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Słowo wstępne

Monografia pt. Teoretyczne i praktyczne aspekty w naukach ekonomicznych 
została przygotowana na 29. Sympozjum Kolegium Zarządzania i Finansów 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Organizowane jest ono nieprzerwanie 
od 1994 roku i jest okazją do wymiany myśli naukowej, cennym forum dyskusyj-
nym, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do integracji środowiska kolegialnego.

Zawarte w monografii opracowania tworzą dorobek badań teoretycznych 
i praktycznych pracowników naukowych Kolegium Zarządzania i Finansów. 
Dzięki publikacji możliwe było zaprezentowanie najnowszych osiągnięć nauko-
wych głównie z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansach. 
W wielu rozdziałach wskazywano na aplikacyjny charakter prowadzonych badań, 
determinując kierunki dalszych poszukiwań, a także nowe możliwości ich zasto-
sowania w szybko zmieniających się zarówno w Polsce, jak i na świecie realiach 
społeczno-gospodarczych.

Poszczególne opracowania, zweryfikowane przez recenzentów i zakwalifiko-
wane do publikacji, stanowią także podstawę do dyskusji na Sympozjum, która 
ma na celu wymianę poglądów pomiędzy badaczami oraz próbę wypracowania 
rekomendacji dla animatorów życia gospodarczego.

Monografia składa się z dwudziestu czterech rozdziałów. Poruszone zostało 
w nich spektrum zagadnień i problemów związanych z naukami ekonomicznymi. 
Próbując dokonać ich usystematyzowania można stwierdzić, że tematyka prezen-
towana w poszczególnych opracowaniach jest szeroka, ciekawa i jednocześnie, 
jak podkreślili to Recenzenci, „nurtująca specjalistów zajmujących się sferą teo-
retyczną i empiryczną naszej gospodarki”.

Opisane zostały w niej m.in. kwestie dotyczące: rynku finansowego, grup 
kapitałowych, wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu tery-
torialnego, aspekty związane z niepewnością, finansowania publicznych projek-
tów inwestycyjnych i ich efektywności, otoczenia cyfrowego i jego digitalizacji, 
rachunkowości w aspekcie behawioralnym oraz w kontekście banku centralnego, 
sprawozdań finansowych, badań jakościowych w naukach społecznych, ochrony 
zdrowia, sektora MŚP, zarządzania pracownikami czy też wartości wiedzy. Spektrum 



Słowo wstępne14

poruszanych tematów i problemów jest więc duże, a część z nich nie została do 
tej pory w odpowiedni sposób zaprezentowana w innych monografiach lub arty-
kułach naukowych.

Jak powiedział Johann Wolfgang Goethe, „Sama wiedza nie wystarczy, trzeba 
umieć jeszcze ją stosować”. Mamy więc nadzieję, że monografia Teoretyczne i prak-
tyczne aspekty w naukach ekonomicznych będzie stanowić intersującą lekturę 
zarówno dla pracowników naukowych polskich uczelni, jak i praktyków życia gospo-
darczego, stanie się przyczynkiem do dalszego rozwoju polskiej myśli ekonomicz-
nej i przede wszystkim znajdzie zastosowanie w codziennej praktyce gospodarczej.

Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Michał Matusewicz
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Coaching a innowacyjność pracowników – 
aspekty teoretyczne

Wprowadzenie

Funkcjonowanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw wiąże się z licznymi 
uwarunkowaniami, które wskazują na znaczenie kapitału ludzkiego i możliwości 
jego rozwoju w kontekście innowacyjności. Są to1:
• wzrastająca rola innowacji – pojawienie się w każdej dziedzinie życia i sferze 

działalności ludzkiej przedsięwzięć innowacyjnych, realizowanych w przed-
siębiorstwie, co kształtuje nowy rodzaj pracownika – pracownika proinnowa-
cyjnego;

• społeczny wzrost zróżnicowania ról zawodowych – w związku ze wzrastają-
cym oparciem gospodarki i przedsiębiorstw na wyspecjalizowanych, wysokich 
technologiach wzrasta rola szczególnych kompetencji, przetwarzania infor-
macji i dzielenia się wiedzą oraz znaczenie twórców i ekspertów;

• zmiana tożsamości pracownika – pracownicy o coraz wyższych kwalifikacjach 
mają większą świadomość własnej wartości, własnego potencjału i koniecz-
ności zmian;

• wzrost kompetencji pracowników, zwłaszcza tych wysoko wykwalifikowanych 
pracowników (specjalistów), co wymusza opracowywanie nowatorskich metod 
rozwoju i motywowania pracowników w celu tworzenia określonego kapitału 
ludzkiego przedsiębiorstwa;

• większa dynamika karier zawodowych – pracownicy częściej zmieniają nie 
tylko miejsce pracy, lecz także specjalizacje i zawody; istnieje wiele możliwo-
ści i metod rozwoju.

1 Por. M. Adamiec, B. Kożusznik, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademickie, Kra-
ków 2000, s. 14.
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Zasoby ludzkie uosabiają kluczowy dla sukcesu organizacji kapitał ludzki, 
w który należy inwestować. Jest to spowodowane tym, że w erze e-gospodarki 
to człowiek ze swoją wiedzą, zdolnościami i doświadczeniem stanowi najważ-
niejszą wartość organizacji, determinującą jej rozwój lub upadek. Pracownik jest 
jedynym zasobem organizacji posiadającym umiejętność kreowania przedsię-
wzięć decydujących o powodzeniu. Umiejętności i zdolności ludzkie są jedynym 
zasobem, którego wartość wzrasta wraz z ich użytkowaniem, w odróżnieniu od 
zużywających się maszyn i wyczerpujących się surowców2. Pracownik dostarcza 
organizacji najcenniejszy kapitał: swoją pracę, wiedzę i umiejętności. Cechy i wła-
ściwości ucieleśnione w zasobach ludzkich mają określoną wartość oraz stanowią 
źródło przyszłych dochodów, zarówno dla pracownika (właściciela kapitału), jak 
i dla organizacji korzystającej z tego kapitału na określonych warunkach3.

Na potrzeby rozważań w niniejszym rozdziale przyjęto, że kapitał ludzki sta-
nowi istotne źródło innowacyjności. Stąd potrzeba ciągłego rozwoju kapitału ludz-
kiego ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wiedzy, umiejętności i postaw 
ściśle związanych z tworzeniem oraz wdrażaniem innowacji. Jednocześnie rosnące 
znaczenie wyboru właściwych metod szkolenia i rozwoju, które zwiększają te kom-
petencje, w tym zastosowanie przede wszystkim metody coachingu.

Rozwój kapitału ludzkiego ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego wzro-
stu i sukcesu przedsiębiorstwa. Szybka integracja przełomu technologicznego oraz 
transformacji cyfrowej spowodowały, że wiele przedsiębiorstw ma problemy ze 
zdolnością do tworzenia i wdrażania innowacji, czyli innowacyjnością. To, w połą-
czeniu z pogłębiającymi się lukami w kompetencjach, sprawia, że inwestowanie 
w rozwój pracowników jest niezbędne zarówno dla rozwoju przedsiębiorstwa, jak 
i pracowników oraz wzrostu ich innowacyjności4.

Problem badawczy dotyczy określenia związków między innowacyjnością pra-
cowników a znaczeniem procesu coachingu w zwiększaniu zdolności pracowników 
do innowacji. W kontekście określenia wpływu procesu coachingu na innowacyj-
ność pracowników sformułowano następujące pytania badawcze:
• jakie czynniki w największym stopniu warunkują postawy proinnowacyjne 

pracowników w kontekście tworzenia przedsiębiorstwa innowacyjnego?
• jakie jest znaczenie metody coachingu w kształtowaniu postaw proinnowa-

cyjnych pracowników?

2 W. Gonciarski, Zarządzanie zasobami ludzkimi jako funkcja menedżerska, w: W. Bańka (red.), 
Zarządzanie potencjałem społecznym w nowoczesnej organizacji, Novum, Płock 2005, s. 115.

3 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008, s. 41.
4 F. Bresser, C. Wilson, Czym jest coaching? w: J. Passmore (red.), Coaching doskonały. Przewodnik 

profesjonalny, Muza SA, Warszawa 2012, s. 10.
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Celem niniejszego rozdziału jest zatem wskazanie na funkcje coachingu 
w przedsiębiorstwie jako metody rozwoju kapitału ludzkiego w kontekście uwa-
runkowań kształtowania postaw proinnowacyjnych pracowników. Treści zawarte 
w tym rozdziale mają charakter głównie teoretyczny i stanowią jedynie zarys pro-
blematyki będącej w pewnym stopniu wprowadzeniem, do zdefiniowania modelu 
coachingu w innowacyjnym przedsiębiorstwie oraz uwarunkowań jego wdrażania, 
co staje się istotnym wyzwaniem w procesie zarządzania.

1. Uwarunkowania innowacyjności pracowników

Przedsiębiorstwa, aby efektywnie działać w warunkach nieustannych zmian oto-
czenia, potrzebują katalizatora w postaci innowacji5. Termin „innowacja” w szero-
kim znaczeniu symbolizuje zmianę, nowość, która wyraża się nowymi produktami, 
nowatorskimi technologiami, nietradycyjnymi usługami czy niekonwencjonalnymi 
metodami zarządzania. Problematyka innowacji jest przedmiotem zainteresowań 
w naukach ekonomicznych oraz społeczno-gospodarczych. Wynika to z istotnego 
wpływu innowacji na szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy6.

Należy podkreślić, że przedsiębiorstwa zdolne do wdrażania innowacji wykazują 
przewagę, nie rywalizując z konkurencją wyłącznie za pomocą ceny oraz dążenia 
do jak najniższego kosztu wytworzenia danego dobra/usługi. Zdaniem P. Kotlera 
„innowacja jest dzisiaj kluczem do strategii konkurencji i jej podstawą”7. Dzięki 
innowacjom w przedsiębiorstwach zachodzi modernizacja i ulepszenie procedur 
wytwarzania produktu, przyrost zdolności produkcyjnej, efektywności i jakości 
pracy, rozwój i podwyższenie umiejętności działania i efektywności pracy, polep-
szenie formy i wartości dóbr oraz ich konkurencyjności, wzrost bezpieczeństwa 
i polepszenie warunków pracy oraz likwidacja ograniczeń i mobilizacja zasobów8.

Innowacyjność określa się zatem jako przejawianie zdolności do generowania 
oraz implementacji (wdrażania) innowacji.

Przedsiębiorstwo innowacyjne jest inteligentną jednostką, nieprzerwanie 
generującą oraz wdrażającą innowacje, cieszącą się uznaniem nabywców z uwagi 

5 M. Zastempowski, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich 
przedsiębiorstw, UMK, Toruń 2010, s. 55–56.

6 W. Trzmiel-Grzybowska, Rozwój przedsiębiorczości przez innowacje w Polsce Wschodniej, 
w: D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 353.

7 P. Kotler, Marketing lateralny, PWE, Warszawa 2004, s. 34.
8 J. Sikora, A. Uziębło, Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania, „Zarządzanie i Finanse” 

2013, nr 2, s. 351.



Barbara Bojewska 18

na wysoki stopień konkurencyjności i nowoczesności. Do kluczowych parame-
trów wyróżniających przedsiębiorstwa innowacyjne zalicza się9:
• zdolność korzystania z innowacyjnego potencjału jednostki, aby zachować 

wysoką pozycję konkurencyjną;
• umiejętność nieustannego generowania innowacji, kreatywności, twórczości;
• stałą komunikację z klientami, której celem jest wnikliwe zapoznanie się z ich 

bieżącymi i przyszłymi potrzebami;
• perspektywiczne i przyszłościowe myślenie;
• adekwatne ramy informacji umożliwiające właściwą ocenę;
• dysponowanie zespołem innowatorów, zapewniających wysoki stopień inno-

wacyjności organizacji;
• elastyczność działania w kontekście dostosowywania się do zmieniających się 

warunków otoczenia.
Czynniki kształtujące działalność innowacyjną przedsiębiorstwa tkwią zarówno 

w otoczeniu, jak i wewnątrz przedsiębiorstwa. Wśród czynników wewnętrznych, 
które bezpośrednio wpływają na innowacyjność wskazuje się na zasoby innowa-
cyjne, czyli przede wszystkim na kapitał ludzki. Potwierdzają to również wybrane 
wyniki badań w zakresie czynników sprzyjających zachowaniom innowacyjnym 
w badanych 246 małych i średnich przedsiębiorstwach w 2015 roku. Wskazano 
bowiem na następujące czynniki wewnętrzne, które dotyczą zachowań menedże-
rów i pracowników10:
• zaangażowanie pracowników (78% wskazań);
• kultura organizacyjna (71% wskazań);
• styl zarządzania (70% wskazań).

Istotny wpływ na innowacyjność odgrywają kwalifikacje oraz zasoby osobo-
wościowe właścicieli, menedżerów bądź pracowników, jak i bazujące na nich dzia-
łania kolektywne.

Innowacyjność pracowników w przedsiębiorstwie innowacyjnym traktuje 
się jako ważną cechę ich umiejętności. Umiejętność ta polega na radzeniu sobie 
w sytuacjach nietypowych i niepowtarzalnych. Są to sytuacje charakterystyczne 
w gospodarce globalnej, gdzie proinnowacyjność decyduje o możliwości zdoby-
cia przewagi konkurencyjnej. Chodzi tu o umiejętność reagowania na zmiany 
zachodzące w otoczeniu i wewnątrz przedsiębiorstwa, czyli chodzi o zdolność do 

9 A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000, 
s. 11–13.

10 B. Bojewska, Zachowania organizacyjne a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w okre-
sie kryzysu, w: A. Skowronek-Mielczarek (red.), Reakcja małych i średnich przedsiębiorstw na kryzys, 
CeDeWu.PL, Warszawa 2016, s. 89.



Coaching a innowacyjność pracowników – aspekty teoretyczne 19

wprowadzania innowacji w obszarze celów, struktury, zasobów ludzkich, techno-
logii w kontekście zmian prawnych, społeczno-kulturowych, technicznych, zmian 
po stronie dostawców, odbiorców i konkurencji11.

Postawy proinnowacyjne pracowników wynikają przede wszystkim z silnej 
motywacji wewnętrznej, która zależy od12:
• charakteru pracy – wysoki stopień złożoności, trudności i ważności;
• autonomii pracowników – szerokie uprawnienia decyzyjne;
• sprzężenia zwrotnego – zapewniającego szybką informację o rezultatach, 

osiągnięciach zawodowych pracowników dzięki kontaktom z menedżerami 
oraz klientami.
Innowacje są rezultatem wykorzystania wiedzy i tworzenia nowej wiedzy. Inno-

wacja polega bowiem na znalezieniu nowego algorytmu, dzięki któremu możliwe 
jest osiągnięcie określonego efektu. Poza wiedzą i motywacją, istotnym uwarun-
kowaniem innowacyjności pracowników, na które się wskazuje, jest niski stopień 
formalizacji działań. Potrzeba innowacyjności w nowoczesnym przedsiębiorstwie 
sprawia, że pracownicy powinni mieć swobodę bezpośredniego komunikowania 
się bez względu na podział pracy czy uprawnień13.

Innowacyjność pracowników jest zatem postawą będącą funkcją cech osobo-
wościowych, ambicji, motywacji, skłonności do rozwoju i uczenia się w dążeniu 
do tworzenia czegoś nowego.

Należy podkreślić, że innowacyjność pracowników zależy zarówno od uwarun-
kowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych, z tym, że tego rodzaju czynniki wpły-
wają na działalność innowacyjną z różnym natężeniem. Poszczególne czynniki 
można jednak analizować zarówno z perspektywy pozytywnej, jak i negatywnej, 
co pozwala wyróżnić bariery, jak i stymulatory innowacji14.

Reasumując, działalność innowacyjna przedsiębiorstw w tym innowacyjność 
pracowników jest niejednokrotnie bardzo specyficzna, zaś jej analiza trudna, zwłasz-
cza w odniesieniu do uwarunkowań związanych z kompetencjami pracowników, 
w tym szczególnie z postawami pracowników charakteryzujących się dużą niepew-
nością. Wiąże się z tym rosnące znaczenie rozwoju zasobów ludzkich, dzielenia 
się wiedzą, kształtowania motywacji i tworzenia kapitału ludzkiego zorientowa-
nego na innowacje. Przedsiębiorstwa innowacyjne jako „organizacje przyszłości 
potrzebują ludzi nieprzeciętnych i swoich pracowników starają się takimi czynić”15.

11 Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 133.
12 Ibidem, s. 134.
13 Ibidem, s. 135.
14 J. Sikora, A. Uziębło, Innowacja w przedsiębiorstwie…, op.cit., s. 358.
15 M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa 1993, s. 48.
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2.  Znaczenie coachingu w kształtowaniu postaw 
proinnowacyjnych pracowników

Postępująca globalizacja i liberalizacja procesów gospodarczych zmusza przed-
siębiorstwa do oparcia swojej działalności przede wszystkim na kapitale ludzkim 
i innowacjach oraz wymaga inwestowania w te zasoby.

Inwestowanie w kapitał ludzki powinno być traktowane na równi z inwestowa-
niem w badania i rozwój. Jest to efektem tego, że jednostki ludzkie mają zdolność 
do uczenia się i ciągłego doskonalenia, co powoduje, że w dużo większym stopniu 
przyczyniają się do tworzenia wartości dodanej danej organizacji niż inne zasoby. 
Sytuacja taka występuję zwłaszcza w przedsiębiorstwach innowacyjnych, gdzie za 
czynniki rozwoju przyjmuje się informację, wiedzę, kreatywność i innowacje16.

Celem inwestowania w kapitał ludzki staje się w rezultacie dążenie do poprawy 
wydajności i ekonomicznej efektywności, jak i wykorzystania szans lub zneutra-
lizowania potencjalnych zagrożeń. Kapitał ludzki odznacza się unikatowością, 
która określana jest najczęściej jako nietypowe umiejętności przyporządkowane 
do konkretnych jednostek dysponujących wiedzą zindywidualizowaną, opartą 
na bazie własnych doświadczeń, systemie wartości oraz intuicji. Zdobywanie i cią-
gły rozwój tych umiejętności jest rezultatem procesów uczenia się, specyficznych 
dla danej organizacji. Stanowią one dla przedsiębiorstwa potencjalne źródło prze-
wagi konkurencyjnej17.

Rozwój kapitału ludzkiego jest jednym z najważniejszych czynników moty-
wujących, który pomaga zarówno jednostkom, jak i organizacjom w osiąganiu 
krótko- i długoterminowych celów, w tym na przykład związanych z tworzeniem 
i wdrażaniem innowacji. Rozwój kompetencji nie tylko zwiększa wiedzę, umiejęt-
ności i wpływa na postawy, ale przynosi również inne korzyści, takie jak18:
• zwiększa morale, pewność siebie i motywację pracowników;
• promuje poczucie bezpieczeństwa, co z kolei zmniejsza rotację i absencję;
• zwiększa zaangażowanie pracowników w proces zmian poprzez zapewnienie 

kompetencji niezbędnych do dostosowania się do nowych i złożonych sytuacji;
• ma wpływ na uznanie, wyższe wynagrodzenie i awans pracowników;
• pomaga w procesie pozyskania pracowników o odpowiedniej jakości.

Warto zauważyć, że wymienione korzyści wiążą się z postawami proinnowa-
cyjnymi pracowników w sposób pośredni lub bezpośredni. Wskazują na to również 

16 M. Rybak, Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003, s. 40.
17 Ibidem, s. 46–47.
18 Por. J. M. Moczydłowska, K. Serafin, Doskonalenie kompetencji zawodowych w profesjonalnie zarzą-

dzanej organizacji, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016, s. 84–85.
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korzyści z rozwoju kapitału ludzkiego ujęte według korzyści indywidualnych 
i korzyści dla organizacji19:
• korzyści indywidualne – nabycie miękkich, funkcjonalnych i technicznych 

umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań; aktywne poszukiwanie 
możliwości zdobycia innowacyjnych umiejętności i doświadczenia różnych 
ról oraz obowiązków; poszukiwanie dodatkowego rozwoju osobistego i zawo-
dowego; wzrost poczucia własnej wartości i satysfakcji z pracy; poprawa efek-
tywności działania;

• korzyści organizacyjne – konkurencyjność na rynku; rozwój i utrzymanie 
talentów; poprawa wizerunku; zwiększenie ogólnej efektywności organizacji.
Rozwój kapitału ludzkiego to istotny element zarządzania służący nie tylko do 

maksymalizacji wydajności pracowników, ale także kształtowania ich motywacji 
i innowacyjności. Określenie odpowiednich możliwości uczenia się pracowników 
pomaga organizacji w dostosowaniu do zmian otoczenia. Istotną rolę w tym pro-
cesie może spełniać coaching, który koncentruje się na rozwijaniu określonych 
umiejętności potrzebnych do wykonania zadań i uzyskania określonych wyników, 
ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania relacji, współpracy i uczestnicze-
nia w rozwoju innych20.

„Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym oso-
bom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów 
działania”21.

Coaching to proces szkoleniowy lub rozwojowy, w ramach którego osoba jest 
wspierana w osiąganiu określonego wyniku lub celu w zakresie kompetencji oso-
bistych bądź zawodowych. Termin coaching może być stosowany do nieformal-
nych relacji między dwiema osobami, z których jedna ma większe doświadczenie 
i wiedzę niż druga oraz oferuje porady i wskazówki, gdy druga przechodzi przez 
proces uczenia się. Należy podkreślić, że coaching różni się od mentoringu sku-
pieniem się na specyficznych kompetencjach (np. proinnowacyjnych), w przeci-
wieństwie do ogólnego rozwoju. Niektórzy trenerzy używają stylu, w którym zadają 
pytania oraz oferują możliwości, które będą wyzwaniem dla osoby coachowanej, 
w kontekście tworzenia oryginalnych rozwiązań w warunkach zmieniających się 
wartości, preferencji i unikatowych perspektyw22.

19 M. Sidor-Rządkowska, Pojęcie i istota mentoringu, w: M. Sidor-Rządkowska (red.), Mentoring. 
Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 109.

20 Por. J. M. Moczydłowska, K. Serafin, Doskonalenie kompetencji zawodowych…, op.cit., s. 74.
21 International Coaching Federation, http://www.coachfederation.org/
22 Por. A. Andrzejczak, Projektowanie i realizacja szkoleń, PWE, Warszawa 2010, s. 16; por. P. Stokes, 

Coaching and Mentoring, SAGE Publications Ltd, London 2021.
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Coaching wykorzystuje szereg umiejętności komunikacyjnych (takich jak ukie-
runkowane powtórzenia, słuchanie, zadawanie pytań, wyjaśnianie itp.), aby pomóc 
pracownikom odkrywać nowe rozwiązania umożliwiające osiągnięcie określonych 
celów. Może odnosić się do wspierania pracowników w każdym przedsięwzięciu, 
począwszy od problemów w wymiarze osobistym, zawodowym, sportowym, spo-
łecznym, rodzinnym, politycznym, duchowym itp.23 Coaching ma na celu uła-
twienie rozwoju zawodowego i osobistego do poziomu indywidualnego rozwoju, 
lepszych wyników i zadowolenia24.

Przedsiębiorstwa nie osiągają wyników dzięki tradycyjnemu podejściu do 
zarządzania, lecz muszą tworzyć integracyjne i oparte na współpracy środowiska 
pracy. W rezultacie przedsiębiorcy, menedżerowie szukają wsparcia, narzędzi 
w pokonywaniu różnych wyzwań, poprawie wydajności, osiągnięciu przyszłych 
sukcesów i rozwijaniu niezbędnych umiejętności. Coaching jest wykorzystywany 
zatem jako narzędzie rozwojowe i mechanizm wsparcia, który zachęca do myśle-
nia na poziomie niezbędnym do odniesienia sukcesu w przedsięwzięciach teraz 
i w przyszłości25. Pomaga pracownikom w rozwijaniu niezbędnej wiedzy, możliwo-
ści i narzędzi potrzebnych do odpowiedniego wzrostu, do wprowadzania zmian, 
do kreatywności i twórczości. Ponadto jest partnerstwem z klientami w prowo-
kującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje do maksymalizacji 
osobistego i zawodowego potencjału26.

Coaching nie zapewnia gotowych odpowiedzi na konkretne problemy, ale 
pozwala i zachęca do ich pokonywania poprzez innowacyjne podejście do roz-
wiązywania problemów. Postrzegany jest jako relacja biznesowa ukierunkowana 
na pomoc w poprawie wyników biznesowych poprzez rozwój określonych umie-
jętności i osiąganie celów dla wzrostu i sukcesu27. Należy zaznaczyć, że polega 
on na partnerskim sposobie dzielenia się wiedzą menedżera z podległymi mu 
pracownikami, może mieć postać nieformalną lub sformalizowaną – świadomie 
inspirowaną i organizowaną przez zarządzających28.

Coaching może pełnić różne funkcje, takie jak: poprawa wyników pracy, pomoc 
w opracowaniu planów strategicznych, inspirowanie pracowników do osiągania 

23 W. Szulc, Coaching – misja życia, Złote Myśli, Gliwice 2008, s. 32.
24 A. McLeod, Mistrz coachingu. Podręcznik dla menadżerów, HR-owców i trenerów, Helion, Gliwice 

2008, s. 41.
25 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami, Oficyna a Wolter Kluwer Business, Warszawa 2014, 

s. 11.
26 Por. A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim – uzyskiwanie wartości dodanej dzięki 

ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008, s. 47.
27 Por. A. Walczyk, Formulation of the cluster development strategy – selected aspects, „Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 439, s. 22.
28 T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, CH Beck, Warszawa 2002, s. 155.
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wyższych poziomów potencjału osobistego i zawodowego, pomoc pracownikom 
w określaniu ograniczeń oraz udzielanie wskazówek, wsparcia, odpowiedzialności 
i zachęt. Zapewnia wsparcie, które stwarza pracownikom możliwość zdobycia lub 
udoskonalenia umiejętności wykonywania określonych zadań, ułatwiając uczenie 
się i rozwój oraz pomaga w tworzeniu nowych wariantów rozwiązań i strategii. 
Celem i nadrzędną funkcją coachingu jest pomoc w rozwinięciu zdolności do wyco-
fania się z sytuacji i przemyślenia procesu uczenia się. Trenerzy ułatwiają zmianę, 
prowadząc pracownika do sytuacji, w której zdaje on sobie sprawę z braku okre-
ślonych kompetencji, co staje się podstawą do uczenia się. Pracowników uczy się 
realistycznego postrzegania siebie i umiejętności refleksji nad zachowaniem i tym, 
jak inni postrzegają ich działania, co osiąga się poprzez eksplorację wewnętrznego 
potencjału, naukę i samoświadomość29.

Coaching zajmuje ważne miejsce jako narzędzie mające zastosowanie w dąże-
niu do innowacyjności pracowników. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że 
jest on skuteczny, zwłaszcza ze względu na jego zdolność do zaspokojenia wyjąt-
kowych potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Ponadto zwiększa on skuteczność 
procedur doskonalenia, rozwój zachowań przedsiębiorczych i innowacyjnych, 
umożliwia pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności, a w rezultacie pomaga w osią-
ganiu pożądanych celów. Pracownicy są bardziej otwarci na innowacje i zmiany 
w swojej działalności, co może mieć zasadnicze znaczenie dla rozwoju organizacji. 
Inne korzyści obejmują nowe perspektywy, zwiększoną produktywność i wyniki, 
osiąganie celów, satysfakcję z życia i pracy oraz spełnienie, lepszą jakość pracy, 
zwiększoną zdolność adaptacji, lepszą komunikację, zwiększoną samoświadomość 
i zwiększoną skuteczność przywództwa. Coaching ma na celu zaplanowanie i przy-
gotowanie, zdefiniowanie oczekiwań i obowiązków oraz zapewnienie wsparcia, sta-
rając się pozytywnie, skutecznie i trwale wpływać na przedsiębiorców i ich biznes30.

Poczucie skuteczności w przedsiębiorczości odnosi się do mocnych stron. Wyż-
sze poziomy skuteczności pracowników skutkują wyższymi poziomami wydajno-
ści i innowacyjności. Osoby z wyższym poziomem poczucia własnej skuteczności 
postrzegają otoczenie jako posiadające więcej możliwości i mniej zagrożeń oraz 
są bardziej skłonne do wkładania więcej wysiłku w pokonywanie wyzwań i osiąganie 
celów. Poczucie skuteczności zwiększa kompetencje do identyfikowania i odkry-
wania nowych możliwości, ułatwia uczenie się i przyczynia się do poprawy jako-
ści planowania oraz rozwoju umiejętności koncepcyjnych. Poczucie skuteczności 

29 A. Walczyk, P. Kupisz, Coaching jako forma rozwoju kompetencji pracowników Odlewni Polskich 
SA (OP SA) w Starachowicach objętych Programem „Młoda Kadra – Przyszłość dla Firmy”, „Nierówności 
Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2017, nr 51, s. 430.

30 K. Czarnecki, Psychologia zawodowego rozwoju człowieka, Kraków 2004, s. 29.
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pracowników można zwiększyć w wyniku uczenia się wspomaganego przez coaching 
i obejmuje przekazywanie wiedzy i wzmacnianie pozycji pracownika jako sposób 
na zwiększenie wiary jednostki w możliwość odniesienia sukcesu. Coaching biz-
nesowy ma wpływ na rozwój i wyniki działalności przedsiębiorcy. Wzrost orga-
nizacji i jej wyniki finansowe są często wynikiem coachingu31. Można to odnieść, 
jak się wydaje, również do większej innowacyjności pracowników.

Umiejętności można postrzegać jako integrację wiedzy i zdolności w ramach 
postrzeganego obszaru zastosowania. Pojęcie umiejętności opisuje specyficzne 
zdolności pracowników, którzy rozwijają różne umiejętności z powodu różnych 
doświadczeń. Rozwój umiejętności obejmuje przekształcenie wiedzy w beha-
wioralne procesy uczenia się. Coaching jest ważny w ułatwianiu poszerzania wie-
dzy pracowników. Ponadto jest wykorzystywany jako narzędzie rozwojowe, aby 
nauczyć pracownika, jak poszerzać wiedzę i zdobywać umiejętności oraz rozwijać 
i doskonalić umiejętności, postawy i możliwości32.

Udział w coachingu wiąże się ze zwiększonym osiąganiem celów. Daje możli-
wość szerszego spojrzenia na role, jakie powinni odgrywać pracownicy. Coaching 
odgrywa ważną rolę w procesie samokształcenia i obejmuje takie cechy, jak samo-
zarządzanie, samorealizację i poczucie spełnienia. Wspiera zarządzanie zmianami 
(pozwala pokonać opór wobec zmian) oraz wykonywanie zadań poznawczych, 
ponieważ pozwala ujawniać obawy, braki i wątpliwości, co okazuje się przydatne 
w zmniejszaniu stresu i ograniczaniu ryzyka.

Podsumowanie

Coaching jest kluczowym narzędziem zapewniającym możliwość dzielenia się 
wiedzą i współpracę zespołu pracowniczego, np. w tworzeniu i wdrażaniu innowa-
cji. Motywuje do zmian, zaangażowania, kreatywności i innowacyjności. To pro-
ces rozwoju najbardziej skuteczny w trzech obszarach: rozwiązywania problemów, 
opracowywania i osiągania celów długoterminowych oraz poprawy wydajności33.

Korzyści płynące z coachingu dla pracowników i organizacji obejmują34:
• wzrost akceptacji zmian biznesowych, organizacyjnych lub technologicznych;
• udana zmiana w kulturze grupy;

31 Por. C. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, WSB, Poznań 2007, s. 13.
32 Por. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa 

2007, s. 34.
33 M. Bennewicz, Coaching i mentoring w praktyce, Gruner+Jahr Polska, Warszawa 2011, s. 69.
34 M. Zubrzycka-Nowak, K. Rybczyńska, Czym (nie) jest coaching? Prawdy i mity o coachingu, Gdań-

skie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2009, s. 21.
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• skuteczne uczenie się nowych umiejętności, nowych procesów lub nowych 
systemów;

• zmniejszenie skłonności pracowników do stresujących lub nieproduktyw-
nych zachowań;

• wzrost morale i produktywności pracowników;
• udane zmiany w zachowaniu, zachowania proinnowacyjne;
• zwiększona lojalność pracowników.

