, John Willey & Sons, USA 1991.

19 The Commodity Research Bureau Futures Price Index.
20 J. J. Murphy, Inter market technical analysis, trading strategies for the global stock, bond, com-

modity, and currency markets, John Willey & Sons, USA 1991, s. 40.



Na podstawie analizy korelacji indeksu WIG i ceny z∏ota, po raz kolejny
nie mo˝na jednoznacznie stwierdziç, czy poziom cen z∏ota ma istotny wp∏yw na
poziom analizowanego zagadnienia. Bli˝sza analiza prezentowanego wykresu po-
zwala jednak stwierdziç, ˝e ceny z∏ota bardzo cz´sto zwy˝kujà przed pojawie-
niem si´ szczytu na indeksie WIG.

Zgodnie z analizà zale˝noÊci mi´dzyrynkowych, przeprowadzonà przez Joh-
na J. Murphy’ego, ceny z∏ota wywierajà znaczàcy wyp∏yw na rynki finansowe
Stanów Zjednoczonych. Mianowicie rosnàce ceny z∏ota sà dowodem na rosnàcà
presj´ inflacyjnà w gospodarce, która wymusza wzrost stóp procentowych. Wy˝-
sze stopy procentowe z kolei wp∏ywajà na umocnienie dolara i spadek cen obli-
gacji. Za∏amanie na rynku obligacji w niedalekiej przysz∏oÊci wywiera równie˝
negatywne pi´tno na wartoÊciach indeksów gie∏dowych. Innymi s∏owy, zanotowa-
ny szczyt cen z∏ota oznacza wzrost poziomu inflacji (CRB) i mo˝e byç traktowa-
ny jako potwierdzenie lub jako wskaênik wyprzedzajàcy dla rosnàcej presji infla-
cyjnej21.

Bazujàc na prezentowanej w tym rozdziale zale˝noÊci miedzy indeksami
DJIA i WIG, zak∏ada si´, ˝e pewne opóênienia22 poziomu cen z∏ota b´dà istotnà
zmiennà wejÊciowà modelowanej sztucznej sieci neuronowej.

Na kondycj´ gospodarki z ca∏à pewnoÊcià znaczàcy wp∏yw majà równie˝
notowania kursu z∏otego w stosunku do innych walut. Jest to o tyle wa˝ne, ˝e
wp∏ywa bezpoÊrednio na wyniki finansowe spó∏ek o profilu typowo eksportowym
czy importowym, a tym samym oddzia∏uje poÊrednio na poziomy indeksów gie∏-
dowych.

Rysunek 4. Korelacja indeksu WIG z kursem USD/PLN i CHF/PLN

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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21 Ibidem, s. 64.
22 Stopieƒ opóênienia jest omawiany w odr´bnym rozdziale.



Niestety, równie˝ i tym razem nie mo˝na stwierdziç, ˝e zaprezentowane
zmienne majà sta∏y i jednoznaczny wp∏yw na poziom indeksu WIG. Wyst´pujà
bowiem okresy charakteryzujàce si´ wysokà wartoÊcià wspó∏czynnika korelacji
(powy˝ej 0,7), jak równie˝ okresy o wartoÊciach wspó∏czynnika korelacji znacznie
spadajàcych poni˝ej zera (poni˝ej 0,7). Jednak w krótkich okresach znaczenie po-
szczególnych kursów walutowych wywiera okreÊlony wp∏yw na poziom indeksu
WIG. Co wi´cej, poziom kursów walutowych wp∏ywa równie˝ na inne rynki danej
gospodarki (np. rynek surowców), oddzia∏ujàc tym samym na poziom presji in-
flacyjnej i (poÊrednio) na poziom stóp procentowych. Tym samym do modelu sza-
cowanej sztucznej sieci neuronowej wprowadzone zostajà opóênienia prezentowa-
nej zmiennej23. Co wi´cej, w celu uwydatnienia jedynie okreÊlonych tendencji
panujàcych na danym rynku walutowym, szeregi poszczególny kursów waluto-
wych zostajà wyg∏adzone wyk∏adniczo wa˝onà Êrednià ruchomà (okresy 5, 15 i 45).

Kolejnà wartà do przeanalizowania, pod kàtem w∏asnoÊci prognostycznych,
zmiennà jest wskaênik liczby zwy˝kujàcych na danej sesji spó∏ek. Odzwierciedla
on ogólnà atmosfer´ panujàcà na rynku kapita∏owym. Z tego te˝ wzgl´du zosta-
je uwzgl´dniony w modelu sztucznej sieci neuronowej. Ze wzgl´du na du˝à dy-
namik´, prezentowany wskaênik zostaje wyg∏adzony odpowiednià Êrednià wa˝o-
nà wyk∏adniczo (okresy 5, 15, 45).

Rysunek 5. Korelacja indeksu WIG ze Êrednià ruchomà (okresy 5,15, 45) wa˝onà
wyk∏adniczo ze wskaênika: liczba spó∏ek zwy˝kujàcych danego dnia

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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23 Stopieƒ opóênieƒ jest omawiany w odr´bnym rozdziale.



Jak wynika z wykresu, istnieje relatywnie du˝a zale˝noÊç, mi´dzy pozio-
mem „wskaênika liczby spó∏ek zwy˝kujàcych” a poziomem indeksu WIG. Innymi
s∏owy, zastosowanie prezentowanej zmiennej jako zmiennej wejÊciowej projekto-
wanej sztucznej sieci neuronowej wydaje si´ byç uzasadnione.

Przedostatnià wprowadzanà do modelu zmiennà jest wskaênik ARMSA
(TRIN). Jak wynika ze wzoru 3.1, jest to wskaênik wolumenowo-cenowy. Co wi´-
cej, traktowany jest jako krótkoterminowe narz´dzie, którego g∏ównym zada-
niem jest wskazanie, czy wi´kszy wolumen jest notowany dla spó∏ek rosnàcych
czy malejàcych. Na tej podstawie wyznaczane sà punkty zwrotne dla wartoÊci in-
deksów gie∏dowych. WartoÊci wskaênika poni˝ej jedynki sugerujà, ˝e wi´ksze
wartoÊci wolumenu notowane sà dla spó∏ek notujàcych wzrosty. Oznacza to, ˝e
g∏ówne indeksy stabilnie zmierzajà w kierunku maksimum. Z drugiej jednak
strony wartoÊci powy˝ej jednoÊci informujà, ˝e wi´kszy wolumen towarzyszy
spó∏kom notujàcym spadki, co sugeruje, ˝e g∏ówne indeksy zmierzajà w kierun-
ku minimum24.

Ze wzgl´du na du˝à dynamik´ zmian wartoÊci wskaênika TRIN, sugeruje
si´ cz´sto jego wyg∏adzenie dowolnà Êrednià ruchomà. Co wi´cej, ze wzgl´du na
mo˝liwoÊç zastosowania ró˝nej d∏ugoÊci Êrednich ruchomych, nie ustalono sztyw-
nej granicy, mówiàcej o okreÊlonym poziomie wyprzedania czy wykupienia. Wy-
znaczone zosta∏y natomiast przyk∏adowe granice dla nast´pujàcych Êrednich:

• 4-dniowa – poziomy 0,7 i 1,25,
• 21-dniowa – poziomy 0,85 i 1,10,
• 55-dniowa – poziomy 0,9 i 1,0525.
Nie jest to jednak sztywna regu∏a, lecz jednie zasugerowana przez anality-

ków propozycja. W prezentowanej pracy zastosowane zosta∏y wa˝one wyk∏adni-
czo Êrednie ruchome o ró˝nej d∏ugoÊci okna (5, 15 i 45 sesji).

W nawiàzaniu do prezentowanego powy˝ej wskaênika ARMSA do modelu
wprowadzone zostajà równie˝ wyg∏adzone wyk∏adniczà Êrednià ruchomà warto-
Êci wolumenu26. Znaczenie wolumenu dla wyznaczania przysz∏ych wartoÊci jest
kluczowe. Wolumen stanowi w wielu przypadkach potwierdzenie wzrostów lub
spadków nie tylko cen akcji, ale równie˝ poszczególnych indeksów gie∏dowych.
Co wi´cej, poziomy wolumenu stanowià pewnego rodzaju sygna∏ ostrzegawczy
w przypadku, gdy wzrost indeksu nie ma potwierdzenia we wzroÊcie wolumenu.
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24 J. J. Murphy, Technical analysis of the financial markets, a comprehensive guide to trading me-
thods and applications, New York Institute of finance, New York 1999, s. 444.

25 Strona internetowa: http://www.parkiet.com/enc/wat.jsp?dz=null, z dnia: 3.12.2004.
26 W ostatecznej wersji modelu prezentowana wielkoÊç zostaje oczywiÊcie w odpowiedni sposób opóê-

niona – analiza optymalnego opóênienia jest omawiana w odr´bnym rozdziale.



Co wi´cej, uwa˝a si´, ˝e nag∏y wzrost wartoÊci wolumenu dla trendu spadkowego
czy wzrostowego mo˝e Êwiadczyç o zbli˝ajàcym si´ punkcie zwrotnym27.

3. Przygotowanie danych do dalszej analizy

Zmiennà wyjÊciowà projektowanej sieci neuronowej jest wartoÊç indeksu WIG
notowana na zamkni´ciu sesji. Dost´pny szereg czasowy zostaje podzielony na
dwie cz´Êci. Pierwsza stanowi „cz´Êç aplikacyjnà”28, a druga s∏u˝y do weryfikacji
zysków projektowanego systemu transakcyjnego. „Cz´Êç aplikacyjna” obejmuje
okres od 17.10.1996 roku do 31.08.2004 roku, co ∏àcznie daje 1962 obserwacje29.
Cz´Êç aplikacyjna zosta∏a przedstawiona na rysunku 6.

Rysunek 6. WartoÊci Indeksu WIG na zamkni´ciu danej sesji w okresie od
17.10.1996 roku do 31.08.2004 roku

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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27 J. J. Murphy, op. cit., s. 162.
28 Przez okreÊlenie cz´Êç aplikacyjna rozumie si´ tutaj ten odcinek szeregu czasowego, który zostanie

wykorzystany od uczenia sztucznej sieci neuronowej, czyli zostanie dodatkowo podzielony w sposób
losowy na cz´Êç uczàcà, walidacyjnà i testowà.

29 Indeks WIG jest notowany od 16.04.1991, poczàtkowe notowania jednak odbywa∏y si´ raz w tygo-
dniu co uniemo˝liwia zastosowanie tego szeregu do optymalizacji wag sztucznej sieci neuronowej
prognozujàcej wartoÊci indeksu WIG w uj´ciu dziennym. Ponadto, pierwsze lata dzia∏ania Gie∏dy
Papierów WartoÊciowych w Warszawie charakteryzujà si´ relatywnie du˝à dynamikà w porównaniu
z okresem po 1995 roku. Innymi s∏owy okres do 1996 roku to okres stabilizacji, który wyst´puje
w wi´kszoÊci systemów. Ze wzgl´du na powy˝sze powody 4 pierwsze lata funkcjonowania gie∏dy zo-
stajà wy∏àczone z analizy.



Pozosta∏a cz´Êç (szereg od 01.09.2004 roku do 31.12.2004 roku), to cz´Êç
„testowa”, na której weryfikowana b´dzie trafnoÊç generowanych prognoz i sku-
tecznoÊç systemu transakcyjnego.

SkutecznoÊç generowanych prognoz zale˝y nie tylko od doboru odpowied-
nich zmiennych wejÊciowych, ale równie˝ od prawid∏owego ich przygotowania.
Z tego wzgl´du, szeregi zarówno zmiennej wyjÊciowej, jak i zmiennych wejÊciowych,
zosta∏y wystandaryzowane wed∏ug dat, tak aby dla ka˝dego szeregu by∏y one jed-
nakowe. Powsta∏e luki zosta∏y uzupe∏nione zgodnie z poni˝szym schematem:

• je˝eli powsta∏a luka obejmowa∏a jeden okres, to zosta∏a zastàpiona przez
Êrednià arytmetycznà, definiowanà nast´pujàcym wzorem:

(2)

gdzie:
Ct, Ct+1, Ct–1 – to wartoÊci odpowiednich zmiennych w momencie t, t+1
i t–1;

• je˝eli powsta∏a luka obejmowa∏a wi´cej ni˝ jeden okres, to zosta∏a zastà-
piona wartoÊciami Êrednich ruchomej z harmonicznymi wagami30. Impu-
tacja dla ostatniej luki zosta∏a dokonana jednak przy u˝yciu Êredniej
arytmetycznej ostatniej wartoÊci Êredniej harmonicznej i nast´pnej war-
toÊci badanej zmiennej, zgodnie ze wzorem 2.

Ze wzgl´du na fakt, ˝e rzadko wyst´pujàce ekstremalne wartoÊci dzien-
nych stóp zwrotu dla indeksu WIG mogà zak∏ócaç wskazania projektowanej sztucz-
nej sieci neuronowej, zmienne zostajà poddane dalszej obróbce. G∏ównym celem
jest próba sprowadzenia rozk∏adu dziennych stóp zwrotu z indeksu WIG do rozk∏a-
du jak najbardziej zbli˝onego do normalnego. Zasada oczyszczania szeregu polega∏a
na usuni´ci ekstremalnej, znacznie odbiegajàcej od Êredniej dziennej zmiany indek-
su. Je˝eli zmiana powodowa∏a trwa∏y utrzymujàcy si´ co najmniej przez dwa dni
wzrost wartoÊci indeksu, obserwacje zosta∏y zastàpione wartoÊciami harmonicznej
Êredniej ruchomej, dla której wagi wyliczone zosta∏y zgodnie ze wzorem postaci:

(3)

gdzie:

l – to liczba szacowanych wag (przyj´to 11 wag),

b = (1, 2, …, l).
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Wyniki przeprowadzonych zmian zosta∏y zilustrowane na rysunkach 7 i 8.

Rysunek 7. Nieoczyszczony i oczyszczony szereg wartoÊci indeksu WIG

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Rysunek 8. Porównanie rozk∏adów nieoczyszczonych i oczyszczonych stóp zwrotu
z wartoÊci indeksu WIG

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Z prezentowanego szeregu czasowego indeksu WIG usuni´tych zosta∏o
∏àcznie 12 obserwacji, a cz´Êç zosta∏a zastàpiona wartoÊciami Êredniej harmo-
nicznej. Otrzymany w ten sposób rozk∏ad dziennych stóp zwrotu dla indeksu
WIG jest mniej leptokurtyczny ni˝ dla szeregu pierwotnego. Niestety, prezento-
wany rozk∏ad dziennych stóp zwrotu dla indeksu WIG nie zosta∏ w pe∏ni spro-
wadzony do rozk∏adu normalnego. Zwiàzane jest to z koniecznoÊcià zbyt daleko
idàcej modyfikacji pierwotnego szeregu czasowego. Nale˝y dodatkowo zaznaczyç,
˝e usuni´cie danej obserwacji z szeregu czasowego indeksu WIG oznacza rów-
nie˝ wyci´cie odpowiedniego wiersza obserwacji dla zmiennych wejÊciowych.
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Co wi´cej, ze wzgl´du na brak bie˝àcych wartoÊci zmiennych objaÊniajà-
cych w momencie prognozy, aktualne ich wartoÊci zastàpione zosta∏y opóênieniami
o i okresów (i = 1, 2, …, 7). Rzàd optymalnego opóênienia jest ustalany w trakcie
doboru odpowiedniego zestawu zmiennych wejÊciowych.

W nast´pnym kroku zestaw zmiennych „aplikacyjnych”, zostaje podzielony
w sposób losowy na podróbki zmiennych: uczàcych, walidacyjnych i testowych.
Podzia∏ ten konieczny jest ze wzgl´du na specyfik´ procesu kalibracji wag pre-
zentowanej sieci neuronowej.

Przed wprowadzeniem zmiennych do projektowanej sztucznej sieci neuro-
nowej, nale˝y pami´taç o przeskalowaniu ich wartoÊci do postaci zgodnej z za-
stosowanà funkcjà aktywacji.

4. Optymalizacja architektury i weryfikacja generowanych wyników

Optymalizowana architektura – to jednokierunkowa, wielowarstwowa sztuczna
sieç neuronowa z ró˝niczkowalnà postacià funkcji aktywacji i liczbie warstw
ukrytych, nieprzekraczajàcej dwóch.

Proces optymalizacji budowanej sztucznej sieci neuronowej rozpoczyna si´
od wyznaczenia optymalnego zestawu zmiennych wejÊciowych. Proces ten polega
na zastosowaniu opisanego ni˝ej schematu.

Na poczàtku szacowane sà wst´pnie parametry sztucznej sieci neuronowej
z zastosowaniem wszystkich zmiennych wejÊciowych, jak równie˝ oszacowane

zostajà b∏´dy dla zestawu zmiennych uczàcych, walida-

cyjnych i testowych.
Nast´pnie, po oszacowaniu wst´pnie najlepszej sieci31 dla proponowanego

zestawu danych, sprawdza si´, które zmienne wnoszà najwi´cej informacji, bu-
dujàc ich ranking na podstawie nast´pujàcego wskaênika:

(4)

gdzie:
Ei – b∏àd (RMSE) dla zestawu zmiennych bez i-tej zmiennej32,
Eb – b∏àd bazowy (Baseline Error, RMSE) dla wyjÊciowego zestawu zmiennych.
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31 Najcz´Êciej jest to sieç z jednà warstwà ukrytà i sigmoidalnà funkcjà aktywacji, uczona algorytmem
wstecznej propagacji.

32 Strona internetowa: http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html, z dnia 26.12.2004.



Wskaênik ten jest liczony dla zestawu danych uczàcych i dla zmiennych
weryfikujàcych. Tak wi´c, generowane sà 2 rankingi zmiennych. Je˝eli wskaênik
T przyjmuje wartoÊç równà 1, oznacza to, ˝e usuni´cie zmiennej z zestawu
zmiennych nie powoduje ani zmniejszenia, ani te˝ zwi´kszenia b∏´du dla dane-
go zestawu zmiennych. Je˝eli natomiast wartoÊç wskaênika jest poni˝ej 1, to
usuni´cie zmiennej powoduje zmniejszenie poziom b∏´du, tak wi´c sieç uzyskuje
lepsze wyniki bez tej zmiennej.

Proces jest powtarzany do momentu a˝ wartoÊci prezentowanego wskaêni-
ka dla wszystkich zmiennych przekroczà wartoÊç progowà wskaênika T równà 1
i uzyskana zostanie „rozsàdna iloÊç zmiennych wejÊciowych”.

Trzymajàc si´ zaprezentowanego sposobu doboru zmiennych, otrzymano
nast´pujàcy zestaw optymalnych zmiennych wejÊciowych:

• opóênione o jeden okres ceny ropy naftowej na Êwiatowych rynkach-Eu-
rope Brent Spot Price FOB ($/bbl)33,

• opóênione o jeden okres wartoÊci indeksu gie∏dowego DJIA34,
• opóênione o jeden okres ceny z∏ota na Êwiatowych rynkach ($/uncj´)35,
• opóêniona o jeden okres najwy˝sza wartoÊç indeksu WIG na sesji w mo-

mencie t36.
Zaprezentowany zestaw zmiennych wejÊciowych zastosowany zosta∏ na-

st´pnie do optymalizacji wag wielowarstwowych, jednokierunkowych, sztucznych
sieci neuronowych. Przetestowane zosta∏y ró˝ne architektury, a g∏ównym kryte-
rium optymalizacji by∏a minimalizacja funkcji celu dla zmiennych uczàcych, wa-
lidacyjnych i testowych. Po ka˝dorazowej kalibracji wag nast´powa∏a weryfikacja
uzyskanych wyników poprzez przy∏o˝enie zmiennych walidacyjnych i oszacowa-
nie dla nich b∏´du. Proces uczenia post´powa∏ tak d∏ugo, jak d∏ugo b∏àd dla da-
nych uczàcych i walidacyjnych mala∏. Oznacza to, bowiem, ˝e optymalizowana
sztuczna sieç neuronowa rzeczywiÊcie posiada zdolnoÊci do generalizacji.

Po przerwaniu procesu uczenia przy∏o˝one zosta∏y zmienne testowe i tym
razem dla nich obliczony zosta∏ b∏àd. Je˝eli ró˝nice w szacowanych b∏´dach dla
wszystkich trzech typów zmiennych by∏y znaczàce, oznacza∏o to, ˝e sieç prawdo-
podobnie utkn´∏a w minimum lokalnym funkcji celu, optymalizujàc wartoÊci po-
szczególnych wag lub te˝ za dobrze dopasowa∏a si´ do danych uczàcych.
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33 èród∏o: strona internetowa: http://www.eia.doe.gov/neic/historic/hpetroleum2.htm, z dnia: 11.01.2005
– The Energy Information Administration (EIA), created by Congress in 1977, is a statistical agen-
cy of the U.S. Department of Energy.

34 èród∏o: strona internetowa: http://www.parkiet.com/index.jsp, z dnia: 11.01.2005.
35 èród∏o: strona internetowa: http://www.kitco.com/gold.londonfix.html, z dnia: 11.01.2005 – London

Fix.
36 èród∏o: strona internetowa: http://www.parkiet.com/index.jsp, z dnia: 11.01.2005.



Najmniejsze wartoÊci b∏´du RMSE37 uzyskano dla trzywarstwowej sztucz-
nej sieci neuronowej o logistycznej funkcji aktywacji w warstwie ukrytej.

Rysunek 9. Architektura sztucznej sieci neuronowej

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Na wyjÊciu i wejÊciu sieci zastosowano funkcje liniowe. Wagi prezento-
wanej sztucznej sieci neuronowej oszacowane zosta∏y algorytmem gradientów
sprz´˝onych, a optymalne wartoÊci wag otrzymano w 881 epoce38. Ze wzgl´du na
nieskomplikowany charakter prezentowanej sztucznej sieci neuronowej, jak i re-
latywnie niskie wartoÊci b∏´du RMSE, przyjmuje si´, ˝e zaimplementowane za-
le˝noÊci sà w prawid∏owy sposób zachowane.

Prawid∏owo funkcjonujàcy system transakcyjny powinien opieraç si´ na
narz´dziu generujàcym trafne prognozy. Z tego wzgl´du, przed przystàpieniem
do budowy sytemu transakcyjnego, opierajàcego si´ g∏ównie na wskazaniach sztucz-
nej sieci neuronowej powinny zostaç zweryfikowane jej prognozy i reakcje na po-
szczególne zmienne.

Z analizy zaprezentowanego wykresu (rysunek 10) wynika, ˝e sztuczna
sieç neuronowa w odpowiedni sposób generuje po˝àdane wartoÊci indeksu WIG.
B∏´dy prognozy co do wartoÊci bezwzgl´dnej rzadko kiedy przekraczajà wartoÊç
1000 punktów. O bardzo dobrym dopasowaniu wartoÊci teoretycznych do danych
empirycznych Êwiadczy równie˝ wysoki poziom wspó∏czynnika R2 i wspó∏czynnika
korelacji, które odpowiednio wynoszà: 0,9924 i 0,9962.

Dodatkowo, weryfikujàc wskazania sztucznej sieci neuronowej, warto spraw-
dziç, jaki procent wskazanych przez model wzrostów i spadków mia∏ rzeczywi-
Êcie miejsce. Naj∏atwiej przedstawiç to na podstawie tabeli 1.
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37 RMSE dla zmiennych uczàcych wynosi 283, dla zmiennych walidacyjnych 264,5 i dla danych testo-
wych 252.

38 Pe∏na prezentacja ca∏ej próbki uczàcej.



Rysunek 10. Ró˝nica mi´dzy wartoÊcià rzeczywistà, a wartoÊcià teoretycznà
(b∏àd)

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Tabela 1. Procent zgodnoÊç wygenerowanych wzrostów i spadków dla danych
teoretycznych

Cena zamkni´cia
% trafnychWzrost Spadek Razem

Wzrost 541 469 1010 0,535644
Spadek 464 475 939 0,505857
Razem 1005 944 1949

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Jak widaç, procent poprawnie wskazanych wzrostów jest zadowalajàcy. Po-
nad 53% wskazanych przez sztucznà sieç neuronowà wzrostów mia∏o miejsce
w rzeczywistoÊci. Gorzej sytuacja kszta∏tuje si´ dla procentu poprawnie wskaza-
nych spadków. Tutaj skutecznoÊç niestety wynosi nieco ponad 50%. Niemniej
wysokie wartoÊci wskaênika R2 i relatywnie du˝a skutecznoÊç wykrywania przez
sieç neuronowà potencjalnych wzrostów pozwalajà wykorzystaç model do kon-
strukcji systemu transakcyjnego.

Innym sposobem weryfikacji wskazaƒ sztucznej sieci neuronowej na za-
aplikowany zestaw zmiennych wejÊciowych jest przedstawienie wykresu odpo-
wiedzi. Wykres ten obrazuje, w jaki sposób zmieniajà si´ wartoÊci prognozy ge-
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nerowanej przez danà sieç neuronowà w zale˝noÊci od zmian jednej tylko zmien-
nej wejÊciowej przy pozosta∏ych zmiennych usztywnionych39. Metoda ta polega
na wyznaczeniu brakujàcej wartoÊci zmiennej wejÊciowej w momencie t na pod-
stawie podanych, usztywnionych wartoÊci zmiennych wejÊciowych i wartoÊci pro-
gnozy, generowanej przez zaprojektowanà sztucznà sieç neuronowà równie˝ dla
momentu t. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e ze wzgl´du na nieliniowy charakter za-
implementowanych funkcji aktywacji, reakcje prezentowanej sztucznej sieci neu-
ronowej na zmiany wartoÊci wybranej zmiennej mogà ró˝niç si´ w zale˝noÊci od
przyj´tych wartoÊci zmiennych usztywnionych. Z tego te˝ wzgl´du wartoÊci usztyw-
nionych zmiennych zosta∏y przyj´te, na podstawie poszczególnych rozk∏adów zmien-
nych wejÊciowych. Poniewa˝ rozk∏ady te okaza∏y si´ byç asymetryczne, dlatego
zmienne zosta∏y usztywnione na poziomie dominanty, czyli wartoÊci najcz´Êciej
wyst´pujàcej.

Powody przyj´cia takich, a nie innych poziomów zmiennych usztywnio-
nych by∏y nast´pujàce. Po pierwsze, wyst´puje du˝e prawdopodobieƒstwo ponow-
nego pojawienia si´ tych wartoÊci. Po drugie, usztywniajàc zmienne na tym po-
ziomie, mo˝na przypuszczaç, ˝e reakcje projektowanej sztucznej sieci neuronowej
na zmiany poszczególnych zmiennych „najcz´Êciej” b´dà mia∏y w∏aÊnie taki, jak
zaprezentowany, charakter.

Wynika z tego, ˝e omawiana analiza wra˝liwoÊci odzwierciedla tylko cz´Êç
reakcji sztucznej sieci neuronowej na zaimplementowane wartoÊci poszczegól-
nych zmiennych. Niestety, ze wzgl´du na ogromnà iloÊç mo˝liwych kombinacji
nie jest mo˝liwe zaprezentowanie w poni˝szej pracy wszystkich reakcji sztucznej
sieci neuronowej na poszczególne zmienne, w zale˝noÊci od poziomów wartoÊci
usztywnionych zmiennych. Nale˝y wi´c traktowaç prezentowany zestaw reakcji
jedynie jako przyk∏ad, na podstawie którego mo˝na jednak wyciàgnàç „ogólne”
wnioski40 co do wra˝liwoÊci sztucznej sieci neuronowej na poszczególne zmien-
ne. Niemniej trzeba mieç ÊwiadomoÊç, ˝e prezentowany poni˝ej „ogólny” charak-
ter zale˝noÊci nie musi zawsze obowiàzywaç.

Reakcje sztucznej sieci neuronowej na pierwsze dwie zmienne wydajà si´
potwierdzaç zaprezentowanà w rozdziale 2 teori´. Przede wszystkim, z prezen-
towanego wykresu (rysunek 11) wynika, ˝e wzrosty ceny ropy naftowej powodu-
jà spadki wartoÊci indeksów gie∏dowych, co w rzeczywistoÊci ma miejsce i jest
cz´sto podkreÊlane przez analityków gie∏dowych.
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Rysunek 11. Wykres odpowiedzi dla opóênionej o jeden okres ceny ropy naf-
towej na Êwiatowych rynkach i opóênionej o jeden okres wartoÊci indeksu
WIG

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Powracajàc do rysunku 1, nale˝y uwypukliç równie˝ pozytywnà zale˝noÊç
pomi´dzy indeksem WIG a indeksem DJIA. Mianowicie, wartoÊci indeksu DJIA
stymulujà wzrost indeksu WIG. Co wi´cej, zale˝noÊç ta nie jest liniowa. Dla wy-
sokich poziomów indeksu DJIA (oÊ OX) niewielkie wzrosty jego wartoÊci powo-
dujà coraz wi´ksze wzrosty indeksu WIG. Jednak wzrosty wartoÊci indeksu DJIA
do poziomu 8000 implikujà spadki indeksu WIG. Oznacza to, ˝e przy warto-
Êciach „zmiennych usztywnionych”, utrzymanych na poziomie dominanty i przy
relatywnie niskich wartoÊciach indeksu DJIA, inwestorzy stopniowo wycofujà si´
z inwestycji poczynionych na Warszawskiej Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych. Tak
odwzorowane relacje sà zgodne z teorià zaprezentowanà w rozdziale 2, gdzie wzro-
sty indeksu DJIA powodujà wzrosty indeksu WIG, a spadki implikujà równie˝
spadki.

Rysunek 12. Wykres odpowiedzi dla opóênionej o jeden okres ceny z∏ota na
Êwiatowych rynkach i opóênionej o jednà sesj´ najwy˝szej wartoÊci indeksu
WIG

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Prezentowana zale˝noÊç cen z∏ota i wartoÊci indeksu WIG równie˝ po-
twierdza wnioski zaprezentowane w cz´Êci teoretycznej artyku∏u (por. rozdzia∏ 2).
Mianowicie rosnàce ceny z∏ota powodujà spadek indeksu WIG, potwierdzajàc
tym samym niepewnoÊç panujàcà na Êwiatowych rynkach finansowych. Mo˝e to
Êwiadczyç o zbli˝ajàcym si´ krachu gie∏dowym na rynku mi´dzy narodowym,
wi´c równie˝ na rynku polskim.

Na ostatnim, prezentowanym wykresie przedstawiona zosta∏a zale˝noÊç
pomi´dzy wartoÊciami indeksu WIG a najwy˝szà zanotowanà na poprzedniej se-
sji wartoÊcià indeksu WIG. Relacja ta ujawni∏a dodatnià i silnà korelacj´ pomi´-
dzy prezentowanymi zmiennymi. Innymi s∏owy, wzrost najwy˝szej zanotowanej
na poprzedniej sesji wartoÊci indeksu WIG pociàga za sobà wzrost wartoÊci in-
deksu WIG na zamkni´ciu sesji nast´pnego dnia.

5. Budowa systemu transakcyjnego

W niniejszym rozdziale przedstawiony zostanie system transakcyjny opierajàcy
si´ na wskazaniach sztucznej sieci neuronowej. Przed przystàpieniem jednak do
jego prezentacji, zweryfikowana zostanie jakoÊç prognoz generowanych przez
sztucznà sieç neuronowà przy pomocy ekonometryczno-statystycznych miar b∏´-
du prognozy. Na poczàtek zaprezentowany zostanie wykres zale˝noÊci pomi´dzy
wartoÊciami rzeczywistymi a generowanymi prognozami.

Rysunek 13. Przebieg zmiennoÊci prognozy, szeregu wartoÊci empirycznych oraz
b∏´du prognozy41

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Na podstawie rysunku 13 mo˝na wyciàgnàç wniosek, ˝e prognozy genero-
wane przez sztuczne sieci neuronowe nie odbiegajà w sposób ra˝àcy od wartoÊci
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rzeczywistych. Niemniej ocena generowanych prognoz wymaga przedstawienia
bardziej formalnych dowodów ich skutecznoÊci. Z tego te˝ wzgl´du w tabeli 2 za-
prezentowane zosta∏y wartoÊci proponowanych miar b∏´du prognozy:

Tabela 2. Miary b∏´du prognozy
Wskaênik WartoÊç

MSE42 70769,28
MAE43 220,8318
RMSE44 266,025
U1 0,005253
U245 0,010474
UM 0,359564
US 0,042247
UC 0,605875

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Przedstawione w tabeli 2 statystyki dowodzà relatywnie dobrego dopaso-
wania prognoz do wartoÊci rzeczywistych. Po pierwsze, wartoÊci wskaêników
rozbie˝noÊci sà bardzo bliskie zeru. Po drugie, wartoÊci b∏´du RMSE i MAE ró˝-
nià si´ od siebie jedynie o oko∏o 45 punktów, co stanowi zaledwie 16% b∏´du
RMSE. Relatywnie ma∏a ró˝nica pomi´dzy tymi b∏´dami wskazuje na brak wy-
st´powania wi´kszych ró˝nic pomi´dzy wartoÊciami rzeczywistymi a wartoÊcia-
mi prognoz. Dodatkowo b∏àd RMSE nie ró˝ni si´ zbytnio od wartoÊci b∏´du
RMSE dla zmiennych uczàcych, walidacyjnych i testowych. To dowodzi, ˝e pre-
zentowana sztuczna sieç neuronowa posiada zdolnoÊci do generalizacji i w spo-
sób prawid∏owy odwzorowuje zale˝noÊci pomi´dzy poszczególnymi zmiennymi wej-
Êciowymi. Niepokoi jedynie wzgl´dnie wysoka wartoÊç udzia∏u ró˝nicy Êredniej
z prognozy i Êredniej z danych empirycznych w b∏´dzie MSE (wskaênik UM).
Oznacza to, ˝e prognoza mo˝e byç obarczona systematycznym b∏´dem.

Jednak szczególnie wa˝na z punktu widzenia systemu transakcyjnego wy-
daje si´ byç skutecznoÊç generowanych prognoz wyra˝ona w postaci procentu
zgodnoÊci wzrostów i spadków z wartoÊciami rzeczywistymi. Mo˝na to przeÊle-
dziç na podstawie tabeli 3.
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42 MSE (mean square error) – b∏àd Êredniokwadratowy.
43 MAE (mean absolut error) – Êredni absolutny b∏àd.
44 RMSE (root mean square error) – pierwiastek b∏´du Êredniokwadratowego.
45 U1 i U2 – wspó∏czynniki rozbie˝noÊci.



Tabela 3. Procent zgodnoÊci wygenerowanych wzrostów i spadków dla uzy-
skanych prognoz

Cena zamkni´cia
% trafnychWzrost Spadek razem

Wzrost 34 17 51 0,666667
Spadek 22 14 36 0,388889
Razem 56 31 87

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Na podstawie zaprezentowanych wyników mo˝na uznaç, ˝e prezentowana
sztuczna sieç neuronowa cz´Êciej prognozuje poprawnie wzrosty indeksu WIG
ni˝ jego spadki. Mimo to skutecznoÊç powy˝ej 60% mo˝e dawaç mo˝liwoÊç zbu-
dowania rentownego systemu transakcyjnego.

Na zakoƒczenie analizy statystyczno-ekonometrycznej generowanych pro-
gnoz warto zwróciç uwag´ na wartoÊci wspó∏czynnika korelacji i wspó∏czynnika
R2 oraz na zachowanie si´ „ruchomego” R2. Mianowicie, wspó∏czynnik korelacji
dla generowanych prognoz wynosi 0,9131, natomiast R2 równe jest 0,8337. Prze-
bieg zmiennoÊci „ruchomego” R2 przedstawiony zosta∏ na rysunku 14.

Rysunek 14. Przebieg zmiennoÊci R2 w zale˝noÊci od czasu

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Bioràc pod uwag´ wzgl´dnie wysokie i stabilne w czasie R2 dla okresu pro-
gnozy, jak równie˝ relatywnie du˝à trafnoÊç prognozowanych wzrostów mo˝na
uznaç, ˝e na podstawie proponowanej sztucznej sieci neuronowej daje si´ zbudo-
waç rentowny system transakcyjny.
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Post´p w dziedzinie architektur i algorytmów uczenia sztucznych sieci neu-
ronowych jest niezwykle szybki. W przysz∏oÊci stanowiç b´dà one fundament au-
tomatycznego systemu inwestycyjnego. Jednak obecnie najlepiej stosowaç je w po-
∏àczeniu z innymi wskaênikiem bàdê wi´kszà ich liczbà, tak aby pe∏ni∏y funkcj´
weryfikatora46. Z tego te˝ wzgl´du jako czynnik weryfikujàcy wprowadzone zo-
stajà wartoÊci wskaênika analizy technicznej „Demand Index”. Zdecydowano si´
na ten wskaênik g∏ównie ze wzgl´du na jego wolumenowo-cenowy charakter.

Projektowany system transakcyjny obejmuje jedynie pozycje d∏ugie, a inwe-
stor podejmuje decyzje na jego podstawie z dnia na dzieƒ. Oznacza to, ˝e inwe-
stor musi aktualizowaç prognozy sztucznych sieci neuronowych, codziennie i po-
równywaç je z wartoÊciami wskaênika DI.

Zasada funkcjonowania systemu przebiega wed∏ug nast´pujàcego schematu:
• inwestor otwiera pozycj´ d∏ugà (teoretycznie kupuje indeks WIG) w mo-

mencie, gdy wartoÊci wskaênika DI sà dodatnie, rosnà co najmniej od
dwóch dni, a sztuczna sieç neuronowa wygenerowa∏a prognoz´ mówiàcà
o wzroÊcie indeksu WIG na najbli˝ej sesji,

• inwestor zamyka pozycj´ d∏ugà (teoretycznie sprzedaje indeks WIG) w mo-
mencie, gdy wartoÊç wskaênika DI spada co najmniej od dwóch dni, jego
wartoÊci sà wi´ksze od zera, a sztuczna sieç neuronowa wygenerowa∏a
sygna∏ spadku indeksu na najbli˝ej sesji,

• inwestor równie˝ zamyka pozycj´ w momencie, gdy wartoÊç wskaênika
DI spada poni˝ej zera,

• inwestor nie otwiera pozycji, je˝eli wartoÊci wskaênika DI sà mniejsze od
zera.

System zak∏ada, ˝e inwestor potrafi wykorzystaç wahania w trakcie dzien-
nych notowaƒ, tak aby:

• wartoÊç indeksu dla otwarcia pozycji by∏a Êrednià arytmetycznà z warto-
Êci indeksu WIG na otwarciu sesji, wartoÊci najni˝szej zanotowanej w trak-
cie trwania sesji i wartoÊci zamkni´cia zanotowanej na danej sesji gie∏-
dowej,

• wartoÊç indeksu dla zamkni´cia pozycji by∏a Êrednià arytmetycznà z war-
toÊci indeksu WIG na otwarciu sesji, wartoÊci najwy˝szej zanotowanej
w trakcie trwania sesji i wartoÊci zamkni´cia zanotowanej na danej sesji
gie∏dowej.

Przyj´ta zosta∏a prowizja w wysokoÊci 0,45% wartoÊci transakcji pobiera-
na przy otwarciu i zamkni´ciu pozycji, zgodnie z funkcjonujàcà na rynku ofertà
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46 E. Gatley, Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych,
WIG-press, Warszawa 1999.



BDM PKO BP47. Zak∏ada si´, ˝e poczàtkowy kapita∏, który wynosi 10 000 z∏ jest
ka˝dorazowo w ca∏oÊci inwestowany wraz z uzyskanymi zyskami.