Na poziomie organizacji, korzyści płynące z coachingu obejmują kulturową 
otwartość przedsiębiorstwa na zmiany, wzrost produktywności i wdrażanie inno-
wacji. Celem coachingu w miejscu pracy jest zwiększenie potencjału pracowników 
i menedżerów w zakresie maksymalizacji ich wyników w pracy. Podsumowując, 
coaching w miejscu pracy to proces dostarczania pracownikom wiedzy i umiejętno-
ści, które umożliwią im skuteczną zmianę zachowania. Nowoczesne i innowacyjne 
przedsiębiorstwa dostrzegając korzyści z coachingu, dążą do tworzenia kultury 
coachingu. Główną wartością tej kultury jest uczenie się zorientowanie na zmiany 
i rozwój kapitału ludzkiego. Coaching tworzy środowisko do rozwoju, co przy-
nosi między innymi efekty w postaci innowacyjności pracowników. Na potrzeby 
tworzenia proinnowacyjnych postaw pracowników, wydaje się konieczne zbudo-
wanie elastycznego modelu coachingu w danym przedsiębiorstwie oraz określe-
nie uwarunkowań jego wdrażania w kontekście zindywidualizowanego podejścia 
do rozwoju i motywowania pracowników, przy uwzględnianiu zmian otoczenia.
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Efekt pierwszego i ostatniego dnia roku 
na rynku akcji i surowców

Wprowadzenie

Problem efektywności rynków finansowych, pomimo swojej długiej histo-
rii, wciąż pozostaje aktualny, i tym samym zachęca badaczy do przeprowadzania 
określonych badań. Przyczynkiem do rozwoju tego typu badań było opublikowa-
nie przez Famę teorii rynków efektywnych1. Zaprzeczeniem teorii efektywności 
rynków finansowych jest występowanie różnego rodzaju anomalii, a zwłaszcza 
anomalii kalendarzowych. W tej ostatniej grupie na uwagę zasługują prace poświę-
cone występowaniu tzw. efektu stycznia czy też efektu grudnia (zwanego także 
„rajdem św. Mikołaja”). Efekt stycznia (grudnia) ma miejsce wtedy, gdy średnia 
stopa zwrotu w styczniu (grudniu) różni się od średniej stopy zwrotu w pozo-
stałych miesiącach roku i różnica ta jest statystycznie istotna. Z występowaniem 
efektów kalendarzowych można również powiązać podnoszone od czasu do czasu 
w dziennikach finansowych powiedzenie: „Jaki pierwszy dzień roku, taki cały rok”, 
co w języku naukowym można byłoby przedstawić w sposób następujący: istnieje 
zależność między stopą zwrotu na rynku określonego instrumentu finansowego, 
mierzoną w trakcie pierwszej sesji w danym roku (dzienna stopa zwrotu2) oraz 
stopą zwrotu w całym roku (roczna stopa zwrotu), następującym po danej sesji. 
Przy okazji rodzi się też pytanie, czy może istnieje zależność między dzienną stopą 
zwrotu na ostatniej sesji w roku kalendarzowym X-13, a roczną stopą zwrotu w ciągu 

1 E. Fama, Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, „Journal of Finance” 1970, 
vol. 25 (2), s. 383–417.

2 Przy uwzględnieniu ceny zamknięcia na pierwszej sesji w roku i ceny zamknięcia na ostatniej sesji, 
w roku poprzednim.

3 Kalkulowaną na bazie cen zamknięcia na ostatniej i przedostatniej sesji w roku X-1.
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następnego roku kalendarzowego, tj. w roku X? Gdyby odpowiedź na to ostatnie 
pytanie okazała się pozytywna, wówczas właściwym byłoby sformułowanie tezy 
(w ujęciu kolokwialnym): Jaki ostatni dzień roku, taki cały przyszły rok.

Celem rozdziału jest zbadanie zależności między:
a) dzienną stopą zwrotu na pierwszej sesji w roku kalendarzowym X, a roczną 

stopą zwrotu w tym samym roku kalendarzowym,
b) dzienną stopą zwrotu na ostatniej sesji w roku kalendarzowym X-1, a roczną 

stopą zwrotu w kolejnym roku kalendarzowym, tj. roku X,
na przykładzie wybranych indeksów giełdowych oraz cen surowców. Zestawie-

nie analizowanych instrumentów finansowych zamieszczone zostało w załącz-
niku, w tabelach 1 i 2, w których to znajduje się także data pierwszego notowania 
danego instrumentu w bazie danych. Ostatnią sesją uwzględnioną w badaniu jest 
31.12.2021 r.

1. Literatura przedmiotu

Badania poświęcone występowaniu sezonowości na rynkach finansowych 
rozpoczynają się wraz z opublikowaniem teorii efektywności rynków finanso-
wych przez Famę4. Do pierwszych prac zajmujących się występowaniem anoma-
lii kalendarzowych na rynkach finansowych trzeba zaliczyć prace Lakonishoka 
i Smidta5, Thalera6 oraz Ziemby7. Bardziej współczesne badania dotyczące ano-
malii kalendarzowych można spotkać m.in. w opracowaniach Keima i Ziemby8, 
Hirscha i Hirscha9 czy też Verheydena i in.

10 Z kolei krytyka hipotezy rynku efek-
tywnego została przedstawiona w publikacjach Malkiela11.

Jednym z najbardziej znanych efektów kalendarzowych jest efekt stycz-
nia. Według Rozeffa i Kinneya styczniowe, miesięczne stopy zwrotu indeksów 

 4 E. Fama, Efficient capital markets…, op.cit., s. 383–417.
 5 J. Lakonishok, S. Smidt, Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective, „Review of Finan-

cial Studies” 1988, vol. 1 (4), s. 403–425.
 6 R. Thaler, The winner curse, The Free Press, New York 1992, s. 20–35.
 7 W. Ziemba, Investing in the turn-of-the-year effect in the futures markets, „Interfaces” 1994, 

vol. 24 (3), s. 46–61.
 8 D. Keim, W. Ziemba, Security market imperfections in worldwide equity markets, Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge 2000.
 9 J. Hirsch, Y. Hirsch, Stock market almanac: widely yearly updates, Wiley & Sons, Hoboken 2001.
10 T. Verheyden, L. De Moor, F. Bossche, A tale of market efficiency, HUB Research Papers, „Econom-

ics and Business Science” 2013, vol. 5 (2), s. 45–46.
11 B. Malkiel, The efficient market hypothesis and its critics, „Journal of Economic Perspectives” 2003, 

vol. 17 (1), s. 59–82; B. Malkiel, Reflections on the Efficient Market Hypothesis: 30 years later, „Financial 
Review” 2005, vol. 40 (1), s. 1–9.
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giełdowych publikowanych przez New York Stock Exchange w latach 1904–1974 
były dodatnie, przy czym różnica ta w stosunku do innych miesięcy była staty-
stycznie istotna12. Analiza obecności efektów stycznia została przeprowadzona 
również dla akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. Na przykład Grotow-
ski wykazał, że na polskim rynku finansowym efekt stycznia w latach 1999–2007 
był głównie widoczny w przypadku spółek o małej i średniej kapitalizacji, a stycz-
niowa stopa zwrotu jest o około 4% wyższa od stóp zwrotu dla pozostałych mie-
sięcy (z wyjątkiem grudnia)13.

O ile występowaniu efektu stycznia poświęcono stosunkowo dużo miejsca 
zarówno w literaturze światowej, jak i polskiej, o tyle analizy badające zależności 
między stopą zwrotu na pierwszej sesji, a stopą zwrotu w całym roku są bardzo 
rzadkie. Tak więc Torchała na podstawia analizy stóp zwrotu w latach 1994–2016, 
dla indeksu WIG20, obliczonych dla pierwszej sesji w danym roku i rocznej stopy 
zwrotu indeksu, wykazał skuteczność tej metody w 69%14. Kuczyński wydaje się 
powątpiewać w sprawdzalność powiedzenia „jaka pierwsza sesja w danym roku, taki 
cały rok” w stosunku do WIGu20 (lata badawcze: 1994–2020)15. Z kolei Li wska-
zuje na wysoką, bo 80%, sprawdzalność zależności dla lat 1946–2020: dodatnie 
stopy zwroty na pierwszych pięciu sesjach w danym roku na giełdzie amerykań-
skiej zwiastują dodatnią stopę zwrotu na tymże rynku16. Autorowi nie udało się 
znaleźć prac dotyczących zależności między stopą zwrotu na ostatniej sesji w roku 
X-1, a stopą zwrotu w kolejnym roku (X). Fakt ten wyraźnie wskazuje na wystę-
powanie luki badawczej.

2. Metodyka badania

Grupę badawczą stanowi:
a) 112 indeksów giełdowych, wybranych giełd światowych,
b) 32 ceny surowców notowanych na rynkach finansowych.

12 M. Rozeff, W. Kinney, Capital market seasonality: the case of stock returns, „Journal of Financial 
Economics” 1976, vol. 3 (4), s. 379–402.

13 M. Grotowski, Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Gospo-
darka Narodowa” 2008, vol. 19 (1-2), s. 57–75.

14 A. Torchała, Jaki początek roku, taki cały rok, https://www.bankier.pl/wiadomosc/WIG20-jaki-
-poczatek-roku-taki-caly-rok-7293198.html (12.09.2021).

15 P. Kuczyński, Jaki początek stycznia taki cały rok, https://www.xelion.pl/analizy/komentarz-po-
ranny/4302-jaki-poczatek-stycznia-taki-caly-rok (12.09.2021).

16 Y. Li, ‘First five days’ indicator, which has a solid track record at predicting year, off to good start, 
https://www.cnbc.com/2020/01/02/januarys-first-five-days-has-a-track-record-at-predicting-full-year.
html (19.06.2021).
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Dobór grupy badawczej podyktowany jest dostępnością notowań w serwisie 
Refinitiv. Ostatnią sesją uwzględnioną w badaniu jest 31.12.2021 r. Dla danego 
instrumentu finansowego pierwsza uwzględniona w badaniu data zależna jest od 
daty pierwszego notowania tego instrumentu w serwisie Refinitiv – por. tabele 1 
i 2 (załącznik).

Analiza stóp zwrotu prowadzona była w następującym układzie:
a) dzienna stopa zwrotu dla pierwszej sesji w danym roku kalendarzowym, tj. roku 

X (w dalszej części rozdziału będzie ona oznaczana DX),
b) dzienna zwrotu dla ostatniej sesji w poprzednim roku kalendarzowym, tj. w roku 

X-1 (w dalszej części rozdziału będzie ona oznaczana DX-1),
c) roczna stopa zwrotu w roku kalendarzowym X (w dalszej części rozdziału 

będzie ona oznaczana RX).
W obliczeniach posługiwano się wartościami zamknięcia analizowanych instru-

mentów finansowych na poszczególnych sesjach. Dla każdego z analizowanych instru-
mentów finansowych obliczony został współczynnik korelacji między stopą Dx oraz 
RX, tj. ρ DX ,RX( ), a także między stopą zwrotu Dx-1, a RX tj. ρ DX−1 ,RX( ), Kalkulacja 
współczynników korelacji dotyczyła wartości stóp zwrotu (ρ DX ,RX( ) ρ DX−1 ,RX( )) 
oraz zgodności ich znaków w analizowanym okresie (sigρ DX ,RX( ), sigρ DX−1 ,RX( )).  
Na podstawie tak uzyskanych współczynników korelacji stworzony został rating 
w grupach: indeksy giełdowe i surowce (tabele 1 i 2). Im wyższa wartość przy 
danym indeksie w rankingu, tym większa wartość współczynnika korelacji, tj. wyż-
sza sprawdzalność zależności między stopą zwrotu na pojedynczej sesji (pierwsza 
sesja w danym roku lub ostatnia w roku poprzednim), a stopą zwrotu w całym roku.

W dalszej części rozdziału zweryfikowane zostały następujące hipotezy badawcze:
H0

1 : Istnieje zależność między stopą zwrotu DX, a stopą zwrotu RX,
H 1

1 : Brak zależności między stopą zwrotu DX, a stopą zwrotu RX,
H0

2 : Istnieje zależność między stopą zwrotu DX-1, a stopą zwrotu RX,
H 1

2 : Brak zależności między stopą zwrotu DX-1, a stopą zwrotu RX,
H0

3 : Istnieje zależność między znakiem stopy zwrotu DX, a znakiem stopy zwrotu RX,
H 1

3  Brak zależności między znakiem stopy zwrotu DX, a znakiem stopy zwrotu RX,
H0

4 : Istnieje zależność między znakiem stopą zwrotu DX-1, a znakiem stopą zwrotu RX,
H 1

4 : Brak zależności między znakiem stopą zwrotu DX-1, a znakiem stopą zwrotu RX.
Weryfikacja hipotez statystycznych przeprowadzona została za pomocą współ-

czynników korelacji.
W drugiej części badania zamieszczone zostały statystyki dotyczące zależności:

a) ile razy współczynniki korelacji grudniowej były wyższe (w ujęciu wartościo-
wym) od współczynników korelacji styczniowej dla każdego z analizowanych 
instrumentów, tj. ρ DX−1 ,RX( ) > ρ DX ,RX( ),



Efekt pierwszego i ostatniego dnia roku na rynku akcji i surowców 31

b) ile razy znak korelacji grudniowej był taki sam jak znak korelacji styczniowej, 
tj. (sigρ DX−1 ,RX( ) = sigρ DX−1 ,RX( ).
Ostatnia część badania poświęcona została analizie rozkładu częstości, gdy 

znak stopy zwrotu na ostatniej sesji w roku X-1 lub pierwszej sesji w roku X jest 
taki sam jak znak rocznej stopy zwrotu w roku X.

3. Analiza wyników

Obliczenia przeprowadzone zostały w programie eViews. Otrzymane wyniki 
zaprezentowane zostały z podziałem na grudzień (zależności między dzienną stopą 
zwrotu na ostatniej sesji w roku X-1, a roczną stopą zwrotu w roku X) i styczeń 
(zależności między dzienną stopą zwrotu na pierwszej sesji w roku X, a roczną 
stopą zwrotu w roku X).

3.1. Analiza wyników w grudniu (indeksy giełdowe)

Dla wszystkich analizowanych indeksów giełdowych największa wartość współ-
czynnika korelacji stóp zwrotu była udziałem indeksu SOFIX (0,6190), przed UX 
(0,5672) i JPXNK400 (0,5657), a najniższa indeksu CNX NIFTy (–0,4764), przed: 
TAIEX (–0,4582) i OMX TALIN (–0,4069). W przypadku współczynników kore-
lacji, liczonych dla znaków stóp zwrotu DX-1 i RX, najwyższą wartość odnotowano 
dla indeksu EURONEXT 100 (0,6370) przed FTSE EUROFIRST 300 (0,4644) 
i ALSIUG (0,4364), a najniższą dla indeksu TAIEX (–0,3889), przed CNX NIFTYTR 
(–0,3125) i LIMA (–0,3064).

Rysunek 1.  Częstość występowania poszczególnych współczynników korelacji dla 
stóp zwrotu (zakres od –1 do +1, z krokiem 0,1 – wartość na osi poziomej 
oznacza górną wartość przedziału)
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Źródło: opracowanie własne.
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Częstości występowania współczynników korelacji dla stóp zwrotu oraz zna-
ków stóp zwrotu zamieszczone zostały na rysunkach 1 i 2. W przypadku stóp 
zwrotu, największy odsetek współczynników korelacji (24,10%) należał do prze-
działu (0,1;0,2), przed przedziałem (0,2;0,3) (20,53%). Z kolei dla korelacji zna-
ków stóp zwrotu, największy odsetek odnotowano również dla przedziału (0,1;0,2) 
(23,21%), ale przed przedziałem (0,0;0,1) (21,43%).

Rysunek 2.  Częstość występowania poszczególnych współczynników korelacji dla 
znaków stóp zwrotu (zakres od –1 do +1, z krokiem 0,1 – wartość na osi 
poziomej oznacza górną wartość przedziału)
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Źródło: opracowanie własne.

3.2. Analiza wyników w styczniu (indeksy giełdowe)

Dla rynków akcji, największa wartość współczynnika korelacji była udziałem 
indeksu BUX (0,6924), przed ICEX (0,5229) i KOSI 200 (0,4962). Najniższa war-
tość współczynnika korelacji została uzyskana dla indeksu BIFX (–0,2449), przed 
TECDAX (–0,2316) i SENSEX (–0,1937). W przypadku współczynników korela-
cji, liczonych dla znaków stóp zwrotu DX-1 i RX, najwyższą wartość odnotowano 
dla indeksu WIG (0,4960), przed ATX (0,4908) i ATXTR (0,4857), a najniższą 
dla indeksu BIFX (–0,4389), przed CSI 300 (–0,4230) i SPSTX COM (–0,2910).

Częstości występowania współczynników korelacji dla stóp zwrotu i znaków 
stóp zwrotu zamieszczone zostały na rysunkach 3 i 4. W przypadku stóp zwrotu, 
największy odsetek współczynników korelacji (18,75%) należał do przedziału 
(–0,1;0,0) przed trzema przedziałami: (0,0; 0,1), (0,1;0,2), (0,2;0,3) (po 15,18%). 
Z kolei dla korelacji znaków stóp zwrotu, największy odsetek odnotowano dla prze-
działu (0,0; 0,1) (20,54%), przed przedziałem (0,1; 0,2) (18,75%).
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Rysunek 3.  Częstość występowania poszczególnych współczynników korelacji dla 
stóp zwrotu (zakres od –1 do +1, z krokiem 0,1 – wartość na osi poziomej 
oznacza górną wartość przedziału)
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4.  Częstość występowania poszczególnych współczynników korelacji dla 
znaków stóp zwrotu (zakres od –1 do +1, z krokiem 0,1 – wartość na osi 
poziomej oznacza górną wartość przedziału)
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Źródło: opracowanie własne.

3.3. Analiza wyników w grudniu (surowce)

Największa wartość współczynnika korelacji stóp zwrotu została odnotowana 
dla złota (0,3221), przed sypkim ryżem (0,3203) i ex aequo: uranem oraz benzyną 
RBOB (0,2734), a najniższa dla cukru (#11) (–0,3204), przed srebrem (–0,3074) 
i wieprzowiną (–0,2752). W przypadku współczynników korelacji, liczonych 
dla znaków stóp zwrotu DX-1 i RX, najwyższą wartość odnotowano dla palladu 
(0,2408), przed tarcicą (0,2390) i ryżem sypkim (0,2048), a najniższą dla miedzi 
(–0,2887), przed kakao (–0,2783) i białym cukrem (–0,2759).

Częstości występowania współczynników korelacji dla stóp zwrotu oraz znaków 
stóp zwrotu zamieszczone zostały na rysunkach 5 i 6. W przypadku stóp zwrotu, 
największy odsetek współczynników korelacji (21,86%) należał do przedziału 
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(0,2;0,3) przed przedziałem (–0,1;0,0) (18,75%). Z kolei dla korelacji znaków stóp 
zwrotu, widoczna jest tendencja spadkowa częstości wraz ze wzrostem wartości 
współczynników korelacji (poza przedziałem (–0,2; –0,1)).

Rysunek 5.  Częstość występowania poszczególnych współczynników korelacji dla 
stóp zwrotu (zakres od –1 do +1, z krokiem 0,1 – wartość na osi poziomej 
oznacza górną wartość przedziału)
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 6.  Częstość występowania poszczególnych współczynników korelacji dla 
znaków stóp zwrotu (zakres od –1 do +1, z krokiem 0,1 – wartość na osi 
poziomej oznacza górną wartość przedziału)
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Źródło: opracowanie własne.

3.4. Analiza wyników w styczniu (surowce)

Spośród wszystkich analizowanych surowców, największa wartość współ-
czynnika korelacji stóp zwrotu została odnotowana dla uranu i benzyny (RBOB) 
(po 0,3182), przed olejem napędowym (0,3118), a najniższa dla platyny (–0,2485), 
przed bawełną (–0,2398) i cukrem #11 (–0,2261). W przypadku współczynników 
korelacji, liczonych dla znaków stóp zwrotu DX-1 i RX, najwyższą wartość odnoto-
wano dla pszenicy SPRING (0,3165), przed olejem napędowym (0,2986) i ropą typu 
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BRENT (0,2907), a najniższą dla bawełny (–0,2830), przed kukurydzą (–0,2330) 
i mlekiem II klasy (–0,1832).

Częstości występowania współczynników korelacji dla stóp zwrotu oraz znaków 
stóp zwrotu zamieszczone zostały na rysunkach 7 i 8. W przypadku stóp zwrotu, 
największy odsetek współczynników korelacji (18,75%) należał do trzech prze-
działów: (–0,1;0,0), (0,0;0,1), (0,1;0,2). Z kolei dla korelacji znaków stóp zwrotu, 
najwyższy odsetek współczynników korelacji (28,13%) został zarejestrowany dla 
przedziału (–0,1;0,0) przed przedziałem (0,1;0,2) (18,75%).

Rysunek 7.  Częstość występowania poszczególnych współczynników korelacji dla 
stóp zwrotu (zakres od –1 do +1, z krokiem 0,1 – wartość na osi poziomej 
oznacza górną wartość przedziału)
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 8.  Częstość występowania poszczególnych współczynników korelacji dla 
znaków stóp zwrotu (zakres od –1 do +1, z krokiem 0,1 – wartość na osi 
poziomej oznacza górną wartość przedziału)
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Źródło: opracowanie własne.
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3.5.  Analiza wzajemnych zależności współczynników korelacji 
w grudniu i w styczniu

Kolejnym zagadnieniem poddanym analizie było stwierdzenie, dla jakiego 
odsetka badanych indeksów giełdowych i surowców:
a) wartość współczynnika korelacji obliczonego dla grudnia była wyższa od war-

tości współczynnika korelacji ze stycznia,
b) współczynnik korelacji dla grudnia miał taki sam znak jak dla stycznia.

Wyniki zamieszczone zostały w tabeli 3.

Tabela 3.  Analiza odsetka przypadków, kiedy współczynnik korelacji styczniowej jest 
większy od współczynnika korelacji grudniowej oraz zgodności znaków 
współczynników korelacji dla grudnia i stycznia

Odsetek przypadków, kiedy 
współczynnik korelacji styczniowej> 
współczynnika korelacji grudniowej

Odsetek przypadków, kiedy 
spółczynnik korelacji grudniowej 

ma taki sam znak jak współczynnik 
korelacji styczniowej

Indeksy giełdowe 29,20 36,28

Surowce 43,75 63,72

Źródło: opracowanie własne.

Odsetek przypadków surowców, w stosunku do odsetka indeksów giełdowych, 
dla których współczynnik korelacji styczniowej był wyższy od współczynnika 
korelacji grudniowej wynosił odpowiednio: 43,75% vs. 29,20%. Tak więc odsetek 
przypadków był wyższy dla rynku surowców. Analogiczna zależność miała miej-
sce także w przypadku zgodności znaków współczynników korelacji grudniowej 
i styczniowej: surowce – 63,72%, w stosunku indeksów giełdowych – 36,28%.

3.6.  Analiza rozkładu częstości, gdy znak stopy zwrotu na ostatniej 
sesji w roku X-1 lub pierwszej sesji w roku X jest taki sam, jak 
znak rocznej stopy zwrotu w roku X

Analiza rozkładu częstości, gdy znak stopy zwrotu na ostatniej sesji w roku 
X-1 (grudzień) lub pierwszej sesji w roku X (styczeń) jest taki sam, jak znak rocz-
nej stopy zwrotu w roku X, dla akcji pozwala wyciągnąć wniosek, że ekstremum 
wypadało w przedziale od 55% do 60%, zarówno dla grudnia, jak i dla stycznia 
– por. rysunki 9 i 10. Jednak rozkład znaków zgodności stóp zwrotu dla stycznia 
jest przesunięty bardziej w prawo, niż dla grudnia (przedziały 60–65% i 65–70% 
i 75–80%), co pozwala wyciągnąć wniosek o wyższej skuteczności prognozowania 
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znaku stopy zwrotu w roku X, na podstawie znaku stopy zwrotu na pierwszej 
sesji w roku X niż za pomocą znaku stopy zwrotu z ostatniej sesji w roku X-1. Dla 
rynku surowców widoczne jest większe skupienie rozkładu w pobliżu przedziału 
45–50% (zwłaszcza dla styczniowych stóp zwrotu) oraz symetria obu rozkładów, 
tj. dla grudniowych, jak i styczniowych stóp zwrotu względem tego przedziału.

Rysunek 9.  Rozkład częstości przypadków, gdy znak stopy zwrotu na pojedynczej 
sesji (grudzień, styczeń) był taki sam, jak w całym roku, dla rynku akcji 
(zakres od 0% do 100%, z krokiem 5 pkt proc. – wartość na osi poziomej 
oznacza górną wartość przedziału)
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Źródło: opracowanie własne.

Dla rynku akcji najwyższe wartości zgodności znaków stóp zwrotu DX−1 ,RX( )  
zostały odnotowane dla indeksów: EURONEXT (84,21%), przed SAX (77,78%) 
i ex aequo TUN MAIN oraz ALSUG (75%), a najniższe dla indeksów: CYMAIN 
(37,50%), IPC (37,93%) i OBX (38,10%). Z kolei na rynku surowców najwyższe 
wartości zostały obliczone dla palladu (64,29%), tarcicy (62,50%) i ryżu sypkiego 
(61,29%), a najniższe dla: cukru białego (33,33%), miedzi (35,48%) i cukru #11 
(37,93%). Z kolei dla zgodności znaków stóp zwrotu DX ,RX( )  najwyższe warto-
ści miały miejsce dla następujących indeksów: OMX (80,00%), ATXTR (78,57%) 
i ATX (76,47%) i surowców: pszenica Spring (66,67%), ropa BRENT (64,52%) 
i srebro (63,64%). Najniższe zgodności stóp zwrotu były udziałem indeksów: BIFX 
(22,22%), CSI300 (31,25%) i SEEB (40,00%) oraz surowców: bawełna (35,59%), 
kukurydza (38, 89%) i mleko II klasy (40,00%). W przypadku indeksów polskiego 
rynku akcji, tj. WIG20 i WIG zgodność znaków dla stopy zwrotu na ostatniej 
sesji w roku X-1 i rocznej stopy zwrotu w roku X, wyniosła odpowiednio: 44,83% 
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i 48,28%, podczas gdy dla zgodności znaków dla stopy zwrotu na pierwszej sesji 
w roku X i rocznej stopy zwrotu w roku X, wielości te ukształtowały się na pozio-
mie: 58,62% i 75,86%. Z kolei dla indeksu S&P 500 wielkości te wyniosły: 51,72% 
(grudzień) i 56,64% (styczeń).

Rysunek 10.  Rozkład częstości przypadków gdy znak stopy zwrotu na pojedynczej 
sesji (grudzień, styczeń) był taki sam, jak w całym roku, dla rynku 
surowców (zakres od 0% do 100%, z krokiem 5 pkt proc. – wartość 
na osi poziomej oznacza górną wartość przedziału)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Styczeń Grudzień

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

W rozdziale zamieszczona została analiza wzajemnej zależności stóp zwrotu 
na pierwszej sesji w roku X oraz w całym roku X, a także na ostatniej sesji w roku X-1 
i całym roku X. Analiza zależności przeprowadzona została łącznie dla 112 indek-
sów giełdowych, wybranych giełd światowych oraz 32 cen surowców notowanych 
na rynkach finansowych. Horyzont badania dla każdego instrumentu był inny 
i obejmował okres od pierwszej daty notowania danego instrumentu w bazie Refi-
nitiv do 31.12.2021 r.

Przy założeniu, że wysokie współczynniki korelacji to takie, których moduł 
jest większy od 0,6; wartości te zostały zarejestrowane jedynie w dwu przypadkach 
i to dla indeksów giełdowych: SOFIX (grudzień) i BUX (styczeń). W przypadku 
rynku surowców nie stwierdzono żadnego takiego przypadku. Obniżenie warto-
ści granicznej modułu współczynnika korelacji z 0,6 do 0,5 prowadzi do uznania 
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w grudniu czterech indeksów giełdowych (TDMAIN, SPXNK400, UX i SOFIX), 
a w styczniu – dwóch indeksów (ICEX i BUX) spełniających to kryterium, przy 
braku surowców.

Analiza rozkładów częstości występowania poszczególnych współczynni-
ków korelacji stóp zwrotu w grudniu i styczniu dla rynków akcji (rysunki 1 i 2) 
prowadzi do wniosku, że silniejsza jest zależność stopy zwrotu na ostatniej sesji 
w roku i kolejnym roku, niż zależność stopy zwrotu na pierwszej sesji w danym 
roku i w całym roku, co jest zaskoczeniem w stosunku do wcześniej prowadzonych 
badań dla stóp zwrotu DX i RX. W przypadku większości analizowanych indek-
sów, wartości modułów współczynników korelacji były mniejsze od wartości 0,6; 
a większe jedynie w przypadku dwu indeksów giełdowych, tj. BUX i SOFIX, czyli 
indeksów zaliczonych do segmentu emerging markets. W przypadku współczyn-
ników korelacji obliczonej dla znaków, oba rozkłady charakteryzują się nieznaczną 
lewostronną skośnością. Z kolei wartość modułu współczynnika korelacji wyż-
sza niż 0,6 została odnotowana jedynie dla indeksu EURONEXT 100 w grudniu.

Na podstawie analizy rozkładów częstości występowania poszczególnych współ-
czynników korelacji stóp zwrotu w grudniu i styczniu dla rynków akcji i surowców, 
można zauważyć, że w przypadku surowców rozkład położenia współczynników 
korelacji jest bliższy wartości zero, niż w przypadku rynków akcji. Fakt ten pozwala 
sformułować wniosek, że badana zależność między stopami zwrotu na ostatniej 
sesji w roku (pierwszej sesji w roku) i stopami zwrotu w całym roku jest nieznacz-
nie silniejsza na rynku akcji niż surowców, co prowadziłoby do kolejnego wniosku, 
że rynki surowców są bardziej efektywne niż rynki akcji. Do podobnego wnio-
sku można również dojść na podstawie analizy rozkładów zgodności stóp zwrotu 
na ostatniej sesji w roku X-1 lub pierwszej sesji w roku X oraz rocznej stopy zwrotu 
w roku X (por. rysunki 9 i 10). Wniosek ten wymagałby dodatkowego potwierdze-
nia za pomocą odpowiednich testów statystycznych.

Otrzymane wyniki przy zastosowaniu współczynników korelacji potwierdzają 
obserwacje Kuczyńskiego17 i zaprzeczają: wynikom Torchały18, w stosunku do 
rynku polskiego, oraz Li, dla rynku amerykańskiego. Jeśli wziąć pod uwagę odse-
tek zgodności stóp zwrotu w na pierwszej sesji w roku X i rocznej stopy zwrotu 
w roku X, wówczas otrzymane w badaniu wyniki są zgodne w przypadku indeksu 
WIG20 z wynikami Torchały (Torchała: 69%; obliczenia w rozdziale: 58,62%) i nie-
zgodne z sugestiami Kuczyńskiego. W przypadku rynku amerykańskiego zgod-
ność znaków stóp zwrotu Dx oraz RX wynosiła 58,64%, ale nie 80%, co sugerował 

17 P. Kuczyński, Jaki początek stycznia…, op.cit. (12.09.2021).
18 A. Torchała, Jaki początek roku…, op.cit. (12.09.2021).
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Li. Otrzymana rozbieżność wyników dla indeksu WIG20, w stosunku do wyników 
Torchały może wynikać z innego horyzontu obserwacyjnego w obu badaniach. 
W przypadku rynku amerykańskiego badania Li obejmowały stopy zwrotu w ciągu 
pierwszych pięciu sesji nowego roku kalendarzowego, a nie jednej, co miało miej-
sce w tym badaniu19.
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Wprowadzenie

Obok inwestycji uznanych za klasyczne (akcje, obligacje, surowce i waluty) 
istnieje także świat inwestycji kolekcjonerskich czy też emocjonalnych, tj. rynek 
monet, znaczków, dzieł sztuki, pamiątek po celebrytach, kamieni szlachetnych 
(głównie diamentów), win inwestycyjnych i whisky inwestycyjnej. Zdaniem Case1 
to właśnie kolekcjonowanie monet należy do najważniejszych segmentów inwe-
stycji alternatywnych, obok sztuki, win i whisky inwestycyjnych. Rynek monet 
jest stosunkowo specyficznym rynkiem dlatego, że obiekty pojawiające się na nim 
można podzielić na dwie główne klasy:
a) monety bulionowe – o określonej zawartości (najczęściej 1 uncji lub ich czę-

ści) kruszcu (najczęściej złota lub srebra). Wartość tego typu monet zależy 
głównie od ceny kruszcu, z jakiego została wykonana moneta (najczęściej od 
ceny złota lub srebra);

b) monety kolekcjonerskie – wyemitowane i znajdujące się kiedyś w obiegu lub też 
monety okolicznościowe, wybite w celu upamiętnienia określonego wydarzenia 

1 D. Case, Serial collecting as leisure, and coin collecting in particular, „Library Trends” 2009, 
vol. 57 (4), s. 729–752.
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lub rocznicy takiego wydarzenia. Do ich produkcji stosuje się albo określony 
stop, albo metale szlachetne, np. srebro czy też złoto. Wartość takich monet 
zależy głównie nie od ceny zawartego w nich kruszcu, ale od tzw. wartości 
numizmatycznej, na którą składają się m.in.: liczba egzemplarzy dostępnych 
na rynku, temat, w skład którego wchodzi moneta2, stan zachowania.
Na rynku są publikacje poświęcone kalkulacji stóp zwrotu na rynku monet 

w dłuższym horyzoncie czasowym, np. na przestrzeni lat. Widoczny jest jed-
nak brak publikacji ukazujących, jak zachowuje się stopa zwrotu tuż po emisji 
monety, co można byłoby porównać do stopy zwrotu na rynku akcji, jaką można 
zrealizować np. w dniu debiutu giełdowego spółki (Initial Public Offering – IPO), 
miesiąc i trzy miesiące później. Z uwagi na fakt, że monety numizmatyczne naby-
wane są od NBP przez firmy, odsprzedające je później kolekcjonerom, kwoto-
wania tychże monet i ich sprzedaż jest możliwa przed datą emisji monet przez 
NBP3. Fakt ten pozwala na analizę cen monet kolekcjonerskich jeszcze przed 
datą emisji. Autorom badania nie są znane żadne prace dotyczące zarówno pol-
skiego, jak i zagranicznego rynku kolekcjonerskiego poświęcone analizie stóp 
zwrotu na rynku monet w krótkim horyzoncie czasowym, tj. na przestrzeni 
kilku miesięcy od daty emisji monety kolekcjonerskiej. Celem niniejszego roz-
działu jest wypełnienie luki badawczej dotyczącej analizy stóp zwrotu na pol-
skim rynku numizmatycznym.

1. Przegląd literatury – stopy zwrotu na rynku monet

Według Belka4 kolekcjonerów obiektów produkowanych masowo (monety, 
znaczki itp.) można podzielić na następujące grupy:
a) taksonomicznych (systematycznych) – pragnących posiadać w swoich zbio-

rach egzemplarz każdego z wyprodukowanych typów obiektów,
b) estetów – gromadzących interesujące obiekty, ale niekoniecznie wszystkie 

serie czy też wzory.
W przeważającej części kolekcjonerzy monet należą do tej pierwszej grupy.
Saari5 dokonał podziału społeczności kolekcjonerów na cztery różne kategorie:

2 Przez serię rozumie się określoną tematykę (np. zwierzęta świata). Do danej serii wchodzi najczę-
ściej kilka lub kilkanaście monet (np. jeż, foka, borsuk itd.). 

3 Dostawa monet następuje dopiero po dacie emisji monet – jest to wyraźnie zaznaczone w warun-
kach takich aukcji.

4 R. Belk, The ineluctable mysteries of possessions, „Journal of Social Behavior and Personality” 1991, 
vol. 6 (6), s. 17–55.

5 L. Saari, Those crazy collectors, „The Orange County Register”, 15.04.1997, s. D1.
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a) pasjonaci – mający obsesję na punkcie zbieranych przedmiotów, gotowi zapła-
cić każdą cenę za licytowany obiekt,

b) nabywcy/inwestorzy – traktujący nabywane przedmioty jako inwestycje 
długoterminowe,

c) hobbyści – kolekcjonujący obiekty dla przyjemności,
d) ekspresyjni – budujący swoje kolekcje jako dowody swojej tożsamości czy też 

w celu wyrażenia samego siebie.
Z kolei według Federalnego Urzędu Podatkowego w USA (Internal Revenue 

Service) inwestorów dzieli się na następujące klasy6:
a) kolekcjonerzy – nabywający obiekty dla własnej przyjemności,
b) inwestorzy – dokonujący transakcji w celu uzyskania zysku w długim terminie,
c) dealerzy – utrzymujący się z transakcji kupna/sprzedaży przeprowadzanych 

w krótkich horyzontach czasowych.
Wiele prac naukowych dowodzi, że powody, dla których ludzie kolekcjonują 

obiekty, są blisko związane z odczuciami towarzyszącymi stanowi posiadania7. 
Dittmar np. wskazuje na osiem powodów odpowiedzialnych za kolekcjonowanie 
przedmiotów przez ludzi8:
1) jakość, immanentnie związana z obiektem (walory estetyczne, rzadkość obiektu),
2) instrumentalność (przydatność do użycia praktycznego),
3) inne elementy użycia (elementy socjalne, zadowolenia, bezpieczeństwa),
4) wysiłek konieczny do nabycia obiektu lub jego utrzymania,
5) emocjonalne (eskapizm, komfort),
6) samoekspresja (wzbudzanie określonych emocji w posiadaczu lub w innych 

osobach),
7) historia obiektu (proweniencja, słynne osoby, które były jego właścicielami 

w przeszłości, słynne miejsca, w których obiekt znajdował się wcześniej),
8) symbolika wzajemnych powiązań (relacja z określoną osobą lub grupą).

W badaniu przeprowadzonym przez Maslara i in., na próbie 2000 respon-
dentów z klasy High Net Worth Individuals (HNWI), ok. 9% z nich wskazało, 
że posiada już przynajmniej jedną monetę kolekcjonerską, a odsetek 9% innych 
respondentów zadeklarował chęć nabycia takiego obiektu w przyszłości. W grupie 

6 A. Dale, If you collect, the RSI will collect from you whether category is collector, dealer or investor 
matters, „Wall Street Journal”, 15.02.2008, s. B1.

7 R. Belk, The ineluctable mysteries…, op.cit., s. 17–55; M. Csikszentmihalyi, F. Rochberg-Halton, The 
meaning of things: domestic symbols and the self, Cambridge University Press, Cambridge 1981; R. For-
manec, Why the collect: collectors reveal their motivations, „Journal of Social Behavior and Personality” 
1991, vol. 6 (6), s. 275–286; S. Pearce, Museums, objects, and collections: a cultural study, Smithsonian 
Press, Washington 1992.

8 H. Dittmar, The social psychology of material possessions: to have is to be, Harvester Wheatsheaf, 
St. Martin’s Press, New York 1992.
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osób, które posiadały już monetę kolekcjonerską, wartość środków zaangażo-
wanych w tego typu obiekty stanowiła średnio ok. 4% ich majątku, podczas gdy 
średnie wartości środków zainwestowane w inne klasy inwestycji alternatywnych 
wynosiły: 7% – samochody kolekcjonerskie, 5% – metale szlachetne, 4% – dzieła 
sztuki, 2% – wina inwestycyjne i 2% – znaczki9. Zdaniem Maslara i in. logarytm 
naturalny ceny monety jest funkcją m.in. takich czynników jak: (1) wiek monety 
(od dnia jej wybicia do dnia wyceny), (2) faktu czy moneta była specjalnie wybita 
dla kolekcjonerów, (3) faktu czy moneta wchodzi w skład szerszej serii monet 
wybitych przez mennicę, (4) spreadu między cenami kupna i sprzedaży monety, 
podzielonego przez średnią wartość ceny kupna i sprzedaży, (5) wartości nomi-
nalnej monety, (6) lokalizacji mennicy, w której została wybita moneta10. Auto-
rzy w swoich rozważaniach opierali się na modelu przedstawionym wcześniej 
przez Dickiego i in.11

Wartość rynkowa monet kolekcjonerskich jest sumą wartości kruszcu zawar-
tego w monecie oraz wartości kolekcjonerskiej. Według Maslara i in. w latach 
1980– 2009 stosunek cen rynkowych analizowanych monet, do ceny zawartego 
w nich kruszcu wzrósł z 94,7 do 761,98. Zdaniem autorów w momencie wybicia 
nowej monety kolekcjonerskiej przez Departament Skarbu USA, trudno jest okre-
ślić jej wartość rynkową, z uwagi na fakt, że nie wiadomo, w jaki sposób oszacować 
jej wartość numizmatyczną. Ta ostatnia zależy od tego, jak moneta będzie postrze-
gana przez inwestorów i jaki popyt będą oni zgłaszać na tę monetę w przyszło-
ści. Autorzy sugerują też, że ceny emisyjne ostatnich monet (tj. wybitych w ciągu 
ostatnich 10 lat) w USA były przewartościowane i że w ciągu najbliższych kilku 
lat monety nie osiągną tak wysokich cen rynkowych. Teza ta jest zgodna z wyni-
kami prac opublikowanymi wcześniej przez Millera12.

Kane stosując model CAPM dla stóp zwrotu 120 różnych monet w latach 1970–
1979 wykazał, że tak stworzony portfel zabezpieczał jego posiadacza przed skut-
kami inflacji13. Jego wyniki zostały potwierdzone w pracy Ibbotsona i Brinsona, 
którzy dla lat 1970–1985 w portfelu inwestycyjnym uwzględnili oprócz monet 
także: znaczki, chińską ceramikę, dzieła sztuki (komponenty indeksu tzw. Old 

 9 D. A. Maslar, K. Obaid, K. Pukthuanthong, US coin market: historical performance and anomalies, 
January 24, 2020, https://ssrn.com/abstract=3492347; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3492347.

10 Ibidem.
11 M. Dickie, C. Delorme, J. Humphreys, Price determination of a collectible good: the case of rare 

US coins, „Southern Economic Journal” 1994, vol. 61 (1), s. 40–51.
12 E. Miller, Risk, uncertainty, and divergence of opinion, „The Journal of Finance” 1977, vol. 32, 

s. 1151– 1168.
13 A. Kane, Coins; anatomy of fad asset, „Journal of Portfolio Management” 1984, vol. 10, s. 44–51.
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Masters)14. Ladany, analizując ceny monet okolicznościowych wyemitowanych 
przez rząd Izraela oraz posługując się zmienną niezależną w postaci stosunku ceny 
rynkowej tych monet do ich ceny emisyjnej, udowodnił występowanie negatyw-
nej zależności między stopami zwrotu, a liczbą wyemitowanych monet15. Z kolei 
Dickie i in., bazując na modelu ekonometrycznym dla cen amerykańskich monet 
(10-centowych, ćwierć-dolarowych i półdolarowych), dla którego zmiennymi 
zależnymi były: wartość nominalna monety, wielkość nakładu monety, lokaliza-
cja mennicy, rodzaj i wiek monety, znak menniczy i stan zachowania, udowodnili, 
że monety wybite w dużych nakładach osiągały niższe ceny na rynku wtórnym16. 
Innymi słowy, rzadkość danej monety przekładała się na wyższe ceny jej notowań. 
Koford i Tschoegl, analizując ceny kilku serii monet amerykańskich (Morgan dol-
lars, Liberty Head Eagle), w których zmiennymi objaśniającymi były: inny rodzaj 
rysunku na awersie monety, data wybicia monety (od 1836 r. do 1906 r.), miejsce, 
gdzie dana moneta została wybita (Filadelfia, San Francisco, Nowy Orlean, Carson 
City i Denver), rodzaj stosowanego znaku menniczego17, potwierdzili wcześniejsze 
badania, dochodząc do wniosku, że rzadkość monet przekłada się na wzrost ich 
cen na rynku kolekcjonerskim18. Według Lombry średnia stopa zwrotu dla monet 
amerykańskich w latach 1978–2002 wyniosła 14,23% i 3,10% odpowiednio dla 
monet numizmatycznych i bulionowych19.

Prado analizując wpływ różnych czynników na ceny monet za pomocą sieci 
neuronowych wykazał, że odmienne czynniki mają wpływ na ceny monet w gru-
pach: bulionowych i okolicznościowych (wyemitowanych w USA i Europie20), 
historycznych (z obszaru USA), europejskich historycznych o najwyższym stanie 
zachowania i europejskich historycznych o średnim i niskim stanie zachowania21. 
Średnia nominalna stopa zwrotu jednej z monet numizmatycznych USA, obliczona 
w badaniu Browna, wyniosła w latach 1941–2003–10,5%, a po uwzględnieniu 

14 R. Ibbotson, G. Brinson, Investment markets: gaining the performance advantage, McGraw Hill, 
New York 1987.

15 S. Ladany, Management science applications to leisure time operations, w: Burton V. (red.), Stud-
ies in management science and systems, no. 4, North Holland, Amsterdam 1975, s. 360–366.

16 M. Dickie, C. Delorme, J. Humphreys, Price determinations of a collectible…, op.cit., s. 40–51.
17 Z wyjątkiem monet wybitych w Filadelfii. Jest to najstarsza mennica, w której rozpoczęto bicie 

monet na terytorium USA. Początkowo nie stosowano znaku menniczego.
18 K. Koford, A. Tschoegl, The market value of rarity, „Journal of Economic Behavior & Organization” 

1998, vol. 34, s. 445–457.
19 R. Lombra, The investment performance of rare U. S. coins, Penn State University, Pensylwania 

2003.
20 Autor badał ceny monet z takich krajów Europy jak: Francja, Hiszpania i Wielka Brytania.
21 C. Prado, Factores determinantes en la valoracion de los activos numismatiocos de oro, Universitad 

Rey Juan Carlos, Madrid 2009.
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inflacji – 5,52%22. W podobnym badaniu wykonanym przez Knausa, średnia stopa 
zwrotu historycznej monety amerykańskiej wyniosła w ciągu 35 lat – 12,7%.

Ponadto w krótkich okresach współczynniki korelacji stóp zwrotu na rynku 
akcji i rynku monet są bliskie zera, a inwestycje na rynku monet zabezpieczają 
portfel inwestycyjny przed skutkami inflacji oraz wpływają na zmniejszenie zmien-
ności wartości tego portfela23.

Santos i Sanchez analizując ceny 25 różnych monet w latach 2011–2018, 
wyemitowanych w Hiszpanii w latach 1989–1996, z których osiem wykona-
nych było ze złota, a pozostałe ze srebra, doszli do wniosku, że największy wpływ 
na wartość wewnętrzną tych monet miały takie czynniki jak: zmiana ceny złota 
i srebra, liczba wyemitowanych monet, renoma firmy przeprowadzającej aukcje 
oraz cena wywoławcza24. Z kolei Alcazar-Blanco i in., badając czynniki wpływa-
jące na zmiany cen 25 serii monet (Walking Liberty Half Dollar) w latach 2000–
2019, za pomocą dwóch odmiennych modeli, z których pierwszy odnosił się do 
całego zbioru monet, a drugi do każdego z typów (w zależności od daty ich wybi-
cia), udowodnili, że najważniejszymi czynnikami decydującymi o cenach monet 
były: ich stan zachowania, wiek i rzadkość25.

Prado-Roman i in., analizując portfele inwestycyjne, w skład których wchodziły 
takie aktywa jak metale (złoto, srebro, platyna, pallad i rod) oraz złote monety 
numizmatyczne (wyemitowane w: Hiszpanii, USA, Wielkiej Brytanii, Francji 
w latach 1900–2009), wykazali, że w latach 2003–2009 były one bardziej efek-
tywne niż portfele złożone z samych akcji i obligacji26. Z kolei Paule-Vianez i in., 
na podstawie analizy zmian cen 25 serii monet amerykańskich (Walking Liberty 
Half Dollar wyemitowanych pomiędzy 1916 r., a 1947 r.) w latach 2000–2019, 
potwierdzili tezę, że w okresach niepewności na rynkach finansowych, anali-
zowane monety były traktowane jako tzw. bezpieczne przystanie (safe-haven), 
a najwyraźniej efekt ten był zauważalny w przypadku monet wybitych w okresie 
Wielkiego Kryzysu (1929–1932) i II wojny światowej27.

22 R. Brown, Rare coins: a distinct and attractive asset class, „Journal of Financial Planning” 2005, 
https://www.usrarecoininvestments.com/coin_articles/rare_coins2.htm (12.12.2021).

23 G. Knaus, Rare coins: the new value investment? Numismatic Investment Corp. Report, Numis-
matic Investment, 2006, http://www.coinportfolios.com/index.html (12.12.2021).

24 S. Santos, F. Sanchez, Determinantes de la prima de los ecus españoles, „Revista Numismatica Hec-
ate” 2019, vol. 6, s. 225–235.

25 A. Alcazar-Blanco, J. Paule-Vianez, M. Prado-Roman, J. Coca-Perez, Generalized regression neu-
ronal networks to predict the value of numismatic assets, „European Research on Management and Busi-
ness Economics” 2021, vol. 27, s. 1–8.

26 C. Prado-Roman, J. Coca-Perez, P. Garcia-Estevez, Aplicacion del la teoria de carteras con activos 
numismaticos y metales preciosos, „Cuadernos de Gestion” 2012, vol. 12 (1), s. 123–134.

27 J. Paule-Vianez, A. Alcanzar-Blanco, J. Coca-Perez, Effect of economic policy uncertainty on the 
investment in numismatic assets: evidence for Walking Liberty Half Dollar, Finance Research Letters, 
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W Polsce badania nt. efektywności inwestowania na rynku monet prowadzili 
m.in. Witkiewicz28 oraz Witkiewicz i Wąsala29, wykazując występowanie mód na 
rynku poszczególnych serii monet.

2. Metodyka badania

Celem badania było określenie stóp zwrotu w dniu emisji, po 30 i 90 dniach 
od daty emisji srebrnych monet wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski 
w okresie od 1.01.2021 r. do 30.11.2021 r., z wyjątkiem srebrnych monet, nale-
żących do serii „Wielcy ekonomiści polscy”. Powodem takiego doboru był fakt, że 
monety z tej ostatniej serii nie cieszą się dużym zainteresowaniem kolekcjonerów 
i są dostępne do nabycia w systemie sprzedaży internetowej – Kolekcjoner. Tym-
czasem inne srebrne monety były wykupywane w dniu ich emisji w oddziałach 
NBP w całym kraju oraz za pomocą systemu Kolekcjoner.

Ceny transakcyjne, zwane dalej także cenami na rynku wtórnym30, zaczerpnięte 
zostały ze strony internetowej serwisu Allegro oraz Archiwum Allegro, przy czym 
przy sporządzaniu bazy cen wtórnych zastosowane zostały następujące kryteria:
1) Do bazy danych wprowadzone zostały jedynie transakcje, dla których można 

było ustalić ich datę. Zatem pominięte zostały wszystkie transakcje typu „Kup 
teraz”, przy których nie podano daty zawarcia transakcji.

2) Nie uwzględniono transakcji, w których sprzedający oferował więcej niż jedną 
monetę, a transakcje zawierane były w różnych datach i nie udało się ustalić 
dat poszczególnych transakcji.

3) Nie uwzględniono transakcji, w których sprzedający oferował dwie różne 
monety np. A i B – w takim przypadku byłoby niemożliwe, na podstawie ceny 
łącznej obu monet, określenie indywidualnych cen każdej z nich.
Do bazy danych wprowadzone zostały wszystkie transakcje spełniające powyż-

sze kryteria, w okresie od dat pierwszej transakcji dostępnej w serwisie Allegro lub 
Archiwum Allegro, do dnia 31.12.2021 r.

Do badania wykorzystano zestawienie 16 monet, których ceny zostały zamiesz-
czone w załączniku nr 1. Monety, których ceny zostały przeanalizowane to: 

https://doi.org.10.1016/j.frl.2021.102412.
28 T. Witkiewicz., Inwestowanie w monety, Wydawnictwo Tomasz Witkiewicz, Szczecin 2008.
29 T. Witkiewicz, K. Wąsala, Numizmatyka bez tajemnic, Wydawnictwo Tomasz Witkiewicz, Szcze-

cin 2009.
30 W przypadku monet za cenę emisyjną można uznać cenę monety w czasie sprzedaży w Narodo-

wym Banku Polskim, a ceną wtórną jest w takim przypadku cena uzyskiwana przez tę monetę w serwisie 
Allegro lub w domach akcyjnych, specjalizujących się w obrocie walorami kolekcjonerskimi.
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(1) Skarby Stanisława Augusta – Jan Kazimierz Waza, (2) Wyklęci przez komunistów 
żołnierze niezłomni – Kazimierz Kamieński „Huzar”, (3) 100. rocznica Konstytu-
cji marcowej, (4) 100. rocznica III Powstania Śląskiego, (5) 230. rocznica Konsty-
tucji 3 Maja – dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej, (6) Wrocław – mała ojczyzna, 
(7) Polska Reprezentacja Olimpijska Tokio 2020, (8) Beatyfikacja Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, (9) Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku, Agresja Niemiec na Polskę, 
(10) Polskie Termopile – Dytiatyn, (11) Zbrodnia w Piaśnicy, (12) Pałac Biskupi 
w Krakowie, (13) 30‑lecie wznowienia działalności Caritas Polska, (14) Wielkie 
aktorki – Gabriela Zapolska, (15) 30‑lecie pierwszych wolnych wyborów parlamen-
tarnych, (16) Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Ignacy Daszyński.

W przypadku każdej z 16 analizowanych monet, dla każdego dnia, w którym 
przeprowadzone były transakcje, obliczona została cena średnia rynkowa oraz 
mediana cen rynkowych, a następnie obliczone zostały współczynniki dopaso-
wania za pomocą modelu regresji liniowej i modelu regresji kwadratowej. Na 
wykresach – por. załącznik 2, linią poziomą zaznaczono także cenę emisyjną 
monety (początek linii, po lewej stronie wykresu rozpoczyna się w dniu sprze-
daży monety przez NBP).

W dalszej kolejności obliczone zostały stopy zwrotu w dniu emisji danej monety 
(rD) oraz po miesiącu i trzech miesiącach od daty emisji (odpowiednio rD90 i rD90):

rD = CD −CE

CE

rD30 =
CD30 −CE

CE

rD90 =
CD90 −CE

CE

gdzie:
rD – stopa zwrotu w dniu emisji monety (jeśli w dniu emisji monety nie zostały 
zarejestrowane żadne transakcje w serwisie Allegro, wówczas do obliczeń przy-
jęto pierwszą datę, po emisji monety, kiedy miała miejsce przynajmniej jedna 
taka transakcja),
rD30 – stopa zwrotu w miesiącu od daty emisji monety,
rD90 – stopa zwrotu po trzech miesiącach od daty emisji monety,
CD – średnia cena rynkowa monety w dniu jej emisji przez NBP,
CE – cena emisyjna monety w NBP,
CD30 – średnia cena rynkowa monety w 30-tym dniu po jej emisji przez NBP (lub 
w przypadku braku takiej ceny, cena w dniu występującym pod tej dacie, kiedy 
miała miejsce transakcja w serwisie Allegro),
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CD90 – średnia cena monety w 90-tym dniu po jej emisji przez NBP (lub w przy-
padku braku takiej ceny, cena w dniu występującym pod tej dacie, kiedy miała 
miejsce transakcja w serwisie Allegro).

Podobne kalkulacje zostały przeprowadzone dla mediany cen rynkowych 
w poszczególnych dniach, tj. dniu emisji monety, 30-tym i 90-tym po emisji 
monety.

Ograniczenia badania:
1) W przypadku każdej z 16 analizowanych monet duża liczba transakcji zawie-

rania była bezpośrednio w dniu emisji monety przez NBP i na przestrzeni kilku 
kolejnych dni następujących bezpośrednio po tej dacie. Wraz z upływem czasu 
liczba transakcji systematycznie spadała, a w serwisie Allegro często pojawiały 
się oferty sprzedaży po ściśle określonej cenie (tj. „kup teraz”), na tyle wysokiej, 
że transakcje nie były zawierane. Efekt ten zilustrowany został na rysunku 1, 
na przykładzie monety Pałac Biskupi w Krakowie.

Rysunek 1.  Liczba transakcji w poszczególnych dniach dla monety „Pałac Biskupi 
w Krakowie” – słupek w kolorze czarnym odpowiada dacie emisji monety 
przez NBP
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Źródło: opracowanie własne.

2) W przypadku kilku monet, zawierane były pojedyncze transakcje raz na kilka 
czy też kilkanaście dni. W tym przypadku można zauważyć tendencję opi-
saną w punkcie 1: im dalej od daty emisji monety, tym rzadziej zawierane były 
transakcje, co ma wpływ na kalkulację średniej ceny rynkowej i mediany cen 
rynkowych danej monety dla określonej daty.

3) Większa liczba transakcji przeprowadzana jest w soboty i niedziele (ewen-
tualnie inne dni wolne od pracy) w porównaniu z dniami roboczymi, co 
wynika z faktu, że osoby korzystające z serwisu Allegro mają wówczas więcej 
czasu na przeglądanie i licytowanie ofert. Pojedyncze transakcje zawierane 
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w danym dniu mogą powodować pewną przypadkowość uzyskiwanych w ten 
sposób cen, niż kiedy wartość średnia i mediana kalkulowane są na bazie 
wielu transakcji.

3. Wyniki badań

Zachowania się średnich cen rynkowych i median cen rynkowych analizowa-
nych monet zamieszczone zostały w załączniku 2. We wszystkich przypadkach, 
z wyjątkiem monety Skarby Stanisława Augusta – Jan Kazimierz Waza, ceny 
i mediany monet znajdowały się w trendach spadkowych, począwszy od daty 
pierwszej sprzedaży monety w serwisie Allegro. Pewnym wytłumaczeniem tego 
faktu może być obserwowany trend spadkowy srebra na rynku światowym, w ana-
lizowanym okresie – por. rysunek 2. Współczynniki korelacji cen monet na rynku 
wtórnym monet i cen srebra oscylowały w pobliżu wartości 0,5 (np. dla monety 
Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Kazimierz Kamieński „Huzar” 
był on równy 0,59; dla monety 100. rocznica Konstytucji marcowej i monety 100. 
rocznica III Powstania Śląskiego wynosił on 0,49). Wyjątkiem była moneta Skarby 
Stanisława Augusta – Jan Kazimierz Waza, dla której współczynnik korelacji osią-
gnął wartość ujemną i równą –0,49.

Rysunek 2. Notowania cen srebra w 2021 r.
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Źródło: J. Rzeźniczek, Urwany rynek na bankach, Stooq, www.stooq.pl (4.01.2022).



Zachowanie średnich cen i median cen srebrnych monet kolekcjonerskich… 59

W przypadku trendu spadkowego średnich cen monet i ich median na rynku 
wtórnym, jaki dominował na rynku 15 monet, można wyróżnić dwa przypadki:
a) W analizowanym okresie ceny na rynku wtórnym osiągnęły niższą wartość niż 

cena emisyjna monety. Taki stan rzeczy został stwierdzony dla 11 monet. Cha-
rakterystyczne jest zachowanie się średniej ceny monet i median monet: Pałac 
Biskupi w Krakowie, Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Zbrodnia 
w Piaśnicy, które po spadku w pobliże ich cen emisyjnych, zaczęły konsolido-
wać się wokół tego poziomu. Innymi słowy, kształt średniej i mediany cen wtór-
nych tych monet na rynku wtórnym przypomina swoim wyglądem literę „L”.

b) W analizowanym okresie średnie ceny na rynku wtórnym i mediany nie osią-
gnęły niższej wartości niż cena emisyjna monety, ale na wykresie domino-
wała wyraźna tendencja spadkowa w kierunku cen emisyjnych monet. Tego 
typu zachowanie się średniej ceny i median stwierdzone zostało dla 4 monet: 
230. rocznica Konstytucji 3 Maja – dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej, Wro-
cław – mała ojczyzna, Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Obrona 
Poczty Polskiej w Gdańsku, Agresja Niemiec na Polskę.
W przypadku monety Skarby Stanisława Augusta – Jan Kazimierz Waza 

na wykresie ceny, której dominowała tendencja wzrostowa, średnia cena rynkowa 
i mediana była niższa niż cena emisyjna NBP zaledwie przez kilka dni poprzedza-
jących sprzedaż monety przez NBP.

Najwyższą i najniższą stopę zwrotu na rynku wtórnym, w stosunku do ceny 
emisyjnej NBP zarejestrowano dla monet:
a) w dniu następnym po emisji monety przez NBP (M0 i D0): 230. rocznica 

Konstytucji 3 Maja – dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej (97,61% – śred-
nia i 77,42% – mediana) i Wielkie aktorki – Gabriela Zapolska (0,56% 
– średnia i –0,16% – mediana),

b) w trzydziestym dniu po emisji monety przez NBP (M30 i D30): 230. rocznica 
Konstytucji 3 Maja – dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej (81,33% – średnia 
i 81,33% – mediana) i 100. rocznica III Powstania Śląskiego (–10,11% – śred-
nia i –13,10% – mediana),

c) w dziewięćdziesiątym dniu po emisji monety przez NBP (M90 i D90): 230. rocz-
nica Konstytucji 3 Maja – dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej (63,69% – śred-
nia i 63,69% – mediana) i 30‑lecie wznowienia działalności Caritas Polska 
(–19,67% – średnia i –19,67% – mediana).
W przypadku regresji liniowej najwyższe współczynniki determinacji zostały 

odnotowane dla średnich cen i median monety Skarby Stanisława Augusta – Jan 
Kazimierz Waza (0,8087 – średnia i 0,8081 – mediana). Z kolei najniższe dla 
monety: 230. rocznica Konstytucji 3 Maja – dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej 
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(0,1625 – średnia i 0,1630 – mediana). Zastosowanie modelu regresji kwadra-
towej przyniosło najwyższe wartości współczynnika determinacji dla monety 
Pałac Biskupi w Krakowie (0,9027 – średnia i 0,8965 – mediana), zaś najniższe 
ponownie dla monety 230. rocznica Konstytucji 3 Maja – dzieła odrodzonej Rze-
czypospolitej (0,1770 – średnia i 0,1760 – mediana). W przypadku sześciu monet 
wartości współczynników determinacji modelu regresji liniowej były wyższe niż 
0,6; zarówno dla wartości średnich, jak i median [poniżej zastosowano następu-
jący zapis w nawiasie (R2: średnia – model liniowy; R2: mediana – model liniowy; 
R2: średnia – model kwadratowy; R2: mediana – model kwadratowy)]:
1) Skarby Stanisława Augusta – Jan Kazimierz Waza (0,8087; 0,8081; 0,8315; 

0,8312),
2) Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Kazimierz Kamieński „Huzar” 

(0,6563; 0,6534; 0,7057; 0,7032),
3) 100. rocznica Konstytucji marcowej (0,6189; 0,6193; 0,6468; 0,6467),
4) Wrocław – mała ojczyzna (0,06760; 0,6778; 0,7082; 0,7014),
5) Wielkie aktorki – Gabriela Zapolska (0,6908; 0,6933; 0,7227; 0,7255),
6) 30‑lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych (0,0,6286; 0,6064; 

0,6298; 0,6096).
Z kolei dla modelu regresji kwadratowej, oprócz monet wskazanych dla modelu 

regresji liniowej, współczynniki determinacji były wyższe niż 0,6 dla trzech nastę-
pujących monet (konwencja zapisu w nawiasie jak powyżej):
1) Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego (0,2714; 0,2744; 0,6687; 0,6548),
2) Pałac Biskupi w Krakowie (0,5807; 0,5739; 0,9027; 0,8967),
3) Zbrodnia w Piaśnicy (0,3960; 0,3748; 0,7785; 0,7594).