Pos∏ugujàc si´ zaprezentowanym systemem transakcyjnym, inwestor pod-
jà∏ 16 decyzji inwestycyjnych, a wi´c dokona∏ 8 transakcji kupna/sprzeda˝y. Do
koƒca analizowanego okresu, czyli do dnia 31.12.2004 roku system nie zamknà∏
otwartej dnia 29.12.2004 roku pozycji. Niemniej uzyskana w tym przedziale cza-
sowym stopa zwrotu zosta∏a uwzgl´dniona w za∏àczonych obliczeniach. Rysunek 15
ilustruje dok∏adny moment zawarcia transakcji oraz równie˝ wypracowany zysk
(strat´).

Rysunek 15. Moment otwarcia i zamkni´cia pozycji d∏ugiej oraz zysk (strata)
skumulowana

èród∏o: opracowanie w∏asne.

G∏´bsza analiza prezentowanych rysunków sugeruje, ˝e inwestor pos∏ugu-
jàc si´ proponowanym systemem transakcyjnym, dokonuje trafnych decyzji inwe-
stycyjnych. W celu dok∏adniejszej analizy skutecznoÊci prezentowanego systemu,
przedstawione zostanà proponowane statystyki.

Oceniajàc skutecznoÊç zaprojektowanego systemu transakcyjnego na pod-
stawie tabeli 4, nale˝y w pierwszej kolejnoÊci zwróciç uwag´ na wypracowanà
przez inwestora stop´ zwrotu po potràceniu prowizji. Jej wartoÊç wynosi 6,29%.
Jest to stopa, którà inwestor uzyska∏ w ciàgu 122 dni kalendarzowych. Je˝eli spro-
wadzimy jej wartoÊç do skali roku, to uzyskujemy spodziewanà stop´ zwrotu
z inwestycji rz´du prawie 19%. Jest to wartoÊç porównywalna ze Êrednià stopà
zwrotu uzyskanà przez fundusze akcyjne48 w 2004 roku. Je˝eli jednak porówna-
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47 Op∏aty za zlecenia sk∏adane w Internecie 0,45% od wartoÊci transakcji kupno i sprzeda˝, nie mniej
ni˝ 2 z∏ (stan na grudzieƒ 2004).

48 Opracowanie w∏asne na podstawie strony internetowej: http://www.money.pl/fundusze/
porownanie/f=1, z dnia: 05.01.2004.



my uzyskanà przez inwestora stop´ zwrotu z inwestycji po potràceniu prowizji,
uzyskanà w trakcie analizowanych 3 miesi´cy, to w grudniu 2004 roku jedynie
fundusz AIG Akcji móg∏ poszczyciç si´ wy˝szà stopà zwrotu49. Ponadto, stopa
zwrotu typu „kup i trzymaj” ró˝ni si´ od wypracowanej przez inwestora jedynie
o 1,34 punktu procentowego. Pewnà wadà systemu mogà byç zbyt cz´sto podej-
mowane decyzje inwestycyjne, które przyczyni∏y si´ do wzrostu kosztów zwiàza-
nych z p∏aconymi prowizjami do poziomu 748,3 z∏, co w praktyce oznacza o 99 z∏
wi´cej ni˝ wypracowany zysk netto. Budujàc system transakcyjny opierajàcy si´
na danych o du˝ej cz´stotliwoÊci inwestor musi liczyç si´ z koniecznoÊcià doko-
nywania cz´stych transakcji i tym samym p∏acenia wy˝szych prowizji.

Tabela 4. Weryfikacja generowanych przez system transakcyjny wyników
WartoÊç Statystyka

141,28 z∏ przeci´tny zysk
99,20 z∏ przeci´tna strata
130,76 z∏ oczekiwana skutecznoÊç systemu
847,69 z∏ zysk brutto
198,40 z∏ strata brutto
649,29 z∏ zysk netto
8 ∏àczna liczba transakcji
6 liczba udanych transakcji
197,83 z∏ najwi´kszy zysk
193,63 z∏ najwi´ksza strata
1,424225942 stosunek przeci´tnego zysku do przeci´tnej straty
3 maksymalna liczba kolejnych transakcji udanych
1 maksymalna liczba kolejnych transakcji, które przynios∏y strat´
4,272677827 wspó∏czynnik zysku
75,00% procent transakcji udanych
13,69% uzyskana stopa zwrotu bez prowizji
6,29% uzyskana stopa zwrotu z prowizjami
40,95% spodziewana roczna stopa zwrotu bez prowizji
18,82% spodziewana roczna stopa zwrotu z prowizjami
7,64% stopa zwrotu typu kup i trzymaj
22,85% spodziewana roczna stopa zwrotu typu kup i trzymaj
122 liczba dni kalendarzowych, w których system inwestuje kapita∏
12 najd∏u˝sza transakcja zyskowna (liczba dni)
10 przeci´tny czas potrzebny na uzyskanie zysku(liczba dni)
7 najd∏u˝sza transakcja przynoszàca straty (liczba dni)
6,5 przeci´tny czas trwania straty(liczb dni)
45 z∏ maksymalna strata poni˝ej poczàtkowego kapita∏u
748,3164039 wartoÊç zap∏aconych prowizji
93,53955048 Êrednia wartoÊç prowizji przypadajàca na transakcj´

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Na zakoƒczenie warto dodaç, ˝e wyg∏adzony charakter przebiegu krzywej
obrazujàcej skumulowany zysk (strat´) Êwiadczy o wzgl´dnie niskim ryzyku
zwiàzanym z prezentowanym systemem. Oznacza to, bowiem, ˝e system doÊç
systematycznie generuje zysk, minimalizujàc ryzyko zwiàzane ze stratà.

6. Podsumowanie

Prezentowana praca stanowi potwierdzenie postawionej na wst´pie hipotezy.
Mianowicie, na podstawie uzyskiwanych prognoz generowanych przez sztuczne
sieci neuronowe mo˝liwe jest zbudowanie rentownego systemu transakcyjnego.
Dodatkowo warto podkreÊliç, ˝e proponowane rozwiàzanie oferuje kompleksowà
analiz´ rynków, uwzgl´dniajàcà przy tym zarówno zmiany na pokrewnych ryn-
kach mi´dzynarodowych, jak i na rynku krajowym. Innymi s∏owy, przedstawio-
ny w analizie zestaw czynników majàcych wp∏yw na generowane prognozy, uwzgl´d-
nia zarówno sygna∏y nap∏ywajàce ze Êwiata, jak i z kraju. Ponadto, proponowane
rozwiàzania uwzgl´dniajà wskaêniki analizy technicznej, które stanowià wy∏àcz-
nie potwierdzenie generowanych przez sztuczne sieci neuronowe sygna∏ów.

7. Bibliografia

1. Gatley E., Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie syste-
mów transakcyjnych, WIG-press, Warszawa 1999.

2. Fiszeder P., Razik W., Zaraza na rynkach finansowych, „Nasz Rynek Kapita-
∏owy”, Nr 7(163), Warszawa, lipiec 2004, s. 78.

3. Mendelshon L. B., Trend Forecasting with Technical Analysis: Unleashing
the Hidden Power of Intermarket Analysis to Beat the Market, Marketplace
Books USA 2000, s. 93.

4. Murphy J. J., Inter market technical analysis, trading strategies for the glo-
bal stock, bond, commodity, and currency markets, John Willey & Sons, USA
1991.

5. Murphy J. J., Technical analysis of the financial markets, a comprehensive
guide to trading methods and applications, New York Institute of finance,
New York 1999, s. 429.

6. Strona internetowa: http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.

Analiza zale˝noÊci mi´dzyrynkowych przy u˝yciu sztucznych sieci...    103





CZ¢Âå DRUGA

ARTYKU Y̧ UCZESTNIKÓW STUDIÓW
DOKTORANCKICH W KOLEGIUM

ZARZÑDZANIA I FINANSÓW
I CZ¸ONKÓW KÓ¸ NAUKOWYCH





Tomasz Jacygrad, Kamil Kulczycki, Joanna Matulka*

Szko∏a G∏ówna Handlowa

Analiza i ocena oferty bankowej skierowanej
do studentów

1. Wprowadzenie

W obecnych czasach powszechne jest przeÊwiadczenie, ˝e o sukcesie firmy decy-
duje nie tylko umiej´tnoÊç przyciàgni´cia, ale przede wszystkim utrzymania
klienta. Stali klienci gwarantujà regularne i przewidywalne przychody, przyczy-
niajà si´ do zwi´kszania renomy firmy oraz stwarzajà okazj´ do dotarcia z ofer-
tà do osób z ich otoczenia. Ponadto nale˝y pami´taç, ˝e nawiàzanie nowego kon-
taktu jest trudne oraz kosztowne. Dlatego te˝ firmy k∏adà nacisk na formowanie
d∏ugofalowych strategii budowy relacji z klientami.

Trend ten widoczny jest równie˝ w sektorze bankowym. Przy coraz wi´k-
szym nasyceniu rynku podtrzymywanie bliskich relacji z istniejàcymi klientami
staje si´ bardziej op∏acalne ni˝ walka o nowych. Najprostszà drogà do sukcesu
jest jak najwczeÊniejsze pozyskanie klienta i dostosowywanie us∏ug do jego po-
trzeb na przestrzeni jego ca∏ego ˝ycia. MyÊlà wiodàcà powinien byç d∏ugotermi-
nowy i regularny, a nie doraêny zysk. Dlatego te˝ jesteÊmy Êwiadkami coraz in-
tensywniejszego rozwoju oferty bankowej dla studentów.

Dlaczego ta grupa mo˝e interesowaç banki? Otó˝ przede wszystkim sà to
ludzie aktywni, myÊlàcy perspektywicznie o swojej karierze – dà˝à do osiàgni´-
cia pewnego poziomu ˝ycia, co wià˝e si´ równie˝ z potencjalnymi przychodami
dla banków. Co wi´cej, sà otwarci, Êwiadomi procesów zachodzàcych na rynku
i koniecznoÊci korzystania z us∏ug finansowych. Sà tak˝e grupà klientów, którà
relatywnie ∏atwo jest pozyskaç – nie majà jeszcze ugruntowanych kontaktów
z instytucjami finansowymi. Ostatecznie – studenci w przysz∏oÊci b´dà dobrze
zarabiajàcà grupà spo∏ecznà. Istnieje szansa, ˝e segment ten b´dzie zajmowa∏
kierownicze stanowiska, osiàga∏ ponadprzeci´tne dochody oraz nale˝a∏ do kadry
zarzàdzajàcej przedsi´biorstwami (w ten sposób bank mo˝e zyskaç tak˝e klienta
korporacyjnego). Przywiàzanie go do siebie ju˝ teraz zaowocuje wi´kszymi przy-
chodami dla banku w przysz∏oÊci.

* Autorzy sà cz∏onkami Studenckiego Ko∏a Naukowego „Klub Inwestora”, dzia∏ajàcego przy Katedrze
Rynków Kapita∏owych w Szkole G∏ównej Handlowej.



Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e mimo wszystkich korzyÊci, student to bardzo
wymagajàcy, a zarazem mobilny i otwarty na wszelkie innowacje klient. Dlatego
te˝ utrzymanie go wymaga na poczàtku wy˝szych nak∏adów. Jednak banki, któ-
re umiej´tnie poprowadzà t´ wspó∏prac´ oraz utrzymajà wzajemne zaufanie i lo-
jalnoÊç, mogà zdobyç cennego i wiernego klienta.

Od poczàtku lat 90. XX wieku mo˝na zaobserwowaç sta∏y wzrost liczby
studentów, co niewàtpliwie wp∏ywa na atrakcyjnoÊç tego segmentu klientów. W roku
akademickim 1990/1991 kszta∏ci∏o si´ w Polsce niespe∏na 400 tys. studentów,
w roku 1995/1996 by∏o to ju˝ prawie 800 tys. Natomiast w roku akademickim
2003/2004 liczba ta utrzymywa∏a si´ na poziomie 1850 tys. Warto zwróciç do-
k∏adnà uwag´ na liczby, gdy˝ obrazujà one rosnàcy potencja∏ tego rynku. Te
zmiany spowodowane sà g∏ównie wzrostem liczby uczelni niepaƒstwowych, które
w ostatnich latach umacniajà swojà pozycj´ na rynku edukacji wy˝szej. Dodat-
kowo sprzyja temu struktura demograficzna – obecnie m∏odzie˝ z wy˝u demo-
graficznego studiuje bàdê zaczyna ˝ycie zawodowe.

Rysunek 1. Liczba studentów w Polsce w latach 1995–2004 (w tys.)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Rocznik Statystyczny 2004, GUS, Warszawa 2004.

Równie istotny co liczba studentów jest ich status materialny. Obecnie stu-
denci cz´sto stajà przed koniecznoÊcià zap∏aty za nauk´. Przede wszystkim doty-
czy to szkó∏ prywatnych, w których p∏aci si´ czesne. Jednak równie˝ w szko∏ach
paƒstwowych studenci ponoszà dodatkowe wydatki zwiàzane z zakupem pod-
r´czników, op∏atà za akademik lub mieszkanie czy za dojazdy do domu. èród∏em
finansowania sà najcz´Êciej dochody rodziców, jednak doÊç istotnà rol´ grajà rów-
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nie˝ stypendia. W roku akademickim 2003/2004 stypendia zosta∏y wyp∏acone 266
tys. studentów, z czego 109 tys. dosta∏o stypendium socjalne, natomiast 157 tys.
– naukowe. Liczby te systematycznie wzrastajà od kilku lat, co spowodowane jest
przede wszystkim zwi´kszeniem liczby osób uczàcych si´ w szko∏ach wy˝szych.

Tabela 1. Liczba studentów szkó∏ wy˝szych w Polsce otrzymujàcych stypendia
w latach 1995–2004 (w tys.)

Rok akademicki Ogó∏em Socjalne Naukowe
1995/1996 160,6 79,1 81,5
2000/2001 214,6 89,9 124,7
2001/2002 236,4 99,1 137,3
2002/2003 252,6 101,5 151,1
2003/2004 266,2 109,4 156,8

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Rocznik Statystyczny 2004, GUS, Warszawa 2004.

Wy˝sze koszty nauki nie zawsze mogà zostaç pokryte „z kieszeni” rodzi-
ców lub ze stypendium. Dlatego te˝ rozwija si´ w Polsce, choç bardzo powoli, ry-
nek kredytów studenckich. Jest to forma kredytowania, którà cechuje d∏ugi okres
sp∏aty. Zaczyna si´ on po ukoƒczeniu studiów i mo˝e trwaç kilka lat. Dzi´ki te-
mu rozwiàzaniu banki utrzymujà klienta na d∏u˝ej. Jak pokazujà przyk∏ady z za-
chodu, klient z niesp∏aconym kredytem po studiach cechuje si´ wi´kszà sk∏onno-
Êcià do utrzymania rachunku w tym banku przez kolejne lata.

2. Analiza potrzeb studentów

Analiz´ oferty bankowej dla studentów nale˝y rozpoczàç od potrzeb, czyli ocze-
kiwaƒ studentów wobec produktów banku. Przedstawimy je na podstawie bada-
nia, które zosta∏o przeprowadzone wÊród 353 studentów Szko∏y G∏ównej Handlo-
wej, w styczniu 2005 roku przez Studenckie Ko∏o Naukowe Statystyki i Demografii.
Badanie sk∏ada∏o si´ z trzech cz´Êci: rachunki bankowe/karty p∏atnicze, banko-
woÊç elektroniczna oraz kredyty/kredyty studenckie/karty kredytowe. Przyj´ty po-
dzia∏ wynika∏ z wyselekcjonowania najwa˝niejszych potrzeb studentów.

Z ankiet wynika jednoznacznie, ˝e studenci majà du˝y kontakt z sektorem
bankowym. 86% spoÊród nich posiada ju˝ konto bankowe, a 10% planuje za∏o˝yç
je w najbli˝szej przysz∏oÊci. Wynika to z tego, ˝e sà oni ludêmi Êwiadomymi potrze-
by korzystania z us∏ug finansowych. Analiza odpowiedzi wed∏ug roku studiów
obrazuje pewien istotny trend – najwi´cej potencjalnych klientów banku jest na
pierwszym roku, natomiast na kolejnych latach potrzeba ta jest ju˝ w du˝ej mie-
rze zaspokojona. Na czwartym roku odsetek studentów posiadajàcych konto wy-
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nosi ju˝ ponad 90%. Naj∏atwiej wi´c bankom przyciàgnàç klienta z pierwszego
roku. Natomiast banki kierujàce ofert´ do studentów ostatnich lat mogà mieç
k∏opoty z ich pozyskaniem.

Studenci przy wyborze banku zwracajà szczególnà uwag´ na liczb´ banko-
matów w mieÊcie studiowania, w których mo˝na pobieraç gotówk´ bez prowizji.
A˝ 87,2% respondentów uzna∏o, ˝e czynnik ten ma du˝y lub decydujàcy wp∏yw
na ich decyzj´. Równie wa˝na jest liczba bankomatów bez prowizji w rodzinnym
mieÊcie oraz rozmieszczenie bankomatów w miejscach cz´sto odwiedzanych. 68,4%
studentów wskaza∏o jako kolejny czynnik oprocentowanie Êrodków na rachunku.
Zdecydowanie najmniej istotna dla studentów jest mo˝liwoÊç uzyskiwania debetu
w rachunku bie˝àcym – 31% badanych uzna∏o ten czynnik za nieistotny bàdê
istotny w niewielkim stopniu. Z tych danych wy∏ania si´ obraz studenta jako klien-
ta wygodnego, który przede wszystkim pragnie mieç swobodny dost´p do swoich
pieni´dzy w ka˝dym momencie (na uczelni, przy klubie, niedaleko akademika).
Cz´stoÊç podejmowania Êrodków finansowych w bankomatach implikuje waru-
nek braku prowizji.

Studenci stojàc przed wyborem Banku A, który pobiera op∏at´ za prowa-
dzenie rachunku w wysokoÊci 4 z∏, lecz oferuje wykonywanie przelewów bez
op∏at lub Banku B, który prowadzi rachunek za darmo, lecz op∏ata za wykona-
nie przelewu wynosi 1 z∏, nieznacznie sk∏aniajà si´ ku drugiej opcji (56,9%).
Bank A wybra∏oby 43,1% studentów. Studenci okazujà si´ byç grupà rzadko wy-
konujàcà przelewy – stàd przewaga drugiej oferty.

Istotnà cechà studentów jest równie˝ ich elastycznoÊç w wyborze banku
i jego zmiany. 18% ankietowanych stwierdzi∏o, ˝e zmieniliby bank na ten, który
oferuje lepsze warunki. A˝ 65% respondentów rozwa˝y∏oby takà zmian´. Tylko
17% nie zmieni∏oby banku na inny. Dla banków oznacza to ciàg∏e przystosowy-
wanie si´ do potrzeb studenta i zabieganie o niego.

Przy pytaniach dotyczàcych wyboru karty p∏atniczej wi´kszoÊç studentów
wskazywa∏a sieç bezp∏atnych bankomatów (97,5%), dodatkowe us∏ugi realizowa-
ne w bankomatach (69%) oraz ∏atwoÊç otrzymania karty (62%) jako najwa˝niej-
sze czynniki. Nieistotne lub wa˝ne w niewielkim stopniu okaza∏y si´ wspomaga-
nie szczytnego celu przy korzystaniu z karty, jej estetyka czy presti˝. Studenci
sà wi´c grupà osób wygodnych – przy wyborze karty kierujà si´ kwestiami prak-
tycznymi. Znów istotne okaza∏y si´ bankomaty, które oszcz´dzajà studentom
czas i pozwalajà lepiej gospodarowaç w∏asnymi pieni´dzmi.

Przy badaniu preferencji dotyczàcych us∏ug bankowoÊci elektronicznej oka-
za∏o si´, ˝e studenci korzystajà przede wszystkim z us∏ug bankowoÊci interneto-
wej. A˝ 51,1% ju˝ z nich korzysta (porównujàc do Êredniej krajowej), zaÊ kolejne
15,1% jest zainteresowanych – korzystaliby, gdyby mieliby takà mo˝liwoÊç. Rów-
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nie wa˝ne dla studentów sà us∏ugi dost´pne przez telefon (korzysta z nich po-
nad 25% badanych). Tylko 10% studentów jest zainteresowanych wykorzystywa-
niem wiadomoÊci SMS. Protokó∏ WAP jest praktycznie nieistotny dla studentów
– z tej us∏ugi korzysta oko∏o 3% studentów, a ponad 61% nie jest nià w ogóle za-
interesowanych.

Takie wyniki po pierwsze uwydatniajà, jak istotna jest dla studentów ban-
kowoÊç internetowa. Dodatkowym wnioskiem jest fakt, ˝e us∏ugi przez WAP nie
przyj´∏y si´ wÊród m∏odych ludzi i nie przesàdzajà w ˝adnym stopniu o atrakcyj-
noÊci oferty.

Przy korzystaniu z Internetu rysuje si´ wyraêny trend zale˝noÊci od miej-
sca pochodzenia. Im wi´ksze miasto, tym wi´kszy jest odsetek osób korzystajà-
cych z tych us∏ug, maleje zaÊ liczba osób Êwiadomie ich niewykorzystujàcych.
Studenci ze wsi bàdê ma∏ych miast sà mniej Êwiadomi obecnoÊci takiej us∏ugi
w ofercie banku. Najcz´Êciej wykonywanymi operacjami przez Internet jest spraw-
dzanie salda rachunku (prawie codziennie robi to 8,7% osób, a tylko 4% nie ro-
bi tego w ogóle) oraz wykonywanie przelewu (2,9% robi je prawie codziennie, zaÊ
25% nie korzysta w ogóle z tej us∏ugi przez Internet). Stosunkowo ma∏o popu-
larne sà zakupy przez Internet – a˝ 60% respondentów zadeklarowa∏o brak za-
interesowania nimi.

Ciekawe jest równie˝ spojrzenie studentów na kredyty. A˝ 48,3% spoÊród
nich zgadza si´ ze stwierdzeniem, ˝e kredyt studencki jest formà pomocy mate-
rialnej dla ubogich studentów. Wskazuje to na silne uto˝samienie tego poj´cia
z kredytami preferencyjnymi. Banki, chcàc zach´ciç studentów do kredytów, po-
winny zaczàç od przedstawienia ich zalet jako êród∏a dodatkowego finansowania,
które mo˝na przeznaczyç na cele konsumpcyjne w czasie studiów.

Prawie po∏owa badanych osób nie korzysta z kredytu studenckiego i nie
zamierza go zaciàgaç w przysz∏oÊci. 6,2% ju˝ korzysta, a 8,4% zamierza to zro-
biç. Stosunkowo liczna jest grupa studentów, która nie zastanawia∏a si´ nad tym
– jest to potencja∏, które banki poprzez odpowiednià promocjà mogà wykorzy-
staç. Warto wspomnieç, ˝e najwi´cej osób zainteresowanych kredytami studiuje
na pierwszym i drugim roku, natomiast na wy˝szych latach roÊnie odsetek osób
korzystajàcych z kredytów.

SpoÊród osób zainteresowanych kredytami wi´kszoÊç planuje przeznaczyç
go na sfinansowanie zakupu mieszkania. Równie istotny jest kredyt na pokrycie
kosztów nauki, rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej lub pokrycie bie˝àcych po-
trzeb finansowych. Inne cele wymienione przez ankietowych to m.in. pokrycie
kosztów zwiàzanych z wakacjami (np. praca w programie Work&Travel za gra-
nicà), zakupem laptopa czy samochodu. Jak widaç, potrzeby studentów sà zró˝-
nicowane i kszta∏tujà si´ odmiennie pod kàtem ryzyka oraz wysokoÊci kredytu.
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Przy wyborze kredytu najistotniejsze czynniki to: oprocentowanie (prawie
60% respondentów wskaza∏o ten czynnik jako majàcy decydujàcy wp∏yw na ich
decyzj´ o zaciàgni´ciu kredytu studenckiego) oraz wysokoÊç raty sp∏acanego kre-
dytu (30% odpowiedzi). Mniej istotna jest wysokoÊç otrzymywanej miesi´cznej
raty oraz okres sp∏aty. Jak widaç, strona kosztowa i warunki sp∏aty sà dla stu-
dentów istotniejsze od dost´pnoÊci kredytu i warunków otrzymywania miesi´cz-
nych rat.

Studenckie karty kredytowe cieszà si´ zainteresowaniem 45,1% studentów,
zaÊ 28% nie jest zainteresowana korzystaniem z nich. 26,9% badanych w ogóle
nie s∏ysza∏o o takiej ofercie. Najwi´cej potencjalnych u˝ytkowników takiej karty
jest na pierwszym roku. Wraz z up∏ywem lat studiów zwi´ksza si´ jednak odse-
tek osób, które nie sà zainteresowane tym produktem.

Bardzo istotne przy analizie potrzeb studenta sà tak˝e jego êród∏a finan-
sowania. Wi´kszoÊç badanych utrzymuje si´ z pieni´dzy otrzymywanych od ro-
dziców (86%). Jeden student na dwudziestu posiada dochód z pracy, tyle samo
otrzymuje stypendia.

Z badania wy∏ania si´ obraz studenta jako wymagajàcego klienta o wielu
potrzebach. Studenci bardzo uwa˝nie przyglàdajà si´ ofercie na rynku i sà elastycz-
ni w jej wyborze. Podejmujà decyzj´ w oparciu o koszty i dost´p do w∏asnych pie-
ni´dzy. Bank musi zapewniç wygod´ przy korzystaniu z w∏asnych pieni´dzy. Stu-
denci sà tak˝e w du˝ym stopniu zainteresowani ofertà kredytów, które pragnà
przeznaczyç na liczne cele. Ich g∏ówne cechy mo˝na ujàç w kilku punktach:

• na pierwszym roku majà liczne i wcià˝ niezaspokojone potrzeby; wraz
z kolejnymi latami coraz cz´Êciej korzystajà z us∏ug bankowych,

• jednym z najwa˝niejszych warunków jest dla nich swobodny dost´p do
Êrodków finansowych przez g´stà sieç bezprowizyjnych bankomatów,

• ich przywiàzanie do banku dopiero si´ kszta∏tuje – sà podatni na konku-
rencyjne oferty i nie majà oporów przed zmianà banku na inny,

• szczególnie wa˝nym narz´dziem jest dla nich Internet – dost´p do ban-
ku tà drogà jest konieczny,

• nie sà do koƒca przekonani do korzystania z oferty kredytowej, jednak
majà liczne potrzeby, na które potrzebujà Êrodków,

• w wi´kszoÊci sà utrzymywani przez rodziców.

3. Cechy charakterystyczne oferty studenckiej

Wi´kszoÊç najwi´kszych banków dzia∏ajàcych w Polsce posiada oddzielnà ofert´
skierowanà dla studentów, majàcà bardziej ni˝ tradycyjne produkty odpowiadaç
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ich potrzebom. Z regu∏y na ofert´ t´ sk∏adajà si´: rachunek bie˝àcy, karty p∏at-
nicze, us∏ugi bankowoÊci elektronicznej, a czasem preferencyjne kredyty studenc-
kie bàdê kredyty udzielane na komercyjnych warunkach. Gama produktów dla
tego segmentu jest coraz bogatsza i bardziej zró˝nicowana. Warto jednak prze-
analizowaç, w jaki sposób banki starajà si´ zaspokoiç potrzeby studenckie.

Przede wszystkim zdajà sobie spraw´ z nadal niedu˝ych mo˝liwoÊci finan-
sowych tej grupy klientów. Z tego powodu pobierajà one mniejsze op∏aty za pro-
wadzenia rachunku studenckiego bàdê zwalniajà z jakichkolwiek op∏at z tego ty-
tu∏u. Pozosta∏e op∏aty z regu∏y sà takie same, jak w przypadku podstawowych
rachunków. Natomiast wi´kszoÊç banków rezygnuje z wymagania od studentów
minimalnych wp∏at na rachunek oraz utrzymywania okreÊlonego poziomu Êrod-
ków na koncie.

Cechà odró˝niajàcà ofert´ studenckà jest tak˝e mniejsza ni˝ w przypadku
oferty dla pozosta∏ych klientów indywidualnych liczba oferowanych kart p∏atni-
czych. Banki z regu∏y ograniczajà si´ do p∏askich kart debetowych, standardowo
wydawanych do rachunku. Wydaje si´, ˝e w sposób niedostateczny odpowiada to
potrzebom studentów w tej mierze. Zdecydowanie wÊród produktów wielu ban-
ków brakuje kart umo˝liwiajàcych dokonywanie zakupów przez Internet oraz kart
kredytowych.

Nale˝y zaznaczyç, ˝e banki znacznie ograniczy∏y produkty dost´pne dla
studentów w porównaniu do pozosta∏ych klientów. Przede wszystkim objawia si´
to w bardzo ubogiej ofercie kredytów, które umo˝liwi∏yby studentom sfinansowaç
wydatki zwiàzane z naukà (np. koszty czesnego w szko∏ach prywatnych bàdê
studiach zaocznych). Nie tylko brakuje kredytów, ale tak˝e linii kredytowych w ra-
chunku bie˝àcym. Ta mo˝liwoÊç z regu∏y dost´pna jest pod warunkiem otrzymy-
wania dochodów z pracy i jedynie nieliczne banki udost´pniajà jà na podstawie
historii rachunku. Niektóre banki uczestniczà w dystrybucji preferencyjnych
kredytów studenckich, jednak majà one raczej charakter formy pomocy socjalnej.

Powy˝ej zaprezentowano jedynie g∏ówne ró˝nice mi´dzy ofertà studenckà
a tà skierowanà do pozosta∏ych klientów indywidualnych. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e
banki dzia∏ajàce w Polsce przede wszystkim udost´pniajà tej grupie klientów
produkty niewià˝àce si´ z ryzykiem – oszcz´dnoÊciowe lub p∏atnicze, a sà bar-
dzo niech´tne do kredytowania studentów. Podobnie wi´kszoÊç banków nie za-
uwa˝a wi´kszej sk∏onnoÊci do innowacji tego segmentu klientów i ogranicza si´
do bardzo standardowych us∏ug.
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4. Model oceny oferty studenckiej banków w Polsce

Oferta studencka banków w sposób znaczàcy ró˝ni si´ od tej adresowanej do in-
nych segmentów klientów. Z tego powodu tak˝e model oceny produktów dla tej
grupy powinien wyglàdaç inaczej i uwzgl´dniaç specyficzne dla niej potrzeby.

Zaproponowany przez nas model sk∏ada si´ z 6 cz´Êci:
• bank ogó∏em,
• rachunek bie˝àcy,
• karty p∏atnicze,
• bankowoÊç elektroniczna,
• kredyty oraz
• inne us∏ugi.
Jako podstaw´ do jego stworzenia wykorzystaliÊmy wyniki badania prefe-

rencji studentów. Funkcjonowanie modelu zaprezentowano na próbie 9 banków
posiadajàcych produkty adresowane do studentów.

4.1. Ocena ogólna banku

Kategoria ta uwzgl´dnia czynniki zwiàzane z ogólnym funkcjonowaniem banku,
które wp∏ywajà na póêniejsze zainteresowanie jego ofertà. Przede wszystkim
sk∏adajà si´ na nie: wielkoÊç banku, jego wizerunek, kana∏y dost´pu, jak równie˝
jakoÊç obs∏ugi.

W pierwszej kolejnoÊci oceniany by∏ wizerunek banku. Brane by∏y pod
uwag´ takie kryteria, jak: wielkoÊç banku, rozpoznawalnoÊç jego marki oraz je-
go innowacyjnoÊç. Wi´kszoÊç z analizowanych banków dosta∏a wysokie noty w tej
kategorii, bowiem do oceny wybrano banki ogólnopolskie, z regu∏y o ustalonej
renomie. W przypadku niektórych banków odj´to punkty za niekorzystny wize-
runek i brak innowacyjnoÊci (BG˚, PKO BP, Bank Pekao S.A., Bank Millen-
nium), mniejszà rozpoznawalnoÊç wÊród studentów (BZ WBK) lub brak ustalo-
nej renomy ze wzgl´du na krótszy okres funkcjonowania (MultiBank).

W nast´pnej kolejnoÊci oceniano mo˝liwe formy dost´pu do banku, w tym:
• liczb´ bankomatów bezprowizyjnych,
• liczb´ placówek banku,
• dost´p poprzez Internet, telefon, SMS.
Najwi´kszà liczb´ punktów w tej kategorii otrzyma∏y banki o rozbudowa-

nej w∏asnej infrastrukturze (Bank Pekao S.A., PKO BP), jak równie˝ umo˝liwia-
jàce bezprowizyjne wyp∏aty tak˝e w niektórych obcych bankomatach (MultiBank,
mBank, Bank BPH, BG˚).
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Tabela 2. Ocena ogólna banku

I. Ocena ogólna banku (max. 11)
1. WielkoÊç, rozpoznawalnoÊç, innowacyjnoÊç

2 2 2 1,5 3 3 3 2 1,5banku (max. 3)
2. Dost´p do banku:

2.1 Sieç bankomatów bezprowizyjnych
(max. 2) 2 2 2 1 1,5 1,5 1 1 2

2.2 Internet (max. 1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.3 Sieç placówek – liczba (max. 1) 0 1 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5
2.4 Telefon (max. 0,5) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2.5 SMS (max. 0,5) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0

3. Ocena jakoÊci obs∏ugi:
3.1 FunkcjonalnoÊç strony internetowej

0 0 0 1 1 0,5 1 0 0,5(max. 1)
3.2 Bezpieczeƒstwo (max. 1) 0,5 0 0,5 1 0,5 0 0 0,5 1
3.3 Procedury (max. 1) 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1
SUMA I 7,5 8 8 8 9 8,5 8,5 7 8

èród∏o: opracowanie w∏asne.

W ostatniej kolejnoÊci brano pod uwag´ jakoÊç obs∏ugi klienta, w tym:
funkcjonalnoÊç strony internetowej, bezpieczeƒstwo transakcji internetowych oraz
procedury. Wiele banków zosta∏o nisko ocenionych ze wzgl´du na trudnoÊç poru-
szania si´ po ich stronach internetowych – g∏ówne zarzuty to:

• ma∏a iloÊç zamieszczonych informacji (MultiBank),
• chaotycznoÊç strony i problem z dotarciem do istotnych informacji (PKO

BP, Bank Pekao S.A., Bank Millennium).
W przypadku bezpieczeƒstwa punktowane by∏y dodatkowe metody zabez-

pieczenia transakcji internetowych poza tradycyjnym has∏em i loginem, czyli li-
sta hase∏ jednorazowych oraz mo˝liwoÊç wykupienia tokena. Ocena procedur
koncentrowa∏a si´ na wymaganych dokumentach oraz metodach za∏o˝enia konta.

W modelu nie zosta∏a uwzgl´dniona jakoÊç obs∏ugi klienta w oddziale ban-
ku. Wynika to z du˝ego subiektywizmu tego typu ocen, jak równie˝ niemo˝no-
Êci poznania obs∏ugi we wszystkich oddzia∏ach banku lub choçby w ich reprezen-
tatywnej cz´Êci. Jednak˝e po odbyciu wizyt (w jednym oddziale ka˝dego banku)
nasuwajà si´ pewne uwagi. Przede wszystkim wiedza na temat oferty studenc-
kiej w∏asnego banku wÊród pracowników jest z regu∏y niesatysfakcjonujàca bàdê
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˝adna (MultiBank). Obs∏uga ma problemy ze wskazaniem cech wyró˝niajàcych
produkty ich banku od konkurencji. Nale˝y zwróciç tak˝e uwag´ na przekazy-
wanie przez pracowników dawno nieaktualnych op∏at i prowizji (PKO BP) oraz
brak wiedzy na temat preferencyjnych kredytów studenckich w oddziale miesz-
czàcym si´ na terenie uczelni wy˝szej (Bank Pekao S.A.).

4.2. Rachunek bie˝àcy

Tabela 3. Rachunek bie˝àcy

II. Rachunek bie˝àcy (max. 32)
1. Op∏aty za prowadzenie rachunku (max. 7) 6 0 4 7 7 2 4 6 0
2. Prowizje za przelewy (max. 6) 6 3 3 3 3 4 5 4 1
3. Debet w rachunku bie˝àcym (max. 2) 0 2 1 1 1 1 1 1 1,5
4. Dodatkowe op∏aty (max. 2) 2 0 0,5 1 2 0 2 1 1
5. Oprocentowanie Êrodków (max. 5) 3 1 1 0 3 5 0 0 1
6. WysokoÊç minimalnych wp∏at miesi´cznych/

3 0 3 3 3 2 3 3 3poziom Êrodków na rachunku (max. 3)
7. Rachunki w walucie obcej – prowizje, op∏aty

1,5 0,5 1,5 1,5 0 1 1,5 1 1,5(max. 2)
8. Mo˝liwoÊci zarzàdzania oszcz´dnoÊciami

1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5(lokaty/KO) (max. 1)
9. JakoÊç lokat (oferta, oprocentowanie)

2 0 1 0,5 3,5 1 4 0,5 0,5(max. 4)
SUMA II 25 7 16 18 24 17 22 17 10

èród∏o: opracowanie w∏asne.

W tej cz´Êci modelu oceniano jakoÊç rachunku bie˝àcego, jak równie˝ ofe-
rowane dodatkowe mo˝liwoÊci oszcz´dzania. Ten element oferty w najwi´kszym
stopniu wp∏ywa∏ na ∏àcznà not´ banku. Prawie wszystkie z analizowanych ban-
ków posiada∏y oddzielne konto dla studentów. Wyjàtkiem by∏ tutaj mBank, któ-
ry nie ma w ofercie rachunku studenckiego, ale zosta∏ w∏àczony do badania ze
wzgl´du na du˝à popularnoÊç jego oferty wÊród studentów.

W pierwszej kolejnoÊci brana by∏a pod uwag´ op∏ata za prowadzenie ra-
chunku. W modelu ten element jest najwy˝ej punktowany i banki mog∏y uzyskaç
za niego nawet 7 punktów. UznaliÊmy, i˝ przy obecnym niskim poziomie stóp
procentowych oraz niewielkim poziomie Êrodków zgromadzonych na rachunkach
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studenckich strona kosztowa oferty bankowej odgrywa najistotniejszà rol´ przy
wyborze banku. Miesi´czne op∏aty pobierane za prowadzenie konta sà bardzo zró˝-
nicowane – od 0 z∏ (BZ WBK, mBank) do 4 z∏ (Bank Pekao S.A., BG˚). Cieka-
wy pomys∏ zaproponowa∏ Bank Millennium, który nie pobiera op∏at za prowa-
dzenie rachunku, ale pod warunkiem rezygnacji klienta z przesy∏ania przez bank
miesi´cznych wyciàgów.

Wysoko punktowane by∏y tak˝e banki, które majà korzystne op∏aty za wy-
konywane przelewy. Zwracano uwag´ przede wszystkim na cen´ przelewu do ob-
cego banku przez Internet, gdy˝ jest to g∏ówny kana∏ dost´pu wykorzystywany
przez studentów, ale tak˝e oceniano mo˝liwoÊç sk∏adania „papierowych” przele-
wów – w oddzia∏ach banku oraz koszty z tym zwiàzane. Najkorzystniej wypad∏
pod tym wzgl´dem MultiBank (0 z∏ za przelewy przez Internet oraz 1 z∏ w od-
dziale) oraz ING Bank Âlàski (0 z∏ przez Internet i 4 z∏ w oddziale).

Kolejnym aspektem oceny rachunku bie˝àcego sà mo˝liwoÊci otrzymania
linii kredytowej, jej wysokoÊç oraz warunki, które nale˝y spe∏niç. Wi´kszoÊç ban-
ków wymaga do tego celu posiadania zdolnoÊci kredytowej i sta∏ych dochodów
z pracy. Jedynie w Banku Pekao S.A. uruchamiana jest ona na podstawie histo-
rii rachunku. W MultiBanku natomiast maksymalny debet jest bardzo niski
i wynosi 50 z∏.