Dla tych trzech monet widoczna jest znaczna różnica między współczynni-
kami determinacji regresji liniowej i kwadratowej. Wynika to głównie z faktu, 
że średnia cena rynkowa i mediana cen rynkowych, po spadku w okolice ceny 
emisyjnej, utrzymywała się następnie blisko tej właśnie ceny, przypominając 
swoim kształtem literę „L”. Taki przebieg notowań średnich cen i ich median 
na rynku wtórnym preferuje model regresji kwadratowej, jako lepiej opisujący 
zachowanie cen. Z kolei w pierwszym okresie notowań, kiedy ceny zniżkowały 
w pobliże ceny emisyjnej NBP, ale nie uwzględniając jej stabilizacji w pobliżu 
tej właśnie ceny, wyższe wartości współczynnika determinacji były udziałem 
modelu regresji liniowej. W związku z powyższym, w przypadku kilku monet, 
w okresie kwotowania ich cen w serwisie Allegro, stwierdzono występowanie 
dwóch odmiennych faz: spadkowej (w pobliże ceny emisyjnej) oraz konsolida-
cji w okolicy ceny emisyjnej.
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Podsumowanie

W badaniu przeanalizowane zostało zachowanie średnich cen i median 16 
monet srebrnych na rynku wtórnym, tj. sprzedawanych w trakcie licytacji w ser-
wisie Allegro, wyemitowanych przez NBP w 2021 r. Otrzymane wyniki pozwo-
liły na potwierdzenie wcześniejszych badań Witkiewicza31 oraz Maslara i in.32 
sugerujących, że pewne monety kolekcjonerskie, należące do tzw. serii cieszą się 
zdecydowanie większym zainteresowaniem kolekcjonerów niż inne. W badaniu 
za tego typu monetę można uznać Skarby Stanisława Augusta – Jan Kazimierz 
Waza, której cena znajduje się w trendzie wzrostowym od dnia emisji, czy nawet, 
z uwagi na przedsprzedaż tej monety przez sklepy numizmatyczne, od kilkunastu 
dni poprzedzających emisję monety przez NBP. Warto odnotować fakt, że w przy-
padku innych monet należących do tej samej serii, obserwowana jest podobna 
tendencja na rynku wtórnym.

W przypadku 15 pozostałych monet, od dnia emisji monety przez NBP (lub 
też od daty pierwszych transakcji zawieranych w serwisie Allegro, przed datą emi-
sji monety) dominowała tendencja spadkowa – cena średnia i mediana zniżko-
wała od ceny wyższej w dniu emisji monet (lub wcześniej) w kierunku poziomu 
ceny emisyjnej. Taka tendencja pozwala na stworzenie strategii inwestycyjnej 
polegającej na kupowaniu przez kolekcjonerów monety w serwisie Allegro, nie 
w pobliżu daty jej emisji przez NBP, lecz z pewnym opóźnieniem. W wielu przy-
padkach cena średnia (w tym samym ceny poszczególnych transakcji) na rynku 
wtórnym okazała się być niższa od ceny emisyjnej NBP – w takim przypadku ist-
niała możliwość nabycia monety po cenie niższej niż oferowana w NBP. Ponadto 
w badaniu wykazano, że dla znacznej liczby analizowanych monet, model regre-
sji liniowej może być stosowany do prognozowania zachowania się cen średnich 
i median tych monet w początkowej fazie ich notowania w serwisie Allegro, aby 
w późniejszym okresie, z uwagi na stabilizację cen średnich i median na rynku 
wtórnym, w pobliżu ceny emisyjnej monet, aplikować model regresji kwadratowej.

W przyszłości powyższe badanie może zostać rozszerzone także na monety 
złote, wszystkie monety srebrne emitowane przez NBP oraz o zachowanie się 
ceny już analizowanych monet w szerszym horyzoncie czasowym, obejmującym 
np. kilka lat.

31 T. Witkiewicz, Inwestowanie w monety…, op.cit., s. 131–134.
32 D. Maslar, K. Obaid, K. Pukthuanthong, US coin market…, op.cit.
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Załącznik 1

Tabela 1.  Zestawienie srebrnych monet wyemitowanych w 2021 r. uwzględnionych 
w badaniu
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1 Skarby Stanisława Augusta – Jan 
Kazimierz Waza (kontynuacja serii) 50 999 Ø 45,00 62,20 5 000 zwykły 750 26.01

2
Wyklęci przez komunistów żołnierze 
niezłomni – Kazimierz Kamieński 
„Huzar” (kontynuacja serii) 

10 925 Ø 32,00 14,14 10 000 lustrzany 
(tampondruk) 160 18.02

3 100. rocznica Konstytucji marcowej 
(temat indywidualny) 10 925 Ø 32,00 14,14 10 000 lustrzany 150 11.03

4 100. rocznica III Powstania Śląskiego 
(temat indywidualny) 10 925 Ø 32,00 14,14 12 000 lustrzany 160 15.04

5
230. rocznica Konstytucji 3 Maja 
– dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej 
(temat indywidualny) 

50 999 Ø 45,00 62,20 6 000 zwykły (oksyda) 900 28.04

6 Wrocław – mała ojczyzna (temat 
indywidualny) 50 999 Ø 45,00 62,20 6 000

zwykły 
(selektywne 

złocenie) 
950 08.07

7 Polska Reprezentacja Olimpijska Tokio 
2020 (temat indywidualny 10 925 Ø 32,00 14,14 15 000 lustrzany 150 06.08

8 Beatyfikacja Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego (temat indywidualny) 10 925 Ø 32,00 14,14 12 000 lustrzany 150 26.08

9
Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. 
Agresja Niemiec na Polskę (temat 
indywidualny) 

20 925 40,00 x28,00 
(prostokąt) 28,28 10 000

lustrzany (rant 
ząbkowany, druk 

UV) 
270 01.09

10 Polskie Termopile – Dytiatyn 
(kontynuacja serii) 20 925 Ø 38,61 28,28 10 000 lustrzany 220 08.09

11 Zbrodnia w Piaśnicy (temat 
indywidualny) 10 925 Ø 32,00 14,14 10 000 lustrzany 140 15.09.

12 Pałac Biskupi w Krakowie (temat 
indywidualny) 50 999 Ø 45,00 62,20 6 000 zwykły (szklana 

wstawka) 950 22.09

13 30-lecie wznowienia działalności 
Caritas Polska (temat indywidualny) 10 925 Ø 32,00 14,14 10 000 lustrzany 150 06.10

14 Wielkie aktorki – Gabriela Zapolska 
(kontynuacja serii) 20 925 40,00 x 28,00 

(prostokąt) 28,28 10 000 lustrzany (druk 
UV) 270 14.10

15 30-lecie pierwszych wolnych wyborów 
parlamentarnych (temat indywidualny) 10 999 Ø 32,00 31,10 12 000 lustrzany 250 21.10

16
Stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości – Ignacy Daszyński 
(kontynuacja serii) 

10 925 32,00 x 22,40 
(prostokąt) 14,14 11 000 lustrzany 170 04.11

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banknoty i monety. Plany emisyjne monet okolicznościowych, Naro-
dowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/plan_emi-
syjny.html (12.12.2021).
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Załącznik 233

Zachowanie się cen 16 analizowanych monet.
Dla każdej monety przedstawione zostały ceny średnie i mediany w okresie: 

od daty pierwszej transakcji monetą w serwisie do dnia 31.12.2021 r., przy przy-
jęciu następujących oznaczeń:
� – cena średnia, regresja liniowa,
¡ – mediana, regresja liniowa,
n – cena średnia, regresja kwadratowa,
¨ – mediana, regresja kwadratowa.
Pozioma linia ciągła oznacza cenę emisyjną monety i zaczyna się w dniu sprze-
daży monety przez NBP.

1. Skarby Stanisława Augusta – Jan Kazimierz Waza
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33 Wszystkie rysunki, zamieszczone w załączniku 2 zostały opracowane przez autorów.
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2.  Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Kazimierz Kamieński „Huzar”
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3. 100. rocznica Konstytucji marcowej
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4. 100. rocznica III Powstania Śląskiego
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5. 230. rocznica Konstytucji 3 Maja – dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej
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6. Wrocław – mała ojczyzna
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7. Polska Reprezentacja Olimpijska Tokio 2020
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8. Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego
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9. Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Agresja Niemiec na Polskę
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10. Polskie Termopile – Dytiatyn

R² = 0,3164
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11. Zbrodnia w Piaśnicy
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12. Pałac Biskupi w Krakowie
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14. Wielkie aktorki – Gabriela Zapolska
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15. 30‑lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych
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16. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Ignacy Daszyński
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Załącznik 3

Tabela 2.  Zestawienie stóp zwrotu i współczynników determinacji dla regresji 
liniowej oraz kwadratowej dla cen średnich i median srebrnych monet 
wyemitowanych w 2021 r. uwzględnionych w badaniu
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1 Skarby Stanisława Augusta 
– Jan Kazimierz Waza 30,65% 29,57% 38,33% 38,33% 32,00% 31,60% 0,8087 0,8081 0,8315 0,8312

2
Wyklęci przez komunistów 
żołnierze niezłomni– Kazimierz 
Kamieński „Huzar”

42,57% 42,57% 29,69% 29,69% 31,75% 31,75% 0,6563 0,6534 0,7057 0,7032

3 100. rocznica Konstytucji 
marcowej 45,33% 44,11% 41,33% 41,33% 21,00% 21,00% 0,6189 0,6193 0,6468 0,6467

4 100. rocznica III Powstania 
Śląskiego 7,87% 7,51% –10,11% –13,10% –12,50% –12,50% 0,3667 0,3680 0,4122 0,4150

5
230. rocznica Konstytucji 
3 Maja – dzieła odrodzonej 
Rzeczypospolitej

97,61% 77,42% 81,33% 81,33% 63,89% 63,89% 0,1625 0,1630 0,1770 0,1760

6 Wrocław – mała ojczyzna 26,53% 27,49% 26,76% 26,76% 14,12% 14,12% 0,6760 0,6778 0,7082 0,7014

7 Polska Reprezentacja 
Olimpijska Tokio 2020 26,17% 26,17% 18,33% 17,61% 16,00% 16,00% 0,4080 0,3949 0,5725 0,5456

8 Beatyfikacja Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 26,33% 28,52% 14,17% 14,17% 15,67% 15,67% 0,2714 0,2744 0,6687 0,6548

9
Obrona Poczty Polskiej 
w Gdańsku. Agresja Niemiec 
na Polskę

37,06% 33,90% 29,44% 29,44% 15,02% 15,02% 0,3785 0,3573 0,4855 0,4636

10 Polskie Termopile – Dytiatyn 6,82% 7,59% –3,87% –3,87% –13,41% –13,41% 0,3164 0,3119 0,3610 0,3615

11 Zbrodnia w Piaśnicy 7,36% 6,56% 0,40% 0,40% –8,93% –8,93% 0,3960 0,3748 0,7785 0,7594

12 Pałac Biskupi w Krakowie 17,84% 19,52% –0,05% –0,05% 5,11% 5,11% 0,5807 0,5739 0,9027 0,8967

13 30-lecie wznowienia 
działalności Caritas Polska 8,44% 7,70% –9,60% –8,12% –19,67% –19,67% 0,3523 0,3153 0,3918 0,3550

14 Wielkie aktorki – Gabriela 
Zapolska 0,56% –0,16% –5,07% –5,07% –7,83% –7,83% 0,6908 0,6933 0,7227 0,7255

15 30-lecie pierwszych wolnych 
wyborów parlamentarnych 2,00% 2,24% 5,38% 4,84% - - 0,6286 0,6064 0,6298 0,6096

16
Stulecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości – Ignacy 
Daszyński

6,46% 6,17% 1,76% 1,76% - - 0,3062 0,3171 0,3443 0,3524

Źródło: opracowanie własne.
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Innowacyjność grup kapitałowych w Polsce1

Wprowadzenie

Innowacyjność jest postrzegana jako jeden z głównych czynników wzrostu 
i rozwoju współczesnych organizacji oraz jedno z najważniejszych źródeł trwałej 
przewagi konkurencyjnej. Nie dziwi więc, że coraz więcej podmiotów wykazuje 
zainteresowanie tworzeniem oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, a bada-
cze na całym świecie dążą do lepszego zrozumienia, czym jest innowacyjność, jakie 
są jej przejawy, determinanty oraz efekty. Rozdział, jak i przedstawione w nim 
wyniki badania, wpisują się więc w dyskusję dotyczącą innowacyjności organiza-
cji, zwłaszcza w obszarze istoty innowacyjności oraz jej pomiaru.

W zarządzaniu, innowacyjność jest analizowana zarówno na poziomie całej 
organizacji, jak i na poziomie wewnątrzorganizacyjnym (m.in. zespołów, grup pra-
cowniczych i wewnątrzkorporacyjnych sieci) oraz międzyorganizacyjnym2, choć 
wydaje się, że najrzadziej jest ona analizowana w kontekście złożonych organizacji, 
jakimi są grupy kapitałowe. Rozdział koncentruje się więc na grupach kapitało-
wych, a badanie, którego wyniki zostały przedstawione w rozdziale, miało na celu 
określenie poziomu innowacyjności grup kapitałowych w Polsce. Cele te zostały 
zrealizowane w badaniu empirycznym na próbie 121 grup kapitałowych przy 
wykorzystaniu metody CATI.

Rozdział składa się z trzech części. W pierwszej części o charakterze teore-
tycznym omówiono istotę innowacyjności organizacji oraz różne podejścia do jej 

1 Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego o numerze 2017/25/B/HS4/02448, pt.: 
Koopetycja w grupach kapitałowych – skala, charakter, determinanty i wpływ na efektywność, finanso-
wanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

2 T. Kraśnicka, T. Ingram (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania 
i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 47; M. Szymu-
ra-Tyc, Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Difin, 
Warszawa 2015, s. 42.
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pomiaru. W drugiej części zostały przedstawione podstawy metodyczne przepro-
wadzonego postepowania badawczego, natomiast w trzeciej części o charakterze 
empirycznym przedstawiono oraz omówiono wyniki badania.

1. Istota innowacyjności organizacji

Innowacyjność organizacji jest pojęciem złożonym oraz wielowymiarowym, 
które bardzo często łączone jest z pojęciem innowacji. Należy jednak wskazać, 
że oba pojęcia nie są tożsame, ale ściśle ze sobą związane. W literaturze przed-
miotu można odnaleźć wiele definicji innowacji, jednakże często są one definio-
wane w ujęciu rzeczowym lub czynnościowym3. Innowacje, zgodnie z pierwszym 
ujęciem, rozumiane są jako wynik procesu innowacyjnego4, natomiast zgodnie 
z drugim ujęciem utożsamiane są one z procesem tworzenia innowacji5, który 
obrazuje zamianę idei innowacyjnej w gotowe rozwiązanie (np. produkt, usługa, 
proces, model biznesowy), podlegające wdrożeniu i dyfuzji. Innowacyjność jest 
natomiast częściej spostrzegana jako dynamiczna zdolność tworzenia innowacji6 
czy też mierzalna oraz możliwa do porównania cecha organizacji, które tworzą 
i wdrażają innowacje7. Innowacyjność stymuluje więc zachowania innowacyjne8, 
gdyż zachęca pracowników do eksperymentowania, tworzenia, jak i ulepszania 
produktów, usług oraz procesów biznesowych9, a także pozwala wykorzystać 
rynek do skomercjalizowania powstałych inwencji10. Innowacyjność organizacji 

 3 A. Sopińska, W. Mierzejewska, Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa 
działające w Polsce. Podejście zasobowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 11.

 4 Zob. E. M. Rogers, Diffusion of Innovations, Free Press, New York 2003, s. 12; OECD, Eurostat, Oslo 
Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, OECD Publishing and 
Eurostat, Paris 2018, s. 20.

 5 Zob. A. A. Ferraresi, C. O. Quandt, S. A. dos Santos, J. R. Frega, Knowledge Management and Strate-
gic Orientation: Leveraging Innovativeness and Performance, „Journal of Knowledge Management” 2012, 
vol. 16 (5), s. 688–701

 6 J. Karpacz, Moderacje relacji innowacyjności organizacji – wyniki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne” 2016, nr 280, s. 47–57; P. Klimas, W. Czakon, Orga-
nizational Innovativeness and Coopetition: A Study of Video Game Developers, „Review of Managerial 
Science” 2018, vol. 12 (2), s. 469–497.

 7 M. Sołtysik, Projektowanie strategii innowacji, PWE, Warszawa 2021, s. 15; A. Sopińska, P. Wacho-
wiak, Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce, „Przegląd Organizacji” 2016, nr 5, s. 17–23.

 8 C. Dibrell, J. Craig, E. Hansen, Natural Environment, Market Orientation, and Firm Innovative-
ness: An Organizational Life Cycle Perspective, „Journal of Small Business Management” 2011, vol. 49 (3), 
s. 467–489.

 9 C.-L. Luk, O. H. M. Yau, L. Y. M. Sin, A. C. B. Tse, R. P. M. Chow, J. S. Y. Lee, The Effects of Social Capital 
and Organizational Innovativeness in Different Institutional Contexts, „Journal of International Business 
Studies” 2008, vol. 39 (4), s. 589–612.

10 G. J. Tellis, J. C. Prabhu, R. K. Chandy, Radical Innovation Across Nations: The Preeminence of Cor-
porate Culture, „Journal of Marketing” 2009, vol. 73 (1), s. 3–23.
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jest więc ważnym narzędzie innowacji. Warto jednak wskazać, że innowacje mogą 
i są tworzone i wdrażane nie tylko przez podmioty charakteryzujące się wysoką 
innowacyjnością, ale także te o niskiej innowacyjności11.

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele różnych definicji innowacyj-
ności organizacji, a często jest ona definiowana z perspektywy zdolności innowa-
cyjnych organizacji i takie też ujęcie zostało przyjęte w rozdziale oraz badaniach, 
którego wyniki zostały przedstawione w części empirycznej pracy. W literaturze 
wskazuje się więc, że innowacyjność to zdolność wprowadzania na rynek nowych 
produktów i usług lub też otwarcie nowego rynku poprzez kombinację orientacji 
strategicznej z innowacyjnym zachowaniem i procesami12, przy czym część autorów 
identyfikuje także jej składowe. Na przykład X. Liu i in. wyróżnili siedem składo-
wych zdolności innowacyjnej: (1) zdolność szybkiego wprowadzania nowych pro-
duktów na rynek; (2) zdolność stopniowego ulepszania istniejących produktów/
usług; (3) zdolność całkowitej zmiany istniejących produktów/usług; (4) zdolność 
stopniowego ulepszania istniejących procesów; (5) zdolność całkowitej zmiany 
istniejących procesów; (6) zdolność projektowania i rozwijania nowych produk-
tów/usług; (7) zdolność do zwiększania konkurencyjności poprzez innowacje13. 
Natomiast P. Foroudi i in. wskazali na zdolność do innowacji technicznych (roz-
wój nowych usług, operacji w ramach usług i technologii) oraz nietechnicznych 
(zarządczych, rynkowych i marketingowych)14, a Altuntas i in. na zdolność do 
innowacji organizacyjnych, procesowych, produktowych oraz marketingowych15. 
Calantone i in. określili z kolei innowacyjność jako próbowanie nowych pomy-
słów, poszukiwanie sposobów robienia nowych rzeczy, kreatywność w metodach 
działania, pierwszeństwo oraz duże tempo wprowadzania na rynek nowych pro-
duktów i usług, a także brak oporu wobec działalności innowacyjnej16. Inno-
wacyjność organizacji oznacza więc także otwartość podmiotu na nowe idee17 

11 R. Garcia, R. Calantone, A Critical Look at Technological Innovation Typology and Innovativeness Tech-
nology: A Literature Review, „The Journal of Product Innovation Management” 2002, vol. 25 (3), s. 110–132.

12 J. Karpacz, Moderacje relacji innowacyjności…, op.cit., s. 47–57; C. L. Wang, P. K. Ahmed, The Devel-
opment and Validation of the Organisational Innovativeness Construct Using Confirmatory Factor Anal-
ysis, „European Journal of Innovation Management” 2004, vol. 7 (4), s. 303–313.

13 X. Liu, Q. Huang, J. Dou, X. Zhao, The impact of Informal Social Interaction on Innovation Capa-
bility in the Context of Buyer-Supplier Dyads, „Journal of Business Research” 2017, vol, 78, s. 314–322.

14 P. Foroudi, Z. Jin, S. Gupta, T. C. Melewar, M. M. Foroudi, Influence of Innovation Capability 
and Customer Experience on Reputation and Loyalty, „Journal of Business Research” 2016, vol. 69 (11), 
s. 4882– 4889.

15 S. Altuntas, T. Dereli, A. Kusiak, Assessment of Corporate Innovation Capability with a Data-min-
ing Approach: Industrial Case Studies, „Computers & Industrial Engineering” 2016, vol. 102, s. 58–68.

16 R. J. Calantone, S. T. Cavusgil, Y. Zhao, Learning Orientation, Firm Innovation Capability, and Firm 
Performance, „Industrial Marketing Management” 2002, vol. 31 (6), s. 515–524.

17 R. F. Hurley, G. T. M. Hult, Innovation, Market Orientation, and Organizational Learning: An Inte-
gration and Empirical Examination, „Journal of Marketing” 1998, vol. 62 (3), s. 42–54.
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oraz jego gotowość tworzenia nowych pomysłów18, które mogą przyczynić się do 
powstania nowych i/lub ulepszonych produktów, usług i procesów biznesowych. 
Przedstawione powyżej definicje czy też podejścia do rozumienia innowacyjno-
ści wpisują się w szeroki nurt identyfikowany w literaturze przedmiotu zakłada-
jący, że innowacyjność prowadzi do określonych wyników19, nie tylko w postaci 
różnego rodzaju innowacji, ale także m.in. sprzyja tworzeniu oraz utrzymywa-
niu trwałej przewagi konkurencyjnej20, większej efektywności21 oraz pozytywnie 
wpływa na wyniki finansowe organizacji22.

W literaturze przedmiotu innowacyjność jest także definiowana poprzez jej 
uwarunkowania, a innowacje traktuje się jako wynik sam w sobie23. Innowacyjność 
postrzegana jest wiec jako funkcja potencjału innowacyjnego organizacji i jej dzia-
łalności innowacyjnej24. Takie podejście zostało zaproponowane przez M. Zastem-
powskiego. Autor zdefiniował innowacyjność organizacji jako wprowadzenie na 
rynek w badanym okresie przynajmniej jednej innowacji (produktowej, proceso-
wej, organizacyjnej lub marketingowej), na co wpływ ma zdolność innowacyjna 
rozumiana jako specyficzna kombinacja składników potencjału  innowacyjnego 
(obejmuje on następujące sfery działania organizacji: badawczo-rozwojowa, pro-
dukcyjna, zarządzania jakością, finansów, marketingu, logistyki, zatrudnienia, 
organizacji i zarządzania oraz zasobów niewidzialnych)25. Na potencjał innowa-
cyjny, rozumiany jako zdolność efektywnego wprowadzania innowacji, wskazała 
także K. Poznańska. Autorka wyróżniła następujące składki potencjału innowa-
cyjnego: (1) potencjał finansowy; (2) potencjał ludzki; (3) potencjał rzeczowy: 
(4) wiedzę i informacje techniczne26. Ciekawa koncepcja została także przed-
stawiona przez M. Saunila i in., którzy zidentyfikowali następujące zasoby nie-
materialne sprzyjające wyższej innowacyjności: (1) proinnowacyjną kulturę 
organizacyjną; (2) innowacyjność oraz umiejętności pracowników; (3) dobrobyt 
pracowników; (4) proinnowacyjne praktyki przywódcze; (5) procesy i narzędzia 

18 B. Menguc, S. Auh, Creating a Firm-level Dynamic Capability Trough Capitalizing on Market Ori-
entation and Innovativeness, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2006, vol. 34 (1), s. 63–73.

19 Por. T. Kraśnicka, T. Ingram (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje…, op.cit., s. 47.
20 W. Kuncoro, W. O. Suriani, Achieving Sustainable Competitive Advantage Through Product Inno-

vation and Market Driving, „Asia Pacific Management Review” 2018, vol. 23 (3), s. 186–192.
21 J. Hojnik, M. Ruzzier, What Drives Eco-innovation? A Review of an Emerging Literature, „Environ-

mental Innovation and Societal Transitions” 2016, vol. 19, s. 31–41.
22 J. Karpacz, Moderacje relacji innowacyjności…, op.cit., s. 47–57.
23 T. Kraśnicka, T. Ingram (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje…, op.cit., s. 47.
24 L. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Szczesińskiego, Szczecin 2007, za: M. Sołtysik, Projektowanie strategii innowacji…, op.cit., s. 15.
25 M. Zastempowski, Innowacyjność małego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, s. 104, 112 i 172.
26 K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydaw-

niczy ABC, Warszawa 1998, s. 40–41.
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do zarządzania pomysłami; (6) rozwój indywidualnej wiedzy; (7) zewnętrzne źró-
dła wiedzy; (8) powiązanie działalności innowacyjnej z celami strategicznymi27. 
Przedstawione definicje koncentrują się na uwarunkowaniach innowacyjności, 
co jest niewątpliwie wartościowe, gdyż pozwalają zbliżyć się do udzielania odpo-
wiedzi na pytanie dotyczące czynników pozwalających efektywnie oraz skutecz-
nie tworzyć i wdrażać innowacje.

Na koniec tej części warto także wskazać, że obecnie innowacje są coraz rza-
dziej tworzone w modelu zamkniętym, a rośnie znaczenie innowacji otwartych 
czy też szerzej sieciowego modelu tworzenia innowacji28. Sprawia to, że coraz czę-
ściej w definicjach innowacyjności uwzględnia się także kontekst uczenia się mię-
dzyorganizacyjnego29 oraz uczenia się w sieci30. Działalność innowacyjna oznacza 
wykorzystywanie skomplikowanej wiedzy, która często jest niedostępna wewnątrz 
organizacji. Dlatego też współpracują one z różnymi partnerami, aby zdobyć wie-
dzę i zasoby potrzebne przy realizacji procesów innowacyjnych, a międzyorgani-
zacyjne uczenie się nie tylko daje do nich dostęp, ale także pozytywnie wpływa 
na efektywność działalności innowacyjnej. Na przykład J. A. Martinez-Roman 
i I. Romero wskazali, że innowacyjność może zostać zdefiniowana z perspektywy 
zdolności tworzenia wiedzy wewnętrznej, ale także zdolności zastosowania tech-
nologii innowacyjnych z zewnątrz31. Warto jednak podkreślić, że same zdolności 
absorpcyjne (zewnętrzne nabywanie wiedzy) mogą nie być wystarczające, aby 
w pełni korzystać z sieciowego modelu innowacji, gdyż ważne są także zdolności 
desorpcyjne (uwalniania wiedzy na zewnątrz)32.

2. Pomiar innowacyjności organizacji

Różne podejścia do rozumienia innowacyjności oraz mnogość ich definicji 
sprawiają, że w literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele różnych podejść do 
jej pomiaru. Bazując na literaturze można wyróżnić trzy główne podejścia, które 

27 M. Saunila, J. Ukko, H. Rantanen, Does Innovation Capability Really Matter for the Profitability of 
SMEs? „Knowledge and Process Management” 2014, vol, 21 (2), s. 134–142.

28 P. Klimas, Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach. Kontekst ekosystemu gamingowego, 
CH Beck, Warszawa 2019, s. 59–89; M. Szymura-Tyc, Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowie-
nie…, op.cit., s. 50–58.

29 R. J. Calantone, S. T. Cavusgil, Y. Zhao, Learning Orientation, Firm…, op.cit., s. 515–524.
30 M. Szymura-Tyc, Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie…, op.cit., s. 51.
31 J. A. Martinez-Roman, I. Romero, Determinants of Innovativeness in SMEs: Disentangling Core Inno-

vation and Technology Adaption Capabilities, „Review of Managerial Science” 2017, vol. 11 (3), s. 543– 569.
32 A. Sopińska, Zarządzanie zasobami wiedzy w otwartym modelu tworzenia innowacji, w: Z. Dwo-

rzecki, G. Leśniak-Łebkowska (red.), Księga Jubileuszowa dla Profesor Marii Romanowskiej, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 251–270.
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są najczęściej wykorzystywane w badaniach naukowych: (1) pomiar innowacyj-
ności organizacji oparty na jednym obserwowalnym i mierzalnym wskaźniku; (2) 
złożone wskaźniki innowacyjności organizacji; (3) wskaźniki innowacyjności orga-
nizacji oparte na zmiennych opisujących postawy i zachowania w organizacji oraz 
sposobie postrzegania zjawisk związanych z realizacją procesów innowacyjnych.

Prosty pomiar innowacyjności organizacji oznacza wykorzystanie jednego 
wskaźnika, który zazwyczaj pochodzi z jednego z trzech następujących katego-
rii: (1) wskaźników nakładów określających potencjał oraz zdolność do tworze-
nia innowacji (np. nakłady na B+R w stosunku do przychodów ogółem, liczba 
osób zatrudnionych do realizacji prac badawczo-rozwojowych); (2) wskaźników 
procesu i nadzoru odzwierciedlających skuteczność oraz efektywność procesów 
innowacyjnych (np. szybkość procesu innowacyjnego); (3) wskaźników wyni-
ków koncentrujących się na rezultatach działalności innowacyjnej (np. liczba i/
lub stopień nowości wprowadzonych na rynek produktów/usług, procentowy 
udział przychodów z innowacji w przychodach ogółem)33. Należy jednak wska-
zać, że zdecydowanie częściej wykorzystuje się jeden ze wskaźników nakładów 
albo wyników, niż któryś ze wskaźników procesu i nadzoru. Takie podejście do 
pomiaru innowacyjności zostało przedstawione w Podręczniku Oslo oraz przyjęte 
w badaniach M. Zastempowskiego, gdzie innowacyjność utożsamiana jest z zaan-
gażowaniem w działalność innowacyjną oraz wprowadzenie przynajmniej jednej 
innowacji w badanym okresie34. Natomiast H. S. Ali zoperacjonalizował innowa-
cyjność opierając się na intensywności B+R, mierzoną jako stosunek wydatków 
na działalność badawczo-rozwojową do całkowitych przychodów35.

Złożone wskaźniki innowacyjności bazują natomiast na dwóch lub większej 
liczbie pojedynczych wskaźników – np. nakłady B+R wyrażone jako stosunek 
do przychodów całkowitych, liczba oraz przychody z nowych produktów/usług 
czy też stopień ich nowości. Złożone wskaźniki pozwalają na pełniejszą ocenę 
poziomu innowacyjności organizacji, uwzględniając różne jej przejawy na różnych 
etapach procesu innowacyjnego. Złożony wskaźnik innowacyjności został wyko-
rzystany w badaniach przez M. Szymurę-Tyc. Autorka opracowała indeks stop-
nia innowacyjności obejmujący: (1) liczbę, typ i stopień nowości innowacji; (2) 
liczbę i typ innowacji na tle konkurencji; (3) nakłady na innowacje do nakładów 
ogółem; (4) nakłady na innowacje na tle konkurencji; (5) przychody ze sprzedaży 

33 S. D. Anthony, M. W. Johnson, J. V. Sinfield, E. J. Altman, Przez innowację do wzrostu. Jak wprowa-
dzić innowację przełomową, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 266–271.

34 OECD, Eurostat, Oslo Manual 2018…, op.cit., s. 80–81; M. Zastempowski, Innowacyjność małego 
przedsiębiorstwa…, op.cit., s. 172.

35 H. S. Ali, The Role of Firm Innovativeness in the Time of Covid-19 Crisis: Evidence from Chinese 
Manufacturing Firms, „Asian Journal of Technology Innovation” 2021.
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nowych produktów. Innowacyjność jest więc mierzona przy wykorzystaniu zło-
żonego wskaźnika innowacyjności organizacji w ujęciu holistycznym, gdyż mie-
rzy on innowacyjność zarówno na poziomie nakładów, jak i efektów, obejmując 
tym samym początkowe, jak i końcowe etapy w procesie innowacyjnym36. Cie-
kawe narzędzie do oceny poziomu innowacyjności organizacji pod względem 
wielu różnych kryteriów zostało także zaproponowane przez M. Romanowską. 
Autorka opracowała profil diagnostyczny, który jest narzędziem badania inno-
wacyjności organizacji37.