Nast´pnym czynnikiem oceny oferty by∏y dodatkowe op∏aty zwiàzane z ra-
chunkiem. Przede wszystkim patrzono na koszty zleceƒ sta∏ych i poleceƒ zap∏a-
ty. Maksymalnà liczb´ punktów otrzyma∏y banki, które nie pobiera∏y za to ˝ad-
nych dodatkowych op∏at (MultiBank, mBank, ING Bank Âlàski).

Istotnie na atrakcyjnoÊç oferty wp∏ywa oprocentowanie Êrodków zgroma-
dzonych na rachunku studenckim. Ró˝nice w tej kategorii by∏y bardzo du˝e.
Najwi´ksze odsetki wyp∏aca Bank BPH – a˝ 2%, wiele banków natomiast w ogó-
le nie oprocentowuje kont – BZ WBK, ING Bank Âlàski oraz Bank Millennium.

Przy ocenie rachunku bie˝àcego du˝e znaczenie odgrywa wysokoÊç mini-
malnych wp∏at miesi´cznych lub poziom wymaganych Êrodków na rachunku.
Zdecydowana wi´kszoÊç banków nie stawia takich wymogów przy otwieraniu
konta studenckiego bàdê sà one symboliczne. Jednak Bank Pekao S.A. wymaga
miesi´cznych wp∏at na konto w wysokoÊci a˝ 200 z∏.

Dalsza ocena skupia∏a si´ na mo˝liwoÊciach oszcz´dzania oferowanych przez
bank. Przy niskim poziomie oprocentowania rachunków bie˝àcych, oferta lokat
i rachunków oszcz´dnoÊciowych w sposób istotny wp∏ywa na dochody studenta
z trzymania Êrodków pieni´˝nych w banku. Przede wszystkim patrzono na ofer-
t´ rachunków i lokat w walucie obcej (liczb´ dost´pnych walut oraz oprocento-
wanie), mo˝liwoÊci zarzàdzania oszcz´dnoÊciami (posiadanie oferty lokat i rachun-
ków oszcz´dnoÊciowych) oraz ró˝norodnoÊç lokat z∏otowych i ich oprocentowanie.
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Zdecydowanym liderem w tej kategorii zosta∏ ING Bank Âlàski – g∏ównie ze wzgl´-
du na bardzo wysoko oprocentowane konto oszcz´dnoÊciowe, cechujàce si´ tak-
˝e du˝à p∏ynnoÊcià oraz z uwagi na korzystnà ofert´ lokat. Bardzo s∏abo zosta-
∏a oceniona oferta lokat Banku Pekao S.A. ze wzgl´du na oferowane niskie
oprocentowanie.

4.3. Karty p∏atnicze

Tabela 4. Karty p∏atnicze

III. Karty (max. 20)
1. Oferta kart (ró˝norodnoÊç, akceptowalnoÊç)

1 1,5 1 2 1 1 2 1 1(max. 2)
2. Op∏aty zw. z u˝ytkowaniem karty (max. 4) 2 4 2 2 4 1,5 4 2 2
3. Ubezpieczenie karty (max. 2) 1 0,5 0 1 1 2 0 0 0
4. Dodatkowe us∏ugi realizowane

0 1 3 3 0 0 0 2 0w bankomatach (max. 3)
5. Prowizje w obcych bankomatach (max. 5) 3 1 1 2 2 2 2,5 1,5 1
6. Dodatkowe ubezpieczenia / us∏ugi (max. 2) 0 2 0 2 2 0 2 0 1
7. Karta kredytowa (max. 2) 1 1 2 0 0 1 0 0 0

SUMA III 8 11 9 12 10 7,5 11 6,5 5

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Ta cz´Êç modelu s∏u˝y ocenie oferty kart ze szczególnym uwzgl´dnieniem
op∏at zwiàzanych z ich u˝ytkowaniem, mo˝liwoÊci ubezpieczenia karty oraz otrzy-
mania karty kredytowej.

W pierwszej kolejnoÊci oceniona zosta∏a ró˝norodnoÊç i akceptowalnoÊç kart.
Wszystkie analizowane banki oferowa∏y studentom karty debetowe, akceptowa-
ne tak˝e za granicà. W wi´kszoÊci przypadków by∏a to jedna karta w systemie
Visa lub Maestro, wydawana studentowi posiadajàcemu rachunek bankowy. Do-
datkowe punkty przyznano bankom oferujàcym zarówno kart´ Visa, jak i Ma-
estro (ING Bank Âlàski) lub dajàcym mo˝liwoÊç wyboru systemu (BZ WBK).

Kolejnym wa˝nym punktem analizy by∏y op∏aty zwiàzane z u˝ytkowaniem
karty. Maksymalne oceny uzyska∏y banki nienaliczajàce ˝adnych op∏at (Bank Pe-
kao S.A., mBank, ING Bank Âlàski).
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Punkty przyznawano tak˝e za mo˝liwoÊç ubezpieczenia karty. W nast´p-
nej kolejnoÊci oceniono mo˝liwoÊç realizacji dodatkowych us∏ug w bankomatach.
Wi´kszoÊç banków oferowa∏a us∏ugi standardowe, polegajàce na pobraniu Êrod-
ków, sprawdzeniu salda. Na wyró˝nienie zas∏u˝y∏y te, które dawa∏y mo˝liwoÊç:

• z∏o˝enia depozytu (Bank Pekao S.A., PKO BP),
• wykonania przelewu (PKO BP, BZ WBK),
• do∏adowania telefonu na kart´ (PKO BP, BZ WBK).
Najwi´kszà liczb´ punktów w tej cz´Êci modelu przyznawano za wysokoÊç

op∏at zwiàzanych z pobraniem Êrodków w obcych bankomatach. Dodatkowe
punkty uzyska∏y banki, które nalicza∏y jedynie sta∏à op∏at´ za dokonanie opera-
cji, nieuzale˝nionà od wielkoÊci wyp∏acanej kwoty.

W przypadku dodatkowych ubezpieczeƒ i us∏ug oceniono przede wszyst-
kich ich ró˝norodnoÊç i dost´pnoÊç.

W kategorii kart kredytowych punktowano mo˝liwoÊç uzyskania kart kre-
dytowych przez osoby posiadajàce dochody oraz ofert´ typowych kart kredyto-
wych dla studentów utrzymujàcych si´ z innych êróde∏.

4.4. BankowoÊç elektroniczna

Tabela 5. BankowoÊç elektroniczna

IV. BankowoÊç elektroniczna (max. 20)
1. Op∏aty za korzystanie z us∏ugi SMS

1 0,5 0 1 1 1 0 1 0(max. 1)
2. Op∏aty za korzystanie z Internetu

5 5 4 5 5 5 5 5 5(token, lista hase∏) (max. 5)
3. Op∏aty za korzystanie z us∏ug

2 2 1,5 2 2 1,5 2 2 2telefonicznych (max. 2)
4. Us∏ugi dost´pne przez SMS (max. 1) 0,5 0,5 0 1 0 0,5 1 0,5 0
5. Us∏ugi dost´pne przez Internet (max. 5) 4 2 2 5 5 3 4 4 2
6. Us∏ugi dost´pne przez telefon (max. 2) 2 1 1 2 2 2 2 2 1
7. Karty internetowe – zakupy

2 0 0 0 2 0 0 0 0przez Internet (max. 2)
8. Inne (m.in. do∏adowanie karty tel.)

0 0 0 2 2 1 0 0 0(max. 2)
SUMA IV 17 11 8,5 18 19 14 14 15 10

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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BankowoÊç elektroniczna jest bardzo wa˝nym sposobem dost´pu do konta
ze wzgl´du na wygod´ i szybkoÊç dokonywania operacji. Mimo ˝e jest to doÊç no-
wy obszar dzia∏ania dla wielu banków (Internet, us∏uga SMS), szybko spotka∏ si´
z zainteresowaniem i uznaniem studentów. Przyznajàc punkty w tej kategorii,
oceniano przede wszystkim wysokoÊç i sposób naliczania op∏at za korzystanie
z us∏ugi SMS, Internetu i telefonu oraz zakres oferowanych poprzez te kana∏y
us∏ug.

Najwy˝ej punktowano brak op∏at zwiàzanych z u˝ywaniem Internetu oraz
innowacyjnoÊç i ró˝norodnoÊç operacji mo˝liwych do wykonania poprzez Inter-
net. Tylko te dwa czynniki pozwala∏y na uzyskanie a˝ 10 punktów (po∏owy mo˝-
liwych w tej kategorii). Tak du˝a waga us∏ug dost´pnych przez Internet wiàza-
∏a si´ z ogromnà ich popularnoÊcià wÊród studentów.

Wi´kszoÊç banków dosta∏a maksymalne noty za wysokoÊç op∏at za korzyst-
nie z Internetu, albowiem us∏uga ta zazwyczaj nie wiàza∏a si´ z ˝adnymi dodat-
kowymi kosztami. Tak˝e op∏aty zwiàzane z dost´pem do us∏ugi SMS w wi´kszo-
Êci przypadków nie by∏y znaczàce (wyjàtek ING Bank Âlàski, PKO BP).

Kolejnym kryterium oceny by∏a ró˝norodnoÊç us∏ug. Najwi´kszà liczb´ punk-
tów uzyska∏y banki, których oferta by∏a bardzo rozbudowana i pozwala∏a na wy-
konywanie wi´kszoÊci operacji bez opuszczania domu (BZ WBK, mBank). Punk-
towano przede wszystkim mo˝liwoÊç:

• zak∏adania i likwidowania lokat,
• dokonywania przelewów, w tym tak˝e przelewów walutowych.
Dodatkowe punkty przyznano bankom majàcym w swej ofercie karty in-

ternetowe, pozwalajàce na dokonywanie zakupów przez Internet. Maksymalne no-
ty uzyska∏y tylko dwa banki (MultiBank, mBank). Na szczególne uznanie zas∏u-
˝y∏a oferta mBanku, posiadajàcego 4 rodzaje kart internetowych.

W przypadku innych us∏ug bankowoÊci elektronicznej wyró˝niono banki
oferujàce mo˝liwoÊç do∏adowania telefonu na kart´ przez Internet.

4.5. Kredyty

Ta cz´Êç modelu s∏u˝y∏a ocenie oferty kredytowej zaprojektowanej specjalnie dla
studentów. Nie brano w ogóle pod uwag´ oferty kredytowej dost´pnej w banku
dla pozosta∏ych osób fizycznych.

Na rynku dost´pne sà dwa rodzaje kredytów przeznaczonych dla studen-
tów: preferencyjne – finansowane przez rzàd oraz komercyjne – konsumpcyjne.
Kredyty preferencyjne charakteryzujà si´ tym, ˝e s∏u˝à g∏ównie pomocy studen-
tom z biednych rodzin. Szansa na otrzymanie kredytu jest tym wi´ksza, im ni˝-
szy jest dochód miesi´czny na g∏ow´ w rodzinie. Zasady sp∏aty sà bardzo korzystne
– okres sp∏aty kredytu jest dwa razy d∏u˝szy ni˝ jego pobieranie, a w trakcie
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sp∏aty kredytu student p∏aci co najwy˝ej po∏ow´ rynkowych odsetek od kredytu
(ÊciÊlej: 50% stopy redyskonta weksli NBP). Istnieje okreÊlona, ograniczona liczba
kredytów do przydzia∏u. W naszym modelu bankom, które oferujà te kredyty przy-
znano 1 punkt. Wi´ksze zró˝nicowanie jest zb´dne, gdy˝ oferta ta nie ró˝ni si´
pomi´dzy bankami. Jak widaç, nie wszystkie banki oferujà t´ us∏ug´.

Tabela 6. Kredyty

V. Kredyty (max. 15)
1. Wymogi i procedury (max. 2) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2. Limity (maksymalny dost´pny kredyt)

1 0 1 0 0 0 0 0 0(max. 1)
3. Op∏aty, oprocentowanie (max. 4) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
4. Zasady sp∏aty (okres sp∏aty) (max. 4) 3 0 3 0 0 0 0 0 0
5. WysokoÊç otrzymywanej miesi´cznej raty

1 0 1 0 0 0 0 0 0(max. 2)
6. Cele kredytu – czy wymagane (max. 1) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7. Kredyty preferencyjne (max. 1) 0 1 1 1 0 0 0 0 1

SUMA V 10 1 12 1 0 0 0 0 1

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Kredyty komercyjne sà us∏ugà przypisanà do danego banku i zaprojekto-
wanà z myÊlà o m∏odych klientach banku. Zasady nie sà okreÊlane odgórnie. W na-
szym modelu za bogatà ofert´ kredytowà mo˝na uzyskaç nawet 14 punktów.
Brane by∏y pod uwag´ wymogi i procedury zwiàzane z uzyskaniem kredytu,
maksymalny dost´pny kredyt, op∏aty i oprocentowanie, zasady sp∏aty, wysokoÊç
otrzymywanej miesi´cznej raty oraz wymogi dotyczàce celów kredytu. Obecnie
na rynku tylko dwa banki oferujà takie produkty: MultiBank oraz PKO BP, w zwiàz-
ku z czym ograniczona jest równie˝ porównywalnoÊç i ustalenie konkurencyjno-
Êci ofert. Warto na pewno wyró˝niç te banki za innowacyjnoÊç i zrozumienie po-
trzeb studentów.

4.6. Inne

W tej kategorii umieÊciliÊmy mo˝liwoÊç inwestowania w jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych. Jest to ciekawa alternatywna metoda oszcz´dzania –
poprzez inwestowanie. Maksymalnà not´ mo˝na by∏o dostaç za bogatà ofert´
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wielu TFI oraz ∏atwy dost´p i obs∏ug´ (przez Internet). Tylko dwa banki (MultiBank
oraz mBank) oferujà swoim klientom takà mo˝liwoÊç. W przypadku mBanku jest
to „Supermarket Funduszy Inwestycyjnych”, zaÊ MultiBank stworzy∏ „Centrum
Oszcz´dzania”. Banki, które otrzyma∏y 1 punkt, oferujà produkty jednego TFI.

Tabela 7. Inne

VI. Inne us∏ugi (max. 2)
1. Fundusze inwestycyjne (max. 2) 2 1 0 1 2 1 1,5 1 1

SUMA VI 2 1 0 1 2 1 1,5 1 1

èród∏o: opracowanie w∏asne.

4.7. Podsumowanie

Tabela 8. Podsumowanie

SUMA (max. 100) 69 39 53 58 64 48 56 46 35

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Po podsumowaniu punktów okazuje si´, ˝e bankami oferujàcymi najbardziej
wszechstronnà i bogatà ofert´ dla studentów sà kolejno MultiBank, mBank oraz
BZ WBK. Najmniej punktów zdoby∏y BG˚ oraz Bank Pekao S.A., co w przypad-
ku tego drugiego banku mo˝e byç pewnym zaskoczeniem.

Nale˝y zwróciç uwag´ na sum´ punktów – ˝aden bank nie przekroczy∏ ba-
riery 70 punktów, co oznacza, ˝e jeszcze wiele nale˝y zrobiç, by osiàgnàç stan-
dardy, które wyznaczajà kraje zachodnie.
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5. Polska a inne kraje

Analiza oferty studenckiej banków dzia∏ajàcych w Polsce by∏aby niekompletna
bez porównania jej z ofertà banków z krajów wy˝ej rozwini´tych. Po pierwsze,
daje to mo˝liwoÊç okreÊlenia stopnia obs∏ugi tego segmentu klientów w naszym
kraju. Po drugie, mo˝e stanowiç to wskazówk´, co do dalszych posuni´ç rodzi-
mych banków w rozwoju produktów skierowanych do studentów. Do tego porów-
nania wybraliÊmy czo∏owe banki z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz
Niemiec obs∏ugujàce klientów detalicznych.

5.1. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania

Banki zachodnie kierujà swojà ofert´ ju˝ do bardzo m∏odych klientów, nawet po-
ni˝ej 10 roku ˝ycia i swojà strategi´ opierajà na „wychowywaniu” i utrzymaniu
ich w banku do czasu, a˝ zacznà przynosiç zyski – rozpocznà prac´. W zwiàzku
z tym banki zmierzajà g∏ównie do stworzenia trwa∏ych wi´zi z klientem i tym
samym wytworzenia lojalnoÊci. Wiadomo jest bowiem, i˝ taƒsze jest zatrzymanie
klienta w banku ni˝ pozyskanie nowego.

Takà strategi´ banków angielskich i amerykaƒskich widaç ju˝ podczas pierw-
szego kontaktu z nimi poprzez ich strony internetowe. Strony internetowe pre-
zentujàce ofert´ skierowanà do studentów w sposób znaczàcy odbiegajà od ban-
ków dzia∏ajàcych w Polsce i bardziej przypominajà mini-portale studenckie. Nie
ograniczajà si´ one tylko i wy∏àczenie do zaprezentowania w∏asnych produktów,
ale obejmujà zdecydowanie wi´cej aspektów zwiàzanych z finansami i nie tylko.
Banki na swoich stronach informujà o mo˝liwoÊciach zdobycia Êrodków na nauk´
(stypendiach, sponsorach, pomocy spo∏ecznej), zamieszczajà s∏owniki terminów
bankowych, rady jak zarzàdzaç swoimi pieni´dzmi. Wiele stron banków zamiesz-
cza informacje niemajàce du˝o wspólnego z finansami – porady dotyczàce pierw-
szych dni na uniwersytecie oraz wskazówki przy szukaniu pracy. Wst´pne zapo-
znanie si´ ze stronami internetowymi anglosaskich banków pokazuje, i˝ podejÊcie
do problemów studenta jest bardziej ca∏oÊciowe i banki nie tylko konkurujà pod
wzgl´dem atrakcyjnoÊci oferty, ale starajà si´ budowaç zaufanie mi´dzy klientem
a instytucjà.

Angielskie i amerykaƒskie banki w swojej ofercie skierowanej do studen-
tów k∏adà nacisk przede wszystkim na produkty kredytowe. Dla wszystkich stu-
dentów dost´pne sà karty kredytowe, jak równie˝ po˝yczki na sfinansowanie stu-
diów oraz bezprowizyjne linie kredytowe (overdrafts). WysokoÊç tych ostatnich
zale˝y z regu∏y od roku studiów. W przypadku kredytów naukowych banki ofe-
rujà korzystniejsze warunki sp∏aty – zaczyna si´ ona np. po 6–9 miesiàcach od
zakoƒczenia studiów i mo˝e potrwaç nawet przez 7–9 lat. Inne rodzaje kredytów
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dost´pne sà mi´dzy innymi dla studentów studiów podyplomowych prawa oraz
rodziców finansujàcych nauk´ dzieci. Istnieje tak˝e mo˝liwoÊç po˝yczki konsoli-
dacyjnej (consolidation loan), umo˝liwiajàcej sp∏at´ jednej po˝yczki zamiast kil-
ku lub obni˝enie kosztów obs∏ugi po˝yczki zaciàgni´tej po wy˝szej stopie procen-
towej. Banki posiadajà w swojej ofercie tak˝e po˝yczki subsydiowane przez instytucje
rzàdowe, które z regu∏y s∏u˝à wspieraniu nauki studentów o ni˝szych dochodach
w rodzinie.

Tak˝e ofert´ ubezpieczeƒ cechuje wi´ksza ró˝norodnoÊç w porównaniu do
banków dzia∏ajàcych w Polsce. Przede wszystkim przedmiotem tych ubezpieczeƒ
mo˝e byç w∏asnoÊç studentów mieszkajàcych w akademikach lub wynajmowane
mieszkanie. Pokrywa ono straty w wyniku kradzie˝y rzeczy, pieni´dzy, kart kre-
dytowych, a tak˝e powsta∏e w wyniku zniszczenia komputera lub p∏yt CD. W ofer-
cie sà tak˝e ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych.

Niektóre banki z Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych zach´cajà
do korzystania ze swoich us∏ug tak˝e poprzez programy lojalnoÊciowe. Oferujà
wiele zni˝ek na us∏ugi i towary cz´sto kupowane przez studentów, np. ksià˝ki,
p∏yty CD, bilety do kina, klubów, na koncerty, a tak˝e na wyjazdy wakacyjne. In-
teresujàcym pomys∏em jest tak˝e wyodr´bnienie produktów dla m∏odzie˝y, która
robi sobie rocznà przerw´ w nauce (tzw. gap year) oraz dla studentów przyjezd-
nych.

Oddzielnà ofertà obj´ci sà absolwenci uczelni wy˝szych (z regu∏y mogà z niej
korzystaç max. 3 lata po uzyskaniu dyplomu). Majà oni dost´p do dotychczaso-
wych us∏ug adresowanych do studentów, ale tak˝e do szerszej gamy us∏ug kre-
dytowych. Kredyty te sà g∏ównie przeznaczone na sfinansowanie kursów pody-
plomowych, ale tak˝e na zakup samochodu bàdê wyjazd na wakacje. Oddzielnà
kategori´ stanowià kredyty hipoteczne dla absolwentów chcàcych kupiç pierwszy
w∏asny dom. Równie˝ w przypadku tej grupy mo˝liwe sà linie kredytowe, któ-
rych górna granica uzale˝niona jest od liczby lat od uzyskania dyplomu (ni˝sze
limity dla absolwentów „z d∏u˝szym sta˝em”). Wyró˝niani w ofercie sà tak˝e ab-
solwenci chcàcy kontynuowaç nauk´ na studiach podyplomowych. Umo˝liwia si´
im prowadzenie rachunku na preferencyjnych warunkach, podobnie jak w przy-
padku studentów, dost´p do tych samym us∏ug studenckich, ale równie˝ mo˝li-
woÊci finansowania dodatkowych kursów, studiów (career development loans).

Nale˝y jednak zauwa˝yç wiele podobieƒstw w oferowanych produktach
oszcz´dnoÊciowych oraz kana∏ach dost´pu do banku. Pod tym wzgl´dem us∏ugi
banków dzia∏ajàcych w Polsce niewiele odbiegajà od anglosaskich. Mo˝na wnio-
skowaç, ˝e banki w naszym kraju ch´tnie rozwijajà te obszary obs∏ugi studenta,
który nie sà obarczone ryzykiem, natomiast bardzo ostro˝nie podchodzà do ofe-
rowania produktów kredytowych.
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Powy˝szy opis oferty studenckiej pokazuje typowà, zw∏aszcza dla banków
z Wielkiej Brytanii, daleko posuni´tà segmentacj´ najm∏odszych klientów banku.
Pierwsze formy oszcz´dzania dost´pne sà nawet dla dzieci poni˝ej 10 roku, a dal-
sze us∏ugi sà ró˝nicowane w zale˝noÊci od wieku (przyk∏adowe kategorie wieko-
we: 11–15, 16–17, 18–21), a tak˝e rodzaju studiów (studenci medycyny, prawa,
studiów podyplomowych).

Cechy charakterystyczne oferty banków w Wlk. Brytanii i USA:

• oferta bardziej kompleksowa ni˝ banków dzia∏ajàcych w Polsce – nie tyl-
ko rachunki, ale g∏ównie us∏ugi kredytowe oraz ubezpieczeniowe,

• szczegó∏owa segmentacja m∏odych klientów,
• informacja nie tylko o ofercie banku, ale tak˝e innych mo˝liwoÊciach po-

zyskania Êrodków,
• s∏owniczki i rady dla studentów o mniejszej wiedzy finansowej,
• strona internetowa banku jako êród∏o wiedzy pozafinansowej (np. rady

przy poszukiwaniu pracy).

Istotnym elementem porównania oferty studenckiej banków dzia∏ajàcych
w Polsce z ofertà banków anglosaskich stanowi próba wyjaÊnienia ró˝nic. Przede
wszystkim wynikajà one z innej sytuacji finansowej studenta ze Stanów Zjedno-
czonych lub Wielkiej Brytanii. Odp∏atnoÊç studiów oraz bardziej rozpowszechnio-
na praca dorywcza w trakcie studiów powodujà, ˝e jest to klient znacznie atrak-
cyjniejszy finansowo ni˝ polski student, a jednoczeÊnie o bardziej zró˝nicowanych
potrzebach. Mo˝na oczekiwaç, i˝ coraz wi´ksza popularnoÊç p∏atnych studiów
(uczelni prywatnych oraz studiów zaocznych), jak równie˝ cz´stsze g∏osy o ko-
niecznoÊci wprowadzenia odp∏atnoÊci za studia na uczelniach publicznych, spo-
wodujà tak˝e wzrost atrakcyjnoÊci tej grupy klientów w Polsce i tym samym ko-
niecznoÊç zmian oferty bankowej, np. produktów kredytowych.

Drugim istotnym czynnikiem ró˝nicujàcym oferty w analizowanych kra-
jach jest poziom rozwoju us∏ug bankowych, jak równie˝ stopieƒ ubankowienia.
Banki zachodnie ze wzgl´du na ograniczone mo˝liwoÊci wzrostu liczby klientów
w tradycyjnych segmentach klientów starajà si´ w coraz m∏odszym wieku pozy-
skaç klienta, „wychowujà go” i liczà na jego lojalnoÊç. W chwili obecnej niski po-
ziom ubankowienia spo∏eczeƒstwa w Polsce daje mo˝liwoÊç konkurowania o bar-
dziej atrakcyjne grupy klientów ni˝ studenci. Ponad 40% Polaków nie ma ROR,
natomiast 39% nie korzysta∏o z us∏ug ˝adnych instytucji finansowych i wartoÊci
te sà zdecydowanie wy˝sze ni˝ w krajach Unii Europejskiej1. Coraz wi´ksza po-
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pularnoÊç us∏ug bankowych w Polsce sprawi jednak, i˝ w przeciàgu kilku lat
strategia banków dzia∏ajàcych w Polsce z pewnoÊcià b´dzie musia∏a ulec zmianie
i zacznà one poszukiwaç coraz m∏odszych klientów.

Warto zwróciç tak˝e uwag´ na fakt, i˝ nadal istniejà spore ró˝nice w men-
talnoÊci i sposobie ˝ycia studentów z krajów zachodnich i Polski. Przede wszyst-
kim godna podkreÊlenia jest wi´ksza mobilnoÊç studentów z Wielkiej Brytanii
i USA, która po cz´Êci wynika z wi´kszych mo˝liwoÊci finansowych. Integracja
z Unià Europejskà, coraz wi´ksza liczba studentów korzystajàcych ze stypendiów
zagranicznych oraz wyje˝d˝ajàcych do pracy zagranic´ spowoduje jednak, ˝e i te
ró˝nice b´dà ulegaç zmniejszeniu.

5.2. Niemcy

Banki w Niemczech, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii,
posiadajà specjalne oferty skierowane dla uczniów i studentów. Jest to zwiàzane
z podobnà strategià. Banki dà˝à do jak najwczeÊniejszego nawiàzywania kontak-
tów z klientami, zapoznawania ich ze swoimi produktami i stopniowego budowa-
nia trwa∏ych wi´zi.

Studenci sà grupà uprzywilejowanà. Op∏aty zwiàzane z prowadzeniem ra-
chunku bankowego oraz innymi produktami bankowymi sà znacznie ni˝sze ani˝eli
dla innych klientów. Bardzo cz´sto banki wr´cz rezygnujà z wielu tego typu op∏at.

Oferta bankowa w Niemczech nie ró˝ni si´ w zasadniczym stopniu od ofer-
ty skierowanej do polskich studentów. Banki oferujà zbli˝one us∏ugi. Jest to spo-
wodowane podobnymi potrzebami tego segmentu klientów i niedu˝à odleg∏oÊcià
geograficznà, pozwalajàcà na unifikacj´ zarówno potrzeb studentów, jak i oferty
bankowej. Ju˝ obecnie na polskim rynku dzia∏ajà banki majàce tak˝e placówki
w Niemczech. Nale˝y jednak zwróciç uwag´ na fakt, i˝ wiele banków, które obec-
ne sà w obu krajach, nie posiada specjalnej oferty dla studentów w Polsce, pod-
czas gdy w Niemczech taka oferta jest rozbudowana. Prawdopodobnie w najbli˝-
szym czasie banki te b´dà rozszerza∏y zakres oferowanych w Polsce us∏ug i ró˝nice
b´dà ulega∏y zacieraniu.

Nale˝y jednak zauwa˝yç, i˝ w obecnej chwili oferta banków w Niemczech
jest nieco bardziej przyjazna dla studentów ni˝ w Polsce. W wi´kszoÊci przypad-
ków banki nie naliczajà op∏at za prowadzenie rachunku, co nale˝y do rzadkoÊci
w Polsce. Ponadto oferta us∏ug skierowanych do studentów jest nieco szersza.
Banki oferujà ró˝nego typu ubezpieczenia, karty kredytowe i kredyty oraz zró˝-
nicowane mo˝liwoÊci oszcz´dzania. Tak˝e w tym zakresie banki dzia∏ajàce w Pol-
sce b´dà modyfikowa∏y swojà ofert´, by stawaç si´ bardziej konkurencyjnymi na
arenie mi´dzynarodowej w jednoczàcej si´ Europie.
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6. Podsumowanie

Celem artyku∏u jest próba oceny oferty banków w Polsce skierowanej do studen-
tów. Obecnie banki sà coraz bardziej przekonane o koniecznoÊci zabiegania o ten
segment klientów. Pozyskanie studentów na wczesnym etapie ich kariery i zbu-
dowanie z nimi trwa∏ych relacji pozwoli bankom osiàgnàç wy˝sze zyski w przy-
sz∏oÊci. Liczàc na ponadprzeci´tne dochody obecnych studentów, a przysz∏ych
mened˝erów, banki Êwiadomie ponoszà wi´ksze koszty na poczàtku.

Oceniajàc ofert´ dla studentów, nale˝y najpierw zidentyfikowaç ich potrze-
by. Badanie analizowane w artykule pozwala odpowiedzieç na pytanie: czym kie-
rujà si´ studenci przy wyborze produktu bankowego? Jakie czynniki odgrywajà
najistotniejszà rol´, a które sà zupe∏nie przez nich pomijane? Na jego podstawie
stworzony zosta∏ model s∏u˝àcy ocenie ofert studenckich. Jego podzia∏ odpowiada
obszarom, na które studenci zwracajà szczególnà uwag´ przy podejmowaniu de-
cyzji o wyborze banku. Przedstawiono jego funkcjonowanie na próbie 9 banków,
z których ka˝dy zosta∏ oceniony na podstawie zebranych danych. Analiza wyni-
ków pozwala wyciàgnàç wnioski o niedostatecznym zaanga˝owaniu banków w roz-
wijanie swojej oferty dla studentów.

Na koniec przedstawiono zaawansowanie oferty banków zachodnich – ze
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Oferujà one studentom
kompleksowe pakiety us∏ug, liczne produkty kredytowe, a tak˝e pomoc w poru-
szaniu si´ po Êwiecie finansów czy nawet przy znalezieniu pracy. Wskazuje to na
du˝à dojrza∏oÊç rynku, do którego polskiemu jeszcze du˝o brakuje.
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Monika Bur˝acka-Majcher
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Instrumenty wspierajàce eksport polskich przedsi´biorstw

1. Wprowadzenie

Cechà charakterystycznà wspó∏czesnej gospodarki Êwiatowej jest wysoka dyna-
mika handlu mi´dzynarodowego. WÊród podstawowych czynników, jakie wp∏yn´∏y
na wzrost jego znaczenia, nale˝y przede wszystkim wskazaç na procesy liberali-
zacji i globalizacji, jak równie˝ tendencje integracji regionalnej i na forum poro-
zumieƒ wielostronnych.

Autonomia polityki gospodarczej rzàdów poszczególnych krajów ulega co-
raz wi´kszym ograniczeniom, a coraz bardziej odczuwalne stajà si´ impulsy od-
dzia∏ywaƒ czynników zewn´trznych i bodêców koniunkturalnych p∏ynàcych z za-
granicy, zw∏aszcza zmian strukturalnych zachodzàcych w gospodarce Êwiatowej.

Od wielu lat Polska ma problemy z utrzymaniem zewn´trznej równowagi
w wymianie towarów i us∏ug. W latach 1990–2001 wolumen polskiego eksportu
zwi´kszy∏ si´ co prawda dwu i pó∏krotnie, jednoczeÊnie jednak odnotowano po-
nad pi´ciokrotny wzrost wolumenu importu. Szybszy wzrost importu ni˝ ekspor-
tu nieprzerwanie od 1999 roku powodowa∏ systematyczne pogarszanie si´ salda
obrotów towarowych1.

Obecny poziom eksportu, zarówno w relacji do PKB, jak i w przeliczeniu
na jednego mieszkaƒca jest w Polsce nadal zdecydowanie ni˝szy ni˝ w krajach
Europy Ârodkowo-Wschodniej o porównywalnym poziomie rozwoju, nie mówiàc
o krajach wysoko rozwini´tych. Nasz kraj, aczkolwiek dysponuje du˝à gospodar-
kà, jest jednak eksportowym „kar∏em”. WartoÊç eksportu w 2003 roku w przeli-
czeniu na jednego mieszkaƒca wzros∏a wprawdzie do 1123 USD, ale nadal by∏a
ni˝sza od importu, wynoszàcego 1 376 USD. Tymczasem rok wczeÊniej, tj. w 2002
roku, eksport na jednego mieszkaƒca Czech kszta∏towa∏ si´ na poziomie 3 742
USD, W´gier 3 480 USD, czyli by∏ trzykrotnie wi´kszy.

Wyczerpane ju˝ zosta∏y proste mo˝liwoÊci konkurencji cenowej polskich eks-
porterów. Oznacza to, ˝e tania si∏a robocza i surowce przestajà byç atutem w kon-
kurencji mi´dzynarodowej, zaÊ gra rynkowa rozgrywa si´ obecnie nie tylko na

1 W. Mroczek, M. Rubaszek, Determinanty polskiego handlu zagranicznego, „Materia∏y i Studia”, Ze-
szyt Nr 161, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003, s. 17.



p∏aszczyênie technologicznej, jakoÊciowej, ale przede wszystkim ekonomicznej –
szczególnie w sferze warunków finansowania eksportu.

2. Polski handel zagraniczny w warunkach pe∏nego cz∏onkostwa
w UE

W Unii Europejskiej wymiana handlowa z innymi krajami realizowana jest w ra-
mach wspólnej polityki handlowej. Obejmuje ona zespó∏ dzia∏aƒ, których celem
jest oddzia∏ywanie na rozmiary, kierunki oraz struktur´ obrotów handlowych z za-
granicà. Jej g∏ówne zasady, sprecyzowane w koƒcu lat 50., do dziÊ nie uleg∏y za-
sadniczym zmianom. Obecnie sà regulowane w art. 131–134 (Tytu∏ IX – wspól-
na polityka handlowa) oraz art. 300 (Cz´Êç Szósta – Przepisy ogólne i koƒcowe)
Traktatu ustanawiajàcego Wspólnoty Europejskie. Wspólna polityka handlowa
opiera si´ na jednolitych zasadach, zw∏aszcza w odniesieniu do:

• zmian taryf celnych,
• zawierania uk∏adów celnych i handlowych,
• instrumentów liberalizacji,
• polityki eksportowej,
• Êrodków ochronnych w handlu, podejmowanych w przypadku dumpingu

i subsydiów2.
Poszczególne paƒstwa nie posiadajà swobody w zawieraniu umów handlo-

wych z partnerami ze wzgl´du na fakt, ˝e swoje kompetencje w tym zakresie
przekaza∏y instytucjom wspólnotowym.

Polityka handlowa Polski w momencie przystàpienia do UE równie˝ prze-
sta∏a mieç charakter narodowy, a polski rzàd mo˝e wp∏ywaç poÊrednio na jej kszta∏t
w czasie posiedzeƒ Rady UE czy przez lobbing w Komisji Europejskiej. Elemen-
tem polityki handlowej pozostajàcym w kompetencjach paƒstw cz∏onkowskich jest
system wspierania eksportu. Dzia∏ania podejmowane w tym zakresie muszà jed-
nak byç zgodne z unijnymi zasadami pomocy publicznej, konkurencji i swobod-
nego przep∏ywu towarów3.

130 Monika Bur˝acka-Majcher

2 E. Latoszek, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej i jej skutki dla polskiego handlu zagra-
nicznego w warunkach pe∏nego cz∏onkostwa w UE, w: Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowa-
nia i mo˝liwoÊci po 2004 roku, Szko∏a G∏ówna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, s. 233–234.

3 Por. ibidem, s. 235.



3. Znaczenie eksportu dla rozwoju gospodarczego kraju

Znaczenie eksportu jest kluczowe, stanowi on bowiem si∏´ nap´dowà rozwoju go-
spodarczego. Poprzez tzw. efekt mno˝nikowy dynamizuje ca∏à gospodark´. Ozna-
cza to, i˝ na skutek wzrostu eksportu zwi´kszeniu ulegajà dochody pracowników
zatrudnionych bezpoÊrednio przy produkcji eksportowej. Dochody te sà cz´Êciowe
oszcz´dzane, a w cz´Êci zaÊ przeznaczane na konsumpcj´. To prowadzi do wzro-
stu produkcji towarów i us∏ug konsumpcyjnych, a w Êlad za tym – do wzrostu
dochodów osób zatrudnionych przy tej produkcji.

BezpoÊrednim nast´pstwem pobudzenia eksportu jest niwelowanie proble-
mów na rynku pracy (wzrost zatrudnienia), wzrost skali produkcji i obni˝enie
przeci´tnych kosztów wytwarzania czy wy˝szy poziom specjalizacji. Dodatkowo,
eksport stanowi impuls do wprowadzania post´pu technicznego, a jako g∏ówny
motyw wysi∏ku naukowo-badawczego mo˝e przyczyniç si´ do dywersyfikacji oferty
krajowej, a tym samym do zmniejszenia zale˝noÊci od importu. Z drugiej strony,
stwarza warunki uniezale˝nienia si´ od wahaƒ rynku krajowego. Im wi´ksza
grupa odbiorców zagranicznych, tym mniejsze uzale˝nienie sytuacji eksportera
od koniunktury gospodarczej w∏asnego kraju i poszczególnych partnerów zagra-
nicznych.

Polska ju˝ od wielu lat nieudolnie zmaga si´ z problemem bezrobocia,
utrzymujàcym si´ nieustannie na rekordowo wysokim poziomie, najwy˝szym
spoÊród krajów Unii Europejskiej. Badania dowodzà, i˝ zwi´kszenie eksportu
o jeden miliard USD wp∏ywa bezpoÊrednio na powstanie oko∏o 40–45 tysi´cy no-
wych miejsc pracy4. Zatem wÊród sposobów na tworzenie nowych etatów kluczo-
wà rol´ powinny odgrywaç dzia∏ania majàce na celu utrzymywanie wysokiej dy-
namiki wzrostu eksportu, zw∏aszcza i˝ ci´˝ar przed∏u˝ajàcego si´ deficytu
handlowego i p∏atniczego ciàgnie niepohamowanie ca∏à gospodark´ w dó∏. Potwier-
dzeniem na to sà doÊwiadczenia wielu krajów rozwijajàcych si´, które dzi´ki sil-
nemu i dynamicznemu eksportowi decydujàco zmniejszy∏y dystans do krajów
rozwini´tych. Polska ma w tym wzgl´dzie ogromne zaleg∏oÊci. Zacofanie polskie-
go eksportu istotnie ograniczy∏o szans´ na pozyskanie setek tysi´cy miejsc pracy.

Rozwój eksportu dla gospodarki – to z jednej strony cel wa˝ny i po˝àdany,
lecz z drugiej trudny do osiàgni´cia. W momencie przyj´cia przez Polsk´ cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej przed naszymi eksporterami pojawi∏y si´ w tym za-
kresie nowe szanse, ale i nowe wyzwania. Jak zauwa˝a E. Kawecka-Wyrzykow-
ska, powodzenie wymaga jednak wypracowania nowych mechanizmów wspó∏pracy
w ramach krajowej administracji rzàdowej, mi´dzy administracjà krajowà a pod-
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miotami gospodarczymi oraz mi´dzy administracjà krajowà a instytucjami wspól-
notowymi, a tak˝e budowania odpowiednich koalicji z pozosta∏ymi paƒstwami
cz∏onkowskimi UE5.

4. Instrumenty finansowe wspierajàce eksport

Polska musia∏a poczyniç daleko idàce dostosowania do regulacji nie tyle unij-
nych, co OECD i WTO, dotyczàcych pomocy publicznej paƒstwa dla eksporterów,
co w g∏ównej mierze mia∏o miejsce ju˝ w latach 2001–2002.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej pomoc publiczna klasyfikowana
jest w czterech grupach:

• dotacje i ulgi podatkowe,
• subsydia kapita∏owo-inwestycyjne,
• mi´kkie kredytowanie,
• por´czenia i gwarancje kredytowe6.
Zamiar udzielania pomocy publicznej dla przedsi´biorców musi byç zg∏a-

szany do zatwierdzenia Komisji Europejskiej w formie projektu programu pomo-
cowego lub pomocy indywidualnej (ad hoc). Warunkiem podstawowym udziela-
nia pomocy publicznej jest jednak posiadanie przez programy pomocowe mocy
obowiàzujàcej na gruncie istniejàcego prawodawstwa. Oznacza to, ˝e programy
pomocowe muszà posiadaç form´ aktów normatywnych, okreÊlajàcych szczegó∏o-
we warunki udzielania pomocy.

Wspieranie eksportu obwarowane jest zatem szeregiem Êcis∏ych regulacji,
wÊród których grupie instrumentów finansowych przypisuje si´ kluczowà rol´.
Przedsi´biorcy majà na tym polu do dyspozycji:

• ubezpieczenia kredytów eksportowych,
• por´czenia i gwarancje na przedsi´wzi´cia proeksportowe,
• dop∏aty do oprocentowania kredytów eksportowych,
• pomoc wiàzana.

4.1. Ubezpieczenia kredytów eksportowych

Handel zagraniczny, to dziedzina gospodarcza, w której ró˝ne rodzaje ryzyka wy-
st´pujà ze szczególnym nasileniem. Podmiot gospodarczy dzia∏ajàcy na rynkach
mi´dzynarodowych musi liczyç si´ z mo˝liwoÊcià strat w wyniku okolicznoÊci, na
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które nie ma ˝adnego wp∏ywu. Ta z∏o˝onoÊç sytuacji wynika z koniecznoÊci dzia-
∏ania w Êrodowisku licznych przepisów prawnych i technicznych oraz na ró˝nych
rynkach o zró˝nicowanej koniunkturze, cenach, popycie czy konkurencji7.

Do podstawowych typów ryzyka wyst´pujàcych w obrocie mi´dzynarodo-
wym mo˝na zaliczyç:

1) ryzyko towarowe (zwiàzane z jakoÊcià towaru i opakowania, transpor-
towe, ubezpieczeniowe),

2) ryzyko handlowe (rynkowe, zbytu, cenowe, kursowo-walutowe, kontrak-
towe (transakcyjne), wyboru zagranicznych kana∏ów dystrybucji),

3) ryzyko polityczne (zawieszenie lub anulowanie transakcji z przyczyn
politycznych, wprowadzenie ró˝norodnych ograniczeƒ po zawarciu trans-
akcji, zawieszanie p∏atnoÊci, urz´dowa decyzja konwersji waluty lub zmia-
ny kursu wymiany, rekwizycji lub konfiskaty towaru przez w∏adze paƒ-
stwowe).

Z punktu widzenia eksporterów szczególnie dotkliwe skutki ma grupa ry-
zyka transakcyjnego. Przejawia si´ ono w postaci niedotrzymywania przez uczest-
ników transakcji zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy. Szczególnà rol´ ogrywa
równie˝ ryzyko cz´Êciowej lub ca∏kowitej utraty nale˝noÊci z powodu niewyp∏a-
calnoÊci zagranicznego kontrahenta lub czynników od niego niezale˝nych. Ten
rodzaj ryzyka jest niezmiernie trudny do oszacowania dla eksporterów.

W praktyce istnieje wiele mo˝liwoÊci ∏agodzenia lub zapobiegania negatyw-
nym skutkom ryzyka, a wÊród nich:

• ponoszenie ryzyka w granicach bezpieczeƒstwa finansowego,
• unikanie ryzyka,
• ograniczanie skutków ryzyka,
• przeniesienie ryzyka na osoby trzecie (np. banki i towarzystwa ubezpie-

czeniowe).
Wszystkie wymienione rozwiàzania cechuje ró˝ny zakres skutecznoÊci, jed-

nak najbardziej obszerne i najpe∏niejsze wydajà si´ byç ubezpieczenia. Przez
ubezpieczenie kredytu eksportowego rozumie si´ pewien system, w ramach któ-
rego ubezpieczyciel zapewnia ubezpieczajàcego (kredytodawc´), ˝e pokryje jego
wierzytelnoÊç zagranicznà, w sytuacji gdyby tego nie móg∏ uczyniç d∏u˝nik za-
graniczny (kredytobiorca) z powodu przypadkowych okolicznoÊci zaistnia∏ych w cza-
sie realizacji kontraktu. Niestety, i ta metoda ma swoiste mankamenty, jak brak
mo˝liwoÊci ubezpieczenia niektórych rodzajów ryzyka, ograniczona pojemnoÊç fi-
nansowa ubezpieczycieli, brak pe∏nej kompensacji strat czy mo˝liwoÊç odmowy
ochrony ubezpieczeniowej w przypadku okreÊlonych typów ryzyka.
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W Polsce instytucjà ubezpieczeniowà wyspecjalizowanà w tego rodzaju ubez-
pieczeniach jest Korporacja Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych S.A (KUKE).
Misjà KUKE jest tworzenie warunków sprzyjajàcych promocji polskiego ekspor-
tu na warunkach kredytowych, wzmacnianie pozycji eksporterów, jak równie˝
ich towarów na rynku mi´dzynarodowym. Promujàc polski eksport, Korporacja
poÊrednio wp∏ywa na osiàgni´cie równowagi bilansu p∏atniczego Polski oraz zwi´k-
szenie miejsc pracy w przedsi´biorstwach produkujàcych towary na eksport. Jest
to organizacja dzia∏ajàca na podobnych zasadach, jak odpowiadajàce jej agendy
COFACE we Francji, HERMES w Niemczech czy EXIM-BANK w USA.

4.2. Por´czenia i gwarancje na przedsi´wzi´cia proeksportowe

Obok produktów ubezpieczeniowych, towarzystwa ubezpieczeniowe oferujà dzia-
∏alnoÊç gwarancyjnà. Gwarancje ubezpieczeniowe w swojej istocie zbli˝one sà do
gwarancji bankowych. Praktyka obrotu mi´dzynarodowego, przy uwzgl´dnieniu
ich przeznaczenia i przedmiotu zabezpieczenia, wykszta∏ci∏a nast´pujàce katego-
rie gwarancji:

• p∏atnicze – zdecydowanie najliczniejsza grupa, których podstaw´ stano-
wià kontrakty w handlu zagranicznym, zaÊ celem jest zabezpieczenie in-
teresów eksportera,

• kontraktowe – które zabezpieczajà interesy importerów w zakresie nale-
˝ytego wywiàzywania si´ eksporterów z zobowiàzaƒ umownych,

• celne – chroniàce interesy Skarbu Paƒstwa w momencie wprowadzania
na obszar celny towarów i us∏ug z zagranicy w ramach obrotu mi´dzy-
narodowego,

• pozakontraktowe, czyli niezwiàzane bezpoÊrednio z transakcjami handlo-
wymi.

S∏usznie zauwa˝a si´, ˝e gwarancja mo˝e stanowiç skuteczny sposób za-
ch´ty do eksportu na warunkach kredytowych. Pozwala bowiem spe∏niç wymogi
i oczekiwania kontrahenta, uniknàç koniecznoÊci korzystania z mniej atrakcyj-
nych zabezpieczeƒ, jak równie˝ podnosi wiarygodnoÊç w oczach partnerów go-
spodarczych.

4.3. Dop∏aty do oprocentowania kredytów eksportowych

Program Dop∏at do Oprocentowania Kredytów Eksportowych – tzw. Program
DOKE powsta∏ w celu pobudzenia aktywnoÊci eksportowej polskich przedsi´bior-
ców. Mechanizm stabilizacji stóp procentowych Êrednio- i d∏ugoterminowych kre-
dytów finansujàcych eksport polskich towarów i us∏ug zosta∏ uruchomiony na pod-
stawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o dop∏atach do oprocentowania kredytów
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eksportowych o sta∏ych stopach procentowych. W praktyce wszed∏ w ˝ycie dopie-
ro 15 lutego 2002 roku, w dniu podpisania umowy pomi´dzy Ministrem Finan-
sów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), instytucjà odpowiedzialnà za
jego administracj´.

System DOKE polega na udzielaniu dop∏at do oprocentowania konkretne-
go kredytu eksportowego o sta∏ej stopie procentowej, udzielonego przedsi´biorcy
przez bank krajowy, bank zagraniczny lub mi´dzynarodowà instytucj´ finanso-
wà. Dop∏aty finansowane sà ze Êrodków bud˝etowych. Realizacja dop∏at nast´-
puje w oparciu o wzajemne rozliczenia mi´dzy BGK a bankiem udzielajàcym kre-
dytu eksportowego, z którym zosta∏a podpisana umowa DOKE.

Programem DOKE obj´te sà kredyty eksportowe, finansujàce eksport pol-
skich towarów i us∏ug realizowanych na podstawie umów zawartych po 19.10.2001 r.
Okres sp∏aty kredytu nie mo˝e przekraczaç 2 lat, przy czym maksymalny termin
zale˝y od kraju przeznaczenia oraz rodzaju eksportowanych towarów lub us∏ug.
Kredyt powinien byç równie˝ udzielony w walucie, dla której og∏aszane sà sta∏e
stopy procentowe CIRR (poniewa˝ sta∏a stopa oprocentowania kredytu eksporto-
wego równa jest tej stopie) i sp∏acany w równych ratach, nie rzadziej ni˝ co
6 miesi´cy. W umowie eksportowej musi si´ znaleêç zapis mówiàcy o mo˝liwoÊci
uiszczenia zaliczkowej p∏atnoÊci gotówkowej w wysokoÊci 15% wartoÊci umowy.
P∏atnoÊç ta zostanie zrealizowana przez zagranicznego nabywc´ do dnia rozpo-
czynajàcego okres sp∏aty kredytu. Dodatkowo udzielony kredyt musi byç ubez-
pieczony przez Korporacj´ Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych S.A. w zakresie
ryzyka politycznego i handlowego.

4.4. Pomoc wiàzana

Oficjalne wsparcie kredytów eksportowych mo˝e przyjmowaç ponadto form´ tzw.
pomocy wiàzanej. W takim przypadku, rzàd za poÊrednictwem Ministerstwa Fi-
nansów udziela kredytu importerom polskich towarów i us∏ug na preferencyj-
nych, tj. lepszych ni˝ rynkowe, warunkach i wy∏àcznie na realizacj´ w kraju kre-
dytobiorcy projektów o charakterze rozwojowym. Minimalny poziom dotowania
(tzw. koncesjonowania) wynosi 35%. Zasady udzielania pomocy wiàzanej zosta∏y
uregulowane w ramach OECD w Porozumieniu o Wytycznych dla Oficjalnie Wspie-
ranych Kredytów Eksportowych.

5. Ocena skutecznoÊci instrumentów wpierania eksportu

W Polsce wspieranie eksportu odbywa si´ poprzez dzia∏ania informacyjno-promo-
cyjne, wsparcie finansowe i dzia∏ania traktatowe. To, co ró˝ni polityk´ eksporto-
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wà w Polsce i w krajach OECD, to jej intensywnoÊç, ewentualnie zakres faktycz-
nie stosowanych instrumentów. Od wielu ju˝ lat Instytut Koniunktur i Cen Han-
dlu zagranicznego prowadzi badania na temat dzia∏alnoÊci eksportowej polskich
przedsi´biorstw przemys∏u przetwórczego. W jednym z segmentów badania doty-
czy∏y oceny przez eksporterów instrumentów wspierania eksportu.

Z dost´pnych instrumentów proeksportowych korzysta zaledwie 12% re-
spondentów. Zdecydowanie najwi´cej ankietowanych korzysta z uproszczonych
procedur (46%). Relatywnie cz´sto spotyka si´ z zastosowaniem dwóch innych
rozwiàzaƒ, tj. dofinansowania kosztów udzia∏u w targach i wystawach (29% re-
spondentów) i ubezpieczeƒ eksportowych (19%). Zdecydowanie mniejszym uzna-
niem (2–10%) cieszà si´ gwarancje bankowe dla kredytów eksportowych oraz re-
fundacja cz´Êci kosztów certyfikacji wyrobów lub rejestracji znaków towarowych
za granicà, stanowiàc tym samym grup´ tzw. praktycznie s∏abo funkcjonujàcà.
Takie narz´dzia, jak por´czenia i gwarancje rzàdowe dla kredytów finansujàcych
produkcj´ eksportowà, dop∏aty do oprocentowania kredytów eksportowych (DOKE),
mo˝liwoÊç eksportu w ramach rzàdowych kredytów pomocowych dla krajów roz-
wijajàcych si´ czy dop∏aty do eksportu produktów rolno-spo˝ywczych praktycz-
nie nie funkcjonujà (do 2%). Jest to grupa instrumentów „martwych”8.

Odczuwalne jest zacofanie Polski w zakresie infrastruktury wspierania
eksportu. Instrumenty formalnie istniejà, ale nie sà skuteczne. Ich niska efek-
tywnoÊç wynika z braku wiedzy podmiotów gospodarczych oraz z przeró˝nych
ograniczeƒ formalno-proceduralnych.

Rysunk 1. Wykorzystanie rozwiàzaƒ proeksportowych (w ocenie respondentów)

èród∏o: Jagie∏∏o M., Wysocka A., Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2002–2003, Raport Roczny,
IKiCHZ, Warszawa 2003, s. 165.
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Jak ilustruje rysunek 1, podstawowym powodem niewykorzystania instru-
mentów promujàcych eksport jest niestety opinia o braku takiej celowoÊci. Re-
prezentuje jà ponad 40% przedsi´biorców. Drugi wa˝ny powód stanowi w dal-
szym ciàgu niska wiedza dotyczàca istnienia na rynku tego typu mo˝liwoÊci.
Z du˝ym prawdopodobieƒstwem zatem mo˝na przyjàç tez´, ˝e g∏ównà barierà
stosowania omawianych rozwiàzaƒ jest w∏aÊnie poziom oÊwiaty w tym zakresie.
Dopiero, bowiem, bioràc to pod uwag´, mo˝na w racjonalny sposób wyjaÊniç fakt
oboj´tnego stosunku wobec nierzadko skutecznych rozwiàzaƒ, stymulujàcych wzrost
eksportu w sytuacji istnienia szeregu ograniczeƒ.

W dyskusji na temat przyczyn i skutków deficytu polskiego bilansu obro-
tów bie˝àcych, którego jednym z elementów jest deficyt bilansu handlowego,
podnoszà si´ g∏osy na temat publicznych instytucji powo∏anych do wspierania
polskiego eksportu, w tym KUKE. W 1999 roku ubezpieczono zaledwie 4,04%
polskiego eksportu; w Australii wartoÊç ta kszta∏towa∏a si´ na poziomie 13%,
w Austrii 22%, Danii 24%, Japonii 21% czy Wielkiej Brytanii 22%9.

W ostatnich latach rysuje si´ jednak systematyczna poprawa wyników. Udzia∏
eksportu obj´tego ubezpieczeniami KUKE w ogólnej wartoÊci polskiego eksportu
zwi´kszy∏ si´ z 2,43% w 2002 roku do 3,17% w 2003 roku. Przyrost wydaje si´
byç znaczàcy, jednak˝e odbiega od zak∏adanego w „Strategii dzia∏ania KUKE
S.A. na lata 2003–2005” (3,3% w 2003 roku), jak równie˝ ni˝szy w porównaniu
z pozosta∏ymi krajami Unii Europejskiej10.

Wydaje si´ jednak, ˝e skala dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej tej instytucji jest
nadal niewystarczajàca, a odsetek ubezpieczonego eksportu ciàgle jeszcze zbyt
niski. Strategia dzia∏ania racjonalna z punktu widzenia w∏asnych interesów, nie
przyczynia si´ w sposób istotny do wspierania polskiego eksportu.

W odró˝nieniu od instrumentów o charakterze ubezpieczeniowo-gwaran-
cyjnym pozosta∏e finansowe instrumenty wspierania eksportu praktycznie nie
funkcjonujà. W pierwszym roku istnienia, z Programu Dop∏at do Oprocentowa-
nia Kredytów Eksportowych (DOKE) nie skorzysta∏o ani jedno przedsi´biorstwo,
a dopiero w 2003 roku odnotowano wp∏yw pierwszego wniosku. Nie widaç rów-
nie˝ szczególnego post´pu w zakresie wspierania eksportu poprzez programy po-
mocy wiàzanej. W ustawie bud˝etowej na 2002 rok preliminowano na ten cel
kwot´ 1084,5 mln z∏, w 2003 roku 1037,25 mln z∏, a w 2004 roku 1029,3 mln z∏.
Ostanie dost´pne dane dowodzà, i˝ w 2002 roku Polska udzieli∏a kredytów za-
granicznych Jemenowi, Wietnamowi i Chinom w wysokoÊci 113,7 mln z∏, co sta-
nowi∏o 10,5% ∏àcznego limitu bud˝etowego, czyli niewiele wi´cej ni˝ mia∏o to
miejsce rok wczeÊniej (9,1%). Kredyty dla dwóch pierwszych wymienionych kra-
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jów nie mia∏y przy tym charakteru pomocy wiàzanej, zatem nie mo˝na ich uznaç
za narz´dzie bezpoÊredniej aktywizacji polskiego eksportu11.

Zdecydowanie bardziej popularne sà instrumenty o charakterze informa-
cyjno-promocyjnym. Jedynà wyraênà barierà wydaje si´ byç ograniczonoÊç Êrod-
ków bud˝etowych, co powoduje, i˝ intensywnoÊç promocyjnego wspierania eks-
portu okazuje si´ w Polsce ra˝àco ni˝sza od pozosta∏ych krajów UE.

Choç zestaw instrumentów wspomagajàcych aktywnoÊç eksportowà przed-
si´biorstw jest doÊç szeroki, zastrze˝enia budzi jego skutecznoÊç. WÊród ca∏ego
pakietu narz´dzi o charakterze proeksportowym dominujà praktycznie same
„ozdobniki”, które s∏abo (albo wcale) przyczyniajà si´ do wspierania polskiego eks-
portu. Ich podstawowà s∏aboÊcià jest to, i˝ nie trafiajà w zapotrzebowanie eks-
porterów (tabela 1).

Tabela 1. Bariery korzystania z rozwiàzaƒ proeksportowych (% respondentów)
Firma nie korzysta, gdy˝

Wyszczególnienie
Firma

nie zna sà sà zbyt
nie zbyt

korzysta
ich nieistotne skomplikowane

spe∏nia wysokie
kryteriów koszty

Ubezpieczenia eksportowe
KUKE S.A. gwarantowane 20 15 24 5 7 27
przez Skarb Paƒstwa
Por´czenia i gwarancje Skarbu
Paƒstwa na przedsi´wzi´cia 3 22 34 13 16 7
proeksportowe
Por´czenia z KFPK w BGK
na przedsi´wzi´cia 3 26 34 11 13 8
proeksportowe
Dop∏aty do oprocentowania

4 30 34 7 15 6kredytów eksportowych DOKE
Mo˝liwoÊç eksportu w ramach
rzàdowych kredytów

4 39 33 3 12 3preferencyjnych dla krajów
rozwijajàcych si´
Refundacja przez MGPiPS
kosztów udzia∏u w targach 31 13 28 7 9 9
i wystawach
Dofinansowanie kosztów
uzyskania mi´dzynarodowego 10 28 33 6 12 7
certyfikatu wyrobu
Dotacje celowe w ramach

4 47 25 4 12 4Programu Promocji Selektywnej
Dofinansowanie kosztów
tworzenia i dzia∏alnoÊci Domów 3 38 38 3 5 8
Polskich

èród∏o: A. Wysocka, Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2003–2004, IKiCHZ, Warszawa 2004, s. 190.
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Ostatecznà miarà skutecznoÊci instrumentów wspierania eksportu jest to,
czy stwarzajà one warunki zapewniajàce polskim eksporterom sk∏adanie swoich
ofert eksportowych na zbli˝onych, ewentualnie korzystniejszych warunkach jak
ich konkurenci.

6. Podsumowanie

Przyj´cie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej oznacza zmniejszenie za-
kresu kompetencji polskich w∏adz w zakresie oddzia∏ywania na stosunki handlo-
we z krajami trzecimi. Nie oznacza to jednak ca∏kowitej utraty wp∏ywu na kszta∏-
towanie tej polityki12. Szczególne pole do dzia∏ania pozostaje w sferze wspierania
eksportu. Wszelkie dzia∏ania polskiego rzàdu w tym zakresie muszà byç zgodne
z zasadami unijnymi. Dost´pne narz´dzia aktywizujàce tego typu dzia∏ania, za-
równo finansowe, jak i o charakterze promocyjno-informacyjnym, wykazujà wy-
soki stopieƒ podobieƒstwa do rozwiàzaƒ stosowanych w pozosta∏ych krajach Unii
i szczegó∏owo opisane zosta∏y w „Programie promocji gospodarczej Polski do
roku 2005”. To co nas, niestety, ró˝ni – to niedostateczny poziom ich skutecz-
noÊci, co w szczególnoÊci dotyczy instrumentów o charakterze finansowym.

Dalece niezadowalajàca sytuacja w polskim handlu zagranicznym wymusza
zatem analiz´ i weryfikacj´ dotychczasowych dzia∏aƒ. Zagadnienie skutecznego
wspierania eksportu ze strony paƒstwa jest zatem niewàtpliwie wyjàtkowo wa˝-
ne i nieustannie aktualne. Wszystkie wysi∏ki i dzia∏ania powinny zmierzaç w kie-
runku usuwania barier instytucjonalnych i ograniczeƒ systemowych hamujàcych
mi´dzynarodowà konkurencyjnoÊç gospodarki, a zarazem budowania trwa∏ych
i efektywnych proeksportowych struktur. Osiàgni´cie tych celów wymaga zatem
koordynacji dzia∏aƒ ze strony rzàdu, banków i innych instytucji finansowych,
a tak˝e samych przedsi´biorstw. Niestety, dopóki problematyka rozwoju ekspor-
tu nie zostanie dostatecznie zakorzeniona, przede wszystkim w ÊwiadomoÊci pol-
skich eksporterów, b´dà oni przegrywaç na rynkach mi´dzynarodowych.
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Szko∏a G∏ówna Handlowa

Outsourcing jako strategia intensyfikacji przewagi
konkurencyjnej przedsi´biorstwa w erze globalizacji

[...] JeÊli jest coÊ, czego nie potrafimy zrobiç wydajniej, taniej i lepiej ni˝ konku-
renci, nie ma sensu, ˝ebyÊmy to robili i powinniÊmy zatrudniç do wykonania tej
pracy kogoÊ, kto zrobi to lepiej ni˝ my.

Henry Ford (1923)

1. Wprowadzenie

G∏ównym motywem sk∏aniajàcym do napisania niniejszej publikacji jest rosnàce
zainteresowanie przedsi´biorstw problematykà outsourcingu. Zainteresowanie to
wynika g∏ównie z budowania lub te˝ podtrzymywania przewag konkurencyjnych
w turbulentnym, globalnym otoczeniu. Ponadto wielkà inspiracjà by∏y debaty,
które poÊwi´cone zosta∏y reakcji rzàdu amerykaƒskiego na zagro˝enie wywo∏ane
offshoringiem, którego krajami docelowymi sta∏y si´ Indie, Chiny, Malezja, Fili-
piny oraz inne paƒstwa. Tematyka tych debat by∏a, jest oraz b´dzie aktualna
w nadchodzàcej przysz∏oÊci ze wzgl´du na stosowanie przez rzàdy poszczegól-
nych paƒstw strategii transformacji gospodarek w docelowych partnerów offsho-
ringowych.

Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie outsourcingu jako stra-
tegii intensyfikacji przewag konkurencyjnych przedsi´biorstw w erze globalizacji.
Ponadto zosta∏y zaprezentowane potencjalne korzyÊci wynikajàce z jej implemen-
tacji. Outsourcing jako strategia zosta∏a poddana dyferencjacji ze wzgl´du na okres
wyst´powania, co znacznie u∏atwi∏o szczegó∏owe przedstawienie korzyÊci dla przed-
si´biorstw.

W publikacji podj´to równie˝ prób´ wyjaÊnienia wp∏ywu outsourcingu ja-
ko strategii na maksymalizacj´ wartoÊci dla akcjonariuszy oraz poÊrednio poru-
szono problematyk´ znaczenia wyboru obszarów poddawanych procesowi wyod-
r´bniania.



2. Egzemplifikacja istoty outsourcingu

W 1923 roku Henry Ford wypowiadajàc s∏owa: JeÊli jest coÊ, czego nie potrafimy
zrobiç wydajniej, taniej i lepiej ni˝ konkurenci, nie ma sensu, ˝ebyÊmy to robili
i powinniÊmy zatrudniç do wykonania tej pracy kogoÊ, kto zrobi to lepiej ni˝ my,
stworzy∏ maksym´, która swojà uniwersalnoÊcià jest aktualna do dnia dzisiejsze-
go. Jej uniwersalnoÊç przejawia si´ g∏ównie w mechanizmie, na którym oparta
zosta∏a koncepcja outsourcingu. Pierwsze praktyki outsourcingu pojawi∏y si´ ju˝
w XIX wieku w Anglii. Wówczas mia∏y zastosowanie jedynie w sektorze wytwór-
czym, jednak˝e w miar´ du˝ego zainteresowania przedsi´biorców outsourcingiem
w latach 80. i 90. ubieg∏ego wieku inicjatywa ta pojawi∏a si´ w sektorze us∏ug.

Proces globalizacji wspomagany poprzez innowacj´ technologicznà nieustan-
nie zmienia podstawy konkurencji pomi´dzy przedsi´biorstwami. Korporacje wy-
biegajàce swoimi dzia∏aniami w przysz∏oÊç w znacznym stopniu uelastyczniajà
swoje ∏aƒcuchy wartoÊci oraz sprawiajà, ˝e struktury, w których funkcjonujà, do-
stosowujà si´ w szybszym tempie do zmieniajàcych si´ warunków otoczenia sen-
su largo ni˝ mia∏o to miejsce w przesz∏oÊci1.

W miar´ sukcesywnego odchodzenia od konstrukcji wertykalnie zintegro-
wanego przedsi´biorstwa na rzecz horyzontalnej koncepcji, outsourcing ewoluuje
do poziomu strategicznego procesu organizacyjnego oraz wspomagania harmoni-
zacji ∏aƒcucha wartoÊci przedsi´biorstwa. Przez ostatnie stulecie przedsi´bior-
stwa konkurowa∏y mi´dzy sobà w oparciu o posiadane aktywa trwa∏e, jednak˝e
ju˝ od 1980 roku obszar konkurencji uleg∏ przesuni´ciu w kierunku niematerial-
nego potencja∏u2. Przesuni´ciu uleg∏o równie˝ znaczenie d∏ugoterminowego pod-
trzymywania okreÊlonych przewag na rzecz poddawania ich kontroli oraz opra-
cowywania nowych kluczowych kompetencji3.

Kluczowe kompetencje w literaturze definiowane sà jako zasoby szczegól-
ne, ograniczone, trudne do naÊladowania oraz zastàpienia, których cykl ˝ycia nie
przechodzi z fazy dojrza∏oÊci do spadku, lecz stale znajduje si´ na krzywej wzno-
szàcej. Z tego wzgl´du w przedsi´biorstwie powinny pojawiaç si´ ciàgle nowe
kompetencje4.

Obecnie outsourcing jest postrzegany przez przedsi´biorstwa jako strate-
gia rozwoju, dzi´ki której sà one w stanie osiàgnàç przewag´ konkurencyjnà w per-
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manentnie zmieniajàcym si´ otoczeniu. Ponad 40% przedsi´biorstw z grupy For-
tune 500 poddaje wi´kszoÊç lub te˝ cz´Êç funkcji outsourcingowi5.

OkreÊlenie „outsourcing” pochodzi z j´zyka angielskiego i jest zestawie-
niem s∏ów out, czyli na zewnàtrz oraz source, co oznacza w dos∏ownym t∏uma-
czeniu êród∏o. Powy˝sza kombinacja tych˝e s∏ów jest powszechnie interpretowa-
na jako wykorzystanie zasobów zewn´trznych.

W literaturze i praktyce rozwini´tej gospodarki outsourcing jest jednà
z metod restrukturyzacji przedsi´biorstw, identyfikowanych z bardziej dojrza∏ym
etapem przeobra˝eƒ6, które wp∏ywajà na zmiany struktury organizacyjnej i rela-
cji z otoczeniem konkurencyjnym. W erze „globalnego rynku” oraz nowej gospo-
darki stanowi jeden z g∏ównych filarów budowania stosunków pomi´dzy przed-
si´biorstwami7. Zazwyczaj termin outsourcing definiowany jest jako przedsi´wzi´cie,
polegajàce na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsi´biorstwa macie-
rzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym
podmiotom gospodarczym8 zwanych partnerami outsourcingowymi (outsourcers).
Pod poj´ciem funkcji natomiast ujmowane sà dzia∏ania o charakterze powtarzal-
nym, tzn. dzia∏alnoÊç wykonywana na rzecz organizacji w ramach przyj´tego po-
dzia∏u pracy.

Dzia∏alnoÊç gospodarcza obejmuje funkcje podstawowe oraz pomocnicze,
które tworzà model funkcjonalny, przedstawiajàcy zwiàzki pomi´dzy nimi.

Obiektem wydzieleƒ mogà byç teoretycznie wszystkie funkcje podstawowe
i pomocnicze, znajdujàce si´ w obszarze przedsi´biorstwa macierzystego. Jednak˝e
opinie dotyczàce wydzieleƒ dzia∏alnoÊci sensu stricto, zwiàzanej z kluczowymi kom-
petencjami, sà podzielone. Naukowcy opowiadajàcy si´ za podejÊciem strategicz-
nym oraz praktycy reprezentujàcy poglàd konwencjonalny prowadzà spór, doty-
czàcy tego, czy mo˝na wydzielaç funkcje o charakterze kluczowych kompetencji9.

Bioràc pod uwag´ stopieƒ powiàzania z zewn´trznymi partnerami outso-
urcing mo˝na podzieliç na:

• outsourcing kontraktowy (zewn´trzny) – którego partner outsourcingowy
jest niepowiàzany kapita∏owo z przedsi´biorstwem macierzystym, tzn.
jest ca∏kowicie od niego niezale˝ny,
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5 Ch. Findlay, J. C. Zaniker, D. Faure, The Case For Procurement Outsourcing, Accenture,
www.accenture.com/xdoc/en/services/scm/ascet_v5_case_outsourcing.pdf, dnia: 16.05.2005.

6 C. Suszyƒski, Restrukturyzacja konsolidacja globalizacja przedsi´biorstw, PWE, Warszawa 2003,
s. 63.

7 F. Franceschini, M. Galeoto, A. Pignatelli, M. Varetto, Outsourcing: Guidelines for a Structured
Approach, „Benchmarking: An International Journal”, Vol. 10, Nr 3/2003, s. 246.

8 M. Trocki, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji dzia∏alnoÊci gospodarczej, PWE, Warszawa 2001,
s. 13.

9 N. Kakabadse, A. Kakabadse, Critical Review – Outsourcing: A Paradigm Shift, „The Journal of
Management Development”, 2000, vol. 19, s. 674.



• outsourcing kapita∏owy (wewn´trzny) – którego partner outsourcingowy
jest niezale˝ny od niego w sensie organizacyjno-prawnym, lecz powiàza-
ny kapita∏owo (ekonomicznie) lub w inny sposób z przedsi´biorstwem
macierzystym10.

Bariery outsourcingowe zwiàzane z kluczowymi kompetencjami narastajà
w przedsi´biorstwach, w których zdecydowano si´ na form´ kontraktowà, nato-
miast w przypadku formy kapita∏owej sà niwelowane poprzez powiàzania z przed-
si´biorstwem macierzystym.

W zale˝noÊci od wyboru przedmiotu oraz znaczenia wyodr´bnienia mo˝na
wyró˝niç outsourcing o charakterze strategicznym lub taktycznym. Strategiczny
cechuje permanentne wydzielenie okreÊlonych zadaƒ z modelu funkcjonalnego
w d∏ugim przedziale czasowym, natomiast taktyczny charakteryzuje si´ krótko-
terminowoÊcià.

Przeprowadzone badania wskazujà jednak, i˝ ze wzgl´du na asymetri´ in-
formacji, która ma miejsce w sytuacji, w której jedna ze stron dysponuje lepszà
informacjà lub posiada szerszy dost´p do niej, do˝ywotnie porozumienia outso-
urcingowe osiàgajà ten sam punkt równowagi dotyczàcy korzyÊci, który osiàga-
∏oby przedsi´biorstwo macierzyste, wykonujàce wszystkie funkcje w ramach mo-
delu funkcjonalnego11.

3. KorzyÊci oraz strategie outsourcingowe

Generalnie korzyÊci intensyfikujàce konkurencyjnoÊç przedsi´biorstw, wynikajàce
z implementacji strategii outsourcingowej, mo˝na podzieliç w nast´pujàcy sposób12:

• korzyÊci operacyjne, charakteryzujàce si´ krótkoterminowoÊcià, z który-
mi wià˝à si´ w g∏ównej mierze funkcje pomocnicze ∏aƒcucha wartoÊci
przedsi´biorstwa,

• korzyÊci d∏ugofalowe, nazywane strategicznymi, z którymi zwiàzane jest
wyodr´bnienie funkcji ÊciÊle powiàzanych z d∏ugofalowymi celami i wa-
runkami rozwoju przedsi´biorstwa oraz podejmowanymi decyzjami doty-
czàcymi alokacji zasobów koniecznych dla realizacji nakreÊlonych celów.

KorzyÊci operacyjne mo˝na osiàgnàç poprzez implementacj´:
• strategii redukcji oraz kontroli kosztów operacyjnych,
• strategii wykorzystywania deficytowych czynników produkcji,
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10 M. Trocki, Outsourcing..., op. cit., s. 62–63.
11 N. Kakabadse, A. Kakabadse, Critical Review – Outsourcing: A Paradigm Shift, „The Journal of

Management Development”, 2000, vol. 19, s. 691.
12 Zarzàdzanie Przedsi´biorstwem, praca zbiorowa pod red. M. Stru˝yckiego, Difin, Warszawa 2002,

s. 225.



• strategii generowania zasileƒ kapita∏owych.
Natomiast korzyÊci strategiczne uzyskiwane sà poprzez wdra˝anie (ew. in-

tensyfikacj´):
• strategii koncentracji,
• strategii ekspansji rynkowej bez koniecznoÊci rozszerzania biurokracji,
• strategii innowacyjnej destrukcji,
• strategii dywersyfikacji ryzyka,
• strategii reengineeringu.

4. Strategie outsourcingowe operacyjne (krótkofalowe)

4.1. Strategia redukcji oraz kontroli kosztów operacyjnych

Charakterystycznà cechà strategii przedsi´biorstw w krajach rozwini´tych przez
ostatnie 20 lat jest wzrastajàce zainteresowanie outsourcingiem jako potencjal-
nym êród∏em przewagi konkurencyjnej, jak równie˝ êród∏em tworzenia wartoÊci
dodanej13. Przejawia si´ to g∏ównie poprzez delegowanie nisko kwalifikowanych
czynnoÊci (funkcji) poza granice paƒstwa (offshore), w którym funkcjonuje przed-
si´biorstwo macierzyste – np. do po∏udniowo-wschodniej Azji14 oraz innych ob-
szarów, charakteryzujàcych si´ niskimi kosztami pracy15.

Wi´kszoÊç partnerów outsourcingowych, dysponujàcych zaawansowanà tech-
nologià oraz specjalistycznym know-how w dziedzinie funkcji wyodr´bnianych
przez przedsi´biorstwo macierzyste, charakteryzuje si´ wy˝szym wskaênikiem wy-
dajnoÊci. Jest tak˝e w stanie zapewniç poziom kosztów znacznie poni˝ej wyni-
ków generowanych wewn´trznie przez przedsi´biorstwo–zleceniodawc´. Ponadto
partnerzy outsourcingowi osiàgajà efekt skali, który znacznie pot´guje obni˝enie
kosztów wykonywanych funkcji. Przedsi´biorstwa dzi´ki uzyskiwaniu przywódz-
twa kosztowego, polegajàcego na osiàgni´ciu ni˝szych kosztów funkcjonowania
w relacji do konkurentów i tym sposobem zaproponowaniu finalnym odbiorcom
ni˝szej ceny oferowanych produktów, w znacznym stopniu wzmacniajà swojà glo-
balnà pozycj´ konkurencyjnà.
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13 B. Leavy, Outsourcing Strategies: Opportunities and Risk, „Strategy&Leadership”, Vol. 32, Nr 6,
2004, s. 20.

14 Wi´cej: The Rise of Offshore Outsourcing to India, „Strategic Direction”, 2004, Vol. 20.
15 Obecnie Indie kontrolujà 44% Êwiatowego rynku outsourcingu zagranicznego w dziedzinach opro-

gramowania i zadaƒ typu back office. W roku rozliczeniowym zakoƒczonym w marcu 2005 dzia∏al-
noÊç ta przynios∏a Indiom 17,2 mld dolarów. Pod koniec marca 2005 roku indyjska bran˝a outso-
urcingowa zatrudnia∏a 1,05 mln informatyków i innych specjalistów. Dzi´ki dzia∏alnoÊci
outsourcingowej prac´ uzyska∏o poÊrednio dalsze 2,5 mln osób (www.outsourcing-center.pl).



M. E. Porter pokazuje, i˝ pozycja niskich kosztów chroni przedsi´biorstwo
przed wszystkimi pi´cioma si∏ami konkurencji16:

• firmy majà lepszà pozycj´ wobec konkurentów, poniewa˝ oferujà na rynku
produkty o ni˝szej cenie,

• w stosunku do nowo wchodzàcych firm, poniewa˝ powoduje to powsta-
wanie wy˝szych barier wejÊcia do sektora,

• w stosunku do producentów substytutów, poniewa˝ obni˝a to atrakcyj-
noÊç tych substytutów,

• w relacjach z dostawcami przy du˝ej skali dzia∏ania i sprzeda˝y, z uwagi
na fakt, ˝e mo˝liwe jest negocjowanie korzystnych cen zaopatrzeniowych,

• w relacjach z nabywcami, poniewa˝ mo˝liwe sà elastyczne negocjacje ce-
nowe.

Ponadto outsourcing rozpatrywany z perspektywy redukcji oraz kontroli
kosztów operacyjnych przyczynia si´ do obni˝enia w pewnym stopniu wra˝liwo-
Êci przedsi´biorstwa wobec dekoniunktury rynkowej, która mo˝e byç spowodo-
wana poprzez uk∏ad wzajemnie uzupe∏niajàcych si´ zdarzeƒ ekonomicznych.