Pomiaru innowacyjności organizacji można także dokonać poprzez ocenę 
postaw i zachowania organizacji w procesie tworzenia i wdrażania innowacji, 
jak i postrzegania działalności innowacyjnej przez menedżerów oraz pracowni-
ków. C. L. Wang i P. K. Ahmed opracowali wskaźnik innowacyjności organizacyj-
nej, w którym uwzględnia się różne czynniki związane z procesem innowacyjnym 
w organizacji. Autorzy utożsamiają innowacyjność organizacji z jej zdolnością 
innowacyjną, którą zdefiniowali jako skłonność oraz prawdopodobieństwo wytwo-
rzenia innowacyjnych efektów przez organizację. W ich podejściu innowacyj-
ność organizacji jest zmienną ukrytą, za którą stoją różne zmienne refleksyjne 
odzwierciedlające pięć wymiarów innowacyjności: produktową, rynkową, proce-
sową, behawioralną oraz strategiczną38. Wskaźnik innowacyjności organizacyjnej 
Wanga i Ahmeda jest często wykorzystywany w badaniach zarówno na świecie, 
jak i w Polsce – m.in. został on wykorzystany w badaniach dotyczących dyna-
micznych zdolności przedsiębiorstw w Indiach39 czy też w badaniach wpływu 
relacji współtworzenia innowacji na innowacyjność organizacyjną w ekosyste-
mie gamingowym w Polsce40.

W badaniach naukowych wykorzystuje się różne podejścia oraz różne miary 
przy ocenie poziomu innowacyjności organizacji. Wydaje się jednak, że najczęściej 
badacze mierzą innowacyjność organizacji przy użyciu pojedynczego lub bardzo 
niewielu wskaźników. Takie podejście, choć jest ograniczające, może być uzasad-
nione. Na przykład J. Hagedoorn wraz z M. Cloodtem przeanalizowali następu-
jące proste wskaźniki innowacyjności: nakłady na B+R, liczbę patentów, cytowania 
patentów i obwieszczenia o wprowadzeniu nowego produktu, które są istotne oraz 
często wykorzystywane w badaniach, jak i przez same przedsiębiorstwa z sektorów 

36 M. Szymura-Tyc, Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie…, op.cit., s. 118 i 135.
37 M. Romanowska, Profil diagnostyczny jako narzędzie badania innowacyjności przedsiębiorstw, 

„Studia Oeconomica Posnaniensia” 2017, vol. 5 (9), s. 107–122.
38 C. L. Wang, P. K. Ahmed, The Development and Validation…, op.cit., s. 303–313.
39 S. Ghosh, B. K. Srivastava, The Functioning of Dynamic Capabilities: Explaining the Role of Orga-

nizational Innovativeness and Culture, „European Journal of Innovation Management” 2021.
40 P. Klimas, Relacje współtworzenia innowacji…, op.cit.
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wysokich technologii. Ich badanie pokazało, że w przypadku większości dzia-
łalności zaliczanych do sektorów wysokich technologii, przeanalizowane proste 
wskaźniki mogą być stosowane zamiennie, gdyż każdy z nich dobrze pokazuje 
innowacyjność organizacji. Wyjątkiem jest branża farmaceutyczna, w której uza-
sadnione jest stosowanie złożonego wskaźnika innowacyjności organizacji, gdyż 
pojedyncze wskaźniki nie pozwalają na pełną ocenę innowacyjności. Ważnym 
czynnikiem różnicującym są więc uwarunkowania sektorowe, a zwłaszcza poziom 
nakładów na B+R oraz specyfika procesów innowacyjnych41. Niemniej jednak 
w literaturze przedmiotu coraz częściej pojawiają się postulaty mierzenia inno-
wacyjności na podstawie złożonych wskaźników czy stosowania bardziej uniwer-
salnych podejść, jak to zaproponowane przez Wanga i Ahmeda, co coraz częściej 
znajduje odzwierciedlenie także w badaniach prowadzonych na całym świecie. 
Warto jednak podkreślić, że przy pomiarze innowacyjności należy uwzględnić nie 
tylko uwarunkowania sektorowe, ale także rodzaj i zasięg prowadzonej działalno-
ści, wielkość organizacji oraz specyfikę dzielności innowacyjnej.

3. Metodyka prowadzonych badań

Badanie, którego wyniki przedstawiono w rozdziale, jest częścią większego 
projektu badawczego dotyczącego koopetycji w grupach kapitałowych42. W roz-
dziale zaprezentowano wyniki badania dotyczące poziomu innowacyjności grup 
kapitałowych w Polsce, które zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu metody 
standaryzowanych telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych ze wspo-
maganiem komputerowym (metoda CATI). Wywiady zostały przeprowadzone 
w okresie lipiec – grudzień 2019 r. Etap realizacji ilościowych badań empirycz-
nych został poprzedzony identyfikacją grup kapitałowych stanowiących wyjściowy 
zbiór do dalszych badań, co zostało przeprowadzone w okresie wrzesień – paź-
dziernik 2018 r. Łącznie identyfikowano 277 grup kapitałowych, w których akcje 
spółki matki notowane były na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie w analizowanym okresie, z wyłączeniem spółek związanych 
z branżą finansową. Z bazy zidentyfikowanych grup kapitałowych wylosowano 
121 podmiotów (N=121; współczynnik response rate wyniósł 43,68%), z których 

41 J. Hagedoorn, M. Cloodt, Measuring Innovative Performance: Is There an Advantage in Using Mul-
tiple Indicators? „Research Policy” 2003, vol. 32 (8), s. 1365–1379.

42 Projekt badawczy pt.: Koopetycja w grupach kapitałowych – skala, charakter, determinanty i wpływ 
na efektywność (2017/25/B/HS4/02448) został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, 
a kierownikiem badania była prof. W. Mierzejewska.
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przedstawicielami zostały przeprowadzone wywiady. Wywiady zostały przepro-
wadzone z menedżerami pracującymi w spółkach matkach, którzy posiadali wie-
dzę odnośnie do funkcjonowania całej grupy kapitałowej.

Próba badawcza była umiarkowanie zróżnicowana. W próbie badawczej zna-
lazły się głównie grupy kapitałowe z główną działalnością w następujących bran-
żach: (1) przetwórstwo przemysłowe (38,8%), (2) handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,9%); (3) budow-
nictwo (12,4%); (4) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7%). 
W próbie badawczej dominowały duże grupy kapitałowe zatrudniające powyżej 
250 osób (61,2%) o międzynarodowym zasięgu działania (66,9%). Analizując 
pochodzenie oraz typ głównego akcjonariusza to w próbie badawczej znalazły się 
grupy kapitałowe, w których dominującym akcjonariuszem jest akcjonariusz kra-
jowy (81,0%), natomiast najczęściej występującym typem akcjonariatu jest akcjo-
nariusz indywidualny (44,6%) lub branżowy (32,2%).

W badaniu, grupa kapitałowa została zdefiniowana jako zbiór „niezależnych 
prawnie podmiotów (w formie spółek handlowych) pod jednolitym kierownictwem, 
współdziałających przy realizacji wspólnych celów oraz połączonych trwałymi 
więzami kapitałowymi i dodatkowo innymi”43 (majątkowe, handlowe i społecz-
ne)44. Natomiast do oceny poziomu innowacyjności grup kapitałowych wykorzy-
stano kilka wskaźników: (1) stosunek nakładów B+R do przychodów całkowitych 
w latach 2016–2018; (2) stosunek przychodów z innowacji do przychodów cał-
kowitych w latach 2016–2018; (3) dominujący rodzaj innowacji pod względem 
stopnia nowości z podziałem na innowacje radykalne i inkrementalne45; (4) zakres 
otwarcia procesów innowacyjnych wskazujący na zaangażowanie partnerów w dzia-
łalność innowacyjną. Pomiar innowacyjności grup kapitałowych został dokonany 
na podstawie różnych wskaźników, co ma na celu ukazanie ich innowacyjności 
biorąc pod uwagę nakłady, efekty, jak i przebieg procesów innowacyjnych. Ponadto 
wybrane wskaźniki są często wykorzystane przez organizacje w Polsce i na świe-
cie, co sprawia, że są one relatywnie łatwo dostępne.

43 W. Mierzejewska, Koopetycja w grupach kapitałowych. Cechy, determinanty, efekty, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 21.

44 Ibidem, s. 21.
45 Innowacje inkrementalne (stopniowe, modyfikujące, przyrostowe) to zmiany o charakterze ewolu-

cyjnym polegające na udoskonalaniu istniejących form lub takiej ich rekonfiguracji, by służyły osiąganiu 
nowych celów, natomiast innowacje radykalne to zmiany o charakterze rewolucyjnym, które oznaczają 
wprowadzanie zupełnie nowych, niestosowanych dotychczas rozwiązań.
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4. Wyniki badania

W badaniu respondenci zostali poproszeni o określenie stosunku nakła-
dów B+R do przychodów ogółem w latach 2016–2018, co zostało przedstawione 
w tabeli 1. Przedstawione dane pokazują, że zbadane podmioty były w bardzo nie-
wielkim stopniu zróżnicowane. W 92,6% zbadanych podmiotów nakłady na B+R 
w stosunku do przychodów całkowitych kształtowały się na poziomie mniejszym 
niż 5%, a jedynie 7,4% zbadanej populacji przeznaczyło na działania B+R kwotę 
między 6% a 10% w stosunku do przychodów całkowitych w latach 2016–2018. 
Co ciekawe, w analizowanym okresie żaden ze zbadanych podmiotów nie zmienił 
wysokości nakładów na B+R. Przedstawione dane pokazują, że grupy kapitałowe 
działające w Polsce przeznaczają relatywnie małe środki finansowe na działalność 
badawczo-rozwojową, co świadczy o ich niskiej innowacyjności.

Tabela 1.  Stosunek nakładów na B+R do przychodów całkowitych w zbadanych 
grupach kapitałowych w latach 2016–2018

Stosunek nakładów na B+R  
do przychodów całkowitych 2016 2017 2018

Mniej niż 5% 112 (92,6%) 112 (92,6%) 112 (92,6%) 

Od 6% do 10% 9 (7,4%) 9 (7,4%) 9 (7,4%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań; N=120.

W badaniu respondenci zostali także poproszeni o udzielenie odpowiedzi 
na pytanie dotyczące udziału przychodów z innowacji w stosunku do przychodów 
ogółem grupy kapitałowej w latach 2016–2018, co zostało przedstawione w tabeli 2. 
Przedstawione dane ponownie wskazują na małe zróżnicowanie próby badawczej. 
W latach 2016–2018 zdecydowana większość grup kapitałowych (między 86,8% 
a 87,6%) wygenerowała relatywnie niewielkie przychody z innowacji w stosunku 
do przychodów całkowitych (mniej niż 5%). Część respondentów (między 11,6% 
a 12,4%) wskazała, że w grupie kapitałowej przychody z innowacji stanowią od 
6% do 10% w stosunku do przychodów całkowitych, ale była to relatywnie mała 
grupa. W badaniu jeden z respondentów wskazał, że grupa kapitałowa generuje 
między 21% a 35% przychodów z innowacji w stosunku do przychodów ogółem 
w latach 2016–2018, a jeden wskazał na udział między 11% a 15% w 2018 roku. 
Przedstawione dane potwierdzają wcześniejszą konkluzję, że zbadane grupy kapi-
tałowe charakteryzują się relatywnie niską innowacyjnością.
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Tabela 2.  Stosunek przychodów z innowacji do przychodów całkowitych w latach 
2016–2018

Stosunek przychodów z innowacji 
do przychodów całkowitych 2016 2017 2018

Mniej niż 5% 106 (87,6%) 105 (86,8%) 105 (86,8%) 

Od 6% do 10% 14 (11,6%) 15 (12,4%) 14 (11,6%) 

Od 11% do 15% 1 (0,8%) 

Od 21% do 35% 1 (0,8%) 1 (0,8%) 1 (0,8%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań; N=121.

Przeprowadzone badanie umożliwiło także określenie poziomu innowacyj-
ności zbadanych grup kapitałowych pod względem stopnia nowości wdrożonych 
innowacji, co zostało przedstawione w tabeli 3. Przedstawione dane pokazują, 
że większość zbadanych grup kapitałowych tworzy i wdraża głównie innowacje 
inkrementalne (60,3%), a relatywnie mniej podmiotów w równym stopniu inno-
wacje inkrementalne i radykalne (29,8%) czy głównie innowacje radykalne (9,9%). 
Przedstawione dane ponownie wskazują na relatywnie niską innowacyjność zba-
danych grup kapitałowych.

Tabela 3.  Dominujący rodzaj innowacji pod względem stopnia nowości

Dominujący rodzaj innowacji Liczba wskazań Udział %

Innowacje inkrementalne 73 60,3

W równym stopniu innowacje inkrementalne i radykalne 36 29,8

Innowacje radykalne 12 9,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań; N=121.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że grupy kapitałowe są predyspono-
wane do aktywnej działalności innowacyjnej, co sprzyja wyższej innowacyjności 
ich samych, jak i podmiotów wchodzących w ich skład46. Grupy kapitałowe, któ-
rych podstawowym celem jest współpraca, są często w posiadaniu cennych zaso-
bów (np. kapitał, kreatywni i innowacyjni pracownicy, wiedza, technologia), które 
mogą być trudno lub nawet niedostępne na rynku, a do których mają dostęp pod-
mioty funkcjonujące w ramach grupy kapitałowej, co sprzyja prowadzeniu aktywnej 

46 S. Belenzon, T. Berkovitz, Innovation in Business Groups, „Management Science” 2010, vol. 56 (3), 
s. 519–535; E. Cefis, S. Rosenkranz, W. Weitzel, Effects of coordinated strategies on product and process 
R&D, „Journal of Economics” 2009, vol. 96 (3), s. 193–222; E. Guzzini, D. Iacobucci, Business Group 
Affiliation and R&D, „Industry and Innovation” 2014, vol. 21 (1), s. 20–42; W. Mierzejewska, A. Sopińska, 
Modele współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych w grupach kapitałowych, „Organizacja i Kie-
rowanie” 2017, nr 2 (176), s. 357–369.
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dzielności innowacyjnej oraz pozytywnie wpływa na innowacyjność organizacji. 
Grupy kapitałowe umożliwiają także wzajemne uczenie się poprzez wewnętrzne 
dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami, co także sprzyja wyższej innowacyjno-
ści47. Wskazany związek jest silniejszy, gdy bliskość organizacyjna jest niewielka, 
a w grupie kapitałowej zasoby są zarządzane w scentralizowany sposób48. Przed-
stawione w rozdziale wyniki badania wskazują jednak na relatywnie niską inno-
wacyjność zbadanych grup kapitałowych, co może oznaczać, że nie wykorzystują 
one w pełni możliwości w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji, które daje 
działanie w grupie kapitałowej. Wniosek ten potwierdza konkluzję płynącą z badań 
M. Romanowskiej i W. Mierzejewskiej, że grupy kapitałowe w Polsce korzystają 
z rynku wewnętrznego, ale na małą skalę49. Oznacza to, że korzyści z działania 
w grupie kapitałowej nie są w pełni wykorzystane przez tego typu podmioty w Pol-
sce, co osłabia ich innowacyjność. Niska innowacyjność i jak się wydaje także niski 
poziom dojrzałości oraz aktywności innowacyjnej zbadanych grup kapitałowych 
potwierdza niską innowacyjność polskiej gospodarki i każe wątpić w możliwość 
poprawy sytuacji w przyszłości. Zbadane grupy kapitałowe są dużymi oraz istot-
nymi podmiotami i ich niska innowacyjność nie sprzyja poprawie innowacyjno-
ści całej gospodarki.

Tabela 4. Zakres otwarcia procesów innowacyjnych

Zakres otwarcia procesów innowacyjnych Liczba wskazań Udział %

Zamknięty model tworzenia innowacji 5 4,1

Otwarty model tworzenia innowacji przy zaangażowaniu 
głównie partnerów z grupy kapitałowej 67 55,4

Otwarty model tworzenia innowacji przy zaangażowaniu 
partnerów z oraz spoza grupy kapitałowej 47 38,8

Otwarty model tworzenia innowacji przy zaangażowaniu 
głównie partnerów spoza grupy kapitałowej 2 1,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań; N=121.

Respondenci zostali także poproszeni o określenie zakresu otwarcia procesów 
innowacyjnych wskazując na różny poziom zaangażowania partnerów w działal-
ność innowacyjną, co zostało przedstawione w tabeli 4. Uzyskane wyniki wska-
zują, że zbadane przedsiębiorstwa chętnie wykorzystują otwarty model tworzenia 

47 Y. J. Hsieh, R. S. Yeh, Y. J. Chen, Business Group Characteristics and Affiliated Firm Innovation: The 
Case of Taiwan, „Industrial Marketing Management” 2010, vol. 39, s. 560–570.

48 E. Guzzini, D. Iacobucci, Business Group Affiliation…, op.cit., s. 20–42.
49 M. Romanowska, W. Mierzejewska, Wewnętrzny rynek grupy kapitałowej jako substytut sieci biz-

nesowych, „Prace Naukowe WSZiP” 2015, nr 32, s. 333–345.
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innowacji (94,2%), choć częściej odbywa się to głównie przy zaangażowaniu part-
nerów z grupy kapitałowej (55,4%) niż przy zaangażowaniu zarówno partnerów z, 
jak i spoza grupy kapitałowej (38,8%). Przedstawione wyniki wskazują, że grupy 
kapitałowe aktywnie wykorzystują możliwość współpracy z różnymi partnerami 
przy tworzeniu innowacji, co pozytywnie wpływa na ich innowacyjność.

Pozytywnym wnioskiem z badań jest relatywnie duża otwartość procesów 
innowacyjnych zbadanych grup kapitałowych. Przedstawione w rozdziale dane 
pokazują, że w zbadanych grupach kapitałowych innowacje są chętnie tworzone 
oraz wdrażane przy współpracy z partnerami z grupy. Wewnętrzna współpraca 
na rzecz innowacji wydaje się być „pierwszą i najlepszą opcją do wyboru” dla 
podmiotów działających w grupie kapitałowej, gdyż dostęp do wiedzy jest rela-
tywnie łatwy50, a zaufanie jak i ryzyko zachowania oportunistycznego jest niższe 
niż w przypadku współpracy innowacyjnej z podmiotami spoza grupy kapitało-
wej51. Warto jednak wskazać, że funkcjonowanie w grupie kapitałowej zachęca 
nie tylko do nawiązywania relacji wewnątrz grupy, ale może także sprzyjać two-
rzeniu oraz utrzymaniu relacji z partnerami spoza grupy kapitałowej52, a relacje 
o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym uzupełniają się oraz sprzyjają wyż-
szej innowacyjności53. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że część 
zbadanych grup kapitałowych chętnie współpracuje w zakresie innowacji z part-
nerami spoza grupy, ale jest ich mniej w porównaniu z tymi współpracującymi 
głównie z podmiotami z grupy. Może to oznaczać, że ponownie zbadane grupy 
kapitałowe nie wykorzystują w pełni możliwości tworzenia i wdrażania innowacji. 
Funkcjonowanie w grupie kapitałowej oraz zdolność do współpracy, która wydaje 
się silna w zbadanych podmiotach, nie jest w pełni wykorzystywana w tworze-
niu oraz rozwijaniu relacji poza grupą kapitałową, co nie sprzyja podnoszeniu 
poziomu innowacyjności.

50 F. Ciabuschi, U. Holm, O. Martin, Dual Embeddedness, Influence and Performance of Innovat-
ing Subsidiaries in the Multinational Corporations, „International Business Review” 2014, vol. 23 (5), 
s. 897– 909.

51 L. Argote, Organizational Learning: Creating, retaining, and Transferring Knowledge, Kluwer Aca-
demic, Boston 1999.

52 T. Gołębiowski, M. S. Lewandowska, Influence of internal and external relationships of foreign sub-
sidiaries on innovation performance. Evidence from Germany, Czech Republic and Romania, „Journal of 
East European Management Studies” 2015, vol. 20 (3), s. 304–327.

53 S. Bresciani, A. Ferraris, Innovation-receiving Subsidiaries and Dual Embeddedness: Impact on 
Business Performance, „Baltic Journal of Management” 2016, vol. 11 (1), s. 108–130.
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Podsumowanie

W rozdziale wskazano, że innowacyjność może być różnie rozumiana, choć 
najczęściej jest ona definiowana z perspektywy zdolności lub potencjału inno-
wacyjnego organizacji poprzez podkreślenie jej uwarunkowań. Każde z podejść 
dostarcza wiele różnych definicji innowacyjności, przez co w literaturze przed-
miotu można także odnaleźć wiele różnych podejść do jej pomiaru – od wskaź-
ników innowacyjności bazujących na pojedynczych zmiennych poprzez bardziej 
założone miary aż do wskaźników opartych na zamiennych opisujących postawy 
i zachowania w organizacji oraz sposób postrzegania zjawisk związanych z reali-
zacją procesów innowacyjnych.

Badanie, którego wyniki zostały przedstawione w rozdziale, zostało przepro-
wadzone na grupie 121 grup kapitałowych działających w Polsce. Uzyskane dane 
pokazują, że innowacyjność zbadanych grup kapitałowych jest relatywnie niska 
– nakłady na B+R są relatywnie niskie, co nie przekładach się na znaczące przy-
chody z innowacji oraz ich nowość. Warto jednak podkreślić, że w zbadanych 
grupach kapitałowych innowacje są przeważnie tworzone w modelu otwartym, 
co sprzyja wyższej innowacyjności oraz pokazuje, że zbadane podmioty wpisują 
się w najnowsze trendy tworzenia i wdrażania innowacji.
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Charakterystyka islamskich 
instrumentów sukuk

Wprowadzenie

Zainteresowanie islamskimi finansami wzrasta na całym świecie, zarówno 
wśród muzułmanów, jak i niemuzułmańskich krajów. Bankowość islamska 
funkcjonuje zgodnie z prawem Koranu, jednakże instytucje finansowe to pod-
mioty, których celem jest osiąganie zysku. Jednym z powodów dynamicznego 
wzrostu islamskich instrumentów finansowych są korzyści, jakie inwesto-
rzy czerpią dzięki normom i przepisom finansów islamskich. Inne przyczyny 
to wzrost dostępności produktów i usług, takich jak islamskie ubezpieczenia 
oraz islamskie kredyty hipoteczne1. Z drugiej strony finanse islamskie są powią-
zane z wieloma ograniczeniami, do których należą m.in. zakaz zawierania niepew-
nych transakcji gharar2 oraz zakaz stosowania stopy procentowej riba3. Stosowanie 
tych zasad, jak i przepisów religijnych, determinuje wykorzystywanie udziałów 
w zysku zamiast oprocentowania.

Celem rozdziału jest charakterystyka rynku islamskich instrumentów finan-
sowych sukuk wobec wzrostu zainteresowania tymi produktami nie tylko w kra-
jach islamskich. Okres analizy obejmuje lata 2001–2020. Dane pochodzą z bazy 
informacyjnej Refinitiv Eikon.

1 A. A. Jobst, Islamic securitisation: an ethical remedy to incentive problems? „International Journal 
of Monetary Economics and Finance” 2009, vol. 2 (3), s. 348–365.

2 M. A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Ghara in Classical Islamic Jurispru-
dence, „Islamic Economic Studies” 2001, vol. 8 (2), s. 30–25.

3 M. A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Riba in Classical Islamic Jurispru-
dence, w: Islamic Finance: Local Challenges, Global Opportunities: Proceedings of the Third Harvard 
University forum on Islamic Finance, Centre for Middle Eastern Studies, Harvard University, Cambridge 
2001, s. 29–40.
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W pierwszej części tekstu przedstawiono charakterystykę finansów islamskich 
oraz instrumentów sukuk funkcjonujących na podstawie prawa szariatu. W czę-
ści empirycznej przeprowadzono analizę sukuk według ich rodzaju, walut emi-
sji, struktury geograficznej, wartości emisji, jak i okresu emisji. Rozdział kończą 
wnioski dotyczące funkcjonowania rynku instrumentów sukuk.

1. Cechy finansów islamskich

Motywacją do zainteresowania finansami islamskimi jest, zgodny z zasadami 
prawa szariatu, dostęp pożyczkobiorców oraz emitentów do islamskich instytucji, 
a tym samym do szerszej bazy inwestorów. Stąd też finanse islamskie były waż-
nym źródłem finansowania projektów m.in. na Bliskim Wschodzie. Przy czym 
zasady finansów islamskich są jednakowe wszędzie tam, gdzie mają zastosowanie4. 
Prawo szariatu determinuje podział ryzyka, a nie jego przenoszenie. Oznacza to, 
że ryzyko powinno być dzielone między zaangażowane strony, a nie przenoszone 
na jedną stronę transakcji. Podział ryzyka często eliminuje niepewność, co spra-
wia, że umożliwia sprawiedliwy i równy podział bogactwa w gospodarce. Rosly5 
stwierdza, że inwestorom nie wolno osiągać zysków przenosząc ryzyko na drugą 
stronę transakcji. Oznacza to, że obie strony powinny być zaangażowane zarówno 
w zyski, jak i w ponoszenie strat. Ponadto zgodnie z prawem islamskim transak-
cje finansowe cechuje:
a) Zakaz riby (oprocentowania kapitału), który obejmuje wszelkie formy odse-

tek. Zakaz ten pochodzi bezpośrednio z Koranu. Inwestorom muzułmań-
skim nie wolno osiągać korzyści majątkowych poprzez pożyczanie środków 
pieniężnych6. Pieniądze nie są aktywami, są jedynie środkiem wymiany. Sta-
nowią one sposób na określenie wartości rzeczy7. Dlatego niedopuszczalne 
jest osiąganie zarobku poprzez pobieranie odsetek8. Zamiast odsetek stosuje 
się zasadę PLS (Profit and Loss Sharing), która zobowiązuje strony transakcji 

4 M. Hassan, M. Lewis, Handbook of Islamic Banking, Edward Elgar Publishing, Northampton 2007, 
s. 38.

5 S. A. Rosly, Critical issues on Islamic banking and financial market, Dinamas Publishing, Kuala 
Lumpur 2005.

6 M. Siddiqi, Riba, bank interest and the rationale of its prohibition, Visiting Scholars’ Research 
Series 2, Islamic Research and Training Institute: Islamic Development Bank, 2004, eprc.sbu.ac.ir/File/
Book/Riba%20Bank%20interest%20and%20the%20rationale%20of%20its%20prohibition_47428.pdf 
(10.12 2021).

7 Z. Iqbal, A. Mirakhor, Introduction to Islamic finance: theory and practice, Wiley, Singapore 2011.
8 H. Elasrag, Islamic finance for SMEs, MPRA Paper 73913, University Library of Munich, Ger-

many 2016.
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do udziału w zyskach i stratach. Sheng i Singh9 twierdzą, że skoro islamskie 
finanse odrzucają stopy procentowe, to powinny być bardziej stabilne.

b) Zakaz gharar, który jest definiowany przez prawo szariatu jako sytuacja, któ-
rej konsekwencje są nieznane. Gharar jest arabskim słowem oznaczającym 
ryzyko, niepewność10. Wobec tego gharar stanowi narażenie czyjejś własno-
ści na nadmierne ryzyko z powodu niewystarczającej znajomości rynku lub 
produktu. Wyróżniamy dwa rodzaje gharar. Pierwszy jest związany z próbą 
oszustwa przez jednego z kontrahentów poprzez posiadanie przewagi nad 
pozostałymi. Dotyczy to głównie posiadania oraz wykorzystania informacji, 
których nie ma druga strona transakcji co stanowi asymetrię informacji. Dru-
gim rodzajem gharar jest zakaz zawierania umów opiewających na coś, co nie 
zostało zrealizowane lub wytworzone.

c) Zakaz maysir (zakaz hazardu), który nie jest akceptowany przez islam, ponie-
waż jest oparty na spekulacjach11.

d) Zakat, znany jako podatek muzułmański, polega na przekazaniu części swo-
jego majątku ubogim. Celem płacenia zakatu jest zaspokojenie potrzeb mniej 
zamożnych członków społeczeństwa. Stanowi on manifestację solidarności 
społecznej w islamie12.

2. Instrumenty finansowe sukuk

Wobec braku odsetek islamski system finansowy posiada wiele instrumen-
tów finansowych, które umożliwiają prowadzenie działalności zgodnie z prawem 
szariatu. Należą do nich sukuk, czyli certyfikaty, które uprawniają posiadaczy do 
otrzymania proporcjonalnego udziału w przepływach pieniężnych lub przycho-
dach generowanych ze składnika aktywów trwałych.

Sukuk są często porównywane do obligacji, lecz nie są one zobowiązaniami 
dłużnymi. Reprezentują one udziały właścicielskie ich posiadaczy w określonej 
puli aktywów. Zgodnie z zasadami szariatu posiadacze sukuk nie są uprawnieni do 
przyjmowania odsetek. Zamiast tego otrzymują część przychodów generowanych 

 9 A. Sheng, A. Singh, Islamic finance revisited: conceptual and analytical issues from the perspective 
of conventional economics, „Economic Development and Islamic Finance: Directions in Development” 
2013, no. 2, s. 67–92.

10 M. Obaidullah, Islamic financial services, King Abdul Aziz University, Islamic Economics Research 
Center, Jeddah 2005.

11 S. Hameed, Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions, International Islamic Uni-
versity Malaysia, Kuala Lumpur 2009, s. 44.

12 B. Shanmugam, Z. Zahari, A primer on Islamic finance, The Research Foundation of CFA Institute, 
Charlottesville 2009.
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przez posiadane aktywa np. poprzez transakcję dzierżawy (ijara) czy inną tech-
nikę finansowania zgodną z prawem szariatu.

Wiele instrumentów sukuk posiada zbliżoną strukturę, w której podmiot 
poszukujący kapitału (inicjator) zakłada spółkę celową (Special Purpose Vehicles, 
SPV), która wydaje certyfikaty inwestorom w zamian za środki pieniężne. Następ-
nie spółka celowa nabywa aktywa od inicjatora, korzystając z wpływów z emisji 
sukuk. Utworzenie spółki celowej sprzyja ochronie aktywów, które stanowią pod-
stawę emisji sukuk13. Istnieje wiele struktur sukuk zaakceptowanych przez AAOFI14 
(The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) 
m.in. sukuk al-ijara oraz sukuk al-musharaka. Standardy AAOIFI nie są wiążące, 
dlatego kilka krajów przyjęło standardy AAOIFI, a inne wydały wytyczne oparte 
na tych standardach.

Do instrumentów sukuk należą15:
1) Sukuk al-musharaka

 znany również jako musharaka sukuk to instrument finansowy, który wywo-
dzi się ze wspólnego przedsięwzięcia zwanego musharaka. Inicjator i spółka 
celowa zawierają umowę o zarządzanie, na mocy której inicjator zarządza 
aktywami i inwestuje środki zgodnie z zawartą umową musharaka i szaria-
tem. Przy czym inicjator nie może inwestować środków w zakazane (haram) 
produkty i usługi, takie jak produkty alkoholowe oraz hazard. Zyski dzielone 
są pomiędzy SPV a inicjatorem według wcześniej ustalonych warunków. Nato-
miast podział strat odbywa się zgodnie z wniesionymi wkładami partnerów. 
SPV wykorzystuje swoją część zysków na dokonywanie płatności na rzecz 
posiadaczy sukuk.

2) Sukuk al-murabaha
 to rodzaj sukuk, który wywodzi się ze struktury finansowania murabaha. 
Polega ona na sprzedaży dóbr po cenie, w którą jest wliczony zakładany zysk 
znany dla dwóch stron transakcji. Spółka celowa finansuje zakup aktywów 
wskazanych przez drugą stronę transakcji z wpływów z emisji sukuk. Następ-
nie spółka celowa sprzedaje aktywa pożyczkobiorcy za pierwotną cenę zakupu 
powiększoną o marżę, która stanowi zysk SPV. Kredytobiorca odsprzedaje 
aktywa na rynku. W wyniku tej transakcji ma dostęp do środków pieniężnych 

13 J. Karwowski, Sukuk – islamskie certyfikaty inwestycyjne, w: Jajuga K. (red.), Finanse – nowe wyzwa-
nia teorii i praktyki. Rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wro-
cław 2011, s. 8–9.