Pierwotnie strategie outsourcingu wdra˝ane przez przedsi´biorstwa by∏y
motywowane g∏ównie przekonaniami o koniecznoÊci minimalizacji kosztów w obli-
czu rosnàcej, globalnej konkurencji. Jednak w ostatnich latach przedsi´biorstwa
coraz mocniej zdawa∏y sobie spraw´ z potencja∏u tkwiàcego w koncepcji outsour-
cingu, daleko wybiegajàcej poza dzia∏ania dotyczàce jedynie obni˝ania kosztów17.

4.2. Strategia wykorzystywania deficytowych czynników produkcji

G∏ównym czynnikiem, przyczyniajàcym si´ do zastosowania strategii ukierunko-
wanej na wykorzystywanie deficytowych czynników produkcji jest ich niedosta-
teczna dost´pnoÊç w przedsi´biorstwie macierzystym. Organizacje cz´sto wyodr´b-
niajà te funkcje, które wymagajà wysokich nak∏adów inwestycyjnych, koniecznych
do podnoszenia efektywnoÊci.

Jest to sytuacja, w której koszty odnoszàce si´ do mechanizmów zwiàza-
nych z funkcjami wykonywanymi przez przedsi´biorstwo macierzyste, permanent-
nie przewy˝szajà sum´ kosztów ponoszonych przez partnera outsourcingowego
oraz koszty transakcyjne outsourcingu18.
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16 Zarzàdzanie Przedsi´biorstwem, op. cit., s. 238.
17 B. Leavy, Outsourcing Strategies..., op. cit.
18 Koszty transakcyjne outsourcingu uwzgl´dniajà:

1) koszty zwiàzane z negocjacjami pomi´dzy partnerami outsourcingowymi;
2) koszty monitoringu outsourcingowego;
3) moral hazard – aspekt ten jest ÊciÊle zwiàzany z koncepcjà outsourcingu i g∏ównie przejawia si´

tym, i˝ przedsi´biorstwo macierzyste powierzajàce funkcje wykonywane wewnàtrz firmie zewn´trz-



Zazwyczaj dotyczy to okolicznoÊci, w których dane przedsi´biorstwo nie dys-
ponuje wystarczajàcym kapita∏em, niezb´dnymi urzàdzeniami czy dost´pem do
okreÊlonej technologii. Poprzez ten aspekt outsourcingu przewa˝nie istotne ko-
rzyÊci osiàgajà mikro-, ma∏e i Êrednie19 przedsi´biorstwa, poniewa˝ w ten sposób
uzyskujà one zdolnoÊci porównywalne z du˝ymi firmami, bez koniecznoÊci wy-
datków i opóênieƒ zwiàzanych z pozyskiwaniem oraz zarzàdzaniem nowymi za-
sobami20. Ma to kluczowe znaczenie dla firm nowo powstajàcych21, które mogà
poprzez outsourcing znacznie obni˝yç bariery wejÊcia do danego sektora.

Rysunek 1. Macierz oceny zdolnoÊci przedsi´biorstwa

èród∏o: M. Gottferson, R. Puryear, S. Phillips Strategic, Sourcing From Periphery To Core, „Harvard
Business Review”, February 2005, s. 138.
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nej posiada ograniczony dost´p do monitorowania pracowitoÊci, starannoÊci czy dba∏oÊci o wykony-
wanie tych˝e funkcji. Sytuacja ta przyczynia si´ istotnie do powstawania pokusy nadu˝ycia;
4) koszty rynkowe – zwiàzane z ograniczonà iloÊcià przedsi´biorstw o charakterze outsourcingowego

zleceniobiorcy i polegajàce na os∏abionej mo˝liwoÊci negocjacji dotyczàcych zawierania nowych
umów lub odnowienia ju˝ istniejàcych;

5) koszty powiàzane z partykularnymi interesami kadry zarzàdczej hamujàcej w pewnym stopniu
proces outsourcingu;

6) koszt obni˝onej motywacji pracowniczej, wyra˝ajàcy si´ obni˝onà produktywnoÊcià oraz koszt
spo∏eczny ewentualnych strajków (F. Franceschini, M. Galeoto, A. Pignatelli, M. Varetto, Out-
sourcing..., op. cit., s. 250).

19 Patrz: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm.
20 Core Competencies and Strategic Outsourcing Achieving Competitive Advantage, Deloitte,

http://www.growth-insights.com/articles/GES_CoreCompetencies.pdf, dnia:10.04.2005, s. 11.
21 J. Woody, Business Process Outsourcing – The New Market Trend, The Morley Group s. 2,

www.themorleygroup.com/outsourcingarticle.pdf, data: 07.04.2005.



Strategia ta jest korzystna dla przedsi´biorstw w krótkim horyzoncie cza-
sowym. Jednak˝e dzia∏ania, poprzedzajàce implementacj´ d∏ugofalowej strategii
polegajàcej na wykorzystywaniu deficytowych czynników produkcji, muszà byç
w pierwszej kolejnoÊci poddane analizie efektywnoÊci. Analiza ta ma uwzgl´dniaç
stosunek efektu osiàganego do nak∏adów ponoszonych w sytuacji uzyskania przez
przedsi´biorstwo macierzyste po˝àdanych czynników produkcji w d∏ugim prze-
dziale czasowym22.

4.3. Strategia generowania zasileƒ kapita∏owych

W przypadku zastosowania przez przedsi´biorstwo macierzyste outsourcingu o cha-
rakterze kontraktowym firma – partner, która przyjmuje rol´ zleceniobiorcy jest
ca∏kowicie niezale˝na od swojego zleceniodawcy. Funkcje, b´dàce przedmiotem wy-
odr´bnienia realizowane pierwotnie przez przedsi´biorstwo – matk´, sà przeka-
zywane niezale˝nemu podmiotowi gospodarczemu na zasadzie kontraktu bàdê
umowy. Wszystkie integralne elementy, wià˝àce si´ z wyodr´bnianà funkcjà, zo-
stajà poddane sprzeda˝y bàdê te˝ likwidacji. Zazwyczaj dotyczy to majàtku trwa-
∏ego przedsi´biorstwa. Dla wielu przedsi´biorstw mo˝liwoÊç konwersji kosztów
sta∏ych (FC) na koszty zmienne (VC) poprzez sprzeda˝ aktywów jest postrzega-
na jako zaleta23. Pos∏ugujàc si´ indukcjà procesowà, firma macierzysta wydziela
funkcje produkcyjne i staje przed sytuacjà zamkni´cia linii produkcyjnej. Nast´p-
stwem tego jest sprzeda˝ aktywów trwa∏ych. Przedsi´biorstwo sprzedajàce cz´Êç
swoich aktywów, zwiàzanych z wydzielanà funkcjà, symultanicznie otrzymuje za-
silenie kapita∏owe, które mo˝e przeznaczyç na rozwój funkcji majàcych kluczo-
we znaczenie dla intensyfikacji konkurencyjnoÊci przedsi´biorstwa.

5. Strategie outsourcingowe d∏ugofalowe

5.1. Strategia koncentracji

W turbulentnym, globalnym otoczeniu konkurencyjnym wiele przedsi´biorstw
postrzega outsourcing jako sposób na „zatrudnianie” najlepszych firm specjali-
zujàcych si´ w wykonywaniu funkcji o charakterze rutynowym. Przedsi´biorstwa
implementujàce strategi´ koncentracji delegujà „na zewnàtrz” czynnoÊci o cha-
rakterze powtarzalnym, pozostawiajàc w swoim modelu funkcjonalnym jedynie
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22 D. Elmuti, Y. Kathawala, M. Monippallil, Outsourcing to Gain a Competitive Advantage, „Indu-
strial Management”, May/Jun 1998, Vol. 40, s. 21.

23 N. Kakabadse, A. Kakabadse, Critical Review – Outsourcing: A Paradigm Shift, „The Journal of
Management Development”, 2000, vol. 19, s. 690.



obszary sk∏adajàce si´ na kluczowe kompetencje, których wp∏yw w znacznym stop-
niu b´dzie odczuwany przez potencjalnych konsumentów24.

Dzi´ki strategii koncentracji firmy mogà poÊwi´ciç ca∏à swojà uwag´ oraz
zasoby na wzmacnianiu oraz rozszerzaniu kluczowych kompetencji w ∏aƒcuchu
wartoÊci, przyczyniajàc si´ tym samym do zintensyfikowania globalnej konku-
rencyjnoÊci25. Przedsi´biorstwo macierzyste dzi´ki temu mo˝e zwi´kszyç sku-
tecznoÊç i efektywnoÊç swojej dzia∏alnoÊci oraz elastycznie dostosowywaç jà do
zmieniajàcych si´ warunków i wymagaƒ otoczenia. W przypadku strategii kon-
centracji priorytetowe znaczenie ma opracowanie grupy kluczowych kompeten-
cji, dzi´ki którym firma jest w stanie wyró˝niç si´ do innych, funkcjonujàcych
na rynku w oparciu o posiadane zasoby.

Przy intensywnej zmiennoÊci otoczenia konkurencyjnego kluczowe kompe-
tencje determinujà krótkofalowà przewag´ konkurencyjnà firm. Jednak˝e korpo-
racje dzia∏ajà w warunkach sekwencji krótkookresowych przewag konkurencyj-
nych, nie zaÊ stabilnej d∏ugookresowej przewagi26. Zgodnie z teorià „twórczej
destrukcji” Josepha Schumpetera proces niszczenia starych struktur jest pochod-
nà si∏y konkurencji na rynku. Tym wi´ksza dynamika niszczenia starych struk-
tur, im dotkliwsze przewagi tych, którzy w wyniku innowacji stali si´ wydajniej-
si i lepsi27. Przedsi´biorcze innowacje prowadzà do „twórczej destrukcji” a „twórcza
destrukcja” jest warunkiem zmian i rozwoju28. Z tego powodu w erze globaliza-
cji ˝adna przewaga konkurencyjna nie posiada charakteru trwa∏ego, poniewa˝ pr´-
dzej czy póêniej zostanie zniszczona (stara struktura) poprzez innowacyjnoÊç dzia-
∏aƒ konkurentów (nowa struktura) lub w wyniku b∏´dów pope∏nianych we w∏asnym
zakresie. Jednak˝e trwa∏a przewaga konkurencyjna mo˝e wynikaç z umiej´tno-
Êci kreowania przewag konkurencyjnych o charakterze krótkoterminowym29.
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24 B. Leavy, Outsourcing Strategies..., op. cit., s. 20.
25 Strategia ta pozwoli∏a firmie Nike uzyskaç oraz utrzymaç pozycj´ lidera w dziedzinie odzie˝y spor-

towej poprzez koncentracj´ na funkcjach o charakterze kluczowych kompetencji takich jak np. Re-
serch & Development oraz poddanie outsourcingowi wi´kszoÊci funkcji fazy produkcyjnej jak rów-
nie˝ pewien obszar dystrybucji. Konsekwencjà tych dzia∏aƒ firma osiàga∏a oko∏o 40-procentowe mar˝e
brutto (B. Leavy, Outsourcing Stratiegies..., op. cit.).

26 Z. PierÊcionek, Ewolucja koncepcji konkurencyjnoÊci przedsi´biorstwa, Katedra Zarzàdzania Stra-
tegicznego, SGH, http://www.centrumwiedzy.edu.pl/cw/index.php?sm=130&ca=376&al=dd1, dnia:
18.04.2005.

27 W. Szymaƒski, Globalizacja: wyzwania i zagro˝enia, Difin, Warszawa 2001, s. 203.
28 Ibidem, s. 202.
29 R. A. D’Aveni, Hypercompetitive Rivalries, The Free Press, New York 1995, s. 220, za: Z. PierÊcio-

nek, Ewolucja koncepcji konkurencyjnoÊci przedsi´biorstwa, Katedra Zarzàdzania Strategicznego,
Szko∏a G∏ówna Handlowa, http://www.centrumwiedzy.edu.pl/cw/index.php?sm=130&ca=376&al=dd1,
dnia: 18.04.2005.



Coraz wi´cej przedsi´biorstw implementuje strategi´ koncentracji w skali
globalnej. Obecnie strategia ta przenika nawet do wi´kszoÊci tradycjonalnych
sektorów30.

5.2. Strategia ekspansji rynkowej bez koniecznoÊci rozszerzania
biurokracji

Aspekt outsourcingowy ekspansji rynkowej ma charakter strategiczny dla przed-
si´biorstwa, poprzez który dzia∏ania outsourcingowe majà na celu poprawienie
skutecznoÊci ekspansji firmy, jak równie˝ obni˝enie kosztów jej funkcjonowania.
Strategia ta stosowana jest g∏ównie przez firmy cechujàce si´ dynamicznym roz-
wojem. Pozwala przedsi´biorstwom zintensyfikowaç ekspansj´ na rynku bez po-
trzeby tworzenia wprost proporcjonalnej do jej zasi´gu struktury organizacyj-
nej31. Pozwala równie˝ utrzymaç tempo rozwoju korporacji, które przedsi´biorstwo
utraci∏oby na skutek gwa∏townego zwi´kszania skali jego dzia∏alnoÊci32.

Koncepcja ekspansji rynkowej, przy utrzymaniu dotychczasowej struktury
organizacyjnej, mo˝e byç zastosowana zarówno w fazie poczàtkowej, jak i ugrun-
towanej pozycji rynkowej firmy33.

Strategia outsourcingu jest sposobem, za pomocà którego przedsi´biorstwa
mogà poddawaç modyfikacji swojà pierwotnà struktur´ organizacyjnà. Dzi´ki te-
mu nast´puje uproszczenie konstrukcji korporacji, co w du˝ym znaczeniu przy-
czynia si´ do podniesienia efektywnoÊci komunikacji oraz uelastycznienia proce-
su przep∏ywu informacji, który odgrywa priorytetowe znaczenie w erze globalnej
konkurencji. W praktyce informacja staje si´ nowym substytutem kapita∏u trwa-
∏ego, który traci relatywnie na znaczeniu34.

KorzyÊci osiàgane poprzez implementacj´ outsourcingu, rozpatrywane z per-
spektywy ekspansji rynkowej, przyczyniajà si´ istotnie do intensyfikacji global-
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30 Przyk∏adem sà wydawnictwa prasy codziennej, które koncentrujà si´ g∏ównie na obszarze relacji
z klientem finalnym, poddajàc procesowi outsourcingu funkcje zwiàzane z drukowaniem oraz dys-
trybucjà.

31 Przyk∏adem jest firma Nokia, która w 2000 r. notowa∏a przyrost zatrudnienia wynoszàcy 1000 pra-
cowników w ciàgu 1 miesiàca. Zbli˝ajàc si´ do liczby 60000 zatrudnionych, prezes zarzàdu Jorma
Ollida zdecydowa∏ si´ na outsourcing funkcji zwiàzanych z produkcjà akcesoriów oraz telefonów ko-
mórkowych, aby obni˝yç wzrost zatrudnienia, jednoczeÊnie nie hamujàc tempa rozwoju przedsi´-
biorstwa na rynku. By∏a to strategia, która pozwoli∏a os∏abiç nast´pujàcy kryzys, jednak˝e g∏ówny
motyw stanowi∏a obawa, i˝ zbyt dynamiczny rozwój firmy móg∏by w znacznym stopniu os∏abiç kon-
kurencyjnoÊç oraz zagroziç organizacyjnej koherencji. W owym okresie Nokia by∏a przedsi´biorstwem
postrzeganym jako jedna z ostatnich globalnych firm o intensywnie rozwini´tym systemie biuro-
kratycznym (B. Leavy, Outsourcing Strategies..., op. cit., s. 21).

32 B. Leavy, Outsourcing Strategies..., op. cit.
33 Ibidem.
34 Przedsi´biorstwo przysz∏oÊci, pod red. W. M. Grudzewskiego, I. Hejduk, Difin, Warszawa 2002,

s. 33.



nej przewagi konkurencyjnej. JednoczeÊnie strategia ta mo˝e byç wykorzystywa-
na jako remedium w obliczu zbli˝ajàcego si´ kryzysu ekspansyjnego organizacji.

5.3. Destrukcyjna innowacja

G∏ównym celem strategii innowacyjnej destrukcji jest stworzenie przez przedsi´-
biorstwo ca∏kowicie nowego segmentu produktowego w obr´bie rynku pierwot-
nego, który charakteryzowa∏by si´ przedzia∏em cenowym poni˝ej dotychczasowe-
go, obowiàzujàcego na rynku, a nast´pnie zdominowanie tego˝ segmentu w okresie
jego fazy rozwoju35.

Outsourcing dostarcza przedsi´biorstwom szerokiej elastycznoÊci, szczegól-
nie jeÊli chodzi o zakup szybko rozwijajàcych si´ nowoczesnych technologii, których
cykl ˝ycia jest w miar´ nieustannego innowacyjnego post´pu coraz krótszy36.

Strategia mo˝liwa jest do zastosowania w przypadku po∏àczenia dost´pnej
technologii oraz zaawansowanego rozwoju innowacyjnoÊci zdolnej wygenerowaç
wynik porównywalny z liderami funkcjonujàcymi na rynku. Dzieje si´ tak poprzez
istotne obni˝enie kosztów a jednoczeÊnie zwi´kszenie produktywnoÊci aktywów37

dzi´ki eksternalizacji okreÊlonych funkcji ze struktury organizacyjnej38. Powy˝sza
kombinacja umo˝liwia przedsi´biorstwu osiàgni´cie wskaênika stopy rentownoÊci
aktywów (Return On Assets) na poziomie porównywalnym do liderów segmentu:

ROA = wynik finansowy netto / aktywa ogó∏em.

Strategia innowacyjnej destrukcji ma charakter dynamiczny. W przypadku
jedynie podtrzymywania trendu innowacyjnego pojawia si´ istotne zagro˝enie dla
przedsi´biorstwa, które nasila si´ w kolejnych przedzia∏ach czasowych. Presja
polega na tym, i˝ zazwyczaj wiele rynków powstaje w momencie, gdy produkty
dotychczas dost´pne, nie spe∏niajà ca∏kowicie oczekiwaƒ klientów39.
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35 B. Leavy, Outsourcing Strategies..., op. cit., s. 22.
36 N. Kakabadse, A. Kakabadse, Critical Review..., op. cit., s. 690.
37 B. Leavy, Outsourcing Strategies..., op. cit.
38 Klasycznym przyk∏adem strategii innowacyjnej destrukcji jest firma Ikea. W 1950 roku, kiedy fir-

ma powstawa∏a, europejski rynek mebli by∏ rozproszony geograficznie. Cena wysokiej jakoÊci me-
bli znajdowa∏a si´ na poziomie poza zasi´giem wi´kszoÊci m∏odych ludzi, którzy pragn´li wyposa-
˝yç swoje pierwsze mieszkanie. Ikea wówczas zrewolucjonizowa∏a rynek meblarski poprzez opracowanie
oraz wprowadzenie prostych, eleganckich, nowoczesnych oraz wysokiej jakoÊci mebli, dost´pnych
dla przeci´tnego klienta. Firma równie˝ zrewolucjonizowa∏a europejski przemys∏ meblowy poprzez
nowatorski sposób projektowania mebli, uwzgl´dniajàcy system produkcyjny oraz transportowy,
stosujàc outsourcing nie tylko funkcji produkcyjnych lecz równie˝ dystrybucj´ oraz monta˝ u klien-
ta. Strategia ta jest fundamentalna dla funkcjonowania firmy szczególnie w fazie globalnej ekspan-
sji firmy (B. Leavy, Outsourcing Strategies..., op. cit.).

39 B. Leavy, Practicing Disruptive Innovation The Innovator’s Solution, „Harvard Business School
Press”, Book Review, 2003.



Nale˝y dodaç, i˝ ka˝de przedsi´biorstwo formu∏uje swojà strategi´ na pod-
stawie dwóch wyborów strategicznych: poszukiwania luki w obr´bie istniejàcych
mo˝liwoÊci oraz poszukiwania nowych mo˝liwoÊci40.

W przypadku jedynie podtrzymywania trendów innowacyjnych w przedsi´-
biorstwie dochodzi do sytuacji, w której dany produkt w wi´kszym stopniu za-
spokaja potrzeby odbiorców finalnych. Innowatorskie firmy w ramach rozwoju
dokonujà transformacji – z pozycji jednorazowego innowatora do pozycji konty-
nuatora podtrzymywania tej˝e innowacji. Jednak˝e proces podtrzymywania in-
nowacji sam w sobie nie przyczynia si´ do rozwoju przedsi´biorstwa w d∏ugim
przedziale czasowym. Jedynym rozwiàzaniem jest dà˝enie przedsi´biorstwa do
stania si´ seryjnym innowatorem41.

W dynamicznie zmieniajàcych si´ warunkach popytowych sieç przedsi´-
biorstw wykonawczych (outsourcers) pozwala zapewniç przedsi´biorstwu macie-
rzystemu dostosowanie w szybkim tempie skali i zakresu zdolnoÊci produkcyj-
nych przy jednoczesnym obni˝eniu kosztów. Outsourcing w∏aÊnie dlatego pozwala
przedsi´biorstwom zapewniç elastycznoÊç na poziomie przekraczajàcym elastycz-
noÊç jednostek zintegrowanych wertykalnie42.

Przedsi´biorstwo macierzyste poprzez multilateralnà wspó∏prac´ outsour-
cingowà z wieloma partnerami, charakteryzujàcymi si´ specjalizacjà na poziomie
Êwiatowych standardów w przedmiocie wyodr´bnianej funkcji, zapewnia sobie
znaczne skrócenie czasu projektowania oraz wprowadzania produktu na rynek
(time-to-market). Indywidualnie ka˝dy outsourcer wnosi do uk∏adu wielostronne-
go swoje doÊwiadczenie oraz know-how. Osiàga dzi´ki temu efekt synergii, prze-
jawiajàcy si´ w uzyskaniu wy˝szego poziomu jakoÊci, który by∏by niemo˝liwy do
zdobycia indywidualnie przez przedsi´biorstwo macierzyste43.

5.4. Strategia dywersyfikacji ryzyka

W globalnej gospodarce i globalnych firmach b∏´dy mened˝erskie gro˝à globalny-
mi konsekwencjami. Staje si´ to realnym nieustajàcym zagro˝eniem dla tych˝e
firm, ale i sta∏ym êród∏em szans dla ich konkurentów44.

Konkurencyjne otoczenie, w którym funkcjonujà przedsi´biorstwa, generu-
je wysoki poziom ryzyka przy podejmowaniu decyzji dotyczàcych inwestycji. Jed-
nak˝e mo˝na stwierdziç, ˝e firmy outsourcingowe (outsourcers) dokonujà inwe-
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40 Zarzàdzanie Przedsi´biorstwem, pod red. M. Stru˝yckiego, Difin, Warszawa 2002, s. 224.
41 B. Leavy, Practicing Disruptive..., op. cit.
42 N. Kakabadse, A. Kakabadse, Critical Review..., op. cit.
43 Ibidem.
44 P. P∏oszajski, Organizacja przysz∏oÊci: przera˝ony kameleon, Katedra Teorii Zarzàdzania SGH, s. 4,

http://www2.sgh.waw.pl/sgh/katedry/ktz/ktz/zajecia/materialy/tresc/pliki/prof._Ploszajski_-_Organiza-
cja_przyszlosci.pdf, dnia: 18.04.2005.



stycji w imieniu i na korzyÊç wielu korporacji – klientów, decydujàcych si´ na
wyodr´bnienie poszczególnych funkcji ze swej struktury organizacyjnej, jedno-
czeÊnie dywersyfikujàc ryzyka tych˝e inwestycji w obr´bie szerszej skali45. Nie-
mniej ryzyko zwiàzane z rodzajem wyodr´bnianych funkcji (podstawowe/pomoc-
nicze) cechuje si´ zró˝nicowanym poziomem.

Dywersyfikacja ryzyka wyst´puje w momencie przekazania przez firm´
macierzystà funkcji partnerowi outsourcingowemu. W tym punkcie nast´puje rów-
nie˝ transfer odpowiedzialnoÊci za jej realizacj´.

Poddajàc analizie ryzyko oraz czas trwania umowy outsourcingowej mo˝na
dojÊç do przekonania, i˝ w przypadku outsourcingu operacyjnego, który charakte-
ryzuje si´ krótkim terminem trwania, nast´puje transfer ryzyka bie˝àcego, nato-
miast przy permanentnym i d∏ugookresowym wydzieleniu okreÊlonych funkcji, wy-
st´puje transfer ryzyka bie˝àcego, jak równie˝ ryzyka, które mo˝e si´ pojawiç
w nadchodzàcej przysz∏oÊci. Z perspektywy przedsi´biorstwa macierzystego ryzyko
przysz∏oÊci jest wyjàtkowo istotne, szczególnie w erze globalnej konkurencji, gdzie
przewidywania i prognozy dotyczàce trendów rynkowych, technologii etc. nie sà wy-
starczajàco precyzyjne. Zw∏aszcza z up∏ywem czasu uwidacznia si´ korzyÊç „dêwi-
gni” kreatywnoÊci oraz inwestycji poczynionych przez partnera outsourcingowego46.

Przedsi´biorstwa poddajàc decentralizacji ryzyko – w ramach multilateralnej
wspó∏pracy outsourcingowej – mogà jednoczeÊnie elastycznie adaptowaç kompeten-
cje sensu largo do nieustannie zmieniajàcego si´ otoczenia, w którym funkcjonujà.

5.5. Intensyfikacja strategii reengineeringu

Wed∏ug M. Hammera i J. Champiego, twórców koncepcji (BPR – Business Pro-
cess Reengineering), reengineering jest to fundamentalne przemyÊlenie od nowa
i radykalne przeprojektowanie procesów w organizacji, prowadzàce do dramatycz-
nej wr´cz prze∏omowej poprawy osiàganych wyników takich jak koszty, jakoÊç,
serwis i szybkoÊç. Nie ma w tej metodzie miejsca na ewolucjonizm usprawnienia
organizacji i jakiekolwiek patrzenie na innych, a tym bardziej na przesz∏oÊç47.

Outsourcing jest cz´sto postrzegany jako pochodna koncepcji reengineerin-
gu. Przeprowadzenie BPR wymaga poÊwi´cenia du˝ej iloÊci czasu, natomiast zre-
alizowane korzyÊci osiàgane w ten sposób sà jeszcze bardziej oddalone w czasie.
Outsourcing jednak pozwala przedsi´biorstwom na natychmiastowe urzeczywist-
nienie przewidywanych korzyÊci wynikajàcych z zastosowania BPR poprzez ze-
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45 J. Woody, Business Process Outsourcing – The New Market Trend, The Morley Group s. 2,
www.themorleygroup.com/outsourcingarticle.pdf, data: 07.04.2005.

46 Ibidem.
47 M. Hammer, J. Champy, Reengineering w przedsi´biorstwie, Neumann Management Institute,

Warszawa 1996, s. 16.



wn´trznà firm´, która ju˝ by∏a lub te˝ jest poddawana reengineeringowi na po-
ziomie Êwiatowych standardów w tym zakresie48.

Outsourcing dostarcza specjalistyczne narz´dzia, techniki, technologi´ oraz
know-how, które mogà byç utrzymywane jedynie przez partnerów outsourcingo-
wych. Ci zaÊ, dzi´ki koncentracji na procesie uczenia si´ oraz specjalizacji, zapew-
niajà najwy˝szy poziom jakoÊci Êwiadczonych us∏ug w danym obszarze dzia∏alnoÊci.
Przedsi´biorstwa outsourcingowe, które specjalizujà si´ w ÊciÊle okreÊlonej dzie-
dzinie, sà w wi´kszym stopniu sk∏onne do implementacji czynników innowacyj-
nych ni˝ przedsi´biorstwa macierzyste, wydzielajàce funkcje. W ten sposób pro-
wadzà wykonywane zadania do wy˝szego poziomu zaawansowania49.

6. Outsourcing jako narz´dzie maksymalizacji wartoÊci
dla akcjonariuszy

WÊród praktyków i teoretyków zarzàdzania panuje zgodnoÊç co do poglàdu do-
tyczàcego pomna˝ania wartoÊci rynkowej firmy. Podstawowym i d∏ugookresowym
celem przedsi´biorstwa jest maksymalizacja finansowych korzyÊci wspó∏w∏aÊci-
cieli, oznaczajàca praktycznie maksymalizacj´ ich majàtku50. Pomijajàc liczne
uproszczenia i niejednoznacznoÊci, mo˝na przyjàç, ˝e maksymalizacja finansowych
korzyÊci (majàtku) wspó∏w∏aÊcicieli, przek∏ada si´ na maksymalizacj´ rynkowej
ceny akcji przedsi´biorstwa w d∏u˝szym okresie51.

Rysunek 2. Czy outsourcing maksymalizuje wartoÊç rynkowà dla akcjonariu-
szy? (n = 508)

èród∏o: Survey Findings: CFOs’ Views on Outsourcing 2002, Hewitt Associates http://was4.hewitt.com/he-
witt/resource/rptspubs/subrptspubs/cfo_views.pdfLLC, dnia: 04.05.2005.
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48 D. Elmuti, Y. Kathawala, M. Monippallil, Outsourcing to Gain a Competitive Advantage, „Indu-
strial Management”, May/Jun 1998, Vol. 40, s. 21.

49 J. Woody, Business Process Outsourcing..., op. cit.
50 V. Jog, C. Suszyƒski, Zarzàdzanie finansami przedsi´biorstwa, CIM, Warszawa 1995, s. 6.
51 Ibidem.



Jednym z efektów outsourcingu, który cz∏onkowie rad nadzorczych oraz
decydenci zaczynajà sobie uÊwiadamiaç jest fakt, i˝ przedsi´biorstwa poddawane
relacjom outsourcingowym o charakterze strategicznym w znacznym stopniu zwi´k-
szajà swojà wartoÊç rynkowà52.

Korporacje, które decydujà si´ na zarzàdzanie wszystkimi funkcjami sk∏a-
dajàcymi si´ na ich ∏aƒcuch wartoÊci, unikajà w znacznym stopniu partycypacji
w mo˝liwoÊciach dotyczàcych zwi´kszania rynkowej wartoÊci firmy. Badania em-
piryczne potwierdzajà, ˝e outsourcing pozytywnie wp∏ywa na poziom ceny akcji
przedsi´biorstwa dokonujàcego wyodr´bnienia funkcji.

Prace badawcze53 przeprowadzone przez Stern Stewart & Co. dotyczy∏y
27 przedsi´biorstw54 zaanga˝owanych w du˝e przedsi´wzi´cia outsourcingowe
w obszarze IT (Information Technology), które wskaza∏y 5,7-procentowy wzrost
przeci´tnej wartoÊci dla akcjonariuszy w porównaniu z ogólnym trendem rynko-
wym55.

Tabela 1. WartoÊç rynkowa 27 firm w czasie (t)
Liczba dni do wydania oficjalnego Skumulowana stopa dochodowoÊci

oÊwiadczenia prasowego (t) grupy przedsi´biorstw badanych
–20 1,1%
–1 2,0%
0 3,0%

10 4,6%
20 5,6%
40 5,7%

èród∏o: D. Glassman, IT Outsourcing and Shareholder Value, Stern Stewart & Co., EV Aluation, New
York, August 2000, http://www.sternstewart.com/content/evaluation/info/082000.pdf, dnia: 04.05.2005.

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie okresu, dotyczàcego rozpocz´cia przed-
si´wzi´ç outsourcingowych oraz stopy zyskownoÊci akcji. W miar´ zbli˝ania si´
do dnia publicznego og∏oszenia eksternalizacji poszczególnych funkcji, stopa zy-
skownoÊci akcji ulega zwi´kszaniu. WyjaÊnieniem tego zjawiska mo˝e byç fakt,
˝e pracownicy sà informowani o inicjatywie z oko∏o miesi´cznym wyprzedzeniem
w stosunku do oficjalnego komunikatu. Informacja o charakterze nieformalnym
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52 J. Woody, Business Process Outsourcing..., op. cit.
53 Badanie zosta∏o przeprowadzone on-line w 2002 roku przez Hewitt Associatess LLC na grupie 508

dyrektorów finansowych przedsi´biorstw cechujàcych si´ dochodem powy˝ej $1 mld, którzy ocenia-
li outsourcing funkcji o charakterze nie kluczowych kompetencji przeprowadzony ex ante w przed-
si´biorstwach.

54 Ceny akcji by∏y gromadzone dla ka˝dego przedsi´biorstwa indywidualnie. Index S&P500 zosta∏ u˝y-
ty wobec przedsi´biorstw amerykaƒskich oraz z innych paƒstw.

55 D. Glassman, IT Outsourcing And Shareholder Value, „EVAluation”, Stern Stewart & Co., New
York, August 2000.



w szybkim tempie rozpowszechnia si´ na rynku, powodujàc podwy˝szenie wskaê-
nika z t(–20) 1,1% do 2% t(–1). Wzrost 1-procentowy nast´puje w dniu, w któ-
rym informacja zostaje podana do wiadomoÊci publicznej t(0) 3%. Po okresie 20
dni od t(0) stopa zyskownoÊci akcji kumuluje si´ na poziomie 5,6% t(+20). Jed-
nak˝e, kontynuacja badaƒ ex post t(+20) wskazuje na utrzymywanie si´ wskaê-
nika w obr´bie minimalnego marginesu odchyleƒ wzgl´dem wartoÊci w okresie
t(+20).

7. Podsumowanie

W erze globalizacji outsourcing sta∏ si´ pot´˝nym narz´dziem kreacji konkuren-
cyjnoÊci, u˝ytecznà taktykà, powszechnie stosowanà przez przedsi´biorstwa, ma-
jàcà na celu intensyfikacj´ przewag konkurencyjnych w ponadnarodowym wy-
miarze. Nale˝y stwierdziç, i˝ ta koncepcja zarzàdzania staje si´ paradygmatem
dla sposobów prowadzenia globalnej dzia∏alnoÊci gospodarczej56.

Wspó∏czeÊnie, kiedy mi´dzynarodowe rynki stajà si´ coraz ∏atwiej dost´p-
ne oraz cechujà si´ wi´kszà wiarygodnoÊcià, outsourcing staje si´ czymÊ wi´cej
ni˝ tylko zainteresowaniem mened˝erów. Przedsi´biorstwa zawierajàc kontrakty
outsourcingowe sà w stanie uzyskaç korzyÊci p∏ynàce z dost´pu do rynków, któ-
re w innych warunkach by∏yby nieekonomiczne.

Globalny outsourcing przyczynia si´ do powstawania krótkoterminowych,
jak i d∏ugofalowych korzyÊci dla przedsi´biorstw. Jednak˝e korzyÊci d∏ugotermi-
nowe powinny odgrywaç kluczowe znaczenie, przy podejÊciu do koncepcji outso-
urcingu57.

Strategia outsourcingu pozwala firmom na powrót do wykonywania funk-
cji, które w istotnej mierze przyczyniajà si´ do zwi´kszania przewagi konkuren-
cyjnej oraz realizowania korzyÊci w ten sposób, pozwalajàc jednoczeÊnie na reali-
zowanie korzyÊci partnerom outsourcingowym58.

Obecnie outsourcing jest traktowany przede wszystkim jako metoda stra-
tegicznego kszta∏towania struktury dzia∏alnoÊci gospodarczej. DoÊwiadczenia za-
stosowania outsourcingu w dzia∏alnoÊci komunalnej, administracji publicznej
i samorzàdowej, organizacji politycznych i spo∏ecznych wskazujà na to, ˝e w swo-
jej istocie outsourcing jest uniwersalnà metodà organizacyjnà59.
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Globalny sukces wymaga rozwoju i zogniskowania uwagi na kluczowych
kompetencjach przedsi´biorstwa. Przedsi´biorstwa, które postrzegajà outsour-
cing jako kluczowà kompetencj´, w znacznym stopniu pozycjonujà swojà konku-
rencyjnoÊç stosownie do rzeczywistoÊci globalnej gospodarki60.
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Szkola G∏ówna Handlowa

Teorie uzasadniajàce istnienie sektora non-profit

1. Wprowadzenie

Trzeci sektor (organizacje pozarzàdowe) zawsze sprawia∏ trudnoÊci ekonomi-
stom, poniewa˝ zachowania jednostek z tego obszaru nie pasujà ani do firm, ani
do konsumentów. Nie ma tu te˝ zastosowania teoria podatków czy us∏ug publicz-
nych, wyjaÊniajàca funkcjonowanie sektora publicznego. Sektor ten jest zbiorem
instytucji, którego kapita∏ stanowi przede wszystkim wra˝liwoÊç dzia∏aczy na
problemy spo∏eczne. Ich misja – to praca charytatywna, bezinteresowne poÊwi´-
cenie oraz realizacja celów szlachetnych i spo∏ecznie u˝ytecznych. Organizacje
non-profit sà instytucjami poÊredniczàcymi mi´dzy paƒstwem a obywatelem.
Stanowià si∏´ demokracji, uczestniczàc w definiowaniu i zaspakajaniu potrzeb spo-
∏ecznych. Odgrywajà wa˝nà rol´ w rozwiàzywaniu trudnoÊci spo∏ecznych, docie-
rajàc do jednostek najs∏abszych ekonomicznie.

Prezentowany artyku∏ podejmuje prób´ przedstawienia teorii uzasadniajà-
cych istnienie sektora non-profit. Przyczyny powstania trzeciego sektora i po-
trzeb´ jego funkcjonowania mo˝na znaleêç zarówno w teoriach ekonomicznych,
jak i politycznych. Teorie te przedstawiajà zawodnoÊç rynku i paƒstwa w zaspo-
kajaniu potrzeb spo∏ecznych. Zarys prezentowanych w niniejszym artykule teo-
rii zosta∏ dokonany na podstawie studiów literatury przedmiotu.

2. Teorie ekonomiczne

2.1. Teoria dóbr publicznych

W literaturze poÊwi´conej organizacjom pozarzàdowym mo˝na znaleêç kilka in-
terpretacji teoretycznych, wyjaÊniajàcych potrzeb´ ich istnienia. Do jednej z wa˝-
niejszych koncepcji dotyczàcej omawianego sektora nale˝y teoria dóbr publicz-
nych. Mówi ona, ˝e dobra publiczne to takie, w stosunku do których nie wyst´puje
zasada wykluczenia z konsumpcji – inaczej niewy∏àczalnoÊç oraz zasada niekon-
kurencyjnoÊci – nierywalizacyjnoÊç.

Przed omówieniem cech charakteryzujàcych dobra publiczne, zostanie przed-
stawiony ogólny podzia∏ dóbr ze wzgl´du na mo˝liwoÊç wy∏àczenia z konsumpcji



i konkurencyjnoÊç w konsumpcji. Wyró˝nia si´ cztery kategorie dóbr: dobra pry-
watne, dobra publiczne, wspólne zasoby i dobra klubowe. Podzia∏ ten przedsta-
wia rysunek 1.

Rysunek 1. Cztery kategorie dóbr

èród∏o: M. Jakubowski, Teoria dóbr publicznych i wspólnych, s. 2, http://www.wne.uw.edu.pl/
~mjakubowski/twp/twp.htm,14.04.2005.

Dobra publiczne i dobra prywatne sà wzajemnie przeciwstawne. W przy-
padku dóbr publicznych wy∏àczenie z konsumpcji nie jest mo˝liwe, a przy tym
brakuje konkurencyjnoÊci. Natomiast w odniesieniu do dóbr prywatnych jest od-
wrotnie. Wyst´pujà te˝ dwie kategorie dóbr mieszanych, do których nale˝à do-
bra klubowe i zasoby wspólne. W przypadku dóbr klubowych istnieje mo˝liwoÊç
wy∏àczenia z konsumpcji, co jednak nie powoduje zmniejszenia ich iloÊci dost´p-
nej dla pozosta∏ych. Z kolei wspólne zasoby nale˝à do tych dóbr, których nie
mo˝na wykluczyç z konsumpcji, jednak kolejni u˝ytkownicy zmniejszajà ich iloÊç
lub jakoÊç. W praktyce trudne jest wskazanie dobra, które mo˝na by∏oby jedno-
znacznie przydzieliç do konkretnej, wy˝ej wymienionej kategorii1.

Mo˝liwoÊç wy∏àczenia z konsumpcji oznacza, ˝e dane dobro daje si´ dzie-
liç, porcjowaç, a przez to konsumowaç indywidualnie lub w okreÊlonej grupie.
Takimi dobrami sà dobra prywatne, do których nabywamy prawo w∏asnoÊci
w momencie zakupu. Nabyte dobro zostaje wykluczone z konsumpcji, przez co
zmniejsza si´ jego iloÊç dost´pna dla innych. Sà jednak takie dobra, których wy-
∏àczenie z konsumpcji jest trudne lub wr´cz niemo˝liwe (np. czyste powietrze)2.

Dobra prywatne

wy∏àczalnoÊç z konsumpcji

owoce, ksià˝ki,
samochody,
mieszkania

Wspó∏ne zasoby

∏owiska ryb,
lasy, dzika
przyroda

tak nie

tak

nie

Dobra klubowe

kina, kluby,
prywatne szko∏y,
p∏ywalnie

Dobra publiczne

oÊwietlenie ulic,
obrona narodowa,
publiczna TV

rywalizacyjnoÊç
w konsumpcji
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Niemo˝noÊç wy∏àczenia z konsumpcji, inaczej niewy∏àczalnoÊç, polega na tym, ˝e
nie jest mo˝liwe dostarczenie jakiegoÊ dobra czy us∏ugi jednej osobie, a zarazem
ograniczenie dost´pu do nich innym3. Do takich dóbr zalicza si´ dobra publiczne,
do których dost´p majà wszyscy obywatele, niezale˝nie od tego, czy uiszczajà
op∏aty, czy te˝ korzystajà z nich bezp∏atnie.

W praktyce oznacza to wspólne u˝ytkowanie dóbr, przy czym koszty gra-
niczne (koszty dopuszczenia kolejnego uczestnika) wynoszà zero, co uniemo˝li-
wia okreÊlenie ceny rynkowej ich u˝ytkowania. Gdy nie mo˝na zastosowaç ceny,
wówczas stosuje si´ ró˝ne formy reglamentowania dost´pu, np. op∏aty, selekcje,
egzaminy. Zasada niewy∏àczalnoÊci z konsumpcji nie jest nieograniczona. Ogra-
niczenie zasady niewykluczenia stanowi decyzj´ politycznà, co zwiàzane jest
z iloÊcià zasobów u˝ytkowanych do produkcji tych dóbr oraz z celami spo∏eczno-
-politycznymi. Na przyk∏ad wprowadzenie op∏at za korzystanie z ogrodzonego par-
ku mo˝e byç zwiàzane zarówno z brakiem Êrodków na jego utrzymanie, jak i z bez-
pieczeƒstwem publicznym4.

Brak konkurencyjnoÊci w konsumpcji (nierywalizacyjnoÊç) oznacza, ˝e ko-
rzystanie z dóbr publicznych przez jednych u˝ytkowników nie zmniejsza ani ich
jakoÊci, ani ich iloÊci dla pozosta∏ych.

Dobra publiczne sà wi´c zdefiniowane jako dobra posiadajàce dwie cechy:
niewy∏àczalnoÊç i nierywalizacyjnoÊç5.

Z niemo˝noÊcià wykluczenia z konsumpcji dobra publicznego zwiàzane jest
zjawisko zwane jazdà na gap´. Problem gapowicza polega na czerpaniu korzyÊci
z konsumpcji danego dobra bez ponoszenia cz´Êci kosztów zwiàzanych z jego
produkcjà. Wyst´puje on wówczas, gdy niemo˝liwe jest wy∏àczenie z konsumpcji
tych osób, które nie ponios∏y kosztów. Korzystajà z danego dobra, poniewa˝ na-
by∏ je ktoÊ inny.

Innym problemem zwiàzanym z dobrami publicznymi sà tzw. efekty zewn´trz-
ne. Efektami zewn´trznymi sà oddzia∏ywania producentów lub konsumentów na
inne osoby niezwiàzane z tà produkcjà czy konsumpcjà. Sà to efekty uboczne
produkcji lub konsumpcji albo inaczej efekty oddzia∏ywania na osoby trzecie. Oma-
wiane oddzia∏ywanie mo˝e mieç wp∏yw po˝àdany lub niepo˝àdany. Gdy efekty
zewn´trzne majà wp∏yw dodatni, wówczas mówimy o korzyÊciach zewn´trznych,
natomiast w przypadku, gdy ten wp∏yw jest ujemny, wówczas mamy do czynie-
nia z kosztami zewn´trznymi. KorzyÊci zewn´trzne wyst´pujà wówczas, gdy wiel-
koÊç produkcji i konsumpcji wyst´puje na poziomie ni˝szym od optimum spo∏ecz-
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nego, zaÊ z kosztami zewn´trznymi mamy do czynienia, gdy wielkoÊç produkcji
lub konsumpcji wyznaczona przez rynek jest na poziomie wy˝szym od wielkoÊci
efektywnej spo∏ecznie6. Dobra publiczne charakteryzujà si´ pozytywnymi efekta-
mi zewn´trznymi, co oznacza, ˝e konsumpcja takiego dobra wp∏ywa korzystnie
na innà jednostk´. Z uwagi na specyfik´ tych dóbr, ich produkcjà zajmuje si´
paƒstwo7.

Ze wzgl´du na cechy dóbr publicznych, tj. niewy∏àczalnoÊç i niekonkuren-
cyjnoÊç, rynek nie jest w stanie dostarczyç ich optymalnej iloÊci. ZawodnoÊç ryn-
ku oznacza, ˝e jego rozwiàzanie okazuje si´ nieefektywne w sensie Pareto. Efek-
tywnoÊç w sensie Pareto lub inaczej optimum Pareto wyst´puje wówczas, gdy nie
mo˝na polepszyç czyjejÊ sytuacji, nie pogarszajàc tym samym po∏o˝enia innej
osoby8. Stan optimum Pareto okreÊla∏ jako taki, który spotyka si´ z jednomyÊlnà
aprobatà, gdy˝ nie pociàga za sobà zmian dobrobytu wywo∏ujàcych konflikty. Aby
uniknàç koniecznoÊci dokonania jakichkolwiek interpersonalnych porównaƒ u˝y-
tecznoÊci, Pareto zrezygnowa∏ z oceny zmian dobrobytu, które istotnie sprawiajà,
˝e niektórym ludziom powodzi si´ lepiej, ale zarazem innym ludziom powodzi si´
gorzej. W rezultacie rezygnuje on z koncepcji jakiegoÊ jedynego optimum spo∏ecz-
nego, a zamiast tego ustanawia nieskoƒczonà liczb´ nieporównywalnych optimów9.

2.2. Teoria Weisbroda

W klasycznej myÊli ekonomicznej, zawodnoÊç rynku stanowi uzasadnienie dla
obecnoÊci paƒstwa, które ma zaspokoiç popyt na te dobra, których rynek nie
mo˝e dostarczyç. Jednak Weisbrod, twórca teorii, wed∏ug której organizacje non-
-profit zapewniajà dobra publiczne na drodze prywatnych dzia∏aƒ, twierdzi, ˝e
w systemie demokratycznym nie tylko rynek, ale i rzàd nie mo˝e zagwaranto-
waç zaspokojenia dóbr publicznych. Zwiàzane jest to z tym, ˝e rzàd musi kiero-
waç si´ wolà wyborców i realizuje tylko te dobra zbiorowe, które zadowalajà
przeci´tnego wyborc´.

Granic´ mo˝liwoÊci zapewnienia niektórych dóbr zbiorowych stanowi to,
co wi´kszoÊç obywateli chce wspieraç poprzez p∏acenie podatków. Wed∏ug Weis-
broda poziom potrzeb niezaspokojonych przez rzàd jest tym wi´kszy, im bardziej
heterogeniczne jest spo∏eczeƒstwo. W zró˝nicowanym religijnie lub etnicznie
spo∏eczeƒstwie trudniejsze staje si´ osiàgni´cie porozumienia co do tego, które
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z dóbr zbiorowych powinny byç zaspokajane przez sektor publiczny10. Istniejà
sytuacje, w których pewna cz´Êç spo∏eczeƒstwa dostrzega potrzeb´ realizowania
wielu dóbr publicznych, ale nie mo˝e do tego przekonaç wi´kszoÊci. Taka sytu-
acja sprzyja argumentom uzasadniajàcym potrzeb´ istnienia trzeciego sektora,
który mo˝e dostarczaç te dobra publiczne, na które jest zapotrzebowanie przy-
najmniej cz´Êci obywateli. Im spo∏eczeƒstwo jest bardziej zró˝nicowane, tym bar-
dziej rozleg∏a b´dzie sfera non-profit11.

W tym miejscu nale˝y uzupe∏niç wy˝ej opisane teorie, wyjaÊniajàce istnie-
nie organizacji non-profit, o koncepcj´ Estelli James. Uwa˝a ona, ˝e na rozwój
organizacji spo∏ecznych, oprócz heterogenicznego spo∏eczeƒstwa, ma wp∏yw tak-
˝e teoria poda˝y us∏ug. Autorka koncepcji wskazuje, ˝e niezb´dnym czynnikiem
rozwoju organizacji pozarzàdowych jest obecnoÊç tzw. spo∏ecznych przedsi´bior-
ców, czyli osób, które chcà tworzyç organizacje non-profit w celu zaspokajania
zapotrzebowania na te dobra zbiorowe, których nie mo˝e dostarczyç ani rynek,
ani rzàd. Jednak takie osoby pojawiajà si´ w rezultacie zaistnienia okreÊlonych
okolicznoÊci, do których nale˝à, przyk∏adowo, rywalizujàce ze sobà religie. Reli-
gie, a w szczególnoÊci religie majàce na celu nawracanie wiernych, tradycyjnie
posiadajà nienaruszalne prawa do realizacji takich dóbr oraz us∏ug i tworzy∏y
w tym celu odpowiednie instytucje. Zdaniem James nadrz´dnym celem takich in-
stytucji nie jest wi´c ani maksymalizacja zysku, ani te˝ zaspokajanie potrzeb
zbiorowych, lecz przede wszystkim dzia∏anie skierowane na pozyskanie jak naj-
wi´kszej liczby wiernych. Âwiadczone dobra i us∏ugi z dziedziny opieki medycz-
nej czy oÊwiaty majà przysporzyç zwolenników danemu wyznaniu – utrzymuje
James12.

W omawianej teorii istnieje tak˝e argument istotnej roli powojennej, wykszta∏-
conej klasy Êredniej w rozwoju organizacji spo∏ecznych. W tej kwestii wypowiada
si´ Archambault: badania francuskie na temat cz∏onkostwa i dzia∏alnoÊci w or-
ganizacjach spo∏ecznych zdecydowanie potwierdzajà t´ tez´: profesjonaliÊci, kadra
kierownicza, nauczyciele i pracownicy socjalni stanowià wi´kszoÊç cz∏onków or-
ganizacji spo∏ecznych, a procentowy udzia∏ wolontariuszy roÊnie wraz z pozio-
mem wykszta∏cenia13.
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2.3. Teoria zerwanego kontraktu

W literaturze poÊwi´conej sektorowi pozarzàdowemu, oprócz wy˝ej wspomnia-
nych teorii, uzasadnienie dla rozwoju organizacji spo∏ecznych mo˝na znaleêç rów-
nie˝ w koncepcjach wiarygodnoÊci lub inaczej: teorii zerwanego kontraktu. Przed-
stawicielami tego spojrzenia sà Hansmann oraz Nalson i Krashinsky. Ich wyobra˝enie
ÊciÊle wià˝e si´ z argumentami dotyczàcymi mankamentów rynku w zaspokaja-
niu potrzeb zbiorowych. W omawianej koncepcji s∏aboÊç rynku zwiàzana jest
z tzw. wadliwoÊcià kontraktu, która wynika z asymetrii informacji. Jest to, oprócz
braku doskona∏ej konkurencji, g∏ówna cecha niedoskona∏oÊci rynku. Jego zawod-
noÊç wynika z tego, ˝e konsumenci nabywajàcy okreÊlone Êwiadczenia nie posia-
dajà dostatecznej informacji na temat jakoÊci nabywanych dóbr czy us∏ug14. Fakt,
˝e jedna ze stron transakcji zostaje lepiej poinformowana, powoduje nierównowa-
g´ korzyÊci. Pozycj´ gorzej poinformowanego zajmuje przewa˝nie konsument. W wy-
niku niesymetrycznej informacji nie jest on w stanie w pe∏ni oceniç jakoÊci pro-
duktu, zw∏aszcza gdy jakoÊç towarów jest zró˝nicowana w taki sposób, ˝e niemo˝liwe
staje si´ odró˝nienie dobrych towarów od z∏ych przed zawarciem transakcji15.

2.4. Teoria kontroli konsumenta

Kolejnà teorià ekonomicznà, t∏umaczàcà istnienie sektora non-profit jest teoria
kontroli konsumenta (zwana te˝ teorià w∏adzy konsumenta) lub inaczej: teoria
klubu. Jest ona ÊciÊle zwiàzana z teorià dóbr publicznych. Przedstawicielem
teorii klubu jest James M. Buchanan. Wed∏ug jego koncepcji dobra klubowe sà
szczególnym przypadkiem dóbr publicznych, które charakteryzujà si´ wy∏àczal-
noÊcià z konsumpcji i nierywalizacyjnoÊcià (lub cz´Êciowà niekonkurencyjnoÊcià
w przypadku przecià˝enia lub zat∏oczenia). OkreÊla on te dobra jako nieczyste
dobra publiczne (impure public goods), w przeciwieƒstwie do czystych dóbr pu-
blicznych (pure public goods), które charakteryzujà si´ niewy∏àczalnoÊcià i nie-
rywalizacyjnoÊcià16.

Omawiana teoria wyjaÊnia istnienie takich organizacji, jak kluby towarzy-
skie, które chcà kontrolowaç dzia∏ania i utrzymywaç pewien poziom kosztów Êwiad-
czonych us∏ug. Zgodnie z tà teorià u˝ytkownicy nie tylko chcà, aby organizacje
Êwiadczy∏y na ich rzecz us∏ugi, ale te˝ dà˝à do sprawowania nad nià w∏adzy. Teo-
ria dobrze opisuje sytuacj´ zwiàzków i stowarzyszeƒ zawodowych, zrzeszeƒ pra-
codawców, towarzystw handlowych17.
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3. Teorie polityczne

3.1. Teoria zawodnoÊci paƒstwa

ZawodnoÊç paƒstwa jest bardziej zró˝nicowana ni˝ zawodnoÊç rynku. Jest to zwià-
zane z wp∏ywami dwóch nurtów ideologicznych. Jeden wywodzi si´ ekonomi li-
beralnej, w której za∏o˝eniem jest minimalizacja wp∏ywu paƒstwa, zaÊ drugi z wspó∏-
czesnych nurtów ekonomii, tak˝e neoliberalnych, który przyznaje paƒstwu szereg
funkcji, gdzie zawodzi rynek.

ZawodnoÊç paƒstwa dotyczy mi´dzy innymi Êciàgania podatków. Pierwsze
wàtpliwoÊci, jakie budzi obowiàzek p∏acenia podatków, dotyczà pytania: czy ist-
nieje model efektywnego i sprawiedliwego systemu podatkowego. Wydatki paƒ-
stwa podlegajà wyborom politycznym, które zale˝à od preferencji spo∏ecznych.
To natomiast rodzi pytanie, jak potraktowaç zró˝nicowane preferencje w struk-
turze wydatków. Arrow udowodni∏ w swoich teoretycznych pracach, ˝e nie ma
wspólnej funkcji spo∏ecznego dobrobytu, czyli ˝e nie mo˝e istnieç wybór optymal-
ny w sensie Pareto. Buchanan i Tullock twierdzili natomiast, ˝e by∏oby mo˝liwe
osiàgni´cie takiego optimum w warunkach, w których istnia∏aby wymiana g∏o-
sów w wyborach. Chodzi∏o im o to, ˝e gdyby g∏osy s∏absze potraktowaç jako moc-
niejsze, wówczas preferencje mniejszoÊci mia∏yby t´ samà rang´, co preferencje
wi´kszoÊci. Rozwa˝ali te˝ sens i skutki zasady jednog∏oÊnoÊci18.

3.2. Teoria ograniczenia kategorycznego

Przeglàd powy˝szych uj´ç teoretycznych mo˝na uzupe∏niç o jeszcze jednà kon-
cepcj´ sformu∏owanà przez Jamesa Douglasa (1983) – teori´ ograniczenia kate-
gorycznego. Wed∏ug tej teorii istniejà trzy ograniczenia, z powodu których paƒ-
stwo napotyka na trudnoÊci w Êwiadczeniu us∏ug spo∏ecznych. Douglas wymienia
ograniczenia kategoryczne: w zakresie eksperymentowania, ró˝norodnoÊci oraz
spowodowane biurokratyzacjà. Zwraca on uwag´ na rol´ organizacji pozarzàdo-
wych jako inicjatora i eksperymentatora wsz´dzie tam, gdzie dzia∏ania paƒstwa
by∏y niemo˝liwe.

Drugie ograniczenie dotyczy zakresu Êwiadczonych us∏ug przez paƒstwo,
które jest uzale˝nione od systemu wartoÊci spo∏eczeƒstwa. Organizacje spo∏ecz-
ne zapewniajà znacznie wi´kszà ró˝norodnoÊç us∏ug. Na przyk∏ad Êwiadczà us∏u-
gi ró˝nym grupom religijnym czy etnicznym, którym paƒstwo tego by nie zapew-
ni∏o. Organizacje te umo˝liwiajà przetrwanie osobom niepopularnym, ekscentrykom,
ludziom o odmiennych poglàdach.
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Trzecim ograniczeniem jest biurokracja, której podlegajà instytucje paƒ-
stwowe. Sà one zobowiàzane do Êcis∏ego stosowania przyj´tych zasad, podczas
gdy organizacje spo∏eczne podlegajà temu ograniczeniu w znacznie mniejszym
stopniu19.

4. Teorie uzupe∏niajàce powy˝sze koncepcje

Dokonujàc przeglàdu uj´ç teoretycznych, wyjaÊniajàcych racje istnienia organiza-
cji spo∏ecznych w gospodarce rynkowej, nale˝y równie˝ wspomnieç o teorii paƒ-
stwa opiekuƒczego, koncepcji wspó∏zale˝noÊci sektora publicznego i organizacji
pozarzàdowych oraz idealnym systemie demokratycznym.

Wed∏ug koncepcji paƒstwa opiekuƒczego dominuje przekonanie, ˝e wraz
z rozwojem gospodarki rynkowej zwi´ksza si´ udzia∏ paƒstwa w Êwiadczeniu us∏ug
socjalnych, natomiast rola organizacji spo∏ecznych w rozwiàzywaniu problemów
spo∏ecznych maleje. Jednak od po∏owy lat 70. stanowisko w tej kwestii zacz´∏o
si´ zmieniaç. W zwiàzku z kryzysem paƒstwa opiekuƒczego, organizacje spo∏ecz-
ne zacz´∏y odgrywaç coraz wi´kszà rol´ w ˝yciu spo∏eczno-gospodarczym. W zwiàzku
z trudnoÊciami gospodarczymi, paƒstwo opiekuƒcze delegowa∏o coraz wi´kszà licz-
b´ funkcji organizacjom spo∏ecznym. Przypisuje si´ im wiele ró˝nych ról, jednak
wed∏ug DiMaggio i Anheiera stopieƒ, w jakim organizacje istotnie odgrywajà
przypisywane im role, zale˝y od tego, jak dosz∏o do ich powstania w okreÊlonym
spo∏eczeƒstwie, a tak˝e od tego, jaka jest ich relacja z pozosta∏ymi sektorami20.

Rola organizacji spo∏ecznych w zaspokajaniu potrzeb zbiorowych jest ró˝-
na w zale˝noÊci od modelu paƒstwa. W modelu liberalnym udzia∏ paƒstwa bywa
nieznaczny, zaÊ skala dzia∏ania sektora trzeciego jest du˝a. W modelu korpora-
cyjnym wyró˝nia si´ istotny udzia∏ paƒstwa w finansowaniu Êwiadczeƒ socjal-
nych i jednoczeÊnie du˝y udzia∏ organizacji spo∏ecznych w ich realizacji. W mo-
delu statycznym paƒstwo posiada nadrz´dnà rol´ w zaspokajaniu potrzeb
spo∏ecznych, zaÊ dzia∏alnoÊç organizacji pozarzàdowych jest ograniczona. W mo-
delu socjaldemokratycznym udzia∏ paƒstwa w Êwiadczeniu us∏ug jest najwi´kszy
– w porównaniu do wy˝ej wymienionych – gdy˝ paƒstwo finansuje i realizuje
Êwiadczenia socjalne21.

Oprócz koncepcji paƒstwa opiekuƒczego na uwag´ zas∏uguje tak˝e kwestia
wspó∏zale˝noÊci paƒstwa i sektora pozarzàdowego. Na t´ wspó∏zale˝noÊç zwraca
uwag´ Salamon. Zauwa˝a on, ˝e relacje mi´dzy paƒstwem a organizacjami spo-
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∏ecznymi postrzegane sà przez pryzmat rywalizacji i konfliktu, co jego zdaniem
nie odzwierciedla w pe∏ni tej wspó∏zale˝noÊci. Salamon uwa˝a, ˝e we wzajem-
nych relacjach, chocia˝ nie wolnych od konfliktów, istotnà rol´ odgrywa równie˝
wspó∏dzia∏anie. Cz´sto organizacje non-profit odpowiadajà na potrzeby spo∏eczne
zanim zareaguje rzàd, a to powoduje, ˝e organizacje te dysponujà odpowiednim
przygotowaniem, z którego rzàd mo˝e skorzystaç. Jednak wspó∏praca ta powin-
na uwzgl´dniaç tak˝e s∏aboÊci trzeciego sektora, które zwiàzane sà z brakiem do-
statecznych Êrodków na ich dzia∏alnoÊç oraz z zapewnieniem samowystarczalno-
Êci w Êwiadczeniu us∏ug o szerokim zasi´gu. Niemniej, pomimo tych trudnoÊci,
Salamon i Anheier przekonujà, ˝e w systemie gospodarki rynkowej wspó∏praca
mi´dzy paƒstwem a sektorem pozarzàdowym jest obustronnie korzystna, gdy˝
daje mo˝liwoÊci wykorzystania mocnych stron obu partnerów i jednoczeÊnie umo˝-
liwia korygowanie wzajemnych s∏aboÊci22.

Rozwa˝ania dotyczàce modeli efektywnego dzia∏ania paƒstwa nale˝y uzu-
pe∏niç o idealny system demokratyczny. Politycy, nawet w dobrze zorganizowa-
nym systemie politycznym, nie kierujà si´ zasadami optymalnymi w sensie Pa-
reto, poniewa˝ mogà maksymalizowaç swoje korzyÊci, nie realizujàc preferencji
wszystkich wyborców. Politycy kierujà si´ zdaniem lepiej poinformowanych, któ-
rych interesy sà ∏atwiej zdefiniowane. Natomiast grupy s∏absze ekonomicznie sà
gorzej poinformowane, gdy˝ wià˝e si´ to z kosztami. Sà tak˝e s∏abiej zorganizo-
wane, przez co majà trudnoÊç w wyartyku∏owaniu swoich potrzeb. Ich preferen-
cje dotyczàce dóbr publicznych sà uwzgl´dniane w mniejszym stopniu. Zawod-
noÊç polityków jako przedstawicieli paƒstwa polega na tym, ˝e cele polityczne
rozmijajà si´ z preferencjami spo∏ecznymi w zakresie dóbr publicznych. Ich pro-
dukcja wymaga du˝ych nak∏adów w perspektywie d∏ugookresowej, zaÊ politycy
dà˝à do produkcji tych dóbr publicznych, których koszty odczuwane sà póêniej,
a efekty sà widoczne wczeÊniej. Trudno jest im zaakceptowaç koszty alternatyw-
ne, jakimi sà oszcz´dnoÊci w sprawach bie˝àcych i unikanie krótkookresowych
efektów. Z tego powodu niektórzy uwa˝ajà, ˝e osiàgni´cie optimum Pareto w pro-
dukcji dóbr publicznych jest niemo˝liwe23.

W sytuacji zawodnoÊci polityków du˝y nacisk k∏adzie si´ na decentraliza-
cj´ struktur paƒstwowych i role organizacji pozarzàdowych. Poprzez te organi-
zacje spo∏eczeƒstwo mo˝e uczestniczyç w dzia∏aniach obywatelskich i sprawowaç
kontrol´ dzia∏aƒ politycznych. Organizacje pozarzàdowe sà wi´c potrzebne poli-
tykom, aby przybli˝aç im potrzeby spo∏eczeƒstwa w realizacji dóbr publicznych.
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6. Podsumowanie

Sens dzia∏alnoÊci trzeciego sektora mo˝na znaleêç zarówno w teorii zawodnoÊci
rynku, jak i zawodnoÊci paƒstwa. Skoro dwa tak ogromne mechanizmy, jak sek-
tor prywatny i publiczny nie sà w stanie zaspokoiç ludzkich potrzeb, istnieje ko-
niecznoÊç takich instytucji, które te braki uzupe∏nià. Niedoskona∏oÊç rynku i paƒ-
stwa daje przestrzeƒ dla dzia∏alnoÊci trzeciego sektora, który wype∏nia luki powsta∏e
na skutek niewydolnoÊci sektora prywatnego i publicznego.

Rynek i paƒstwo sà zawodne w pewnych obszarach. Rynek nie zaspokaja
w pe∏ni potrzeb s∏abszych konsumentów, zaÊ paƒstwo – s∏abszych wyborców. Po-
nadto rynek nie produkuje dóbr publicznych w ogóle, a paƒstwo produkuje je
nieefektywnie i niezgodnie z preferencjami. Istotnym elementem, majàcym wp∏yw
na efektywnoÊç sektorów, jest wspó∏dzia∏anie mi´dzy paƒstwem a sektorem non-
-profit. Ze wzgl´du na to, ˝e dobra publiczne sà bardzo drogie, organizacje poza-
rzàdowe majà ograniczone mo˝liwoÊci ich realizacji. Mogà one zaspokajaç prefe-
rencje spo∏eczne z pomocà paƒstwa jako jego partner. Wówczas zmniejszajà
niewydolnoÊç paƒstwa, a przy tym definiujà problemy spo∏eczne i przybli˝ajà je
politykom. Organizacje pozarzàdowe wypowiadajà si´ w ró˝nych kwestiach, ogra-
niczajàc informacyjny monopol paƒstwa i spo∏ecznie kontrolujà dzia∏ania admi-
nistracyjne.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e oprócz wy˝ej opisanych teorii, istniejà inne koncep-
cje i uzasadnienia, jednak nie zosta∏y one rozwini´te. Dalszych badaƒ wymaga
szczególnie rola grup religijnych w powstawaniu i dzia∏alnoÊci organizacji spo-
∏ecznych. Ich istnienia nie t∏umaczà obecnie przyjmowane teorie organizacji po-
zarzàdowych24.

7. Bibliografia

1. Bartkowiak R., Historia myÊli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-
ne, Warszawa 2003.

2. Blaug M., Teoria ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
3. Burlingame D., Sektor pozarzàdowy w zmieniajàcym si´ spo∏eczeƒstwie, B. Sy-

nak, red., Indianapolis, Gdaƒsk 1996.
4. Golinowska S., G∏ogosz D., Pozarzàdowe instytucje spo∏eczne, Instytut Pracy

i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
5. Golinowska S., Nowa struktura instytucji sfery spo∏ecznej, Instytut Pracy

i Spraw Socjalnych, Zeszyt Nr 10, Warszawa 1994.

168 Anna Kolodey

24 Tam˝e, s. 26.



6. Hudson M., Bez zysków i strat, Fundusz Wspó∏pracy Phare Dialog Spo∏eczny,
Warszawa 1997.

7. LeÊ E., Organizacje spo∏eczne: studium porównawcze, Fundusz Wspó∏pracy:
Program Phare Dialog Spo∏eczny, Warszawa 1998.

8. Salamon L., Partnerzy w s∏u˝bie publicznej. Zakres i teoria stosunków rzàdu
z organizacjami nonprofit, Instytut Pracy i praw socjalnych, Zeszyt 3(41),
Warszawa 1993.

9. Sloman J., Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsza-
wa 2001.

Strony internetowe
http://www.wne.uw.edu.pl/~mjakubowski/twp/twp.htm, s. 2, 14.04.2005
http://www.olympus.edu.pl/finanse_i_bankowosc/wirtualny_dziekanat/
materialy_do_zajec/esp_wyklad_a.doc.,s.9, 02.12.2005
http://selene.uab.es/jbacaria/Economia_Aplicada/club.doc, 08.12.2005

Teorie uzasadniajàce istnienie sektora non-profit    169



Izabela Kuligowska
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Ocena projektów rozwoju regionalnego w Anglii

1. Wprowadzenie

Artyku∏ rozpatruje projekty rozwoju regionalnego w Anglii w dwóch wymiarach.
Szerszym – przyjmujàc dewolucj´1 za projekt rozwoju regionów w Anglii. W´˝-
szym – omawiajàc funkcje organów sub centralnych w zakresie planowania roz-
woju regionalnego. Weryfikacji rozwiàzaƒ dewolucyjnych dokonano jesienià 2004
roku, odrzucajàc w referendum w pierwszym z regionów opcj´ ustanowienia wybie-
ralnego zgromadzenia. Krytyka obecnej struktury organów zarzàdu na poziomie
subcentralnym ma swà genez´ w ich doraênym charakterze i braku spójnoÊci
mi´dzy zadaniami, jakie obowiàzane sà realizowaç a przyznanymi kompetencjami.

2. Zró˝nicowanie regionalne Anglii

Anglia jest najwi´kszà pod wzgl´dem powierzchni (54%) i najbardziej zaludnio-
nà cz´Êcià Zjednoczonego Królestwa (84%). W oczywisty sposób przek∏ada si´ to
na zró˝nicowanie regionów Anglii. Podzia∏ „pó∏noc – po∏udnie” – stosowany za-
zwyczaj do opisu dysproporcji regionalnych – jest byç mo˝e daleko idàcym uprosz-
czeniem, jednak u˝ytecznym. Po∏udnie Anglii, z obszarem metropolitalnym Lon-
dynu, to okr´g szybko rozwijajàcy si´, blisko zwiàzany z kontynentem, natomiast
pó∏noc stanowi region doÊwiadczajàcy recesji, rolniczy, dla którego raz po raz przy-
gotowywane sà programy o˝ywienia gospodarczego.

Poni˝ej przedstawione zosta∏y podstawowe dane odnoÊnie do poziomu roz-
woju gospodarczego regionów (tabela 1).

1 Poj´cie „dewolucja” funkcjonuje w literaturze krajowej w odmiennym znaczeniu ni˝ w literaturze
brytyjskiej. W prawie polskim oznacza ono przeniesienie, na ˝àdanie strony, kompetencji do roz-
strzygni´cia sprawy z jednego organu administracyjnego na inny, zwykle nadrz´dny. W kr´gu an-
glosaskim termin ten – wywodzàc si´ z prawa cywilnego – jest u˝ywany jako okreÊlenie transferu
uprawnieƒ przez organ konstytucyjnie zwierzchni na rzecz wybieranych organów szczebla ni˝sze-
go. W artykule jest u˝ywany zgodnie z definicjà angielskà.



Tabela 1. Ró˝nice w poziomie rozwoju gospodarczego regionów w Anglii

South South
East

East West
Yorkshire

North North
Region Londyn

East West
of

Midlands Midlands
and the

West East
England Humber

PKB per capita (£) 16 859 15 098 11782 15 094 12 146 11 900 11 404 11 273 10024
PKB w mln £ 122816 121956 58151 81 793 50 906 63 495 57 554 77562 25875
Stopa zatrudnienia (%) 70,2 80,4 78,4 79,1 75,8 73,2 73,9 71,0 68,6
Zmiana stopy
zatrudnienia 33,5 16,2 20,1 17,1 23,8 25,5 16,6 25,3 20,0
w regionie
ProduktywnoÊç (ca∏a

117,1 104,3 90,8 106,5 95,6 92,5 92,1 91,0 90,0
Anglia = 100)
Udzia∏ produkcji
przemys∏owej 16,6 22,4 28,6 25,1 36,7 37,4 34,6 32,8 36,2
w PKB (%)
Udzia∏ us∏ug

83,4 76,8 68,9 73,3 61,3 61,2 63,8 66,2 63,0
w PKB (%)

èród∏o: Your Region, Your Choice: Revitalising English Regions, ODPM, 9.05.2002, aneks B.

Wskaêniki te modyfikowane sà przez ni˝sze koszty utrzymania, wysokoÊç
podatków i dochodu do rozporzàdzenia w regionach pó∏nocnych. W odmiennych
kategoriach nale˝y rozpatrywaç Londyn ze wzgl´du na jego metropolitalny cha-
rakter.

Przed 1997 rokiem, gdy u w∏adzy utrzymywa∏a si´ Partia Konserwatywna,
polityka regionalna nie mia∏a priorytetowego charakteru. Gabinety labourzy-
stowskie wraz z szerokim programem decentralizacji politycznej (dewolucji) przy-
zna∏y sprawom zarzàdu regionalnego doÊç wysoki status. Jednak decyzje rzàdów
Blaira cz´sto dalekie by∏y od doskona∏oÊci.

B∏´dy w dotychczasowej polityce regionalnej definiuje si´ w sposób doÊç ty-
powy: centralne planowanie, które zakoƒczy∏o si´ wyhamowaniem wzrostu go-
spodarczego dynamicznie rozwijajàcych si´ regionów, wspieranie upadajàcych ga-
∏´zi przemys∏u czy nierentownych przedsi´biorstw, brak polityki efektywnego
wspierania s∏abiej rozwijajàcych si´ regionów. Nie wspomina si´ o rozbudowanej
strukturze agencji (quangos2, ok. 5 000), które potrafi∏y skutecznie zdusiç ka˝-
dà inicjatyw´. Podsumowujàc, koncentracja instrumentów prawnych i finanso-
wych na szczeblu ogólnopaƒstwowym oraz scentralizowany system redystrybucji
Êrodków nie przyczyni∏ si´ do aktywizacji ekonomicznej regionów.
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2 Quangos, czyli quasi–autonomous non-governmental organisation – definicje:
1) wg Cabinet Office – a body which has a role in the processes of national government, but is not

a government department or part of one, and which accordingly operates at arm’s length from
Ministers;

2) unelected bodies spending public money, D. Wilson, Ch. Game, Local Government in the United
Kingdom, Basingstoke 2002, s. 135.



Obecnie uznaje si´, ˝e lepsze efekty przynoszà dzia∏ania zmierzajàce do za-
inicjowania rozwoju opartego na mobilizacji wewn´trznych zasobów danego ob-
szaru, a nie jedynie redystrybucji dochodów przez centrum. Dysproporcje powin-
ny byç niwelowane przez pobudzanie rozwoju endogenicznego regionów – czyli
bazujàcego na ich potencjale wewn´trznym i wykorzystujàcego cechy specyficz-
ne. Zewn´trzne interwencje finansowe – przeprowadzane doraênie – powinny mieç
charakter pomocniczy. W konsekwencji przyj´cia takich za∏o˝eƒ, niezb´dna staje
si´ decentralizacja systemu zarzàdzania i wyodr´bnienie podmiotu realizujàcego
polityk´ rozwoju na szczeblu regionalnym, zak∏ada si´ bowiem, i˝ decyzje podej-
mowane na szczeblu regionalnym lepiej odzwierciedlajà indywidualne potrzeby
i specyfik´ regionu.

3. Projekty decentralizacji regionalnej

Decentralizacja regionalna w Anglii jest procesem paralelnym, ale nie to˝samym
do zmian dewolucyjnych w Szkocji, Walii i Irlandii Pó∏nocnej. Nie jest to dewo-
lucja w znaczeniu klasycznym – ze wzgl´du na czynniki, które ten proces wa-
runkujà. Pod∏o˝em jego jest asymetria prawna mi´dzy Anglià a pozosta∏ymi cz´-
Êciami Zjednoczonego Królestwa, nie zaÊ kwestia etniczna. Drugà grup´ czynników
generujàcych procesy dewolucyjne stanowià uwarunkowania ekonomiczne.

Dewolucj´ nale˝y odczytywaç jako spójny, ukierunkowany projekt rozwoju
paƒstwa, a nie jako doraêne rozwiàzania podyktowane przes∏ankami g∏ównie natu-
ry politycznej. Wpisuje si´ ona w szeroki program reform ustrojowych, przeprowa-
dzanych przez rzàd Blaire’a. Decentralizacja regionalna w Anglii jest uzupe∏nie-
niem rozwiàzaƒ wprowadzonych w 1998 roku w Szkocji, Walii i Irlandii Pó∏nocnej3.

Dzia∏ania decentralizacyjne uzasadnia si´ te˝ przez odwo∏anie do kontek-
stu europejskiego. Zjednoczone Królestwo od wieków posiada scentralizowany
system polityczny. Regiony w Anglii nie majà w∏asnej to˝samoÊci historycznej,
prawnej, ekonomicznej. Kontrastuje to z rozwiàzaniami ustrojowymi wi´kszoÊci
paƒstw Europy kontynentalnej, które – szczególnie w okresie powojennym –
przyj´∏y formy zdecentralizowane, o szeroko zakreÊlonych uprawnieniach szcze-
bla regionalnego. W istocie, regiony Anglii – z wyjàtkiem Londynu – sà obecnie
jedynymi w Europie bez obieralnych w∏adz samorzàdowych lub autonomicznych.

Poczàtek debaty o dewolucji angielskiej to okres przed wyborami parla-
mentarnymi w 1997 roku. Program wyborczy Partii Pracy zapowiada∏ decentra-
lizacj´ uprawnieƒ zwiàzanych z rozwojem gospodarczym przez:
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3 W 1998 na mocy tzw. ustaw dewolucyjnych powo∏ano w Szkocji, Walii i Irlandii Pó∏nocnej parla-
menty krajowe o zró˝nicowanych statusie i uprawnieniach.



1) ustanowienie agencji rozwoju regionalnego (Regional Development Agen-
cies, RDAs) w celu koordynacji rozwoju gospodarczego regionów, wspar-
cia dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oraz tworzenia dogodnych
warunków dla inwestycji zewn´trznych, a tak˝e

2) powo∏anie izb regionalnych (regional chambers) o kompetencjach dorad-
czych w zakresie planowania strategicznego, rozwoju gospodarczego,
transportu, programów finansowanych w ramach funduszy struktural-
nych oraz planowania przestrzennego.

W dalszej cz´Êci manifestu wyborczego stwierdzano, ˝e poparcie dla w∏adz
regionalnych wybieranych w wyborach bezpoÊrednich jest bardzo zró˝nicowane,
tote˝ b∏´dem b´dzie narzucanie jednolitych rozwiàzaƒ. (...) Projekt ustawy o refe-
rendach regionalnych, który zostanie przed∏o˝ony parlamentowi, zagwarantuje, i˝
bezpoÊrednio wybierane zgromadzenia ustanowione zostanà tylko w tych regionach,
w których postulat ten uzyska wystarczajàco wysokie poparcie4.