14 AAOFI, Financial Accounting Standard No. 33 Investment in Sukuk, shares and similar instru-
ments, 2015, https://aaoifi.com (10.12 2021).

15 IIFM, International Islamic Financial Market, IIFM Annual Sukuk Report, April 2018, 7th edition, 
https://islamicbankers.files.wordpress.com/2019/02/iifm-sukuk-report-2018.pdf (10.12 2021).



Charakterystyka islamskich instrumentów sukuk 97

pochodzących z wpływów ze sprzedaży aktywów, a zobowiązanie do spłaty 
wobec SPV jest odroczone.

3) Sukuk al-mudaraba
 to sukuk zbliżony do umowy mudaraba. W sukuk al-mudaraba jedna strona 
transakcji, zwana mudareb, zawiera umowę z SPV dotyczącą zarządzania 
określonymi aktywami należącymi do spółki celowej. Spółka celowa nabywa 
aktywa, którymi ma zarządzać mudareb, korzystając z wpływów z emisji sukuk. 
Mudareb otrzymuje zapłatę za zarządzanie aktywami, ale nie ponosi odpo-
wiedzialności za straty, ponosi je wyłącznie SPV. W niektórych przypadkach 
mudareb może również otrzymać część zysków. SPV przeznacza zyski z inwe-
stycji na płatności dla posiadaczy sukuk.

4) Sukuk al-ijara
 to rodzaj sukuk, który wywodzi się ze struktury finansowania leasingu ijara. 
Ijarah umożliwia finansowanie działalności rozwojowej przedsiębiorstw16. 
W transakcji sukuk al-ijara podmiot poszukujący kapitału (inicjator) sprze-
daje aktywa spółce celowej, która finansuje zakup tych aktywów z wpływów 
z emisji sukuk. SPV następnie wydzierżawia zakupione aktywa inicjatorowi, 
natomiast opłaty leasingowe przeznacza na dokonywania płatności na rzecz 
posiadaczy sukuk.

5) Sukuk al-wakala
 to sukuk, w którym podmiot poszukujący kapitału zakłada spółkę celową, która 
emituje sukuk dla inwestorów. Jednocześnie SPV zawiera umowę wakala z ini-
cjatorem (wakeel), zgodnie z którą wakeel zgadza się, jako agent SPV, zainwe-
stować wpływy z emisji sukuk w pulę aktywów zgodnych z prawem szariatu. 
SPV przechowuje aktywa lub inwestycje powiernicze dla posiadaczy sukuk, 
z których każdy posiada proporcjonalny udział w aktywach zgodnie z warto-
ścią ich inwestycji. SPV otrzymuje określoną kwotę z zysków generowanych 
z inwestycji. Pomysłodawca jako wakeel, otrzymuje opłatę za swoje obowiązki 
związane z zarządzaniem inwestycjami oraz wszelkie zyski wygenerowane 
powyżej określonej kwoty. SPV wykorzystuje otrzymane kwoty do dokony-
wania okresowych płatności na rzecz posiadaczy sukuk.

6) Sukuk al-istisna’a
 to transakcja, w której podmiot poszukujący finansowania zawiera umowę ze 
spółką celową, w której zobowiązuje się on do wytworzenia i dostarczenia akty-
wów spółce celowej. Natomiast SPV finansuje zakup tych aktywów z wpływów 
z emisji sukuk. Następnie SPV zawiera umowę z inicjatorem w celu dzierżawy 

16 M. A. Bonca, Islamskie instrumenty finansowe, WAiP, Warszawa 2010, s. 144.
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wytworzonych aktywów inicjatorowi. Spółka celowa przeznacza otrzymane 
opłaty od inicjatora na płatności dla posiadaczy sukuk.

7) Hybrid sukuk
 to struktura sukuk, w której bazowa pula aktywów składa się z dwóch lub 
więcej islamskich kontraktów finansowych. Na przykład fundusze mogą być 
uruchamiane na podstawie kontraktu istisna’a, kontraktu ijarah i kontraktu 
mudaraba w ramach tej samej struktury. Inicjator przenosi aktywa materialne 
(stanowiące podstawę różnych kontraktów) do spółki celowej. Z kolei spółka 
celowa emituje sukuk dla inwestorów. Wpływy pochodzące z emisji sukuk 
są wykorzystywane do uregulowania należności wobec inicjatora, a przychody 
uzyskiwane z aktywów bazowych są wypłacane posiadaczom sukuk. W ter-
minie zapadalności jednostka inicjująca odkupuje aktywa bazowe od SPV, 
natomiast sukuk są spłacane. Struktura Hybrid sukuk jest zbliżona do seku-
rytyzacji, gdyż wierzytelności dłużne mogą być odsprzedane spółce celowej, 
która emituje sukuk.

3. Rynek islamskich instrumentów finansowych

Analizę rynku islamskich instrumentów finansowych przeprowadzono opie-
rając się na danych zawartych w serwisie informacyjnym Refinitiv Eikon. W latach 
2001–2020 wyemitowano 2973 islamskich instrumentów finansowych sukuk o war-
tości 105 877 mln USD (rysunek 1). Przy czym począwszy od 2011 r. widoczny 
jest wzrost emisji sukuk. Pomimo że najwięcej islamskich instrumentów zostało 
wyemitowanych w 2020 r., to średnia najwyższa wartość emisji wynosząca powy-
żej 300 mln USD dotyczy lat 2012 i 2017.

Analiza struktury geograficznej rynku islamskich instrumentów finansowych 
wg stanu na dzień 31.12.2020 r., wskazuje na znaczny udział emitentów z Malezji, 
Kajmanów, Arabii Saudyjskiej oraz z Indonezji (rysunek 2). Pomimo najwyższej 
liczby emisji w Malezji odnotowano najniższą wartość wyemitowanych instru-
mentów, tj. 109,7 mln USD. Instrumenty sukuk o najwyższej średniej wartości, 
tj. 1400,2 mln USD, zostały wyemitowane przez emitentów z Arabii Saudyjskiej. 
Do pozostałych emitentów islamskich instrumentów należą m.in. Jersey, Turcja, 
Katar, Bahrajn, Oman, Pakistan oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Na rynku islamskich instrumentów finansowych przeważają sukuk podmio-
tów korporacyjnych, których udział stanowi 85,63% (tabela 1). Natomiast liczba 
emisji podmiotów municypalnych i skarbowych jest zbliżona. Pod względem 
wartości wyemitowanych instrumentów prym wiodą także emitenci korporacyjni 
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(54,27%). Udział emitentów skarbowych (soverign) wynosi 29,29%, a emitentem 
islamskich instrumentów finansowych o najwyżej wartości są rządy Malezji oraz 
Arabii Saudyjskiej.

Rysunek 1. Islamskie instrumenty sukuk w latach 2001–2020
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Refinitiv Eikon.

Rysunek 2. Struktura geograficzna rynku sukuk
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Tabela 1. Islamskie instrumenty finansowe sukuk wg rodzaju emitenta

Liczba emisji Wartość emisji (w mln USD) 

Korporacyjne 2546 344 792

Municypalne 218 104 435

Skarbowe 209 186 088

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Refinitiv Eikon.

Na rysunku 3 przedstawiono podział korporacyjnych sukuk według sektorów 
gospodarki. Największy udział stanowią emisje sukuk w sektorze finansowym 
(oprócz banków), tj. 265 649, 12 mln USD, a następnie w sektorze użyteczności 
publicznej, tj. 27 548, 55 mln USD oraz bankowym – 16 764, 38 mln USD. Sukuk 
o najwyższej wartości, tj. cztery emisje każda po 4 500 mln USD, wyemitował KSA 
Sukuk Ltd. w 2017 r. Przy czym dwie stanowiły euroobligacje, a dwie zagraniczne 
emisje dedykowane były na rynek amerykański.

Rysunek 3.  Udział wartościowy sukuk emitentów korporacyjnych wg sektorów (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Refinitiv Eikon.

Struktura walutowa rynku islamskich instrumentów finansowych została przed-
stawiona na rysunku 4. Walutą, w której zostało wyemitowanych 74,94% anali-
zowanych instrumentów finansowych, a wartość ich emisji wynosi 37,03%, jest 
ringgit malezyjski. Natomiast w walucie USD zostało wyemitowane 8,88% instru-
mentów o udziale wartościowym 34,46%. Pozostałe waluty, w których odnotowano 
emisje, to m.in. rupia indonezyjska, rial saudyjski, rial katarski oraz lira turecka.
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Rysunek 4. Struktura rynku sukuk wg walut emisji (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Refinitiv Eikon.

Analiza struktury rynku islamskich instrumentów finansowych wg okresu emi-
sji (rysunek 5) wskazuje, że najmniej sukuk posiada okres zapadalności powyżej 
20 lat, a największa liczba instrumentów posiada termin zapadalności od 10 do 
15 lat. Najwyższą średnią wartość (tj. 352,8 mln USD) mają instrumenty islamskie 
posiadające okres emisji powyżej 20 lat, a najniższą (tj. 78 mln USD) sukuk wyemi-
towane na okres od 1 roku do 3 lat. Na przykład na okres 50 lat zostały wyemi-
towane instrumenty Musharaka sukuk przez malezyjską spółkę Binariang GSM 
Sdn Bhd. Warto dodać, że 61 emisji stanowią korporacyjne perpetuals z opcją call.

Rysunek 5. Rynek islamskich instrumentów finansowych wg okresu emisji
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Refinitiv Eikon.
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W tabeli 2 przedstawiono rodzaje instrumentów sukuk według liczby ich 
emisji oraz średniej wartości. Największy udział (37,10%) spośród islamskich 
instrumentów finansowych stanowią Murabaha sukuk. Najniższą liczbą emisji 
charakteryzują się Istithmar sukuk. Jednakże są to instrumenty o największej 
średniej wartości emisji, która wynosi 1 948,27 mln USD. Wśród ich emitentów 
znajdują się m.in. rząd Arabii Saudyjskiej oraz arabska spółka Saudi Electricity 
Company SJSC. Natomiast emitentami Wakala sukuk są podmioty korporacyjne. 
Instrumenty te są emitowane także jako euroobligacje, głównie w walucie USD.

Tabela 2. Rodzaje instrumentów finansowych sukuk

Rodzaje sukuk Liczba emisji Średnia wartość (w mln USD) 

Murabaha 1103 160,50

Hybrid 614 154,42

Ijara 383 333,46

Musharaka 263 109,57

Mudaraba 186 78,02

Wakala 158 453,89

Istithmar 24 1948,27

Inne 242 146,40

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Refinitiv Eikon.

Najniższa średnia wartość emisji, tj. 78,02 mln USD, dotyczy Mudaraba sukuk. 
Oprócz rządu Bangladeszu dominują tutaj emitenci korporacyjni, a największe 
emisje tych instrumentów stanowią euroobligacje wyemitowane w USD. Sukuk 
Hybrid posiadają udział 20,65%, będąc po Murabaha Sukuk drugim instrumentem 
pod względem liczby emisji, ale ich średnia wartość emisji wynosi 154,42 mln USD. 
Udział Ijara sukuk wynosi 12,88%, podczas gdy średnia wartość sukuk, który 
wywodzi się ze struktury finansowania leasingu ijara wynosi 333,46 mln USD.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku sukuk w latach 2001–2020 wyka-
zano, że pod względem narodowościowym dominują podmioty z Malezji, Kajmanów, 
Arabii Saudyjskiej oraz z Indonezji. Większościowy udział stanowią emitenci kor-
poracyjni. Największa liczba instrumentów sukuk została wyemitowana w walucie 
MYR, zarówno pod względem liczby, jak i średniej wartości emisji. Biorąc pod 
uwagę liczbę sukuk, to prym wiodą instrumenty finansowe wyemitowane na okres 
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od 10 do 15 lat. Pod względem średniej wartości dominują sukuk wyemitowane 
na okres powyżej 20 lat. Wśród rodzajów islamskich instrumentów finansowych 
sukuk najwięcej wyemitowano Murabaha sukuk, a najwyższa średnia wartość 
cechuje Istithmar sukuk.

Funkcjonowanie rynku islamskich instrumentów finansowych powinno być 
nadal analizowane wobec wzrostu zainteresowania także na rynkach, gdzie nie 
obowiązuje prawo islamu. Emisja sukuk stanowi możliwość również dla emiten-
tów z krajów niemuzułmańskich uzyskania dostępu do inwestorów dysponują-
cymi nadwyżkami z krajów, gdzie obowiązuje prawo szariatu.
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Możliwości wspierania przedsiębiorczości 
przez jednostki samorządu terytorialnego 

na przykładzie województwa 
kujawsko-pomorskiego

Wprowadzenie

Rozdział odnosi się do wyników projektu Regiogmina realizowanego przez 
zespół SGH pt.: „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów 
wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządza-
nia regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
Programu Gospostrateg1.

Celem rozdziału jest przedstawienie opracowanych w badaniu możliwości 
wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego, zwłasz-
cza gminy, w tym możliwości poprawy produktywności lokalnych małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Zaproponowane i następnie wdrożone instrumenty zdaniem 
Autora powinny w przyszłości poprawić produktywność tych przedsiębiorstw.

Produktywność jest pojęciem powszechnie używanym i odnoszącym się do 
wszelkich rodzajów działalności. Może to być produkcja dóbr, działalność usłu-
gowa, administracja, przetwarzanie informacji itp. Jest to również termin, który 

1 „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających 
w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”, Projekt finansowany przez Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg, realizowany przez konsorcjum 
w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nr umowy GOSPOSTRATEG1/385453/3/NCBR/2018.
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odnosi się do systemów różnych stopni, np. gospodarki narodowej, danego regionu, 
branży, przedsiębiorstwa, a nawet pojedynczego stanowiska pracy2.

W rozdziale zostaną zaprezentowane wybrane instrumenty wsparcia małej 
i średniej przedsiębiorczości dla podniesienia jej produktywności. Instrumenty 
te proponowane mają być przez jednostki samorządu terytorialnego (jst).

1.  Kompetencje jst w zakresie wsparcia lokalnej 
przedsiębiorczości

Generalnie do gminy zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym (art. 6)3 
należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Gmina oraz inna gminna 
osoba prawna może również prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą 
poza zadania o charakterze użyteczności publicznej w szczególnych okoliczno-
ściach, np. kiedy żaden przedsiębiorca nie podejmuje się takiej działalności, a dzia-
łalność taka służy społeczeństwu. W praktyce sytuacja taka prawie nie występuje.

W odniesieniu do powiatu, zadaniem tego szczebla samorządu terytorialnego 
dotyczącego wspierania przedsiębiorczości jest m.in. przeciwdziałanie bezrobociu 
oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy4. W przypadku województwa, podobnie 
do jego zadań należy m.in. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym 
kreowanie rynku pracy5. Oczywiście wszystkie poziomy samorządu terytorial-
nego mają w zakresie swoich zadań dbanie o infrastrukturę techniczną odpowied-
nio do szczebla jednostki samorządu terytorialnego. Infrastruktura taka tworzy 
tzw. potencjał infrastrukturalny, który nie tylko służy wygodzie mieszkańców, ale 
ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, czyli również przyciąga inwesto-
rów. W ten sposób budowana jest atrakcyjność inwestycyjna gmin. Jak zauważ 
H. Godlewska-Majkowska, wskaźniki potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej 
mają zastosowanie na etapie wstępnej sekcji zbioru potencjalnych lokalizacji inwe-
stycji. Ocena syntetyczna pozwala nie tylko na ocenę ogólną miejsca, w którym 

2 Z. Grzymała, B. Żelazko, T. Pilewicz, Produktywność małych i średnich przedsiębiorstw – próba syn-
tezy pojęcia, Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, 
działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg, Urząd Marszałkowski Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, s. 10–13, http://regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2020/08/
GrzymalaZ_PilewiczT_ZelazkoB_raport_produktywno%C5%9B%C4%87.pdf (20.01.2022).

3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2021, poz. 1372, 1834).
4 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU 2020, poz. 920; 2021, 

poz. 1038, 1834).
5 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU 2020, poz. 1668; 2021, 

poz. 1038, 1834).
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może zostać przeprowadzona dana inwestycja. W celu uchwycenia tych zagadnień 
posługujemy się wskaźnikiem syntetycznym rzeczywistej atrakcyjności inwesty-
cyjnej, na który składają się mikroklimaty:
• produktywność pracy przedsiębiorstw,
• produktywność majątku trwałego przedsiębiorstw,
• nakłady inwestycyjne,
• produktywności majątku jst,
• samofinansowanie jst.

Dwa ostatnie wskaźniki są dedykowane jednostkom samorządu terytorial-
nego, które występują w podwójnej roli, tj. kreatora przestrzeni, w której działają 
przedsiębiorcy oraz inwestora publicznego. Inwestycje publiczne mogą zatem 
także być analizowane z punktu widzenia rzeczywistej atrakcyjności inwestycyj-
nej poszczególnych regionów6.

2. Ocena produktywności MŚP w Polsce na tle innych krajów

Produktywność najogólniej oznacza stosunek ilości wytworzonej oraz sprze-
danej produkcji w określonym i rozpatrywanym okresie, do ilości wykorzysty-
wanych lub zużytych zasobów wejściowych. Zasoby wejściowe, o których mowa, 
to nic innego jak rozmaite zasilenia systemu i zasoby systemu wykorzystywane do 
wytworzenia produktu końcowego. Zasileniami systemu mogą być np. materiały, 
energia oraz informacje, a zasobami systemu mogą być np. ludzie oraz kapitał. 
Produktywność możemy podzielić na dwie główne kategorie:
• produktywność całkowita – stosunek ogólnej ilości produkcji do łącznej ilości 

zasobów, które zostały wykorzystane przy produkcji,
• produktywność cząstkowa – stosunek ogólnej ilości produkcji, bądź też poszcze-

gólnych rodzajów, do ilości poszczególnych rodzajów zasobów, które zostały 
wykorzystane przy produkcji.
Generalnie produktywność w Polsce przedsiębiorstw sektora MŚP mierzona 

różnymi wskaźnikami jest niższa w porównaniu z innymi krajami, zwłaszcza kra-
jami europejskimi. W tabeli 1 ukazano w przeglądzie międzynarodowym produk-
tywność z punktu widzenia PKB na jednego mieszkańca7.

6 H. Godlewska-Majkowska, Metodyka parametryzacji atrakcyjności inwestycyjnej regionów, http://
www.caril.edu.pl/wp-content/uploads/Metoda-pomiaru_atrakcyjnosci_inwestycyjnej-regionow.pdf 
(28.08.2019).

7 Por. Z. Grzymała, B. Żelazko, T. Pilewicz, Produktywność małych i średnich…, op.cit., s. 10–13.
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Różnica w PKB na mieszkańca Polski w porównaniu ze średnią z UE wynosiła 
w 2019 r. ponad 10 tys. USD, a na tle krajów OECD ponad 11 tys. USD. W tabeli 2 
ukazano poziomy wydajności pracy (PPPs) w przeliczeniu na przepracowaną 
godzinę pracy i na zatrudnioną osobę w cenach bieżących USD w 2019 r.

Tabela 2.  Poziomy wydajności pracy (PPPs) w USD w 2019 r. na przepracowaną 
godzinę pracy i zatrudnioną osobę

Kraj GDP per hour worked GDP per person employed

Luxembourg 105,1 158 206,7

Ireland 104,1 185 842,9

Norway 93,1 128 688,7

Denmark 81,0 111 868,2

Belgium 78,3 124 023,3

Switzerland 74,8 116 834,0

United States 74,6 130 319,7

Austria 74,1 112 000,3

France 74,0 110 653,6

Netherlands 74,0 105 897,5

Sweden 72,9 107 432,0

Germany 72,4 100 655,3

Iceland 69,1 100 132,1

Finland 66,7 103 697,1

G7 66,0 108 943,9

Euro area (19 countries) 64,9 102 097,1

United Kingdom 62,5 96 190,8

Australia 60,5 104 284,3

Italy 59,3 102 083,5

European Union (28 countries) 58,8 95 967,2

OECD – Total 57,2 95 239,0

Canada 57,1 97 485,2

Spain 56,4 95 600,9

Slovenia 49,2 78 730,6

New Zealand 45,9 80 593,9

Japan 45,4 76 212,3

Lithuania 45,0 72 710,6

Israel 44,6 85 242,2

Czech Republic 44,4 79 240,8

Turkey 44,0 80 642,6
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Kraj GDP per hour worked GDP per person employed

Slovak Republic 43,1 73 414,3

Estonia 42,3 74 002,3

Portugal 41,7 71 860,1

Poland 41,1 73 697,0

Korea 40,8 81 071,3

Greece 39,5 77 261,0

Latvia 38,6 65 602,9

Hungary 38,3 66 150,9

Non-OECD Economies 29,3 57 808,4

Chile 28,5 55 279,5

Mexico 22,3 47 911,2

Non-OECD Economies
22,0 48 393,1

19,9 42 406,1

Colombia .. 33 496,5

Non-OECD Economies

.. 33 377,4

.. 28 184,3

.. 19 562,8

Źródło: OECD.Stat, https://stats.oecd.org/# (30.06.2020).

Produktywność mierzona wydajnością pracy na zatrudnionego w Polsce była 
niższa na tle UE o ponad 20 tys. USD, co stanowiło ponad 17 USD na jedną godzinę 
pracy. Z krajów UE słabszą produktywność aczkolwiek na dość zbliżonym pozio-
mie wykazały tylko: Łotwa, Grecja i Węgry. W kolejnej tabeli (3) przedstawiono 
lukę produktywności w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Poziom Stanów 
Zjednoczonych przyjęto jako 100.

Tabela 3.  Luki w PKB na mieszkańca i wydajności w latach 2015–2019

Kraj 2015 2016 2017 2018 2019

Australia 83,3 86,9 85,5 85,4 84,1

Austria 88,0 90,9 91,1 90,5 90,0

Belgium 81,4 84,0 84,6 83,2 82,4

Canada 78,7 80,3 81,1 79,7 78,3

Chile 39,8 39,1 39,4 39,3 38,5

Colombia 25,0 25,1 24,7 24,7 24,9

Czech Republic 59,4 62,0 64,2 64,3 64,7

Denmark 86,4 89,8 91,8 91,0 90,8
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Kraj 2015 2016 2017 2018 2019

Estonia 51,9 54,0 56,5 58,0 59,1

Finland 74,9 77,6 79,2 78,5 77,6

France 71,9 74,0 74,4 73,6 73,4

Germany 84,0 87,4 88,4 86,6 85,6

Greece 47,4 48,1 48,5 48,3 47,9

Hungary 47,0 47,9 49,2 50,2 51,9

Iceland 86,1 91,6 92,6 91,9 89,8

Ireland 121,8 124,4 130,4 134,6 138,4

Israel 62,4 65,4 65,0 64,1 64,0

Italy 65,0 69,0 69,7 68,1 67,4

Japan 71,2 69,1 68,2 65,8 65,2

Korea 66,8 68,4 68,4 67,0 66,7

Latvia 43,7 45,6 47,5 48,8 49,3

Lithuania 50,8 53,4 56,4 57,0 58,6

Luxembourg 182,8 190,5 187,9 185,5 183,6

Mexico 32,5 33,7 33,4 32,9 31,9

Netherlands 88,6 90,3 92,3 91,6 91,2

New Zealand 65,9 68,9 69,3 67,8 67,2

Norway 106,3 101,8 104,9 107,6 105,7

Poland 46,7 48,3 49,7 50,1 51,3

Portugal 52,3 54,6 55,2 54,6 55,2

Slovak Republic 52,7 51,2 51,5 51,9 52,1

Slovenia 55,7 58,5 61,1 61,7 61,4

Spain 61,5 64,5 66,1 64,5 64,1

Sweden 86,3 87,1 87,8 85,6 84,2

Switzerland 112,6 113,5 111,9 110,3 108,2

Turkey 45,3 45,8 47,0 45,3 43,6

United Kingdom 74,9 76,3 76,7 74,7 73,8

United States 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Euro area (19 countries) 72,4 75,3 76,3 75,2 74,7

European Union 
(28 countries) 68,3 70,8 72,0 71,1 70,9

G7 85,0 85,8 85,9 84,9 84,5

OECD – Total 71,2 72,1 72,4 71,6 71,2

BRIICS economies – Brazil, 
Russia, India, Indonesia, 
China and South Africa

20,2 21,0 21,7 .. ..

Źródło: OECD.Stat, https://stats.oecd.org/# (30.06.2020).

cd. tabeli 3
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Średnio luka krajów UE w stosunku do Stanów Zjednoczonych wynosiła 
w 2019 r. blisko 30 pkt, Polski prawie 50. Podsumowując, należy stwierdzić, że 
poziom produktywności w Polsce systematycznie rośnie w całej gospodarce łącznie 
z sektorem MŚP. Jednakże znacznie odbiegamy od średniego poziomu unijnego. 
Aby tę lukę zmniejszyć należy podjąć wiele działań poprawiających ten poziom.

3.  Nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości 
według badań

W wyniku badań zaproponowano obok powszechnie stosowanych instru-
mentów jak budowanie potencjału infrastrukturalnego czy ulgi podatkowe nowe 
instrumenty wsparcia przedsiębiorczości. Większość z tych instrumentów mogą 
stosować gminy, rzadziej powiaty, część może być stosowana przez samorząd woje-
wódzki. W zależności od typu i modelu jednostki osadniczej dane instrumenty 
będą bardziej lub mniej przydatne.

W województwie kujawsko-pomorskim wyróżniono kilka modeli rozwoju 
jednostek osadniczych:
1) Model obowiązujący w największych miastach województwa (powiatach 

grodzkich), opierający się na wielofunkcyjnym charakterze i pełnieniu roli 
ośrodków stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego. Na poziomie 
ponadpowiatowym i ponadregionalnym. Cechą charakterystyczną tych miast 
jest duża bezwzględna liczba podmiotów gospodarczych, duża liczba podmio-
tów dużych, relatywnie obiektywnie niskie bezrobocie.

2) Model obowiązujący w gminach podmiejskich położonych w rejonie Byd-
goszczy i Torunia, opierający się na bardzo dobrym stanie rozwoju przedsię-
biorczości, praktycznym braku bezrobocia oraz silnej presji w kierunku rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej, dla której liczne rodzaje działalności gospodarczej 
są postrzegane jako kolizyjne i społecznie niepożądane.

3) Model obowiązujący w gminach przywęzłowych dróg A-1 i S-5, opiera-
jący się na wyjątkowo korzystnych predyspozycjach dla rozwoju działalności 
wymagających bardzo dobrej dostępności transportowej w ujęciu międzyre-
gionalnym (np. logistyka, wielkoskalowa produkcja).

4) Model obowiązujący w gminach wielofunkcyjnych, położonych peryferyj-
nie w stosunku do głównych ośrodków województwa, opierający się na dużym 
znaczeniu rolnictwa, stałej przewadze zapotrzebowania na miejsca pracy 
poza rolnictwem do liczby lokalnie dostępnych miejsc pracy (co skutkuje 
wyjazdami do pracy oraz występowaniem stosunkowo wysokiego poziomu 
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bezrobocia) i małej atrakcyjności dla inwestorów zewnętrznych ze względu 
na peryferyjne położenie.

5) Model obowiązujący w pozostałych gminach wielofunkcyjnych (nieleżących 
peryferyjnie w stosunku do głównych ośrodków miejskich województwa), 
opierający się na funkcji rolniczej, stałej przewadze zapotrzebowania na miej-
sca pracy poza rolnictwem nad liczbą lokalnie dostępnych miejsc pracy (co 
skutkuje wyjazdami do pracy przede wszystkim do największych miast woje-
wództwa oraz występowaniem stosunkowo niewysokiego poziomu bezrobo-
cia) i umiarkowanej atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych.

6) Model obowiązujący w gminach miejskich (poza 4 miastami prezydenc-
kimi – powiatami grodzkimi), w których podstawową determinantą rozwoju 
przedsiębiorczości jest ograniczona niewielka powierzchnia administracyjna 
gminy miejskiej, dostępność terenów inwestycyjnych8.
Pośród zaproponowanych instrumentów gminnych i powiatowych wyróż-

niono m.in:
1) Lokalne Plany Rozwoju Gospodarczego,
2) Lokalne Fundusze Rozwoju Gospodarczego,
3) Lokalne Organizacje Gospodarcze,
4) Kalendarium Budżetowe,
5) Standardy proprzedsiębiorczego funkcjonowania administracji lokalnej,
6) Formuły współpracy funduszy poręczeniowych z lokalnymi MŚP,
7) Formuły realizacji przez gminy i powiaty lokalnych inkubatorów przedsię-

biorczości.
Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego jest planem działań przyjmowa-

nym przez radę gminy, ukierunkowanym na wspieranie rozwoju sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zawiera m.in. diagnozę sytuacji gospodarczej 
w gminie, kierunki działań wspomagających rozwój sektora MŚP wraz z inicjaty-
wami (projektami), sposób nadzoru nad jego realizacją. Stanowi on lepsze narzę-
dzie dla budowy Wieloletnich Planów Inwestycyjnych niż strategia rozwoju gminy. 
Niewątpliwie ważnym składnikiem procesu opracowywania takiego planu jest 
współpraca z lokalnym środowiskiem gospodarczym. Zakłada się, że program ten 
przyczyni się do wspierania rozwoju lokalnego sektora MŚP, jak i ułatwi dostęp do 
środków unijnych w nowej perspektywie finansowej.

Z kolei cele działania lokalnego funduszu rozwoju gospodarczego (LFRG) kon-
centrują się na zapewnieniu nowych możliwości rozwoju lokalnych firm i gospo-

8 A. Wójcik-Czerniawska (red.), Przykłady narzędzi wspierania przedsiębiorczości przez jednostki 
samorządu terytorialnego, broszura wydana przez SGH, Warszawa 2021, s. 7–8.
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darki w regionie. LFRG zapewniają także wspólne środki dla finansowania MŚP, 
którego zarówno banki, jak i istniejące fundusze inwestycyjne i fundusze pożycz-
kowe nie dostarczają. Formuła działania LFRG tworzy więc lokalny klaster finan-
sowy. Poprzez realizację przedsięwzięć inwestycyjnych angażujących kapitał lokalny 
przedsiębiorców i małych inwestorów tworzony jest lokalny rynek kapitałowy 
dla wspierania projektów w ramach powiatu/powiatów, na których działa LFRG. 
Budowana jest atrakcyjność inwestycyjna dla gospodarki lokalnej oraz zapewniany 
wzrost produktywności i stabilizacja dla rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw 
z sektora MŚP w obszarze oddziaływania poszczególnych LFRG. LFRG zapewnia 
MŚP dostęp do finansowania, które może być przeznaczone na kapitał obrotowy, 
jak i na inwestycje9.

Lokalne organizacje gospodarcze (LOG) – to próba odtworzenia w skali regio-
nalnej instytucji i systemu doradztwa dla przedsiębiorców, kiedyś realizowanego 
w formule PKD. Głównym zadaniem LOG będzie informowanie i wspieranie lokal-
nych przedsiębiorców usługami doradczymi i specjalistycznymi we współpracy 
z instytucjami otoczenia biznesu (IOB) koordynowanymi przez Toruńską Agen-
cję Rozwoju. LOG mogą też odgrywać rolę instytucji wdrożeniowych, które jako 
lokalne jednostki wspierające biznes będą samodzielnie realizować projekty na rzecz 
wsparcia lokalnych MŚP. Zadaniem LOG będzie również wspieranie, integrowanie 
i wspólne poszukiwanie rozwiązań dla zmniejszania barier w relacjach pomiędzy 
przedsiębiorcami i jednostkami samorządu terytorialnego, a także występowanie 
na rzecz lokalnych przedsiębiorców w kwestiach ich dotyczących. Organizowa-
nie takich instytucji to również wsparcie wysiłków na rzecz współpracy lokalnych 
przedsiębiorców z samorządem oraz innymi lokalnymi interesariuszami10.