Postulat ekonomiczny zrealizowano w kwietniu 1999 roku, ustanawiajàc
w 8 regionach Anglii5 agencje rozwoju regionalnego oraz izby regionalne (regio-
nal chambers)6.

W latach 1997–2001 rzàd nie podejmowa∏ ˝adnych dzia∏aƒ odnoÊnie do wpro-
wadzenia zgromadzeƒ regionalnych. Samorzàd lokalny nie popiera∏ entuzjastycz-
nie postulatów wyborczych, gdy˝ warunkami wst´pnymi do powo∏ania zgroma-
dzenia w regionie by∏y ujednolicenie struktur w∏adz lokalnych i korekta granic
dystryktów.

Program wyborczy Partii Pracy z 2001 roku zapowiada∏ intensyfikacj´ po-
lityki regionalnej:

Zgodnie z naszymi wczeÊniejszymi zobowiàzaniami, gdy zakres odpowiedzial-
noÊci agencji rozwoju regionalnego ulegnie rozszerzeniu, automatycznie wzmoc-
nione zostanà funkcje kontrolne izb regionalnych. Niektórym regionom ten po-
ziom reprezentacji politycznej wyda si´ wystarczajàcy. Jednak˝e inne cz´Êci kraju
– o silniejszym poczuciu to˝samoÊci regionalnej – mogà za˝àdaç bezpoÊredniego
uczestnictwa w procesach politycznych. (...) warunkiem powo∏ania zgromadzenia
w regionie b´dzie nie tylko pozytywny wynik referendum, ale równie˝ wczeÊniej-
sze ujednolicenie systemu w∏adz lokalnych7.

Jeszcze w okresie przed wyborami mo˝na by∏o obserwowaç istotne ró˝ni-
ce programowe. We wrzeÊniu 2000 roku konferencja Partii Pracy zatwierdzi∏a
oÊwiadczenie, w którym zamiast o referendum mówi si´ jedynie o wyraênej po-
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4 Labour Party Manifesto 1997.
5 W Londynie w 2000.
6 Odpowiednio art. 1 i art. 8(1) Regional Development Agencies Act 1998.
7 Labour Party Manifesto 2001, http://www.labour.org.uk/.



wszechnej aprobacie. W styczniu 2001 roku Beverley Hughes8 sugerowa∏a, ˝e re-
strukturyzacja w∏adz lokalnych (likwidacja rad hrabstw) nie musi koniecznie po-
przedzaç ustanowienia zgromadzenia. Ostatecznie John Prescott, wicepremier, za-
powiedzia∏ wydanie dokumentu konsultacyjnego, który przedstawi propozycje
dot. wdro˝enia podobnych rozwiàzaƒ legislacyjnych, jak w przypadku zgroma-
dzeƒ w Szkocji i Walii. Publikacj´ opóêni∏y wybory samorzàdowe w maju 2002
roku i ambiwalentny stosunek Blaira. ODPM (Office of the Deputy Prime Mini-
ster) og∏osi∏o projekt Your Region, Your Choice: Revitalising the English Regions
w dniu 9 maja 2002 roku. Przedstawia∏ on propozycje rzàdu w kwestii powo∏a-
nia zgromadzeƒ regionalnych. By∏o to pierwsze oficjalne stanowisko rzàdu od do-
kumentu konsultacyjnego Devolution: The English Dimension z 1976 roku.

Zak∏adano, ˝e zgromadzenia przejmà uprawnienia i funkcje organów rzà-
du centralnego w regionie oraz wyspecjalizowanych agencji regionalnych, które
umo˝liwià im efektywne prowadzenie polityki gospodarczej. Zakres odpowie-
dzialnoÊci zgromadzeƒ mia∏ obejmowaç:

• funkcje planowania i rozwoju – opracowywanie 3-letnich regionalnych stra-
tegii ekonomicznych,

• ograniczone funkcje wykonawcze w obszarach kompetencji wy∏àcznych –
implementacja strategii regionalnych, alokacja zasobów finansowych, nad-
zór nad RDA oraz siecià organizacji pozarzàdowych, egzekucja zobowià-
zaƒ dot. wdra˝ania strategii wzgl´dem organizacji partnerskich, monito-
rowanie procesu implementacji oraz rewizj´ strategii,

• funkcje konsultacyjno-koordynujàce w obszarach kompetencji dzielonych
– zapobieganie kolizji polityk realizowanych na poziomie regionalnym i cen-
tralnym oraz zapewnienie zgodnoÊci strategii poziomie regionalnym i lo-
kalnym9.

W zakres strategii regionalnych opracowywanych przez zgromadzenia plano-
wano w∏àczyç: tzw. zrównowa˝ony rozwój, rozwój gospodarczy, zatrudnienie i po-
ziom kwalifikacji10, planowanie przestrzenne, transport, odpady i tereny nieza-
gospodarowane, gospodark´ mieszkaniowà, infrastruktur´ ochrony zdrowia, kultur´
– ∏àcznie z turystykà (finansowanie regional cultural consortia) oraz ochron´
ró˝norodnoÊci biologicznej (wspó∏praca z Environment Agency, Countryside Agency).
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8 DETR Minister.
9 Zwraca uwag´ brak funkcji legislacyjnej i ograniczenie funkcji wykonawczych.

10 Dzia∏ania zwiàzane z lokalnym rynkiem pracy – obecnie RDAs opracowujà analizy dot. przewidy-
wanego rozwoju lokalnego rynku pracy i dzia∏aƒ koniecznych do utrzymania jego równowagi – sà
to tzw. Frameworks for Employment and Skills Action (FRESAs). Przygotowania analiz sà poprze-
dzone szerokimi konsultacjami w regionie w celu identyfikacji potrzeb rynku. RDAs konsultujà si´
m.in. z lokalnymi Learning and Skills Councils (LSC)/quangos), które nast´pnie uczestniczà w re-
alizacji za∏o˝eƒ FRESAs.



Struktura bud˝etu zgromadzeƒ kszta∏towa∏a si´ nast´pujàco:
1) dotacje rzàdu centralnego (65–70%),
2) fundusze uzyskane w ramach programów europejskich (20–25%) oraz
3) cz´Êç wp∏ywów z podatków lokalnych.
Zgromadzenia mia∏y dysponowaç ca∏kowità swobodà w alokacji funduszy

przyznanych jako single block grant. W zamian oczekiwano, ˝e zgromadzenia
wspieraç b´dà rzàd w realizacji 6–10 wspólnie uzgodnionych celów. Dodatkowe
fundusze mia∏y byç udost´pniane pod warunkiem uprzedniej realizacji uzgodnionych
zadaƒ lub ich rozszerzenia. W ramach kompetencji fakultatywnych zgromadzenia
uprawnione by∏yby do wprowadzenia i podwy˝szenia dodatku do jednego z podat-
ków lokalnych (council tax) oraz do zaciàgania po˝yczek na wydatki kapita∏owe,
pod warunkiem mo˝liwoÊci sfinansowania ich z bie˝àcych dochodów bud˝etu.

Ocenia si´, ˝e zgromadzenia mia∏yby wp∏yw na wydatkowanie ok. 12%
funduszy lokowanych obecnie przez rzàd w regionach. W porównaniu z Niemcami,
Hiszpanià, a z krajów pozaeuropejskich – Kanadà, w których wybieralne organy
szczebla regionalnego sà zaanga˝owane w wydatkowanie ok. 40% wydatków pu-
blicznych, kwot tych nie mo˝na uznaç za wysokie.

Przyj´ta forma decentralizacji – powo∏anie zgromadzeƒ w regionach zamiast
parlamentu angielskiego mo˝e budziç uzasadnione wàtpliwoÊci. Parlament Anglii
powinien dysponowaç kompetencjami analogicznymi do parlamentu szkockiego
lub – chocia˝ z racji liczby ludnoÊci – szerszymi. Jego pozycja by∏aby wówczas
konkurencyjna wobec parlamentu westminsterskiego. Ponadto, parlament an-
gielski zdominowa∏aby Partia Konserwatywna. Mo˝na zatem powiedzieç, ˝e de-
wolucja regionalna, w wersji przedstawionej przez rzàd labourzystowski, mia∏a
bardzo zachowawczy charakter.

Odrzucenie w referendum w listopadzie 2004 roku w North East projektu
zgromadzenia regionalnego nie oznacza bynajmniej koƒca polityki decentraliza-
cyjnej rzàdu labourzystowskiego. OczywiÊcie, proces decentralizacji politycznej
zosta∏ skutecznie zahamowany na kilka lat, jednak nic nie wskazuje na to, ˝e
decentralizacja administracyjna i funkcjonalna osiàgn´∏a w Anglii faz´ ostatecz-
nà. Wiele departamentów centralnych od 1997 roku sukcesywnie cedowa∏o upraw-
nienia na struktury regionalne, majàc na wzgl´dzie nie tyle usprawnienie imple-
mentacji swoich polityk na poziomie subcentralnym, ile ich dostosowanie do
specyficznych uwarunkowaƒ w poszczególnych regionach.

Dzia∏ania decentralizacyjne w Anglii – patrzàc z kilkuletniej perspektywy
– mia∏y przewa˝nie charakter rozwiàzaƒ doraênych, wynikajàcych z potrzeb
funkcjonalnych konkretnych departamentów. KoniecznoÊç integrowania dzia∏aƒ
organów centralnych w regionach by∏a g∏ównà przes∏ankà tworzenia ujednolico-
nej struktury zarzàdu w regionach.
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4. Instytucjonalizacja zarzàdu regionalnego

OdpowiedzialnoÊç za prowadzenie polityki regionalnej spoczywa obecnie na trój-
elementowej strukturze organów: Government Offices for the Regions, agencji
rozwoju regionalnego (Regional Development Agencies) oraz izbach regionalnych
(regional chambers).

Government Offices for the Regions (GOs) utworzono w 1994 roku. ∏àczàc
regionalne struktury (regional offices) 3 departamentów: Department of Environ-
ment, Transport and the Regions, Department of Education and Employment,
Department of Trade and Industry. GOs przej´∏y te˝ funkcje z Home Office11.
W celu koordynacji dzia∏aƒ siatki GOs operujàcych w regionach w 2000 roku, po-
wo∏ano Regional Co-ordination Unit (RCU) jako funkcjonalnà nadbudow´ (cor-
porate centre)12. GOs sà administrowane i finansowane przez macierzyste depar-
tamenty, które delegujà swoich przedstawicieli do rad zarzàdzajàcych.

GOs realizujà polityk´ rzàdowà na szczeblu regionalnym, i. e. odpowiadajà
za alokacj´ Êrodków finansowych z programów wdra˝anych w regionach przez
ich sponsoring departments. Wspó∏pracujà przy tym z w∏adzami lokalnymi i or-
ganizacjami niepublicznymi. Reprezentujà swoje macierzyste departamenty w re-
gionie i regiony w departamentach.

Agencje rozwoju regionalnego (RDAs) powo∏ano na mocy Regional Deve-
lopment Agencies Act 1998. Cele statutowe agencji zdefiniowano w art. 4 ustawy
jako dzia∏anie na rzecz rozwoju gospodarczego i regeneracji regionu, wspomaga-
nie efektywnoÊci jednostek gospodarczych, popieranie inwestycji i konkurencyj-
noÊci, promocj´ zatrudnienia, podnoszenie poziomu kwalifikacji odpowiadajàcych
potrzebom miejscowego rynku pracy, przyczynianie si´ do osiàgni´cia zrównowa-
˝onego rozwoju. Realizujàc cele statutowe, agencja opracowuje strategi´ rozwoju
regionalnego13 (kompetencja obligatoryjna, art. 7), mo˝e równie˝ podjàç – za zgo-
dà sekretarza stanu – dzia∏ania bezpoÊrednie: udzieliç wsparcia finansowego,
rozporzàdzaç gruntami, powo∏aç osob´ prawnà, nabyç udzia∏y lub akcje osoby
prawnej (kompetencje fakultatywne). Art. 6 wprowadza mo˝liwoÊç delegacji funk-
cji przez ministra Korony na rzecz agencji – za wyjàtkiem instrumentów o cha-
rakterze legislacyjnym. Zarzàd agencji (8–15 osób) powo∏uje sekretarz stanu14 –
wymaga si´, ˝eby osoby te mia∏y doÊwiadczenie w kwestiach zwiàzanych z funk-
cjami agencji, przy czym 1/3 zarzàdu stanowià reprezentanci w∏adz lokalnych.
Finanse agencji regulowane sà dyskrecjonalnie przez sekretarza stanu.
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11 Wilson, Game, op. cit., s. 170, www.odpm.gov.uk/, www.rcu.gov.uk/.
12 RCU i GOs wchodzà w sk∏ad Office of the Deputy Prime Minister (centralnego departamentu).
13 Zakres formu∏owanej strategii obejmuje te˝ programy dotowane w ramach funduszy strukturalnych.
14 Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions.



Izby regionalne powo∏uje sekretarz stanu zgodnie z zaleceniami RDAs, art. 8
u. 1 Regional Development Agencies Act 1998, jako forum konsultacji radnych
samorzàdu lokalnego, przedstawicieli przedsi´biorców, zwiàzków zawodowych,
organizacji kulturalnych, edukacyjnych i ekologicznych. Opiniujà one strategie
ekonomiczne przygotowane przez RDAs – ze strony RDAs statutowy obowiàzek
konsultacji z izbà regionalnà powo∏anà w regionie, w którym agencja operuje.

Performance and Innovation Unit (PIU), w raporcie z 2000 roku Reaching
Out: the role of central government at regional and local level, zapowiada∏ wzmoc-
nienie rzàdowych struktur w regionie przez delegacj´ kolejnych uprawnieƒ i do-
finansowanie oraz usprawnienie koordynacji ich dzia∏aƒ. W 2000 roku wyraênie
wzros∏y fundusze RDAs. Od kwietnia 2002 roku przyznawane sà im dodatkowe
Êrodki (wzrost o 15%), dysponujà te˝ wi´kszà swobodà w ich lokowaniu. W ko-
lejnych latach bud˝ety RDAs sukcesywnie ros∏y, by w okresie 2005–2006 osià-
gnàç ∏àcznie 2 mld £, czyli 23-procentowy wzrost w stosunku do lat 2002–2003.
Równolegle nast´puje rozszerzenie funkcji nadzorczych i kontrolnych izb regio-
nalnych, wykonywanych w stosunku do RDAs. Proponowane sà równie˝ zmiany
dotyczàce sposobu finansowania izb. Obecnie finansuje je samorzàd lokalny, w przy-
sz∏oÊci majà byç dotowane bezpoÊrednio z bud˝etu.

Ze wzgl´du na wieloÊç strategii opracowywanych przez ró˝ne organy i in-
stytucje funkcjonujàce na poziomie regionalnym i subregionalnym, konieczna
staje si´ weryfikacja za∏o˝eƒ poszczególnych projektów, ich harmonizacja w cza-
sie, jak równie˝ koordynacja dzia∏aƒ wdra˝ajàcych. Integracja strategii regional-
nych (tzw. joining up) nale˝y do kompetencji wspó∏pracujàcych ze sobà równie˝
w tym zakresie izb regionalnych i GOs.

Zadania, jakie postawiono przed RDAs, nie mogà byç efektywnie realizo-
wane przy u˝yciu Êrodków pozostajàcych w ich dyspozycji. Delegowanie odpowie-
dzialnoÊci za rozwój gospodarczy regionów, bez przekazania w∏adzy politycznej
i kontroli nad zasobami, wskazuje, ˝e rzàd nadal determinuje kierunki „regene-
racji” regionów, a priorytety regionalne sà zarazem priorytetami Downing Stre-
et. Stàd te˝ realizacja strategii regionalnej b´dzie uzale˝niona od stopnia jej
zbie˝noÊci z celami definiowanymi przez rzàd, który zachowuje instrumenty fi-
nansowej kontroli nad poczynaniami RDAs i GOs.

Cechy projektowania regionalnego w Anglii:
• opracowywanie przez ró˝norodne podmioty operujàce w regionie – obli-

gatoryjnie lub fakultatywnie – w∏asnych strategii rozwoju regionalnego,
które z za∏o˝enia nie majàc mechanizmów implementacyjnych, spe∏niajà
rol´ informacyjnà dla organów centralnych,

• anga˝owanie w procesy formu∏owania strategii szerokiego grona tzw.
partnerów gospodarczych i spo∏ecznych przez fora konsultacyjne, jakie sta-
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nowià regional chambers, co poÊrednio legitymizuje proces ustalania stra-
tegii regionalnych,

• funkcje nadzoru i kontroli, jakie wykonujà w stosunku do RDAs regional
chambers, stanowià o publicznej odpowiedzialnoÊci agencji.

5. Podsumowanie

Analizujàc powy˝sze dane, trzeba przyjàç, ˝e wprowadzanie rozwiàzaƒ dewolu-
cyjnych w Anglii zawsze b´dzie trudniejsze ni˝ w innych cz´Êciach Zjednoczone-
go Królestwa, ze wzgl´du na brak to˝samoÊci regionalnych, co przek∏ada si´ na
brak wyraênego, powszechnego poparcia dla powo∏ania jednego podmiotu reali-
zujàcego polityk´ rozwoju na szczeblu regionu.

Funkcje parlamentu angielskiego pe∏ni∏ zawsze Parlament Westminsterski,
tote˝ koncepcja ustanowienia wybieralnych zgromadzeƒ w regionach nie wywo∏a
rezonansu, bowiem nie ma przes∏anek natury politycznej ich powo∏ania. Zara-
zem przes∏anki natury ekonomicznej wydajà si´ byç niewystarczajàce, ze wzgl´du
na wàsko zakreÊlony zakres kompetencji nadal planowanych zgromadzeƒ regio-
nalnych – nie wniosà one ˝adnej wartoÊci dodanej, która mog∏aby uzasadniç
koszty ich wprowadzenia.

Opcjà dla projektu zgromadzenia regionalnego z komitetem wykonawczym
mo˝e staç si´ wprowadzenie tzw. city-regions wokó∏ g∏ównych miast Anglii. Miej-
skie w∏adze samorzàdowe dysponujà obecnie kompetencjami to˝samymi z zakre-
sem uprawnieƒ typowym dla w∏adz regionalnych, nie sà jednak˝e uprawnione do
pobierania podatków w wysokoÊci odpowiedniej do realizacji szeroko zakrojonych
strategii rozwoju. Przyk∏ad Londynu wskazuje, ˝e takie rozwiàzanie mo˝e byç
bardziej efektywne ni˝ obecne czy proponowane struktury, gdy˝ to w∏aÊnie mia-
sta w Anglii stanowià g∏ówne oÊrodki rozwoju gospodarczego.

6. Bibliografia

1. Barkham P., Nightmare on Downing Street, „The Guardian”, 9 April 1999.
2. Batley R., Stoker G., ed., Local Government in Europe. Trends and Develop-

ments, Basingstoke: Macmillan 1991.
3. Bogdanor V., Devolution: decentralisation or disintegration?, „Political Quar-

terly”, 1999, No. 70.
4. Bogdanor V., Devolution in the United Kingdom, Oxford: Oxford University

Press 2001.

178 Izabela Kuligowska



5. Bogdanor V., Whitehall falls prey to the time and motion men, „The Times”,
12 Sept. 2000.

6. Driver S., Martell L., Blair’s Britain, Cambridge: Polity Press 2002.
7. Grahame A., Regional Development Agencies (RDAs), London: House of Com-

mon Library Research Paper, No 02/50, 2002.
8. Gray C., Government Beyond the Centre. Sub-National Politics in Britain,

Basingstoke: Macmillan 1994.
9. Hetherington P., Assemblies all round, „The Guardian”, 26 July 2000.

10. Hetherington P., Chancellor backs English devolution, „The Guardian”, 30 Jan.
2001.

11. Hetherington P., Divide and rule, „The Guardian”, 31 Jan. 2001.
12. Hetherington P., Minister offers English devolution referendums hint, „The

Guardian”, 18 Jan. 2001.
13. Hetherington P., White M., Ministers rebel over English assemblies, „The

Guardian”, 26 May 2000.
14. Kemp A., Bell A., Labour fears for state of Union, „The Observer”, 14 Nov.

1999.
15. Kemp A., Regions to be cheerful?, „The Observer”, 25 Feb. 2001.
16. Walker D., Soaking the English, „The Guardian”, 19 April 1999.
17. Wilson D., Game Ch., Local Government in the United Kingdom, Basingstoke:

Palgrave–Macmillan 2002.
18. Your Region, Your Choice: Revitalising English Regions, ODPM, 9.05.2002.

Ocena projektów rozwoju regionalnego w Anglii    179



Anna Królik
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Wp∏yw szko∏y wy˝szej na rozwój miasta
na przyk∏adzie Akademii Podlaskiej w Siedlcach

1. Wprowadzenie

Proces transformacji ustrojowej zainicjowany w 1989 roku dotyczy wszystkich sfer
funkcjonowania spo∏eczeƒstwa: ekonomicznej, politycznej, edukacyjnej, ˝ycia co-
dziennego i psychologicznej. Na p∏aszczyênie edukacyjnej rozpoczà∏ si´ burzliwy
rozwój szkolnictwa wy˝szego paƒstwowego, ale równie˝ prywatnego. Historyczne,
uznane oÊrodki akademickie rozszerzy∏y zakres swojej dzia∏alnoÊci, wzbogaci∏y
ofert´ o najnowsze kierunki kszta∏cenia, odpowiadajàce zmieniajàcej si´ rzeczy-
wistoÊci. Powsta∏y zupe∏nie nowe uczelnie niepaƒstwowe, dynamicznie si´ rozwi-
jajàce, konkurujàce z wy˝ej wymienionymi, dopiero otwieranymi wydzia∏ami
i kszta∏càce studentów w profilowanych kierunkach dostosowanych do zmienia-
jàcego si´ rynku pracy. Rozwój uczelni wy˝szych przyczyni∏ si´ do znacznego wzro-
stu liczby osób studiujàcych, zwi´kszenia dost´pnoÊci do wiedzy wszystkich warstw
spo∏ecznych. Wzros∏a pozycja wykszta∏cenia w ogólnym systemie wartoÊci. Efekty
badaƒ naukowych, prowadzonych przez uczelnie, zacz´to propagowaç w innych
krajach i regionach, gdzie zosta∏y masowo wykorzystane, Êwiadczàc o istotnych
relacjach mi´dzy wiedzà i gospodarkà. Rozwój uczelni wy˝szych nie ominà∏ rów-
nie˝ oÊrodków mniejszych, o charakterze regionalnym, takich jak Wy˝sza Szko∏a
Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, przemianowana w 1999 roku na Akademi´
Podlaskà.

Celem niniejszego artyku∏u jest ukazanie roli, znaczenia i wp∏ywu tej uczelni
na rozwój miasta Siedlce, perspektyw rozwoju i korzyÊci wynikajàcych z jej dzia-
∏alnoÊci.

2. Wspó∏czesne mechanizmy rozwoju

Gospodarka XXI wieku zaczyna w coraz wi´kszym stopniu opieraç si´ na wie-
dzy. Kraje, w których poziom wiedzy jest wyraênie wy˝szy ni˝ w innych i które
potrafià wykorzystaç najnowsze wynalazki, uzyskujà niekwestionowanà przewa-
g´ i ich rozwój gospodarczy jest szybszy. Wiedza przek∏ada si´ na innowacje, któ-
re decydujà o konkurencyjnoÊci kraju lub regionu. Innowacje sà skorelowane z wie-



dzà jako ich pierwotnym przyczynkiem. Nie ma jednej, ogólnie przyj´tej defini-
cji wiedzy, jednak˝e najbardziej powszechne jest rozró˝nienie tego poj´cia w sze-
rokim oraz w w´˝szym znaczeniu. W szerokim znaczeniu wiedz´ uznaje si´ za
wszelki zbiór informacji, poglàdów, wierzeƒ, którym przypisuje si´ wartoÊci po-
znawcze i praktyczne1. Natomiast w uj´ciu w´˝szym wiedza to ogó∏ wiarygod-
nych informacji o rzeczywistoÊci wraz z umiej´tnoÊcià ich wykorzystania2.

W gospodarce opartej na wiedzy o dynamice rozwoju, w tym tak˝e rozwoju
regionalnego, decydujà czynniki odmienne od tych, które obowiàzywa∏y w gospo-
darce przemys∏owej. Nowe uwarunkowania rozwoju mo˝na zamknàç w ramach
trzech silnie wzajemnie oddzia∏ujàcych zjawisk: globalizacji – konkurencji – inno-
wacji3. Gospodarka polska sukcesywnie wpisuje si´ w ten nowy uk∏ad, co niesie
za sobà koniecznoÊç restrukturyzacji wszystkich dziedzin ˝ycia i ponoszenia jej
kosztów. W nowoczesnej gospodarce iloÊciowe kryteria lokalizacji zostajà w znacz-
nej mierze zastàpione jakoÊciowymi. Wzrasta rola i znaczenie regionu, który po-
winien byç atrakcyjny dla inwestorów poprzez: zapewnienie sprawnej i nieza-
wodnej infrastruktury transportowej i komunikacyjnej, w tym o znaczeniu
mi´dzynarodowym, wyposa˝enie w instytucje obs∏ugi biznesu, bogate zaplecze
badawczo-rozwojowe oraz instytucje wspierajàce przenikanie innowacji do proce-
su produkcji, a tak˝e transfer technologii. Atrakcyjny region powinien charakte-
ryzowaç si´ ró˝norodnym, elastycznym poziomem kwalifikacji pracowników, po-
zwalajàcym na zmienianie profilu pracy, dobrymi warunkami ˝ycia – zapewniajàc
bezpieczeƒstwo, mo˝liwoÊç wypoczynku, edukacj´, co sk∏ania∏oby kadry o naj-
wy˝szych kwalifikacjach do zamieszkania w danej okolicy4.

W∏adza publiczna, w∏adze i reprezentanci regionu powinni staraç si´, by
instytucje akademickie i badawcze mia∏y dobre warunki dzia∏ania. Rolà w∏adzy
publicznej jest tak˝e u∏atwianie kontaktów mi´dzy sferà przedsi´biorczoÊci – szcze-
gólnie ma∏ymi i Êrednimi firmami, które nie sà w stanie prowadziç w∏asnych ba-
daƒ – a instytucjami naukowo-badawczymi. Szczególnà formà wspomagania przed-
si´biorstw powinny byç regionalne oÊrodki transferu technologii, których tworzenie
mo˝e byç inicjowane i wspomagane przez w∏adze regionalne, nawet bez wspar-
cia ze strony rzàdowej5. W gospodarce wiedzoch∏onnej najcenniejszym czynni-
kiem wytwórczym jest pracownik o najwy˝szych kwalifikacjach, tj. menad˝er, fi-

Wp∏yw szko∏y wy˝szej na rozwój miasta...    181

1 Nowa Encyklopedia PWN, Warszawa 2002, s. 733.
2 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2002, s. 406.
3 G. Gorzelak, Polskie regiony w procesie integracji europejskiej, „Studia Regionalne i Lokalne”,

Nr 2-3/2002, Scholar, Warszawa 2002, s. 63.
4 Ibidem, s. 63–64.
5 G. Gorzelak, B. Ja∏owiecki, KonkurencyjnoÊç regionów, „Studia Regionalne i Lokalne”, Nr 1/2000,

Scholar, Warszawa 2000, s. 24.



nansista, wynalazca, projektant, artysta i wykszta∏cenie takich osób jest zada-
niem uczelni wy˝szych6.

W gospodarkach wysoko rozwini´tych wi´kszoÊç przedsi´biorstw, zaawan-
sowanej technologii lokalizuje si´ wewnàtrz stref uniwersyteckich, poniewa˝ u∏a-
twia to zatrudnienie pracowników naukowych oraz wymian´ informacji mi´dzy
laboratoriami przedsi´biorstw i uniwersytetów, a tak˝e powo∏ywanie wspólnych
jednostek badawczych. Równie˝ inne przedsi´biorstwa ch´tnie korzystajà z obec-
noÊci uniwersytetów i placówek badawczych7.

W Polsce wp∏yw uczelni wy˝szych na rozwój regionalny i lokalny jest zró˝-
nicowany, w zale˝noÊci od potencja∏u uczelni i mo˝liwoÊci wykorzystania jej na-
ukowych zdobyczy w regionie. Mo˝na przyjàç, i˝ konkurencyjnoÊç poszczegól-
nych uk∏adów regionalnych i lokalnych w naszym kraju zale˝y w du˝ej mierze
od nich samych. Zadaniem paƒstwa jest dbanie o rozwój ca∏ej gospodarki i wspie-
ranie jej konkurencyjnoÊci w uk∏adzie globalnym. Natomiast o rozwój poszcze-
gólnych regionów i uk∏adów lokalnych powinny zadbaç w∏adze samorzàdowe od-
powiedniego szczebla, uwzgl´dniajàc potencja∏ uczelni wy˝szych znajdujàcych si´
na danym terenie, starajàc si´ go optymalnie wykorzystaç, a niekiedy tworzyç
pomost pomi´dzy sferà nauki i podmiotami wykorzystujàcymi jej owoce8.

3. Uczelnie w rozwoju regionalnym i lokalnym

Szko∏y wy˝sze sà szczególnym rodzajem podmiotów, funkcjonujàcych w ramach
lokalnych uk∏adów instytucjonalnych. Ich zasadnicza rola polega na szeroko po-
j´tym kszta∏ceniu, prowadzeniu niezale˝nej dzia∏alnoÊci naukowej oraz opinio-
twórczej, funkcjonowaniu jako regionalne centrum kulturotwórcze, a tak˝e roz-
wój jednostek terytorialnych na obszarze, na którym si´ znajdujà9. W ostatnich
latach rola tych oÊrodków ulega ogromnej transformacji. Powstajà nowe typy szkó∏
– prywatne, zawodowe. Problemami sà jednak zachowawczoÊç, autonomia i kon-
serwatyzm uczelni, które to przez dziesiàtki lat stanowi∏y o ich presti˝u i zna-
czeniu, a w chwili obecnej – w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i dobie
konkurencyjnoÊci – sà balastem hamujàcym ich rozwój. W nowych regu∏ach spo-
∏eczno-gospodarczych i wyzwaniach cywilizacyjnych muszà staç si´ podmiotami
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aktywnymi w ˝yciu gospodarczym, wspó∏pracujàcymi z otoczeniem w zakresie
wywierania wp∏ywu na tempo rozwoju przedsi´biorczoÊci.

Funkcjà podstawowà uczelni jest kszta∏cenie studentów, którzy b´dà w przy-
sz∏oÊci pracownikami i pracodawcami. Istotà kszta∏cenia w obecnym czasie jest
koniecznoÊç ∏àczenia wiedzy z umiej´tnoÊciami zawodowymi i to takimi, na ja-
kie jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Wiedza przekazywana w ten
oto sposób powinna byç aktualna i powiàzana z praktycznymi mo˝liwoÊciami jej
wykorzystania, a proces kszta∏cenia powinien mieç wspó∏czeÊnie cechy kszta∏ce-
nia ustawicznego, realizowanego przez ca∏e ˝ycie. Zatem rolà szkó∏ wy˝szych jest
zmiana dotychczasowej struktury zatrudnienia w gospodarce. JeÊli nie istnia∏y-
by takie oÊrodki, to m∏odzie˝ by∏aby pozbawiona mo˝liwoÊci edukacji i zasili∏aby
szeregi bezrobotnych bàdê zatrudnionych w przestarza∏ych i schy∏kowych ga∏´-
ziach gospodarki, takich jak rolnictwo, przemys∏ ci´˝ki czy tradycyjne us∏ugi.
Z pewnoÊcià nie znalaz∏aby swojego miejsca w nowych us∏ugach, gdzie podsta-
wami sà kreatywnoÊç i umiej´tnoÊç wykorzystania wiedzy w procesie generowa-
nia innowacji.

Uczelnie w lokalnych uk∏adach sà inicjatorami i prekursorami podejmowa-
nia zadaƒ o innowacyjnym charakterze. Jest to wynikiem posiadanych zasobów
wiedzy i informacji, jakie majà w swej dyspozycji, ale równie˝ umiej´tnoÊci i do-
Êwiadczenia zatrudnionej i wspó∏pracujàcej kadry. W zakresie tej roli szko∏y wy˝-
sze prowadzà badania naukowe, realizujà z podmiotami lokalnymi przedsi´wzi´-
cia badawczo-rozwojowe, podejmujà wspó∏prac´ mi´dzynarodowà, a tak˝e organizujà
konferencje czy te˝ szkolenia. Efekty powy˝szych dzia∏aƒ uwidaczniajà si´ w po-
staci wzrostu efektywnoÊci funkcjonowania wspó∏pracujàcych podmiotów gospo-
darczych, wzrostu konkurencyjnoÊci tych˝e podmiotów poprzez wprowadzanie
wspólnie wypracowanych innowacji oraz wzrostu kwalifikacji i ÊwiadomoÊci eko-
nomicznej kadry poddawanej szkoleniom czy te˝ uczestniczàcej w konferencjach10.

Uczelnia i jej spo∏ecznoÊç akademicka o˝ywia lokalne ˝ycie kulturalne. Ge-
neruje zaawansowane potrzeby kulturowe i wzbudza tym samym popyt na ryn-
ku us∏ug, które mogà je zaspokoiç, ale równie˝ tworzy poda˝ w∏asnych ofert kul-
turowych. Przyk∏adami mogà tu byç biblioteki uczelniane – s∏u˝àce tak˝e
mieszkaƒcom miasta, organizacja wystaw i spotkaƒ autorskich, dzia∏alnoÊç chóru
akademickiego, kabaretów, sekcji sportowych, organizowanie zawodów mi´dzy-
uczelnianych, Juwenalia, jak równie˝ wolno dost´pne wyk∏ady i imprezy okolicz-
noÊciowe.
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Szko∏y wy˝sze odgrywajà znaczàcà rol´ w rozwoju jednostek terytorial-
nych, w których istniejà. W tej roli sà przede wszystkim miejscem pracy, a to
w warunkach wysokiego regionalnego bezrobocia pozwala sàdziç, i˝ praca na rzecz
uczelni stanowi êród∏o dochodu dla konkretnej liczby rodzin. W ten sposób szko-
∏a wy˝sza wp∏ywa na wielkoÊç popytu na rynku lokalnym. Uczelnia równie˝ in-
westuje, choçby w remonty swoich siedzib czy te˝ w rozwój informatyczny i tech-
nologiczny. Tym samym o˝ywia aktywnoÊç gospodarczà podmiotów lokalnego
uk∏adu gospodarczego. Funkcjonowanie uczelni umo˝liwia ponadto rozwój pod-
miotów symbiotycznych, które istniejà dlatego, ˝e dzia∏a szko∏a wy˝sza. Sà to bary,
sklepy spo˝ywcze, punkty kserograficzne, gastronomiczne czy te˝ kioski RUCH-u.

Wszystkie powy˝sze zwiàzki stawiajà uczelni´ w roli czynnika, który bez-
poÊrednio przyczynia si´ do rozwoju regionu lub wspó∏tworzy warunki umo˝li-
wiajàce taki rozwój. Na tym tle wyrasta spo∏eczne poczucie wa˝noÊci szko∏y wy˝-
szej. Tak˝e dla samej uczelni zwiàzki te sà bardzo korzystne i dostarczajà mo˝liwoÊci
wzbogacania procesów pedagogicznych, bowiem rozszerzajà p∏aszczyzny aktyw-
noÊci pracowników i studentów, intensyfikujà bezpoÊrednie powiàzania z praktykà,
dajàce mo˝liwoÊci wykorzystania badaƒ i dorobku naukowego czy te˝ sprzyjajà
udzia∏owi przedsi´biorstw w tworzeniu materialno-technicznych warunków funk-
cjonowania szko∏y wy˝szej. Wynika z tego, ˝e funkcje regionalne mogà byç czyn-
nikiem rozwoju danego obszaru i realizujàcej je szko∏y wy˝szej. Mo˝e to nastà-
piç pod warunkiem, ˝e w∏adze regionalne traktowaç b´dà uczelnie jako podmiot
przemian i uwzgl´dniaç rozwój nauki w swoich strategicznych celach11.

4. Siedlce na tle regionu i kraju

Dzisiejsze Siedlce to miasto na prawach powiatu, tzw. grodzkiego i siedziba w∏adz
powiatu ziemskiego. Powierzchnia miasta wynosi 3 187 ha, w tym m.in. grunty
zabudowane i zurbanizowane – 1 545 ha, u˝ytki rolne 1382 ha, tereny zalesio-
ne i zadrzewione – 192 ha. Miasto liczy ponad 76 000 mieszkaƒców, a ich licz-
ba stopniowo si´ zwi´ksza. Siedlce sà wa˝nym w´z∏em komunikacyjnym; przez
miasto przechodzà g∏ówne szlaki komunikacyjne, b´dàce jednoczeÊnie trasami mi´-
dzynarodowymi, tj. droga E-30 Âwiecko–Terespol i linia kolejowa Berlin–Mo-
skwa. Projektowany jest te˝ zjazd z planowanej autostrady A-2. Odleg∏oÊç dro-
gowa z Siedlec do Warszawy wynosi 96 km, do Lublina 121 km, do Bia∏egostoku
156 km. W sk∏ad powiatu siedleckiego wchodzà nast´pujàce gminy: Domanice,
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Korczew, Kotuƒ, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Su-
cho˝ebry, WiÊniew, Wodynie i Zbuczyn Poduchowny12.

W 1999 roku w mieÊcie by∏o oko∏o 7500 podmiotów gospodarczych – oko∏o
90 na 1000 mieszkaƒców, a wi´c tyle, ile w P∏ocku, Ostro∏´ce i Ciechanowie. Ju˝
w 2003 roku liczba podmiotów gospodarczych wzros∏a do 8 45213. Funkcjonujà
tutaj du˝e zak∏ady pracy, takie jak drobiarski Drosed S.A. i budowlany Mosto-
stal S.A., dzia∏a tak˝e kilkadziesiàt spó∏ek z kapita∏em zagranicznym, w tym
w bran˝y motoryzacyjnej – Schell, paszowej – Cargill i spo˝ywczej – np. Polmos
S.A. Miasto jest siedzibà Akademii Podlaskiej, która skupia ponad 150 samo-
dzielnych pracowników akademickich i prowadzi wyk∏ady dla ponad 13 000 studen-
tów14. Dzia∏a tu tak˝e prywatna Wy˝sza Szko∏a Finansów i Zarzàdzania, która
skupia oko∏o 2000 studentów. Razem te dwie uczelnie tworzà rzesz´ oko∏o 15 000
studentów, co stanowi 20% mieszkaƒców. Âwiadczy to o du˝ej sile oÊrodka zw∏aszcza,
gdy porówna si´ go z Lublinem czy Bia∏ystokiem. W Lublinie jest 10 uczelni,
w których studiuje 77 000 osób, co stanowi 22% mieszkaƒców. Natomiast 15 uczel-
ni bia∏ostockich skupia 42 500 studentów, co stanowi 15% mieszkaƒców15.

Siedlce sà jednym z wi´kszych miast obecnego województwa mazowieckie-
go, oddalonym o prawie 100 km od stolicy kraju – jedynej polskiej aglomeracji,
która przejawia cechy metropolii. Województwo to jest jednoczeÊnie regionem o naj-
wi´kszych ró˝nicach w poziomie rozwoju pomi´dzy jego poszczególnymi cz´Êcia-
mi. Znacznà cz´Êç regionu zajmujà obszary zaliczane do najubo˝szych w kraju,
o najbardziej ograniczonych szansach rozwoju w konkurencyjnej, otwartej gospo-
darce opartej na wiedzy16.