Kalendarium budżetowe – to proces analiz finansowych gmin pozwalający 
na opracowanie, opierając się na stosowanych narzędziach analitycznych, prognoz 
wieloletnich, a tym samym na określenie możliwości wdrażania nowych projek-
tów. Prace te są komplementarne w stosunku do prac nad opracowaniem lokal-
nych programów rozwoju. Obejmują one dwa etapy:
– w pierwszym zostaną przeprowadzone analizy „historyczne” trendów wystę-

pujących w gospodarce finansowej gmin oraz prognoza własnego potencjału 
w zakresie finansowania zadań rozwojowych i inwestycyjnych;

– etap drugi polega na ocenie możliwości realizacji programów inwestycyjnych 
oraz przedsięwzięć wskazanych w lokalnych programach rozwoju. W ten 
sposób rezultaty prac zespołu budżetowego umożliwią wyznaczenie ram 

9 Ibidem, s. 21.
10 Ibidem, s. 29–30.
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finansowych dla realizacji tych planów, w tym możliwości korzystania ze źró-
deł zewnętrznych11.
Działaniami proprzedsiębiorczymi w odniesieniu do działań możliwych do 

podejmowania przez administrację lokalną można nazwać te z nich, które ukie-
runkowane są na wspieranie rozpoczynania i realizacji pierwszych etapów rozwoju 
przedsięwzięć gospodarczych. Działania te realizuje się przede wszystkim przez 
zapewnianie istniejącym oraz potencjalnym przedsiębiorcom możliwie pełnej infor-
macji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, oferowaniu ułatwień 
w dopełnianiu kwestii formalnych związanych z jej zakładaniem oraz promowa-
niem podmiotów gospodarczych już funkcjonujących w obrębie danej jednostki.

Szczególnego znaczenia w odniesieniu do działań proprzedsiębiorczych admi-
nistracji lokalnej nabierają działania podejmowane wobec małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP). W zakresie modeli wdrażania standardów funkcjonowa-
nia proprzedsiębiorczej administracji lokalnej ukierunkowanej na profesjonalną 
obsługę przedsiębiorców i inwestorów można wyróżnić następujące podejścia:
• identyfikacja i promocja najlepszych praktyk gmin, które osiągają wysoką 

skuteczność w obsłudze swoich interesariuszy (np. przez regularnie orga-
nizowane wydarzenie w formie forum i/lub gali połączonej z nagradzaniem 
wyróżnionych gmin, prezentacjami i dyskusjami upowszechniającymi naj-
lepsze praktyki). Przykładu dla tego rodzaju modelu dostarczają wydarzenia 
ogólnokrajowe typu „Forum Gmin na 5!”, „Perły Samorządu”, czy planowana 
do rozstrzygnięcia w styczniu 2020 r. inicjatywa „Innowacyjny Samorząd” Pol-
skiej Agencji Prasowej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej i Ministerstwa Cyfryzacji,

• identyfikacja, promocja i formalizowanie deklaracji, bądź zobowiązań do pod-
noszenia jakości obsługi inwestorów i przedsiębiorców przez dobrowolne poro-
zumienia jednostek samorządu terytorialnego z samorządem województwa. 
Przykładu dostarcza przedsięwzięcie „Marketing Gospodarczy Województwa 
Lubelskiego”, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego podpisały 
zbiorowy list intencyjny, który wyrażał publiczną deklarację zaangażowania 
we wdrażanie uzgodnionych praktyk,

• identyfikacja gmin chcących podnosić jakość obsługi inwestorów i przedsię-
biorców oraz zawarcie z nimi formalnych porozumień umożliwiających pod-
noszenie kompetencji i finansowanie działań na rzecz osiągnięcia wysokich 
standardów obsługi inwestorów w gminie wraz z formalną certyfikacją gmin12.

11 Ibidem, s. 45.
12 Ibidem, s. 54–55.
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Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe obecnie są naturalnym partnerem MŚP 
działających na poziomie regionalnym i lokalnym. Nie jest to stricte nowy instru-
ment, ale jego szersze rozpowszechnienie stanowiłoby dodatkową propozycję 
wsparcia, zwłaszcza przy poręczeniach ze strony np. gmin. Specyfika ich działal-
ności, która w głównej mierze wynika z publicznego charakteru środków, w które 
zostały wyposażone (niejednokrotnie przy wsparciu gmin lub powiatów), pozwala 
im uzupełniać ofertę banków i innych instytucji finansowych funkcjonujących 
na rynku. Elementem, który wyróżnia je spośród innych instytucji jest ich misja 
oraz potencjał do wspierania firm wykluczonych lub napotykających trudności 
w pozyskaniu finansowania z zewnętrznych źródeł lub poszukujących instrumen-
tów minimalizujących ryzyko z tytułu realizowanych kontraktów13.

Inkubatory przedsiębiorczości funkcjonujące na analizowanym obszarze 
w większości przypadków powstały w wyniku interwencji stymulowanej ze środ-
ków publicznych – mechanizmów dotacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. W porównaniu ze strefami i parkami technologicznymi 
prowadzą one zdecydowanie bardziej aktywną działalność w lokalnych społecz-
nościach starając się w nich identyfikować/mapować podmioty lub przyszłych 
przedsiębiorców predestynowanych do objęcia opieką przez inkubator. Oczywi-
ście wynika to ze specyfiki merytorycznej aktywności tego typu instytucji otocze-
nia biznesu, która w odróżnieniu od parków technologicznych, wspiera zarówno 
nowo powstałe przedsiębiorstwa, jak i osoby poszukujące możliwości prowadzenia 
własnego biznesu przy relatywnie niskich kosztach stałych. W najbliższych latach 
wyzwaniami dla administrowania tą formą instytucji otoczenia biznesu będą:
• dywersyfikacja źródeł przychodów dla instytucji otoczenia biznesu,
• rozszerzanie oferty wspólnych usług wspomagających rozwój beneficjentów 

objętych wsparciem,
• wprowadzenie nowych usług adresowanych do beneficjentów związanych 

z postępującą cyfryzacją gospodarki,
• otwarcie się na przedsiębiorstwa powstałe w wyniku wzrastającej komercjali-

zacji prac badawczo-rozwojowych (podmioty typu spin-off, spin out),
• inicjowanie współpracy beneficjentów i wprowadzanie zachęt do budowania 

pomiędzy nimi trwałych powiązań kooperacyjnych,
• inicjowanie powiązań sieciujących inkubatory i ich beneficjentów z innymi 

inkubatorami w regionie oraz podobnymi podmiotami działającymi w innych 
regionach Polski i UE oraz poza granicami UE14.

13 Ibidem, s. 83.
14 Ibidem, s. 87–88.
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Spośród instrumentów regionalnych zaproponowano m.in.:
1) Regionalne Obserwatorium Gospodarcze,
2) Regionalną Instytucję Finansową,
3) Powołanie Rady Gospodarczej,
4) Centrum Badania Opinii Przedsiębiorców.

Rolą Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego (ROG) ma być rozpozna-
wanie potrzeb/problemów/oczekiwań środowiska gospodarczego i naukowego, 
prowadzenie działalności analitycznej i formułowanie rekomendacji w zakresie 
działań na rzecz rozwoju gospodarczego adresowanych dla samorządu wojewódz-
twa, samorządów lokalnych, środowiska gospodarczego. ROG powinno regular-
nie współpracować z szerokim przedstawicielstwem środowiska gospodarczego, 
od którego będzie pozyskiwać dane o bieżącym stanie rozwoju oraz oczekiwania 
w zakresie: potrzeby weryfikacji ryzyka, potrzeby weryfikacji hipotez, potrzeby 
fachowego uszczegółowienia wstępnie określonych działań wdrożeniowych, 
potrzeby wyprzedzającego określania nisz dla działalności, a na rzecz którego 
prowadzić będzie dodatkowo działalność informacyjno-edukacyjną wynikającą 
z prowadzonych działań badawczych15.

Główną ideą działania Regionalnej Instytucji Finansowej powinno być stwo-
rzenie rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów finansowych służących finan-
sowaniu na każdym etapie rozwoju MŚP, podmiotów działających na rzecz MŚP 
oraz finansowanie inwestycji rozwojowych w regionie (zgodnie z przyjętą poli-
tyką rozwoju i opierając się na zadaniach własnych samorządu województwa)16.

Efektywna współpraca instytucji zaangażowanych w rozwój społeczno-gospo-
darczy województwa wymaga powołania ciała doradczego, którego praca pozwoli 
na odpowiednią koordynację i współpracę merytoryczną instytucji rozwojowych 
w regionie. Rada Gospodarcza będzie ciałem doradczym dla Zarządu Wojewódz-
twa. Uruchomienie programów rozwojowych w regionie powinno podlegać akcep-
tacji Rady Gospodarczej. Proponuje się, aby Rada składała się z:

15 Projekt Programu Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Warszawa, 
10 lipca 2020, Załącznik 2 – Szczegółowy opis przedsięwzięć na rzecz realizacji Programu Rozwoju Gospo-
darczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokal-
nych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania 
regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego 
Gospostrateg „Społeczny i Gospodarczy Rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”, reali-
zowany przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr umowy GOSPOSTRATEG1/385453/3/
NCBR/2018, s. 6, www.Projekt-Programu-Rozwoju-Gospodarczego-WKP_FINAL.pdf (kujawsko-pomor-
skie.pl) (20.01.2022).

16 Ibidem, s. 8.
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• Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przewodniczącego Rady,
• Przewodniczącego Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomor-

skiego,
• Przedstawicieli Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego, Regionalnej 

Instytucji Finansowej i Regionalnej Instytucji Wdrażającej,
• Przedstawicieli publicznych i prywatnych uczelni wyższych,
• Przedstawiciela lub przedstawicieli szkół zawodowych,
• Przedstawicieli firm (prezesów, właścicieli lub dyrektorów zarządzających) 

– struktura Rady ułożona zostanie w taki sposób, aby udział w niej mieli 
zarówno mikro, mali, średni, jak i duzi przedsiębiorcy,

• Przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu,
• Osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego.

Posiedzenia Rady Gospodarczej powinny odbywać się średnio raz na kwartał. 
W przypadku zapotrzebowania, departament koordynujący może zwołać posie-
dzenie Rady w dodatkowym terminie. Działalność Rady Gospodarczej powinna 
być przedmiotem informacji publicznej, organizacje obywatelskie powinny mieć 
możliwość zgłaszania kwestii ważnych na posiedzenie Rady Gospodarczej17.

Zakłada się, że Centrum Badania Opinii Przedsiębiorców będzie funkcjonowało 
na zasadzie internetowej platformy służącej badaniu opinii publicznej (zwłaszcza 
przedsiębiorców z terenów województwa), której operatorem będzie ROG i stano-
wiąc tym samym dla niego dodatkowe źródło danych. Warunkiem koniecznym do 
efektywnego działania platformy musiałoby być stworzenie grupy interesariuszy 
i zmobilizowanie ich do cyklicznego wypełniania kwestionariuszy (które obejmo-
wałyby zagadnienia aktualnie analizowane przez ROG). Potencjalną zachętą dla 
przedsiębiorców mogłoby być np. nadanie im pierwszeństwa w dostępie do okre-
ślonych usług RIF i ROG18.

Podsumowanie

Jednostki samorządu terytorialnego, a zwłaszcza gminy w bardziej lub mniej 
formalny sposób starają się wspierać przedsiębiorczość na swoim terenie. Czynią 
to głównie przez budowę potencjału infrastrukturalnego, marketing terytorialny 
i inne działania zachęcające potencjalnych inwestorów do założenia działalności 
gospodarczej na ich terenie. Wymienione instrumenty, które zostały wymyślone 

17 Ibidem, s. 11.
18 Ibidem, s. 14.
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przez zespół, a następnie wdrażane do końca 2022 r. w 21 gminach województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz Urzędzie Marszałkowskim tego województwa nie 
wyczerpują wszystkich możliwości. Jest to pewna propozycja, którą zarówno jed-
nostki samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorcy muszą zaakceptować jako 
formę wsparcia. Nieodzowna jest tu także komunikacja między tymi dwoma gru-
pami interesariuszy. W rozdziale nie wymieniono zaproponowanych w badaniach 
instrumentów prawnych, które zdaniem autora również mogą sprzyjać poprawie 
przedsiębiorczości, a co za tym idzie produktywności małych i średnich przedsię-
biorstw w danej jednostce samorządu terytorialnego. Tym instrumentom poświę-
cony będzie inne opracowanie.
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Metody oceny niepewności

Wprowadzenie

Niepewność, zwłaszcza w okresie kryzysów, jest jednym z najczęściej używa-
nych określeń, na które powołują się osoby pragnące wytłumaczyć obserwowane 
zjawiska. Okresy Wielkiego Kryzysu Finansowego (Great Financial Crisis) w latach 
2007–2009 oraz pandemii COVID-19 przyczyniły się do wzrostu popularności 
badania zagadnienia niepewności. Niepewność nie jest wielkością, którą można 
w sposób jednoznaczny wyznaczyć. Każdy może niepewność postrzegać i inter-
pretować w różny sposób. Chcąc ją ocenić lub stwierdzić jej zmianę w danym okre-
sie, ekonomiści korzystają z różnego rodzajów wskaźników będących punktem 
odniesienia w ocenie niepewności (proxy). Na ich podstawie można w przybliże-
niu ocenić, czy mamy do czynienia z większą lub mniejszą niepewnością.

Celem rozdziału jest przedstawienie różnych podejść do zagadnienia nie-
pewności oraz wskazanie podstawowych różnic, które pojawiają się w sytuacji 
oceny niepewności. W rozdziale odpowiadamy na pytanie, czy w okresie szoku 
pandemii COVID-19 występowały różnice w ocenie niepewności, w zależności 
od zastosowanego podejścia. W badaniu wykorzystane zostały różne metody 
oceny niepewności: miary zmienności, wskaźniki oparte na statystykach słów 
oraz wskaźniki oparte na wynikach badań ankietowych. Pozwoliły one wska-
zać na występowanie różnic w ocenie szoku spowodowanego przez pandemię 
COVID-19, w zależności od sposobu pozyskiwania informacji na temat postrze-
gania zjawiska niepewności w gospodarce. Na przykładzie wybranych wskaźni-
ków pokazana została różnica w ocenie niepewności w trakcie szoku wywołanego 
pandemią COVID-19.
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1. Koncepcja niepewności

Podejmowanie codziennych decyzji bazuje na informacjach, jakie jesteśmy 
w stanie zdobyć i przeanalizować. Z uwagi na ograniczania towarzyszące proce-
som decyzyjnym (dotyczące m.in. formułowania prognoz), mamy do czynienia 
z niepewnością odnoszącą się do prawdopodobieństwa wystąpienia alternatyw-
nych scenariuszy. Frank H. Knighta rozróżnił trzy rodzaje prawdopodobieństwa1. 
Po pierwsze, jest to prawdopodobieństwo a priori, w ramach którego mamy jedno-
lity zbiór identycznych przypadków, pomijających czynnik losowy (np. prawdopo-
dobieństwo uzyskania konkretnego wyniku w rzucie monetą lub kostką do gry). 
Po drugie, Knight wyróżnił prawdopodobieństwo statystyczne, oparte na bada-
niach dużych zbiorowości homogenicznych obejmujących zdarzenia powtarzalne 
(np. średnia długość życia mężczyzny w danym kraju). Po trzecie, możemy mieć 
do czynienia z prawdopodobieństwem niemierzalnym, co związane jest z bra-
kiem możliwości klasyfikowania poszczególnych przypadków w zbiory. Niemie-
rzalność odnosi się zatem do sytuacji, w której nie będziemy w stanie dokładnie 
oszacować danego prawdopodobieństwa. W takich przypadkach Knight wskazuje 
na konieczność odnoszenia się do szacunków (ang. estimates) lub osądów (ang. 
judgments), które oczywiście generują błąd. W przypadku stosowania szacunków 
lub osądów nie mamy do czynienia z koncepcją obiektywnie mierzalnego praw-
dopodobieństwa. Jest to podejście, w którym uwzględniane są subiektywne oceny 
poszczególnych podmiotów podejmujących decyzje. Z uwagi na ograniczony zakres 
informacji i możliwości ich interpretacji, w ocenie niepewności przez przedstawi-
cieli przedsiębiorstw lub konsumentów, możemy jedynie mówić o ich subiektyw-
nej interpretacji obserwowanych zjawisk. Podejście to jest wspólne w odniesieniu 
do wszystkich metod oceny niepewności, które są przedstawione w dalszej części 
rozdziału. W ramach analizy przedstawiono wybrane metody oceny niepewności 
będące wyrazem subiektywnych ocen badanych podmiotów.

1 F. H. Knight, Risk, uncertainty and profit, University of Chicago Press, Chicago 1921, s. 224–225.
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2. Metody oceny niepewności

Podstawowym podejściem stosowanym w ocenie niepewności są przede 
wszystkim:
• miary zmienności,
• wskaźniki oparte na statystykach słów,
• badania ankietowe prognoz i koniunktury.

2.1. Miary zmienności

Wśród przykładów miar zmienności, będących punktem odniesienia do oceny 
niepewności, na uwagę zasługuje wskaźnik zmienności VIX (nazywany również 
„wskaźnikiem strachu”). Wskaźnik VIX bazuje na cenach opcji, które odzwier-
ciedlają oczekiwania rynku dotyczące przyszłej zmienności na giełdzie. Stanowi 
on dla inwestorów ważny punkt odniesienia do panujących nastrojów na rynku 
finansowym (niepewności). Zmiana nastrojów wśród inwestorów np. wzrost nie-
pewności, może oznaczać nadejście kryzysu na rynkach finansowych. Podstawową 
niedoskonałością wskaźnika VIX jest to, że z czasem stał się popularnym instru-
mentem na rynku finansowym. Co prawda, sam indeks VIX nie jest przedmio-
tem bezpośredniego handlu, ale inwestorzy mogą nabywać kontrakty terminowe 
na indeks VIX. Umożliwiają to ETN-y oparte na VIX. Indeksem referencyjnym 
jest w tym przypadku koszyk kontraktów utrzymujący stały termin zapadalno-
ści (ang. constant maturity futures). Problem pojawia się w przypadku zaburzeń 
na rynku kontraktów terminowych na VIX, jakie mogą pojawiać się podczas kre-
acji i umorzeń ETN-ów opartych na VIX2. Interpretacja zmian wartości wskaźnika 
powinna uwzględniać przyczyny jego zmian, tak aby można było zweryfikować, czy 
zmiana VIX miała charakter techniczny (ma to miejscem, gdy wzrostowi wskaź-
nika VIX nie odpowiada spadek wskaźnika S&P 500). Główna krytyka wskaźnika 
VIX sprowadza się do tego, że jego interpretacja i wnioski powinny odnosić się do 
sytuacji na rynkach finansowych. Błędem zatem będzie rozciąganie interpretacji 

2 Kryzysowa sytuacja miała miejsce 5 lutego 2018 r., kiedy załamaniu cen na giełdzie nie towarzy-
szyła negatywna informacja tłumacząca zachowanie inwestorów. W tym dniu kontrakty terminowe 
spadły o 5,4% a indeks S&P 500 spadł o 4,1%. Wskaźnik VIX zanotował natomiast największy w swojej 
historii jednodniowy wzrost, zarówno w ujęciu nominalnym (ponad 20 pkt), jak i procentowym (ponad 
115%). Mając na uwadze historyczną zależność pomiędzy indeksem S&P 500 a wskaźnikiem VIX, war-
tość wskaźnika VIX powinna wzrosnąć o około 20%, gdy tymczasem jego wzrost wynosił ponad 115%. 
Problem wiązał się z procesami umorzenia ETN-ów, wyższa cena VIX-a oznaczała konieczność kupna 
większej liczby kontraktów przez wystawców ETN-ów.
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wskaźnika VIX na inne obszary gospodarki, na przykład w odniesieniu do oceny 
niepewności konsumentów lub przedsiębiorców.

2.2. Wskaźniki oparte na statystykach słów

Analiza częstotliwości występowania słów w tekście ma wyjątkowo długą histo-
rię. Już w III wieku p.n.e. greccy uczeni z Aleksandrii analizowali częstotliwość 
występowania słów, które używał Homer w „Iliadzie” i „Odysei”. Badania te dały 
początek stylistyce i lingwistyce kwantytatywnej. W XXI wieku, epoce Internetu 
i mediów elektronicznych, szczególnej wagi nabrały wskaźniki oparte na staty-
stykach częstotliwości występowania wyrazów. Źródłami mogą być wyszukiwarki, 
media elektroniczne (serwisy informacyjne, portale), media społecznościowe, 
Twitter itp. W analizie częstotliwości występowania słów, niezwykle istotne jest 
określenie słowa – kluczy, odnoszących się do badanego zagadnienia. Sprawa 
częstotliwości odnosi się zarówno do konkretnych źródeł (mediów), którymi jest 
objęta analiza oraz określenie interwałów, w ramach których ta częstotliwość jest 
badana. Do prekursorów wykorzystania tej metody w ekonomii należą Baker, 
Bloom i Davis, którzy zaproponowali metody budowy wskaźnika niepewności 
(ang. Economic Policy Uncertainty, EPU). Wskaźnik EPU obliczany jest na pod-
stawie dziennych danych o częstotliwości artykułów prasowych zawierających 
wybrane słowa „ekonomia”, „polityka” i „niepewność” lub ich warianty z około 
2000 gazet w USA3. Wskaźnik ten przyjmując wartości powyżej 100, informuje 
o występowaniu niepewności wyższej niż średnia. Kluczowym problemem jest 
odpowiednie dobranie źródeł danych do wskaźnika, czyli panelu gazet, a także 
poprawny dobór słów, których częstotliwość występowania jest badana. Wskaź-
nik EPU obliczany jest dla wszystkich większych gospodarek. Na ich podstawie 
stworzony jest również globalny wskaźnik EPU. Na podobnej zasadzie powstało 
wiele innych wskaźników, których celem jest ocena niepewności w ramach wybra-
nego obszaru gospodarki. Przykładem jest wskaźnik EMV (ang. Equity Market 
Volatility)4, oparty na analizie wiadomości giełdowych, pozwalający obserwować 
zmienność na rynku giełdowym5. Wskaźnik EMV porusza się zgodnie ze wskaź-
nikiem zmienności VIX.

3 S. R. Baker, N. Bloom, S. J. Davis, Measuring Economic Policy Uncertainty, „The Quarterly Journal 
of Economics” 2016, vol. 131 (4).

4 Konstrukcja wskaźnika EMV opiera się na trzech grupach słów: grupy E (economic, economy, 
financial), grupy M (stock market, equity, equities, Standard and Poors) oraz grupy V (volatility, vola-
tile, uncertain, uncertainty, risk, risky). 

5 S. R. Baker, N. Bloom, S. J. Davis, K. Kost, Policy News and Equity Market Volatility, „NBER Work-
ing Paper” 2019, no. 25720.
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Podejście zaprezentowane w ramach wskaźnika EPU stosowane jest również 
w odniesieniu do innych źródeł tekstowych, w tym m.in. Twittera. Konstrukcję 
wskaźnika niepewności gospodarczej (ang. Twitter Economic Uncertainty, TEU) 
zaproponował Thomas Renault we współpracy ze Scottem R. Bakerem oraz Nicho-
lasem Bloomem. Wskaźnik oparty na danych z Twittera jest publikowany na bazie 
danych dziennych od czerwca 2011 r.6 Na bazie wskaźnika TEU7 powstają różne 
jego odmiany, które zawierają słowa kluczowe związane z niepewnością (ang. 
uncertainty) oraz z gospodarką (ang. economy).

2.3. Badania ankietowe prognoz i koniunktury

Badania ankietowe stanowią ważny punkt odniesienia w ocenie niepewności. 
Dają możliwość szybkiej oceny niepewności wśród ankietowanych podmiotów. 
W ramach badań ankietowych można wyróżnić dwa podejścia:
• badania ankietowe prognoz, gdzie wykorzystywane są miary dyspersji pro-

gnoz wskaźników makroekonomicznych lub odnoszących się bezpośrednio 
do rynku finansowego,

• badania koniunktury, w ramach których ankietowani (przedsiębiorcy lub kon-
sumenci) oceniają kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej.
Wspólną cechą obu podejść jest subiektywna ocena podmiotów biorących udział 

w badaniu. Należy podkreślić, że często zamiennie stosuje się termin „niepew-
ność” i „sentyment” w odniesieniu do uzyskiwanych wyników badań ankietowych.

Badania ankietowe prognoz

Ocena niepewności przy wykorzystaniu badań ankietowych prognoz opiera się 
na założeniu, że wzrost niepewności wiąże się z rosnącą heterogenicznością ocze-
kiwań, a tym samym również z rozrzutem prognoz. Wraz ze wzrostem rozbieżno-
ści pomiędzy ankietowanymi podmiotami na temat przyszłości, rośnie również 
niepewność8. Wskaźniki oparte na miarach dyspersji prognozowanych wskaźni-
ków, dają nam możliwość analizy skali rozbieżności ocen dotyczących przyszłości. 

6 S. R. Baker, N. Bloom, S. J. Davis, T. Renault, Twitter-Derived Measures of Economic Uncertainty, 
May 13th, 2021.

7 Do grupy wskaźników opartych na Twittach należą: TEU-ENG – całkowitej liczby codziennych 
tweetów w języku angielskim, zawierających zarówno terminy „uncertainty” i „economy”; TEU-USA 
oparty na tweettach od użytkowników ze Stanów Zjednoczonych; TEU-WGT – odmiana wskaźnika TEU-
-USA, z wagami tweetów (1+log (1+# retweetów)); TEU-SCA wskazujący na intensywności korzystania 
z  Twittera.

8 European Central Bank, The ECB Survey of Professional Forecasters (SPF) – Second Quarter of 
2020, ECB, May 2020.
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Badania ankietowe, które stanowią w tym przypadku formę konsensusu rynkowego, 
stanowią bazę do przeprowadzania badań (mogą to być zarówno prognozy skła-
dające się na konsenus agencji informacji Bloomberg lub Reuters bądź konsensus 
profesjonalnych prognostów, który najczęściej powstaje w ramach badań prowa-
dzonych przez banki centralne). W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z możliwo-
ścią uzyskania indywidualnych prognoz, można obliczyć wskaźnik ex ante. Jednak 
najczęściej dysponujemy średnią wielkością błędów prognozy, która umożliwia 
jedynie weryfikację ex post w kontekście oceny niepewności, jaka występowała 
w przeszłości. W tej sytuacji możemy jedynie konstruować wskaźniki „zaskoczenia” 
publikowanymi danymi, co również jest wykorzystywane w badaniu zmiany nie-
pewności w krótkich interwałach czasowych9. Błędy prognoz wskaźników makro-
ekonomicznych wykorzystywane są do budowania wskaźników. Niepewność jest 
w tym przypadku określana na podstawie błędu prognozy, im bardziej precyzyjnie 
prognozowane są poszczególne wskaźniki makroekonomiczne, tym mniejsza nie-
pewność. Wraz ze wzrostem błędu prognozy rośnie również niepewność zmiennej. 
Przewidywalność sytuacji makroekonomicznej jest zatem punktem odniesienia 
do oceny niepewności w gospodarce. Takie podejście zaproponowali dla gospo-
darki amerykańskiej Jurado, Ludvigson i Ng10. W swoich badaniach podkreślają, że 
w ich podejściu chodzi nie o niepewność danego szeregu zmiennych, ale o miarę 
powszechnej zmienności niepewności w dużej liczbie serii danych. Jednak problem 
polega na tym, że większa zmienność błędu prognozy danej zmiennej makroeko-
nomicznej, nie musi przekładać się na niepewność w całej gospodarce. Kolejna 
wątpliwość dotyczy samej zmienności błędu prognozy, gdyż możemy obserwować 
błędy ex post, na podstawie których szacujemy błędy ex ante, które nie są znane 
przed publikacją danych. Oceniamy zatem niepewność ex post. Zaproponowana 
metoda oceny niepewności składa się z dwóch etapów. W pierwszym obliczane 
są warunkowe zmienności nieprzewidywalnego składnika przyszłej wartości zmien-
nej dla poszczególnych zmiennych. W drugim etapie konstruowany jest wskaźnik 
obejmujący obliczone poszczególne rodzaje niepewności.

Innym przykładem możliwości wykorzystania badań ankietowych prognoz 
są „Ankiety Makroekonomicznej NBP”, w ramach których otrzymujemy probabi-
listyczne prognozy ankietowanych podmiotów, a dokładnie subiektywny rozkład 

 9 J. Janecki, Wpływ publikacji danych makroekonomicznych na wycenę aktywów finansowych – mię-
dzynarodowe doświadczenia, w: M. Sosnowski (red.), Problemy finansów w obliczu przemian rozwojo-
wych i niepewności, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020.

10 K. Jurado, S. C. Ludvigson, S. Ng, Measuring Uncertainty, „American Economic Review” 2015, 
vol. 105 (3). Badania dla gospodarki niemieckiej, wykorzystującej opisaną metodę przeprowadzili Grimme 
i Stöckli. Por. C. Grimme, M. Stöcklim, Measuring Macroeconomic Uncertainty in Germany, „CESifo 
Forum” 2018, vol. 19 (1).
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prawdopodobieństwa stopy referencyjnej banku centralnego, PKB i CPI w róż-
nych horyzontach czasowych11. Również i w tego rodzaju badaniach, wykorzy-
stywanie wyników badań ankietowych prognoz do oceny niepewności niesie ze 
sobą szereg wad. Należą do nich między innymi: ograniczony zestaw podmio-
tów biorących udział w badaniach ankietowanych, co może generować wyniki, 
które nie odzwierciedlają rzeczywistego obrazu sytuacji. Kwestionowana może 
również być obiektywność ankietowanych podmiotów (na problem ten wskazują 
D’Amico i Orphanides12). Rozbieżność w udzielanych odpowiedziach może rów-
nież odzwierciedlać w większym stopniu różnice zdań a nie niepewność, która 
jest w ten sposób definiowana13.

Badania ankietowe koniunktury

Wyniki badań koniunktury znajdują szerokie zastosowanie zarówno w przy-
padku bieżących analiz sytuacji gospodarczej, mogą być również wykorzystywane 
m.in. do diagnostyki i prognoz wskaźników makroekonomicznych14 oraz do ana-
lizy zmian w poziomie niepewności gospodarstw domowych15.

11 Ankietowani określają prognozę centralną – medianę prognozy (50-centyl) oraz dolną i górną 
granicę przedziału (odpowiednio 5- i 95-centyl) subiektywnego rozkładu prawdopodobieństwa. Metodę 
korzystania z prognoz indywidualnych, w tym obiektywizacji subiektywnych rozkładów odpowiedzi 
przedstawiono w publikacjach: H. Kowalczyk, O eksperckich ocenach niepewności w ankietach makro-
ekonomicznych, „Bank i Kredyt” 2010, nr 5 (41) oraz H. Kowalczyk, T. Lyziak, E. Stanislawska, A new 
approach to probabilistic surveys of professional forecasters and its application in the monetary policy 
context, „National Bank of Poland Working Paper” 2013, vol. 142.

12 S. D’Amico, A. Orphanides, Uncertainty and Disagreement in Economic Forecasting, Federal 
Reserve Board Finance and Economics Discussion Series 2008–56.

13 Np. K. B. Diether, C. J. Malloy, A. Scherbina, Differences of Opinion and the Cross Section of Stock 
Returns, „Journal of Finance” 2002, vol. 57 (5); N. G. Mankiw, R. Reis, J. Wolfers, Disagreement About 
Inflation Expectations, In NBER Macroeconomics Annual 2003, edited by Mark Gertler and Kenneth 
Rogoff, MIT Press, Cambridge 2004.

14 E. Adamowicz, Badania koniunktury. Fakty. Użyteczność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2013; E. Adamowicz, S. Dudek, K. Walczyk, Wykorzystanie wyników testu koniunktury do prognoz krót-
koterminowych, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego” 2002, vol. 73; E. P. Howrey, The 
Predictive Power of the Index of Consumer Sentiment, „Brooking Papers on Economic Activity” 2001, no. 1; 
J. Janecki, Business Uncertainty during the Covid-19 Pandemic: Assessment Based on the Pandemic Fear 
Index and Economic Surveys, „European Research Studies Journal” 2021, vol. XXIV (3); A. Róg, K. Strzała, 
Przydatność prognostyczna wskaźników testu koniunktury – przegląd metod ewaluacji, „Prace i Materiały 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, z. 4, vol. 8.