Miasto wraz ze swoim subregionem, chocia˝ nale˝àce do regionu mazo-
wieckiego, pod wieloma wzgl´dami posiada cechy charakterystyczne dla regionu
lubelskiego i podlaskiego. Korzystnymi atrybutami tych ostatnich sà niewàtpli-
wie: potencja∏ akademicki uczelni, nadgraniczne po∏o˝enie, czyste Êrodowisko na-
turalne i walory turystyczne. Cechami niekorzystnymi sà: peryferyjne po∏o˝enie,
s∏abo rozwini´ta infrastruktura i niskie wykszta∏cenie mieszkaƒców17.

W ogólnej konfiguracji Siedlce wraz z okolicznymi terenami odpowiadajà
raczej cywilizacyjnie zacofanym obszarom tzw. Polski „B”, rozciàgajàcej si´ na
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wschód od linii Wis∏y, zapóênionej w stosunku do regionów zachodnich, niedoin-
westowanej i wymagajàcej olbrzymich nak∏adów finansowych.

5. Wp∏yw Akademii Podlaskiej na rozwój miasta

Ka˝da uczelnia, zarówno ta znajdujàca si´ w du˝ych miastach, z du˝ymi trady-
cjami historycznymi, o ugruntowanej pozycji i renomie, jak równie˝ uczelnia
znajdujàca si´ w mniejszym oÊrodku ma wp∏yw na rozwój lokalny i regionalny.
Wp∏yw ten jest realizowany na wielu p∏aszczyznach, a oddzia∏ywanie nast´puje
w sferach:

• gospodarczej,
• kszta∏cenia i tworzenia kadr dla lokalnej gospodarki,
• naukowej i opiniotwórczej,
• kulturowej.
Sfery te wzajemnie si´ przenikajà i uzupe∏niajà. Niewàtpliwie naczelnà funk-

cjà uczelni jest prowadzenie procesu ogólnego wykszta∏cenia, kszta∏towania pew-
nych umiej´tnoÊci i zachowaƒ niezb´dnych we wspó∏czesnej gospodarce i ˝yciu
codziennym. Pozosta∏e sfery oddzia∏ywania uczelni, takie jak: naukowa i opinio-
twórcza czy kulturowa majà wi´ksze znaczenie jako czynniki miastotwórcze i sprzy-
jajàce ogólnemu podniesieniu rozwoju standardów ˝ycia.

Akademia Podlaska jest uczelnià o wieloletnich tradycjach. Zosta∏a utworzo-
na w 1969 roku. Obecnie kszta∏ci si´ w niej 13 500 studentów na czterech Wydzia-
∏ach: Nauk Âcis∏ych, Zarzàdzania, Humanistycznym oraz Rolniczym. Ofert´ edu-
kacyjnà tworzy 13 kierunków studiów, w tym 10 magisterskich i ponad 40 ró˝nych
specjalnoÊci. Na studiach dziennych w roku akademickim 2003/2004 pozostawa∏o
7350 osób, co stanowi∏o 54% wszystkich studentów. Natomiast na studiach odp∏at-
nych studiowa∏o 6150 osób, stanowiàc 46% studentów. Proporcje te uleg∏y popra-
wie od roku akademickiego 2000/2001, kiedy to studentów p∏acàcych by∏o 52,5%,
a dziennych 47,5%18. Przez nast´pne trzy lata nast´powa∏ systematyczny wzrost
liczby studentów Akademii. W 2001 roku by∏o to 9000 osób, w 2002 roku – 11 250
studentów, a w 2003 roku liczba ta si´gn´∏a 13 500 osób. W kolejnym roku aka-
demickim studia rozpocz´∏o 3500 nowych studentów. Âwiadczy to o rozwoju uczelni
i zainteresowaniu kandydatów. Wi´kszoÊç studentów pochodzi z terenów dawnego
województwa siedleckiego i województw oÊciennych. Wed∏ug szacunków w∏adz Aka-
demii stanowià oni 66% spo∏ecznoÊci akademickiej. Obszar oddzia∏ywania uczelni
obejmuje takie miejscowoÊci, jak W∏odawa, Terespol od strony wschodniej, Pu∏awy
i Garwolin od po∏udnia, Warszawa na zachodzie oraz Ostrów Mazowiecka od stro-

186 Anna Królik

18 Obliczenia w∏asne na podstawie danych Dzia∏u Organizacji Rozwoju Akademii Podlaskiej.



ny pó∏nocnej. Pozosta∏a cz´Êç studentów pochodzi niemal z ca∏ej Polski. Szczegól-
nie jest tak w przypadku osób niepe∏nosprawnych, które przyje˝d˝ajà tutaj studio-
waç z Suwa∏k, Krakowa, Wroc∏awia, Olsztyna. Dosyç liczna jest równie˝ grupa stu-
dentów polskiego pochodzenia z Litwy, Ukrainy i Bia∏orusi. Jak widaç, nie mo˝na
zatem Akademii okreÊliç mianem uczelni lokalnej i podrz´dnej.

W roku akademickim 2003/2004 na uczelni by∏o zatrudnionych 1059 osób,
z czego 628 nauczycieli akademickich, w tym 71 profesorów tytularnych, 88 pro-
fesorów Akademii Podlaskiej, ponad 200 adiunktów i starszych wyk∏adowców,
ponad 170 asystentów oraz oko∏o 100 wyk∏adowców i lektorów. W ciàgu ostatniego
roku akademickiego przyby∏o 24 adiunktów, 5 doktorów habilitowanych i 5 osób
z tytu∏em naukowym profesora. Kadra uczelni pochodzi ze znamienitych oÊrod-
ków naukowych, takich jak: PAN, Szko∏a G∏ówna Handlowa, Akademia Obrony
Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Warszawski, Politech-
nika Warszawska, Uniwersytet Bia∏oruski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wy˝-
sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania im. Leona Koêmiƒskiego w Warsza-
wie, Wy˝sza Szko∏a Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie. Taki stan kadry
jest zadowalajàcy, zw∏aszcza jeÊli weêmiemy pod uwag´ wysokoÊç wynagrodzeƒ.
Profesor zwyczajny otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokoÊci od oko∏o
3600 z∏ (Wydzia∏ Zarzàdzania) do oko∏o 4200 z∏ brutto (pozosta∏e wydzia∏y). Na-
tomiast stawka wynagrodzenia za godzin´ ponad pensum wynosi oko∏o 40 z∏.
Nie sà to wysokie kwoty, ale mimo to stan i jakoÊç kadry naukowej systematycz-
nie si´ zwi´kszajà.

O randze uczelni akademickiej w du˝ym stopniu decydujà prowadzone ba-
dania naukowe. Komitet Badaƒ Naukowych dokona∏ podzia∏u badaƒ na w∏asne,
statutowe oraz projekty badawcze, tzw. granty. Ârodki finansowe przyznawane sà
wed∏ug kategorii zaszeregowania danego wydzia∏u. Komitet Badaƒ Naukowych
nada∏ Wydzia∏owi Nauk Âcis∏ych i Wydzia∏owi Rolniczemu kategori´ B, a Wydzia-
∏owi Humanistycznemu kategori´ C w przyznawaniu Êrodków finansowych na
projekty badawcze. W∏adze Wydzia∏u Zarzàdzania czynià starania o nadanie ka-
tegorii zaszeregowania przez KBN. Obecnie jest realizowanych 129 tematów sta-
tutowych, 242 tematy w∏asne, 16 grantów i jeden temat badawczy na zlecenie
podmiotu gospodarczego. Do najwa˝niejszych nale˝à projekty badawcze finanso-
wane z dotacji KBN-u. Niestety, tych jest realizowanych stosunkowo ma∏o. Wy-
niki badaƒ publikowane sà w czasopismach polskich i zagranicznych, cz´sto mo-
nitorowanych przez „Cambridge Abstracts” i „Scince Citation Index”. W latach
1998–2002 uczelnia na wszystkie typy badaƒ wyda∏a ∏àcznie 8 584 500 z∏. W zwiàz-
ku z prowadzonymi badaniami zosta∏y podj´te decyzje o zakupie unikalnej apa-
ratury, takiej jak: aparat do amplikacji DNA, ultrawirówka laboratoryjna, chro-
matograf gazowy, spektrofotometr, analizator do oznaczania azotu czy mikroskopy
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laboratoryjne. WartoÊç aparatury ogó∏em wynosi 561 578 z∏, w tym wartoÊç za-
kupionej aparatury w latach 1998–2002 wynosi 183 285 z∏, a wartoÊç aparatury
unikalnej, zakupionej w tym samym okresie i pozostajàcej na tematach badaw-
czych to 378 293 z∏. Dodatkowo w tych˝e latach zakupiono 448 komputerów,
których wartoÊç zosta∏a okreÊlona na 2 964 890 z∏. Ponadto uczelnia dysponuje
aparaturà zakupionà wczeÊniej, której wartoÊç ksi´gowa wynosi 5 926 442 z∏19.

Jednym z g∏ównych priorytetów uczelni jest rozwijanie wspó∏pracy z za-
granicà. W ramach umów mi´dzyrzàdowych Akademia realizuje wspólne bada-
nia naukowe z oÊrodkami we Francji, Rosji, na Litwie, w Chinach i USA. Reali-
zuje tak˝e wspólny projekt badawczy z Rosjà, w ramach grantu NATO. Uczelnia
ma podpisane umowy o wspó∏pracy mi´dzynarodowej z takimi oÊrodkami nauko-
wymi, jak: Uniwersytet Paƒstwowy w BrzeÊciu, Uniwersytet Janki Kupa∏y w Grod-
nie, Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu, Uniwersytet Rolniczy w Kownie,
Szwedzki Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Polski w Wilnie, Uniwersytet w Poitier,
University of East Anglia (Norwich), Agricultural University (Wageninigen – Ho-
landia), University of Wisconsin-Madison (USA), Instytuto de Productos Natu-
rales y Agrobiologia (Hiszpania), University of Mainz (Niemcy), Rothamsted Expe-
rimental Station (Anglia), Collage University (West Chester – USA), Academy of
Agriculture (Kirow – Rosja). W kraju uczelnia wspó∏pracuje z Polskà Akademià
Nauk, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagielloƒskim, Uniwersyte-
tem Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytetem Bia∏ostockim, MWSHP w ¸owiczu, Wy˝szà Szko∏a
Spo∏eczno-Ekonomicznà w Warszawie, SGGW w Warszawie, Âlàskà Akademià Me-
dycznà w Katowicach, ze wszystkimi uczelniami pedagogicznymi i rolniczymi.

Na uwag´ zas∏uguje równie˝ fakt, i˝ Komisja Europejska przyzna∏a Aka-
demii Podlaskiej Kart´ Erazmusa, uprawniajàcà uczelni´ do udzia∏u w progra-
mie „Socrates/Erasmus” w latach od 2003/2004 do 2006/2007. W zwiàzku z wej-
Êciem Polski do Unii Europejskiej bud˝et programu zostanie znacznie zwi´kszony,
co pozwoli na rozszerzenie wspó∏pracy zagranicznej i zwi´kszenie wymiany licz-
by studentów. Wobec uzyskania Karty Akademia Podlaska podpisa∏a w 2003 roku
umowy bilateralne na wymian´ studentów i wyk∏adowców w ramach tego pro-
gramu z W∏ochami, Francjà, Niemcami, Hiszpanià i Irlandià.

5.1. Uczelnia w rozwoju gospodarczym miasta

Akademia Podlaska pe∏ni dosyç istotnà rol´ w zakresie tworzenia i gospodarcze-
go rozwoju Siedlec. Jest przede wszystkim miejscem pracy. Zatrudnia 1059 osób,
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dzi´ki czemu stanowi najwi´kszy zak∏ad pracy w mieÊcie. Ponad po∏owa pracow-
ników mieszka w Siedlcach lub w subregionie, co pozwala sàdziç, ˝e dla blisko
600 tutejszych rodzin Akademia jest êród∏em dochodu. Mo˝na na tej podstawie
stwierdziç, ˝e Uczelnia w sposób poÊredni warunkuje wielkoÊç popytu na lokal-
nym rynku.

Akademia Podlaska jest równie˝ inwestorem. W rozbudow´ swojej bazy dy-
daktycznej zainwestowa∏a 48 mln z∏. PodkreÊliç nale˝y, ˝e pieniàdze te zosta∏y
wydatkowane w subregionie, gdy˝ rozbudow´ prowadzi∏y przedsi´biorstwa z Sie-
dlec i okolic, a zaopatrzenie w materia∏y gwarantowali lokalni hurtownicy i pro-
ducenci. Dochodzà do tego zakupy materia∏ów biurowych, us∏ug telekomunika-
cyjnych, energetycznych i innych. Uczelnia generuje popyt na okreÊlone dobra,
o˝ywiajàc aktywnoÊç gospodarczà lokalnych przedsi´biorców, a poprzez system
zamówieƒ publicznych wymusza podnoszenie przez nich konkurencyjnoÊci.

Funkcjonowanie Akademii Podlaskiej umo˝liwia rozwój podmiotów sym-
biotycznych, które istniejà tylko dzi´ki temu, ˝e dzia∏a Uczelnia. Do takich pod-
miotów nale˝y 6 punktów gastronomicznych, znajdujàcych si´ na wszystkich wy-
dzia∏ach. Równie˝ punkty ksero sà podmiotami symbiotycznymi – w Akademii
Podlaskiej funkcjonujà 4 takie punkty, które zatrudniajà 8 osób oraz 2 punkty
samoobs∏ugowe, nale˝àce do jednego w∏aÊciciela. W bezpoÊrednim sàsiedztwie, to
jest w promieniu 500 metrów od wydzia∏ów i akademików dzia∏a 15 sklepów spo-
˝ywczych, zatrudniajàcych ponad 100 osób. Funkcjonuje 8 ksi´garni oferujàcych
podr´czniki akademickie. Nale˝y sàdziç, i˝ te podmioty gospodarcze bazujà na
popycie, jaki generujà studenci i dzi´ki temu zatrudnienie znalaz∏o w nich oko∏o
200 osób.

W Siedlcach dzia∏a 5 hoteli i 117 punktów gastronomicznych, w tym 20 re-
stauracji zatrudniajàcych powy˝ej 5 osób. Z obserwacji wynika, ˝e z us∏ug tych
podmiotów równie˝ korzystajà studenci. Tak˝e mieszkaƒcy miasta nieprowadzàcy
przedsi´biorstw uzyskujà korzyÊci z funkcjonowania Uczelni poprzez wynajmo-
wanie studentom stancji. Za stosunkowo niedu˝e kwoty oscylujàce wokó∏ 200 z∏
mo˝na wynajàç pokój „przy rodzinie”. Trudno jest oszacowaç, ile osób wynaj-
muje studentom pokoje, bowiem wi´kszoÊç nie zg∏asza dochodów z tego tytu∏u
w Urz´dzie Skarbowym i dzia∏a w tak zwanej „szarej strefie”, ale mo˝na sàdziç,
˝e ponad tysiàc rodzin w ten sposób uzyskuje korzyÊci finansowe. Studenci two-
rzà ponadto popyt na inne us∏ugi: fryzjerskie, handlowe czy te˝ komunikacyjne.
W Siedlcach dzia∏a 39 fryzjerów, ponad 2000 punktów handlowych, a studenci
korzystajà z us∏ug korporacji taksówkowych i komunikacji miejskiej. Jest to co-
dziennie zauwa˝alne, poniewa˝ budynki Akademii sà rozrzucone w ró˝nych
punktach miasta, dosyç odleg∏ych od siebie. Szczególnie du˝y popyt na us∏ugi
taksówkowe odnotowuje si´ podczas weekendów, kiedy do Siedlec przyje˝d˝ajà
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studenci zaoczni i podyplomowi. Powszechnie wiadomo, ˝e w takie dni ograni-
czona jest iloÊç kursujàcych autobusów komunikacji miejskiej, a to powoduje ko-
rzystanie z taksówek. Cz´sto dochodzi do sytuacji, gdy pod dworcem kolejowym
studenci czekajà w kolejce na taksówk´. Jak widaç, Uczelnia ma wp∏yw na roz-
wój gospodarczy Siedlec i jednostki gospodarcze istniejàce na tym terenie. Trud-
na do oszacowania jest wysokoÊç Êrodków finansowych pozostawianych przez
studentów AP w ciàgu roku w mieÊcie, ale mo˝na do tej sumy zaliczyç kwot´
oko∏o 8 mln z∏ przekazywanà studentom przez w∏adze Uczelni w postaci stypen-
diów, dop∏at do zakwaterowania i zapomóg.

5.2. Wspó∏praca uczelni z w∏adzami lokalnymi

W zakresie wspó∏pracy w∏adz Uczelni z w∏adzami administracji rzàdowej i samo-
rzàdowej, najbardziej owocnie kszta∏tuje si´ wspó∏praca z Prezydentem Siedlec.
Potwierdza to, i˝ samorzàdy powiatowe i gminne przyczyniajà si´ do sukcesu or-
ganizacyjnego poszczególnych uczelni, wspomagajàc je gruntami, budynkami, fi-
nansowo i poprzez wyposa˝enie dydaktyczne. W przypadku w∏adz samorzàdo-
wych Siedlec – przekazano Akademii w formie darowizny, znajdujàcy si´ w centrum
miasta Pa∏ac Ogiƒskich z okolicznym parkiem, 18 hektarów gruntów w grani-
cach miasta pod baz´ doÊwiadczalnà. Toczà si´ rozmowy w sprawie pozyskania
lokali mieszkalnych dla pracowników Uczelni, jednak jak widaç z obserwacji, nie
sà podejmowane obecnie dzia∏ania ze strony miasta w tej kwestii. Przedstawicie-
le w∏adz twierdzà, ˝e miasto nie dysponuje wolnymi lokalami, które mog∏oby
przekazaç Akademii, jak równie˝ Êrodkami na dofinansowanie ich budowy. Pla-
nowana jest wspólna budowa basenu przy ulicy ˚ytniej oraz modernizacja i roz-
budowa hali sportowej, które majà s∏u˝yç tak˝e mieszkaƒcom. Niewàtpliwie war-
ty podkreÊlenia jest wk∏ad samorzàdu w przystosowanie miasta i Uczelni dla
potrzeb osób niepe∏nosprawnych.

W opracowanej „Strategii rozwoju Siedlec do roku 2010”20 na wzór „Stra-
tegii rozwoju Szczecina” czy te˝ „Strategii rozwoju województwa opolskiego” uj´-
to rol´ Akademii Podlaskiej w rozwoju regionalnym. Jednak˝e w strategii tej nie
przedstawiono powstania parków technologicznych i inkubatorów przedsi´bior-
czoÊci, wykorzystujàcych potencja∏ intelektualny oÊrodka akademickiego, majàcy
na celu przyciàgni´cie kapita∏u polskiego i obcego, i ograniczono si´ do has∏owej
wspó∏pracy z oÊrodkami nauki, a tak˝e do pe∏nienia przez Siedlce roli akademic-
kiego oÊrodka subregionalnego. Przedmiotowa Strategia nie przewiduje poza tym
podpisania porozumienia o d∏ugookresowej wspó∏pracy mi´dzy samorzàdem a Uczel-
niami Siedlec, podobnie jak to nastàpi∏o np. w Lublinie. W innych miastach, ta-
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kich jak: Szczecin, Katowice, Olsztyn, Zielona Góra wspó∏praca tamtejszych uni-
wersytetów z w∏adzami samorzàdowymi przynosi daleko wi´ksze korzyÊci. Na
przyk∏ad urz´dy marsza∏kowskie województw Êlàskiego, dolnoÊlàskiego i opol-
skiego wspólnie z uniwersytetami ubiegajà si´ o Êrodki z funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej, a Uniwersytet ¸ódzki wspólnie z Urz´dem Miasta oraz
Wojewódzkim Wydzia∏em Zatrudnienia zrealizowa∏ program szkoleƒ na tematy
zwiàzane z integracjà europejskà. Podobnie UMCS wraz z urz´dem marsza∏kow-
skim i Izbà RzemieÊlniczà Ma∏ej Przedsi´biorczoÊci podejmujà wspó∏prac´ z w∏o-
skà prowincjà Veneto, m.in. w zakresie informacji, komunikacji, importu-ekspor-
tu z zamys∏em utworzenia w Lublinie inkubatora przemys∏owego, stymulujàcego
rozwój regionu oraz polsko-w∏oskiej wspó∏pracy regionalnej21.

Ponadto Zarzàd oÊciennego Województwa Podlaskiego podjà∏ intensywne
starania, zmierzajàce do utworzenia wy˝szych szkó∏ zawodowych w najwi´kszych
miastach regionu: Suwa∏kach i ¸om˝y i stanowi to dzia∏ania os∏onowe wobec
miast, które utraci∏y status wojewódzki.

5.3. Funkcja kszta∏cenia i tworzenia kadr

Najwa˝niejszym celem dzia∏alnoÊci Akademii Podlaskiej wp∏ywajàcej bezpoÊred-
nio na rozwój miasta i subregionu siedleckiego jest dostarczenie wykwalifikowa-
nych kadr dla potrzeb lokalnej gospodarki. Funkcjà podstawowà Uczelni jest kszta∏-
cenie studentów, przysz∏ych pracowników i pracodawców. Akademia Podlaska
znajduje si´ w specyficznym regionie, o tradycjach przede wszystkim rolniczych.
To teren po pierwsze s∏abo zurbanizowany, a po drugie o niskim wskaêniku osób
posiadajàcych wykszta∏cenie wy˝sze. Jest to równie˝ region ludzi ubo˝szych, o czym
Êwiadczà Êrednie zarobki mieszkaƒców. Sà one o 1/3 ni˝sze ni˝ Êrednie w woje-
wództwie mazowieckim. Rozwój kszta∏cenia na poziomie wy˝szym w Siedlcach
umo˝liwia podj´cie studiów osobom z ma∏ych miejscowoÊci i wsi, których zwy-
czajnie nie staç na studia w du˝ych oÊrodkach akademickich. W tych ostatnich
jedynie 2% m∏odzie˝y pochodzi z ma∏ych miasteczek i wsi.

Rolà Akademii Podlaskiej jest zmiana dotychczasowej struktury zatrudnie-
nia w gospodarce, aby m∏odzie˝ nie by∏a pozbawiona mo˝liwoÊci edukacji i nie
zasili∏a szeregów bezrobotnych lub zatrudnionych w przestarza∏ych dzia∏ach go-
spodarki.

Absolwenci Akademii Podlaskiej znajdujà zatrudnienie w charakterze pro-
ducentów ˝ywnoÊci, wykwalifikowanych rolników, pracowników obs∏ugi rolnictwa,
administracji paƒstwowej i samorzàdowej, jako nauczyciele szkó∏ podstawowych
i ponadpodstawowych, pracownicy przedsi´biorstw. W wi´kszoÊci pracujà w mieÊcie
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i w regionie w najwi´kszych zak∏adach, takich jak: „Polmos” S.A., „Cargill” S.A.,
„Shell”, „Mostostal” S.A., „Fenes” S.A., „Drosed” S.A., „¸meat” w ¸ukowie, So-
ko∏owskie Zak∏ady Mi´sne „Soko∏ów” S.A., „Poczta Polska”, „Telekomunikacja
Polska” S.A., a tak˝e prowadzà w∏asne firmy.

Absolwenci sà równie˝ postaciami ˝ycia politycznego. Cz´Êç absolwentów
doje˝d˝a do pracy w stolicy i tam pracuje w przedsi´biorstwach ró˝nych bran˝,
a niektórzy opuszczajà miasto na sta∏e, przenoszàc si´ do du˝ych oÊrodków miej-
skich, gdzie znajdujà prac´ i mo˝liwoÊci rozwoju. Warto dodaç, ˝e wed∏ug ran-
kingu szkó∏ wy˝szych 2004 roku, który przeprowadzi∏ „Newsweek”, wskaênik
zatrudnienia absolwentów Akademii Podlaskiej w najwi´kszych polskich firmach
wynosi 0,95% i sytuuje Uczelni´ na 33 miejscu wÊród 100 najlepszych szkó∏ paƒ-
stwowych. Daleko jej co prawda do uczelni, takich jak: Uniwersytet Warszawski
i SGH, ale jest to optymalna lokata dla szko∏y znajdujàcej si´ w niedu˝ym oÊrod-
ku miejskim wschodniej Polski. Dodam, ˝e z rozmów ze studentami wynika, i˝
przewa˝ajàca wi´kszoÊç, bo oko∏o 3/4 rozmówców planuje po ukoƒczeniu nauki
zostaç w Siedlcach lub wróciç do swojej rodzinnej miejscowoÊci i tu pracowaç.

Absolwenci mogà wiàzaç swoje przysz∏e ˝ycie z Siedlcami, bowiem jest za-
potrzebowanie na wykwalifikowane kadry z wy˝szym wykszta∏ceniem. WÊród
bezrobotnych zarejestrowanych w Siedlcach tylko nieca∏e 5% posiada wykszta∏-
cenie wy˝sze, natomiast a˝ 60% podstawowe i zasadnicze zawodowe. Szansà mo-
˝e byç te˝ podpisane porozumienie pomi´dzy w∏adzami województwa mazowiec-
kiego a szwajcarskà firmà „Staedler” w sprawie powstania w mieÊcie zak∏adu
produkujàcego tramwaje szynowe, które majà zastàpiç dotychczas funkcjonujàce,
przestarza∏e sk∏ady elektryczne PKP. Ju˝ za 1,5 roku zak∏ad ten ma zostaç
otwarty, a zatrudnienie na poczàtek znajdzie 500 osób.

Uczelnia wspó∏pracuje z lokalnymi przedsi´biorcami. Wspó∏praca ta pole-
ga g∏ównie na zapewnieniu mo˝liwoÊci odbycia praktyk zawodowych przez stu-
dentów Akademii w miejscowych zak∏adach pracy. Przedsi´biorcy swojà pomoc
oferujà tak˝e w przypadku, kiedy Akademia Podlaska organizuje krajowe i mi´-
dzynarodowe konferencje naukowe. Ta pomoc polega na zapewnieniu goÊciom
miejsc noclegowych, wy˝ywienia czy te˝ materia∏ów – folderów, map, artyku∏ów
papierniczych. W zamian za to przedsi´biorcy otrzymujà mo˝liwoÊç zareklamo-
wania si´ w trakcie konferencji. Z myÊlà o przedsi´biorcach zosta∏o utworzone
w Uczelni Centrum Rozwoju Przedsi´biorczoÊci Subregionu Siedleckiego. Ma
ono za zadanie inspirowanie i organizowanie szkoleƒ specjalistycznych w zakre-
sie wykorzystania ró˝nych programów pomocowych dla ma∏ych przedsi´biorstw,
promowania innowacji technicznych oraz doradztwa w zakresie zarzàdzania przed-
si´biorstwem. W trakcie roku dzia∏alnoÊci Centrum zosta∏y zorganizowane jedy-
nie dwa szkolenia dla przedsi´biorców, tematykà których by∏o prowadzenie ma-
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∏ego przedsi´biorstwa oraz wykorzystanie kredytów preferencyjnych dla ma∏ych
firm. Sta∏o si´ tak dlatego, ˝e brakuje zainteresowania ze strony zarówno obec-
nych, jak i potencjalnych przedsi´biorców.

5.4. Funkcja naukowa i opiniotwórcza

Akademia Podlaska pe∏ni wa˝nà rol´ naukowà, opiniotwórczà i opiniodawczà. Pro-
wadzi niezale˝ne badania naukowe, stanowi zaplecze badawczo rozwojowe dla
podmiotów gospodarczych. Wydzia∏ Rolniczy wspó∏pracuje z Soko∏owskimi Zak∏a-
dami Mi´snymi „Soko∏ów” i Zak∏adami „¸meat” w ¸ukowie w zakresie hodowli
zwierzàt. Nadto Wydzia∏ Rolniczy Êwiadczy us∏ugi specjalistyczne na rzecz pod-
miotów gospodarczych i osób fizycznych, wykonujàc analizy laboratoryjne, udzie-
lajàc konsultacji, przygotowujàc ekspertyzy i opinie. Równie˝ pozosta∏e instytu-
ty, katedry i zak∏ady funkcjonujàce w ramach 4 Wydzia∏ów Akademii Podlaskiej,
tj. Humanistycznego, Nauk Âcis∏ych, Rolniczego i Zarzàdzania majà na swoim
koncie szereg prac badawczych i opracowaƒ Êwiadczàcych o intensywnej dzia∏al-
noÊci. Przyk∏adem mogà byç tu badania i publikacje pracowników Wydzia∏u Hu-
manistycznego o historii, gwarach, dialektach i literaturze Podlasia czy te˝ pra-
ce powsta∏e na Wydziale Zarzàdzania, dotyczàce to˝samoÊci ludnoÊci zamieszkujàcej
zachodnie Podlasie, subregionu siedleckiego w procesie integracji europejskiej,
a tak˝e transgranicznej wspó∏pracy regionalnej: Polsko-Ukraiƒsko-Bia∏oruskiej.
Akademia Podlaska realizujàc rol´ naukowà, podejmuje wspó∏prac´ mi´dzynaro-
dowà. Jest ponadto organizatorem konferencji oraz szkoleƒ. Obecnie Uczelnia
realizuje 19 umów o wspó∏pracy z oÊrodkami zagranicznymi, a w zakoƒczonym
roku akademickim 2002/2003 by∏a organizatorem 20 konferencji naukowych, w tym
9 mi´dzynarodowych. Do cyklicznych nale˝à konferencje poÊwi´cone jakoÊci kszta∏-
cenia w szkole wy˝szej oraz sztucznej inteligencji i rozwojowi. Tradycyjnie Aka-
demia jest organizatorem Festiwalu Nauki, który stanowi okazj´ do kontaktu
z wybitnymi osobistoÊciami nauki, a tak˝e interesujàcà ofert´ edukacyjnà i sta-
je si´ formà popularyzacji nauki w regionie.

5.5. Funkcja kulturowa

W p∏aszczyênie kulturowej Akademia Podlaska ma niewàtpliwie znaczàce oddzia-
∏ywanie w mieÊcie i regionie. W 1995 roku powsta∏ Uczelniany OÊrodek Kultury,
w sk∏ad którego wchodzà: Studencki OÊrodek Dzia∏aƒ Kulturalnych „Limes”, Klub
Studencki „peHa”, Dyskusyjny klub Filmowy „Doza”, Klub Mi∏oÊników Teatru,
radiow´z∏y studenckie, sekcje, kluby zainteresowaƒ i grupy twórcze. Studencki
OÊrodek Dzia∏aƒ Kulturalnych „Limes” by∏ inicjatorem imprez o charakterze re-
gionalnym i ogólnopolskim, takich jak Jackonalia, Jazz Standards Festiwal, Sie-
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dleckie Dni Teatru, Konkurs Literacki dla Twórców Podlaskich, gie∏dy piosenki,
Dzieci´ca Wiosna Teatralna oraz Spotkania Literackie. W OÊrodku w ramach cy-
klu prezentacji i spotkaƒ z ciekawymi ludêmi goszczono znanych re˝yserów, ar-
tystów, piosenkarzy, a tak˝e czo∏owe zespo∏y muzyczne, teatralne i kabaretowe
Maanam, Budka Suflera, Bajm, Kult, Lombard, Kombi, Wawele, Skaldowie, Te-
atr Stu, Teatr Ateneum, kabaret „Potem”, kabaret „Koƒ Polski”, kabaret „OTTO”.
W 1997 roku z okazji 20-lecia SODK Limes otrzyma∏ dyplom i medal ówczesnego
wojewody siedleckiego oraz dyplom Sejmiku Samorzàdowego województwa siedlec-
kiego i prezydenta miasta Siedlce. Dzi´ki staraniom Siedleckiego Towarzystwa
spo∏eczno-Kulturalnego „Brama”, firmie „Lep Art.Consulting” i goÊcinnoÊci Aka-
demii Podlaskiej w gmachu Biblioteki G∏ównej 27.02.2004 roku zosta∏a otwarta
wystawa prac Marca Chagalla, zawierajàca 50 grafik, b´dàcych ilustracjami do
Biblii i 40 litografii o ró˝nej tematyce22. Ponadto w listopadzie 2003 roku Rek-
tor Akademii Podlaskiej w tej˝e Bibliotece otworzy∏ wystaw´ prac Salvadora Dali
– malarza hiszpaƒskiego oraz Dantego Alighieri – najwi´kszego poety w∏oskiego
renesansu. Wystawa by∏a równie˝ okazjà do wyró˝nienia dyplomami Ministra Kul-
tury za szczególne osiàgni´cia w upowszechnianiu kultury pracowników Akade-
mii Podlaskiej, a tak˝e jednà z wielu imprez uÊwietniajàcych rok obchodów 35-
-lecia Uczelni23. Tym samym mo˝na powiedzieç, ˝e Siedlce przestajà byç kulturalnà
prowincjà województwa.

Dzia∏alnoÊç kulturalna Akademii dotyczy ponadto osób niepe∏nospraw-
nych. Centrum Kszta∏cenia Osób Niepe∏nosprawnych Uczelni organizuje ka˝dego
roku Wielki Bal Integracyjny, który jest imprezà przeznaczonà dla wszystkich osób
bez wzgl´du na stan zdrowia i wiek. W ten sposób w∏adze szko∏y chcà jeszcze
bardziej uczuliç spo∏eczeƒstwo na potrzeby i trudnoÊci, z jakimi borykajà si´ nie-
pe∏nosprawni24. Ponadto siedlecka Uczelnia jako pierwsza w Polsce wprowadzi∏a
integracyjny system kszta∏cenia na poziomie wy˝szym. Polega on na tym, ˝e po-
wo∏ano Centrum Kszta∏cenia i Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych na podsta-
wie Porozumienia zawartego w dniu 01.07.1994 roku pomi´dzy Ministrem Edu-
kacji Narodowej a Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej. Centrum dzia∏a
w Akademii jako jednostka mi´dzywydzia∏owa, a podmiotem i przedmiotem jej
oddzia∏ywaƒ jest student niepe∏nosprawny.

Studenci niepe∏nosprawni dzia∏ajà w ró˝nych formach aktywnoÊci, takich
jak: Pantonima Studentów Nies∏yszàcych „Pant”, Teatr Taƒca „Integra”, Ko∏a
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Naukowe, Samorzàd Studencki, Chór Akademicki, Uczelniany OÊrodek Kultury.
Sà równie˝ wolontariuszami przy Warsztatach Terapii Zaj´ciowej, Zak∏adzie Po-
prawczym w Mrozach, Domu Pomocy Spo∏ecznej.

Kszta∏cenie integracyjne Êwiadczy o najwy˝szej formie stosunku spo∏eczeƒ-
stwa i uczelni do osób niepe∏nosprawnych, o uruchomieniu i stosowaniu odpo-
wiednich dzia∏aƒ zmierzajàcych do w∏àczenia niepe∏nosprawnych w formy ˝ycia
zbiorowego i indywidualnego. Integracja na poziomie kszta∏cenia wy˝szego daje
okazj´ do zaspokojenia intelektualnych potrzeb m∏odych ludzi. Aktualnie na
czterech wydzia∏ach akademii Podlaskiej studiuje ponad 250 studentów niepe∏-
nosprawnych. Ich rodzaj niepe∏nosprawnoÊci fizycznej jest zró˝nicowany. Najwi´k-
szà grup´ stanowià osoby z dysfunkcjà narzàdu ruchu, nast´pnie niewidomi
i niedowidzàcy, nies∏yszàcy i niedos∏yszàcy.

Przystosowanie Akademii do przyj´cia studentów niepe∏nosprawnych by∏o
procesem d∏ugotrwa∏ym, wymagajàcym wspó∏pracy z w∏adzami lokalnymi oraz
znacznych Êrodków finansowych. Akademia w tym zakresie jest pionierem wÊród
krajowych uczelni. Budynki Uczelni zosta∏y wyposa˝one w specjalne podjazdy,
samoczynnie otwierajàce si´ drzwi i windy. Chodniki u∏o˝ono ze specjalnymi wy-
pustami sygnalizujàcymi dla osoby niewidomej zbli˝anie si´ do kraw´dzi jezdni.
Przebudowano sygnalizacj´ Êwietlnà na skrzy˝owaniach miasta, wyposa˝ajàc jà
dodatkowo w sygna∏y dêwi´kowe, informujàce osob´ niewidomà o mo˝liwoÊci przej-
Êcia przez jezdni´. Równie˝ miasto wymieni∏o wi´kszoÊç autobusów Miejskiego
Przedsi´biorstwa Komunikacji, zast´pujàc pojazdy nieprzystosowane dla osób
niepe∏nosprawnych jednostkami niskopod∏ogowymi firmy MAN.

Istotnà funkcj´ w ˝yciu oÊwiatowym i kulturalnym Siedlec pe∏ni Biblioteka
G∏ówna Akademii Podlaskiej, która w 2004 roku obchodzi∏a 35-lecie istnienia.
W 2003 roku oddano do u˝ytku nowy nowoczesny gmach Biblioteki, gdzie zna-
laz∏ miejsce Oddzia∏ Informacji Naukowej, lokuje si´ Oddzia∏ Gromadzenia i Uzu-
pe∏niania Zbiorów i czytelnia, a tak˝e tymczasowo funkcjonuje Wydzia∏ Huma-
nistyczny do czasu zbudowania nowego Campusu, którego oddanie do eksploatacji
jest planowane oko∏o 2010 roku25. Z us∏ug biblioteki, która posiada w swych
zbiorach ponad 300 tysi´cy woluminów, korzystajà zarówno studenci, jak i miesz-
kaƒcy miasta. Dodaç tu nale˝y, ˝e powiat siedlecki jest na pierwszym miejscu
w województwie mazowieckim pod wzgl´dem iloÊci przeczytanych ksià˝ek.
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6. Podsumowanie

W Êwietle powy˝szych faktów nale˝y uznaç, ˝e Akademia Podlaska w sposób po-
zytywny oddzia∏uje na rozwój lokalny. Dzia∏ajàc w ubogiej cz´Êci województwa,
o bardzo niskim wskaêniku osób posiadajàcych wykszta∏cenie wy˝sze, kszta∏ci
i kreuje nowe spo∏eczeƒstwo, wyposa˝ajàc swoich studentów w takie umiej´tno-
Êci, które pozwolà staç si´ atrakcyjnymi na rynku pracy. Jej g∏ównym zadaniem
jest przygotowanie studentów, tak aby mogli byç konkurencyjni w oczach przy-
sz∏ych pracodawców i sprostaç wymaganiom stawianym przez Uni´ Europejskà
i wspó∏czesny post´p.

Akademia Podlaska stanowi integralnà cz´Êç miasta i regionu. W liczàcej
prawie 77 tysi´cy spo∏ecznoÊci Siedlec, jest organizacjà, która zatrudnia ponad
1000 osób i dzi´ki której Êrodowisko akademickie liczy 13 500 studentów. Uczelnia
pozytywnie wp∏yn´∏a na podejÊcie w∏adz miasta i mieszkaƒców do osób niepe∏-
nosprawnych. Poprzez system dzia∏aƒ dostosowawczych podejmowanych prze w∏a-
dze, miasto sta∏o si´ przyjazne dla niepe∏nosprawnych studentów, a przez to i dla
swoich niepe∏nosprawnych mieszkaƒców. Awans uczelni w przeciàgu 35 lat, od
Wy˝szej Szko∏y Rolniczo-Pedagogicznej do Akademii Podlaskiej jest rzeczà niekwe-
stionowanà, a z∏o˝y∏y si´ na to ambicje Êrodowiska akademickiego i wsparcie w∏adz
miejskich.
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