15 J. Jankiewicz, Niepewność w diagnozach i prognozach formułowanych w badaniach koniunktury 
konsumenckiej w Polsce, „Przegląd Zachodniopomorski” 2013, t. XXVIII (LVII), z. 3, vol. 2; J. Janecki, 
Nastroje konsumenckie w okresie pandemii COVID-19 w Polsce. Ocena zmian i ich konsekwencje, 
w: J. Wielgórska-Leszczyńska, M. Matusewicz (red.), Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po pandemii, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021; S. C. Ludvigson, Consumer Confidence, and Consumer Spend-
ing, „Journal of Economic Perspectives” 2004, vol. 18 (2).
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Spośród wielu wskaźników sentymentu stworzonych na bazie wyników badań 
koniunktury, na szczególną uwagę zasługuje wskaźnik sentymentu ESI (econo-
mic sentiment indicator) publikowany przez Eurostat16. Wskaźnik ESI jest śred-
nią ważoną sald odpowiedzi na wybrane pytania skierowane do przedsiębiorstw 
z następujących sektorów: przemysł (waga 40%), usługi (30%), handel detaliczny 
(5%) i budownictwo (5%) oraz do konsumentów (20%). Salda konstruowane 
są jako różnica między odsetkiem respondentów udzielających odpowiedzi pozy-
tywnych i negatywnych. ESI jest skalowany do długoterminowej średniej równej 
100 i odchylenia standardowego równego 10. Wartości powyżej 100 wskazują 
na ponadprzeciętne nastroje gospodarcze i odwrotnie. Celem jest śledzenie wzro-
stu PKB na poziomie państw członkowskich, UE i strefy euro. Wzrost wartości 
wskaźnika interpretowana jest również jako poprawa sentymentu i spadek niepew-
ności wśród respondentów. Innym przykładem są badania prowadzone na danych 
rynku (z niemieckiego), w których wykorzystano badania klimatu biznesowego 
IFO. W efekcie skonstruowano różne miary niepewności, których np. wzrost war-
tości prowadzi do znacznego zmniejszenia produkcji17.

Dyspersja oczekiwań przedsiębiorstw lub gospodarstw domowych wskazuje 
na wyższą niepewność podmiotów podejmujących rzeczywiste decyzje wpływa-
jące bezpośrednio na aktywność gospodarczą. Wskaźnik oparty na dyspersji ocze-
kiwań jest wykorzystywany do oceny niepewności, jednak należy zauważyć jego 
wady. Głównym mankamentem tego podejścia jest to, że heterogenne oczekiwa-
nia niekoniecznie muszą wiązać się z niepewnością. W przypadku jednorodnych 
ocen, miara dyspersji jest niższa (spada), podczas gdy w rzeczywistości dochodzi 
do wzrostu niepewności18. O ile wskaźnik oparty na dyspersji oczekiwań ankieto-
wanych podmiotów może w niektórych sytuacjach wprowadzać w błąd, to jednak 
wykorzystanie badań koniunktury do oceny niepewności w gospodarce wydaje się 
sposobem najprostszym. Sama zmiana koniunktury w poszczególnych segmentach 
gospodarki nie musi być potwierdzeniem wzrostu lub spadku niepewności. Jed-
nak wyniki badań koniunktury mogą wskazywać kierunek zmiany niepewności.

Należy również podkreślić, że pandemia COVID-19 przyczyniła się do powsta-
wania nowych podejść do oceny niepewności. W tym przypadku zarysowały się 
dwa podejścia. Po pierwsze, rozszerzenie prowadzonych przed pandemią badań 
ankietowych (badań koniunktury). Przykładem są badania przedsiębiorstw 

16 Wskaźnik opracowany przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarczych i Finansowych (Directorate 
General for Economic and Financial Affairs, DG ECFIN) Komisji Europejskiej. Szczegółowy opis wskaź-
nika przedstawiony został w dokumencie Komisji Europejskiej (European Commission (2021).

17 R. Bachmann, S. Elstner, E. R. Sims, Uncertainty and economic activity: evidence from business 
survey data, „American Economic Journal: Macroeconomics” 2013, no. 5.

18 C. Grimme, M. Stöcklim, Measuring Macroeconomic Uncertainty…, op.cit.
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i konsumentów zainicjowane przez Komisję Europejską od maja 2021 r.19 W efekcie 
powstał wskaźnik niepewności ekonomicznej EUI (Economic Uncertainty Indica-
tor). Wskaźnik skonstruowany został na podstawie odpowiedzi na dodane, nowe 
pytania w badaniach koniunktury. Menedżerowie przedsiębiorstw odpowiadają 
na następujące pytanie: „Przyszły rozwój Twojej sytuacji biznesowej jest obec-
nie: łatwy do przewidzenia/umiarkowanie łatwy do przewidzenia/umiarkowanie 
trudny do przewidzenia”. W przypadku badania konsumenckiego pytanie brzmi: 
„Przyszła sytuacja finansowa/sytuacja Pana(i) gospodarstwa domowego jest obec-
nie: łatwa do przewidzenia/umiarkowanie łatwa do przewidzenia/umiarkowanie 
trudna do przewidzenia/trudna do przewidzenia”. Pytanie to ma na celu zidenty-
fikowanie niepewności z punktu widzenia trudności, na jakie napotykają przed-
siębiorstwa i konsumenci w najbliższych 12 miesiącach. Wskaźnik EUI stanowi 
uzupełnienie istniejących wskaźników „zaufania” ESI publikowanych przez Euro-
stat20. Podobne podejście zastosowano również w USA i Wielkiej Brytanii, gdzie 
wykorzystano m.in. deklarowane prognozy sprzedaży przedsiębiorstw21. Pandemia 
COVID-19 przyczyniła się również do rozszerzania ankietowych badań koniunktury. 
W przypadku Polski, GUS rozszerzył badania koniunktury o dodatkowe badania 
ankietowe wpływu pandemii COVID-19 na sytuację przedsiębiorstw w Polsce22. 
Badania dotyczą m.in. ogólnej oceny funkcjonowania przedsiębiorstw w okresie 
pandemii, w tym możliwego okresu dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa 
w sytuacji utrzymywania się pandemicznej sytuacji przez dłuższy okres. Analiza 
wyników pozwala na dodatkową ocenę niepewności wśród ankietowanych, jaka 
pojawiła się w okresie pandemii COVID-19.

Drugim podejściem jest budowanie wskaźników, w ramach których wyko-
rzystywane są informacje na temat sytuacji pandemicznych (liczba zachorowań 
i śmierci spowodowanych wirusem COVID-19) i stosowanych w tym okresie obo-
strzeń. Przykładami są wskaźniki Global Fear Index23 oraz Pandemic Fear Index24.

19 European Commission, European Business Cycle Indicators, 3 rd quarter 2021, Special topic: New 
survey-based measures of economic uncertainty, European Commission, European Economy Technical 
Paper 051, October 2021.

20 Ibidem.
21 P. Bunn, D. Altig, L. Anayi, J. M. Barrero, N. Bloom, S. Davis, B. Meyer, E. Mihaylov, P. Mizen, 

G. Thwaites, COVID-19 uncertainty: A tale of two tails, VoxEU.org, 16 November 2021.
22 Wyniki przedstawiane są w formie comiesięcznego dokumentu GUS Wpływ pandemii COVID-19 

na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). J. Janecki, 
Ocena konsekwencji kryzysu pandemicznego COVID-19 w sektorze polskich przedsiębiorstw, „Studia BAS 
Biuro Analiz Sejmowych” 2022, nr 1 (69).

23 A. Salisu, L. Akanni, Constructing a Global Fear Index for the COVID-19 Pandemic, „Emerging 
Markets Finance and Trade” 2020, vol. 56 (10).

24 J. Janecki, Business Uncertainty during…, op.cit.
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3. Różnice między wybranymi wskaźnikami niepewności

W celu weryfikacji zachowania się wskaźników będących punktem odniesie-
nia do oceny niepewności, przeprowadzono analizę, w której uwzględniono omó-
wione wcześniej, wybrane wskaźniki:
• miary zmienności – VIX,
• wskaźniki oparte na statystykach słów – EPU, EMV, TEU-ENG25, TEU-USA26,
• wskaźniki oparte na wynikach badań ankietowych koniunktury – ESI, EUI.

Wymienione wskaźniki pozwalają ustalić występowanie różnic w ocenie szoku 
spowodowanego przez pandemię COVID-19, w zależności od sposobu pozyskiwania 
informacji na temat postrzegania zjawiska niepewności w gospodarce. W ramach 
badania sprawdzona została korelacja zwłaszcza pomiędzy wskaźnikami.

W analizie uwzględniono dane za okres czerwiec 2011 r. – grudzień 2021 r., 
jedynie w przypadku wskaźnika EUI, z uwagi na dostępność danych, uwzględ-
niono dane za okres kwiecień 2019 r. – grudzień 2021 r.

Porównanie omówionych wcześniej, wybranych wskaźników, zwraca uwagę 
na występowanie wysokiej korelacji zwłaszcza pomiędzy wskaźnikami opartymi 
na statystykach słów: EPU i TEU-USA, EPU i TEU-ENG oraz TEU-USA i TEU-
-ENG. Korelacja pomiędzy wskaźnikami EMV i VIX jest wyższa niż w przypadku 
korelacji pomiędzy wskaźnikami EPU i VIX. Potwierdza to zamierzenia autorów 
wskaźnika EMV27, który przypomnijmy miał informować o zmienności na rynku 
akcji i odzwierciedlać zmiany wskaźnika VIX. Na uwagę zasługuje również spodzie-
wana, odwrotna zależność pomiędzy wskaźnikiem ESI a pozostałymi badanymi 
wskaźnikami. Wzrost wartości wskaźnika ESI wskazuje na poprawę sentymentu 
(spadek niepewności) wśród ankietowanych, natomiast w przypadku pozosta-
łych wskaźników, wzrost ich wartości wskazuje na wzrost niepewności (tabela 1).

Dla szeregów czasowych z okresu od kwietnia 2019 r. do grudnia 2021 r. (okres, 
w którym publikowane były dane o wskaźniku EUI), w większości przypadków 
występują wyższe korelacje, niż w przypadku dłuższego okresu. Nie jest to zasko-
czeniem z uwagi na okres pandemii, w którym wszystkie brane pod uwagę w ana-
lizie wskaźniki wskazały bardzo wysoki wzrost niepewności. Na uwagę zasługuję 
wysoka korelacja pomiędzy wskaźnikami EPU i EUI, czyli wskaźnikami, które 

25 Całkowita liczba codziennych twittów w języku angielskim, zawierających zarówno terminy „uncer-
tainty” i „economy”.

26 Wskaźnik oparty na twittach od użytkowników ze Stanów Zjednoczonych.
27 S. R. Baker, N. Bloom, S. J. Davis, K. Kost, Policy News and Equity…, op.cit.
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powstały przy wykorzystaniu różnych metod – statystyki częstotliwości występo-
wania słów oraz rozszerzone badania koniunktury (tabela 2).

Tabela 1.  Korelacje pomiędzy wybranymi miarami niepewności  
(czerwiec 2011 r.–grudzień 2021 r.)

EPU EMV TEU-ENG TEU-USA VIX ESI

EPU 1,00

EMV 0,62 1,00

TEU-ENG 0,84 0,66 1,00

TEU-USA 0,90 0,72 0,96 1,00

VIX 0,62 0,75 0,61 0,68 1,00

ESI –0,61 –0,27 –0,37 –0,48 –0,37 1,00

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 2.  Korelacje pomiędzy wybranymi miarami niepewności  
(czerwiec 2019 r.–grudzień 2021 r.)

EPU EMV TEU-ENG TEU-USA VIX EUI ESI

EPU 1,00

EMV 0,72 1,00

TEU-ENG 0,89 0,78 1,00

TEU-USA 0,90 0,83 0,99 1,00

VIX 0,63 0,78 0,65 0,71 1,00

EUI 0,84 0,51 0,59 0,60 0,52 1,00

ESI –0,85 –0,54 –0,82 –0,76 –0,47 –0,68 1,00

Źródło: obliczenia własne.

Silna reakcja wszystkich analizowanych wskaźników w okresie pandemii 
sugeruje, że bez względu na zastosowaną metodę oceny niepewności, uzyskamy 
kierunkowo zgodne wyniki potwierdzające gwałtowny wzrost niepewności. 
Jednak należy zauważyć, że w zależności od rodzaju wskaźnika, ocena niepew-
ności w trakcie pandemii była już różna. Sytuacja taka wystąpiła w przypadku 
wskaźników VIX i EMV, które w odróżnieniu od innych wskaźników stosun-
kowo szybko wskazywały obniżenie niepewności (wykresy 1 i 2), podczas gdy 
pozostałe wskaźniki sugerowały utrzymywanie się niepewności na podwyższo-
nym poziomie. Wskaźniki VIX i EMV odnoszą się do sytuacji na rynkach finan-
sowych, a ta po szybkich interwencjach banków centralnych na całym świecie 
szybko uległa poprawie.
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Wykres 1. Wskaźniki EPU i EMV

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 2. Wskaźniki VIX i EUI

Źródło: obliczenia własne.

Różnice pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami stanowiącymi odniesienie 
do oceny niepewności są również bardziej wyraźne w okresach, gdy nie występują 
tak silne szoki jak wybuch pandemii (wykres 3).
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Wykres 3. Wskaźniki EPU i EMV

Źródło: opracowanie własne.

Stosowanie różnych podejść w ocenie niepewności ogranicza możliwości 
popełnienia błędów interpretacyjnych, w postaci rozszerzania wniosków o utrzy-
mywaniu się lub spadku.

Podsumowanie

Wspólną cechą metod oceny niepewności jest subiektywne podejście osób 
i podmiotów, których oceny brane są pod uwagę. Każda z zaprezentowanych metod 
oceny niepewności: miary zmienności, wskaźniki oparte na statystykach słów, czy 
też wskaźniki oparte na wynikach badań ankietowych, mają swoje zalety i wady. 
Poszczególne wskaźniki pozwalają na ogólne (np. wskaźnik EPU) lub bardziej 
szczegółowe oceny niepewności (np. wskaźniki oparte na danych ankietowych). 
Podstawowe różnice pomiędzy wskaźnikami wynikają ze sposobu, w jaki pozyski-
wane są informacje na temat postrzeganej w gospodarce niepewności. W okresie 
wyraźnych szoków, takich jak pandemia COVID-19, wszystkie brane pod uwagę 
metody oceny niepewności wskazują zgodnie na wyraźny wzrost niepewności. 
Należy jednak podkreślić, że ocena niepewności w danym okresie może różnić się 
w zależności od sektora gospodarki lub grupy podmiotów, których oceny uwzględ-
niamy w ramach badania niepewności. Fakt istnienia podwyższonej niepewno-
ści w jednym z sektorów gospodarki nie musi oznaczać, że z taką samą sytuacją 
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mamy do czynienia w pozostałej części gospodarki. Uzyskane wyniki stanowią 
punkt wyjścia do bardziej szczegółowych analiz dotyczących oceny niepewności 
w gospodarce.
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Wprowadzenie

Procesy gospodarcze wiążą się zawsze z możliwością wystąpienia zdarzeń nie-
przewidywalnych, które mogą wpływać na realizację projektów inwestycyjnych. 
Zjawiska takie mogą wystąpić zarówno w sektorze prywatnym, a także w nieco 
innej skali w sferze publicznej. Niepewność wystąpienia nieprzewidywalnych lub 
trudno przewidywalnych zjawisk przyszłych zmieniających zasadniczo przebieg 
zaplanowanych scenariuszy rozwoju może być określana mianem ryzyka, czyli 
zagrożenia niewywiązania się z ustalonych a priori kierunków działania.

Wystąpienie negatywnych zdarzeń przyszłych w odniesieniu do inwestycji 
publicznych trwale towarzyszy procesom rozwojowym. Praktyka gospodarcza wska-
zuje na duże znaczenie doboru mechanizmów finansowania inwestycji i wykorzy-
stanie środków pochodzących z różnych źródeł, zwłaszcza w sytuacji niedoboru 
własnych zasobów budżetowych. Mogą tutaj wystąpić trudności w finansowaniu 
inwestycji wynikające z ujawnienia różnych czynników, szczególnie w warunkach 
występowania zjawisk kryzysowych. Oddziaływanie zróżnicowanych czynników 
na procesy rozwojowe może mieć negatywny wpływ na decyzje inwestycyjne 
oraz może niekorzystnie wpłynąć na przyszły przebieg projektów inwestycyj-
nych. Celem rozdziału jest rozpoznanie uwarunkowań finansowania inwesty-
cji publicznych wobec wystąpienia zwiększonego ryzyka niekorzystnych zmian 
otoczenia makroekonomicznego. Ważny problem badawczy stanowią miary 
i wskaźniki, które w kontekście uwarunkowań makroekonomicznych wyraźnie 
determinują procesy rozwojowe. W rozdziale skoncentrowano się na wybranych 
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najważniejszych miarach, tj. na zmianach wartości PKB ogółem, na zmienności 
stóp procentowych, inflacji, deficycie budżetowym oraz długu publicznym w rela-
cji do PKB, bezrobociu i nakładach inwestycyjnych w sektorze publicznym oraz 
ich wpływie na projekty inwestycyjne.

Publiczne projekty inwestycyjne realizuje się na różnych poziomach kompe-
tencyjnych, na poziomie rządowym oraz na poziomie regionalnym i lokalnym 
jednostek samorządu terytorialnego. Zjawisko to ma szeroki wymiar, obejmuje 
bowiem zróżnicowaną działalność o charakterze bieżącym, a także obejmuje sze-
roki zakres zróżnicowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Podmioty publiczne 
podlegają wyraźnej presji inwestycyjnej o charakterze endogenicznym ze strony 
już funkcjonujących systemów i struktur organizacyjnych, prowadzących dzia-
łalność operacyjną w zakresie usług publicznych oraz podmioty te znajdują się 
pod presją inicjowania i realizacji nowych inwestycji o charakterze rozwojowym. 
Aktywność publicznych podmiotów gospodarczych jest ukierunkowana zarówno 
na zaspakajanie potrzeb o charakterze usług publicznych w stosunku do obywateli, 
ale także jest zorientowana na tworzenie warunków i zaspakajanie potrzeb zgła-
szanych przez zróżnicowane podmioty gospodarcze funkcjonujące w warunkach 
rynku. Publiczny charakter prowadzonej działalności ma zatem swoje odniesie-
nie w stosunku do zróżnicowanych grup społecznych, jak i ma swoje odniesienie 
w stosunku do podmiotów gospodarczych. W takich uwarunkowaniach można 
przyjąć, że działalność gospodarcza, w tym inwestycje realizowane przez pod-
mioty sektora publicznego są powiązane z działalnością przedsiębiorstw prywat-
nych. Wzajemne powiązania gospodarcze zachodzące pomiędzy podmiotami 
publicznymi oraz przedsiębiorstwami prywatnymi zostały już udowodnione, 
oznacza to, że działalność w sferze publicznej wpływa pośrednio na funkcjonowa-
nie gospodarki jako całości. Elementem spinającym oba sektory i społeczeństwo 
są tutaj usługi publiczne, które pełnią określone funkcje w stosunku do wymie-
nionych  grup podmiotów.

Podmioty publiczne podlegają zróżnicowanym uwarunkowaniom rynkowym 
oraz licznym czynnikom oddziałującym na procesy gospodarcze zachodzące 
w tych podmiotach. Inwestycje publiczne oraz inwestycje prywatne mogą zna-
cząco różnić się, jeśli chodzi o ich efektywność, która w różnym stopniu może 
wpływać na wartość mierników oceny, jak choćby na wielkość produktu krajowego 
brutto. Różnice w poziomie efektywności użytego kapitału wynikają co do zasady 
z odmiennych funkcji jakie pełnią dobra publiczne oraz dobra prywatne. W spo-
łeczeństwie dobra publiczne mają za zadanie zaspokajać potrzeby o charakterze 
podstawowym w odniesieniu do jak najszerszej grupy odbiorców, zatem istot-
nym elementem związanym z udostępnianiem dóbr publicznych odbiorcom jest 
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wysokość opłat, po jakich dobra te są sprzedawane. Z reguły są to opłaty ukształto-
wane na stosunkowo niskim poziomie pokrywającym bieżące koszty eksploatacji 
oraz zapewniające bieżącą nadwyżkę finansową w celu finansowania niezbędnych 
bieżących potrzeb przedsiębiorstwa, trudniej jest natomiast mówić tutaj o moż-
liwości gromadzenia środków na finansowanie inwestycji.

1. Publiczne projekty inwestycyjne w gospodarce

Obserwacja działań podmiotów i jednostek organizacyjnych sektora publicznego 
w zakresie realizacji inwestycji publicznych wskazuje na często słabe dostosowa-
nie procedur związanych z przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych 
oraz wskazuje na niewykorzystanie wszystkich możliwości, jakie posiadają władze 
publiczne w zakresie analizy i oceny takich inwestycji. W wielu przypadkach nie 
zostały zidentyfikowane zagrożenia występujące przy realizacji projektów inwe-
stycyjnych, co oznacza, że nie zostały właściwie zidentyfikowane zróżnicowane 
kategorie ryzyka oraz nie uwzględniono specyfiki ryzyka występującego w projek-
tach inwestycyjnych w sektorze publicznym1.

Badania dowodzą, że utrzymuje się stały niedobór środków budżetowych, które 
można by przeznaczyć na inwestycje w stosunku do potrzeb. Dość często obser-
wuje się sytuację, gdzie mamy jasno określone potrzeby inwestycyjne w zakre-
sie budowy niezbędnych składników infrastruktury, jednak występują trudności 
z zabezpieczeniem finansowania inwestycji. To musi prowadzić do poszukiwania 
dodatkowych źródeł finansowania w formie emisji obligacji, zaciągania kredytów 
i pożyczek, poszukiwania dotacji, a także nawiązywania współpracy z kapitałem 
prywatnym w formie partnerstwa publiczno-prywatnego2. Rzeczywista skala pro-
blemu wydaje się mieć szerszy wymiar niż tylko niedobór źródeł finansowania 
do realnych potrzeb kapitałowych związanych z nowymi inwestycjami. W istocie 
problematyka ta ogniskuje się na procedurach długofalowego planowania inwe-
stycji oraz stosowaniu narzędzi analitycznych w warunkach zmiennego otoczenia 
makroekonomicznego przedsiębiorstw3.

1 Y. Biondi, G. Marzo, Decision Making Using Behavioural Finance for Capital Budgeting, 
w: H. K. Baker, P. English (red.), Capital Budgeting Valuation: Financial Analysis for Today’s Investment 
Projects, John Wiley & Sons, Hoboken 2011, s. 421–445; K. J. Arrow, M. Kurz, Public Investment, The Rate 
of Return and Optimal Fiscal Policy, Environmental and Resource Economics, The Johns Hopkins Press, 
Baltimore 2016, s. 2–26.

2 K. Jarosiński, Innovations in the public sector and their impact on the social-economic development 
processes, w: K. Jarosiński (red.), Making the 21st Century Cities, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 23–44.

3 Cost-benefit analysis for development. A Practical Guide, Asian Development Bank, Manila 2013, 
s. 9–39.
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Jeśli chodzi o wskazanie czynników determinujących możliwości finanso-
wania inwestycji publicznych występuje tutaj dość złożona sytuacja, która wiąże 
się z wewnętrznymi uwarunkowaniami planowanych inwestycji, a także z uwa-
runkowaniami o charakterze zewnętrznym. To właśnie te warunki przesądzają 
o rzeczywistej skali zasięgu oddziaływania rozpoznanych czynników, które mogą 
znacząco wpłynąć na warunki finansowania inwestycji publicznych w zmieniają-
cym się otoczeniu makroekonomicznym. Do najważniejszych determinant roz-
woju inwestycji w sektorze publicznym, które mają wymiar makroekonomiczny 
należy zaliczyć: wysokość oraz stabilność stóp procentowych (stopy referencyj-
nej, lombardowej, depozytowej, redyskontowej i rezerw obowiązkowych) usta-
lanych przez bank centralny, które stanowią jeden z wyznaczników, jeśli chodzi 
o koszt użycia kapitału o charakterze zwrotnym, dane dotyczące inflacji oraz jej 
zmian w czasie, politykę fiskalną państwa, która oznacza poziom redystrybucji 
dochodów podatkowych i określa wysokość dochodów budżetowych na pozio-
mie rządu oraz jednostek samorządu terytorialnego, politykę kredytową banków 
inwestycyjnych w zakresie ustalania warunków udzielania kredytów na inwestycje 
publiczne, zmiany w poziomie kosztów pracy oddziałujące na koszty wytwarza-
nia oraz na rentowności podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Możemy 
także wskazać czynniki natury prawnej i organizacyjnej, jak choćby możliwość 
wystąpienia nieprzewidzianych zmian regulacyjnych dotyczących zasad organi-
zacji życia społeczno-gospodarczego4.

Ważnymi czynnikami o charakterze makroekonomicznym, które mogą oddzia-
ływać na finansowanie inwestycji publicznych mogą być także czynniki charak-
teryzujące poziom stabilności organizacyjnej i prawnej otoczenia gospodarczego, 
zagrożenie ze strony wewnętrznych oraz zewnętrznych czynników politycznych, 
niepewność podejmowanych działań o charakterze inwestycyjnym, które mogą 
prowadzić do odłożenia w czasie decyzji o realizacji kolejnych inwestycji o cha-
rakterze publicznym5. Takie zjawiska były dość często obserwowane w warunkach 
złożonej sytuacji geopolitycznej oraz złożonej sytuacji wewnętrznej, kiedy już zapla-
nowane i przygotowane do realizacji inwestycje były odkładane w czasie. Należy 
także zwrócić uwagę na jakość kapitału ludzkiego w gospodarce, który pośrednio 

4 G. Mikołajewicz, Informacje makroekonomiczne wykorzystywane w analizie fundamentalnej oraz 
ich źródła (na przykładzie Polski), „Finanse, rynki finansowe i ubezpieczenia” 2011, nr 47, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 119–129; S. Fischer, The Role of Macroeconomic Factors in Growth, 
„Journal of Monetary Economics” 1993, vol. 32 (3), s. 485–512; B. Opałka, Conditions for Developing and 
Supporting Public Sector Innovation in the Face of Economic Turbulence in Europe, „European Research 
Studies Journal” 2021, vol. XXIV (4), s. 3–20.

5 M. Kicia, Czynniki makroekonomiczne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na polskim rynku 
kapitałowym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2004, Sectio H, Oeconomia, nr 38, 
UMCS, Lublin, s. 87–95.
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wpływa na zdolność do podejmowania przez zespoły pracownicze zadań o zwięk-
szonym stopniu trudności oraz stosunkowo dużym zaawansowaniu technicznym 
i technologicznym6.

Ważną grupą czynników o charakterze makroekonomicznym, które mogą 
oddziaływać na decyzje inwestycyjne oraz zasady finansowania inwestycji są zmiany 
charakteryzujące stan finansów publicznych, zwłaszcza dane ilustrujące zmiany 
w poziomie długu publicznego ogółem, dane charakteryzujące zmiany w pozio-
mie długu publicznego w przeliczeniu na jednego mieszkańca, dane charaktery-
zujące poziom PKB ogółem, dane charakteryzujące PKB w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, dane charakteryzujące sytuację w zakresie stabilności budżetów pań-
stwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także dane ilustrujące poziom 
deficytu budżetowego7.

Wskazane powyżej czynniki makroekonomiczne, które mogą oddziaływać 
na finansowanie inwestycji publicznych nie wyczerpują wszystkich możliwych zda-
rzeń i powiązań, jakie mogą mieć miejsce w odniesieniu do planowania, przygoto-
wania i realizacji inwestycji publicznych. Sytuacja w tym zakresie może znacząco 
różnić się w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego w zależności 
od ich możliwości gromadzenia dochodów i alokacji zasobów publicznych, może 
różnić się także, jeśli chodzi o szeroko rozumiany potencjał społeczno-gospodar-
czy wynikający z makrootoczenia jednostek osadniczych, gdzie prowadzona jest 
działalność gospodarcza. Złożoność tej problematyki prowadzi do konieczności 
podjęcia szerokich badań odnośnie do możliwość finansowania inwestycji publicz-
nych w warunkach niestabilności makroekonomicznej wywołanej choćby zjawi-
skami kryzysowymi. Czynniki makroekonomiczne rozwoju gospodarczego mogą 
mieć zróżnicowany charakter oddziaływania. Możemy zatem tutaj wskazać czyn-
niki ujęte we wspólnej grupie, które wykazują dodatnie oddziaływanie, jeśli cho-
dzi o zmianę sytuacji gospodarczej, możemy także wskazać na grupę czynników, 
których oddziaływanie na procesy rozwojowym ma charakter neutralny, możemy 
także wskazać czynniki, których oddziaływanie może prowadzić do pogorszenia 
sytuacji gospodarczej8.

W warunkach kryzysowych inwestycje w sektorze publicznym mogą pełnić 
pozytywne funkcje stabilizacyjne. Mogą stać się skutecznym narzędziem łago-
dzenia skutków wynikających z niedoskonałości rynku i mogą prowadzić do 

6 A. Zimny, Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej, 
PWSZ, Konin 2008, s. 24.

7 K. Siddiqui, Government Debts and Fiscal Deficits in the United Kingdom: A Critical Review, „World 
Review of Political Economy” 2019, vol. 10 (1), Pluto Journals, s. 40–68.

8 Types of Macroeconomic Factors, Corporate Finance Institute, https://corporatefinanceinstitute.
com/ (15.01.2022).
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niwelowania dalszych następstw kryzysowych w gospodarce i społeczeństwie. 
Mechanizm ten jest możliwy do uruchomienia wobec dostępności określonych 
zasobów budżetowych znajdujących się w posiadaniu rządu, jednostek samorządu 
terytorialnego, a także innych podmiotów publicznych, jak i opierając się na środ-
kach o  charakterze zwrotnym.

Opracowanie zasad finansowania inwestycji w warunkach oddziaływania 
zróżnicowanych czynników makroekonomicznych stanowi kluczowy element 
planowania inwestycji. W szczególności chodzi o ustalenie a priori wpływu 
wspomnianych czynników na przyjęty scenariusz finansowania inwestycji9. Dla-
tego ważną częścią procesu inwestycyjnego jest opracowanie długookresowej, 
scenariuszowej analizy finansowania inwestycji uwzględniającej zróżnicowane 
kategorie ryzyka związane ze zmianami czynników makroekonomicznych i ich 
potencjalnym wpływem na przebieg projektu inwestycyjnego. Może to ułatwić 
ocenę przyszłej sytuacji finansowej podmiotu publicznego z uwzględnieniem 
wzajemnego oddziaływania innych równolegle realizowanych inwestycji. Ważną 
rolę odgrywa długookresowe planowanie finansowe w zakresie dochodów i wydat-
ków budżetowych oraz ocena wpływu zadłużenia na możliwości podejmowania 
nowych inwestycji. Mając na uwadze zmiany otoczenia makroekonomicznego 
inwestycji uzasadnione jest poddanie analizie przyszłych przepływów finanso-
wych w ramach realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i skutków wywo-
ływanych tymi inwestycjami. Ograniczona stabilność makroekonomiczna może 
prowadzić do daleko idących trudności w realizacji projektów. Zmiany uwarun-
kowań zewnętrznych w stosunku do projektów inwestycyjnych mogą prowadzić 
do niekorzystnych zmian i utraty stabilności projektów. Mogą pojawić się nowe 
kategorie ryzyka i co za tym idzie, zmianie mogą ulec wartości stóp dyskontowych, 
przyjętych w projektach. W konsekwencji może zaistnieć konieczność korekty 
planowanej, a zwłaszcza ustalonej zaktualizowanej wartości netto przedsięwzięć. 
Wspomniane zmiany mogą prowadzić do wzrostu ogólnego ryzyka projektów 
inwestycyjnych, co może prowadzić do obniżenia efektywności kapitałowej i obni-
żenia wyników w ujęciu finansowym10.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu czynników makroekonomicznych 
w odniesieniu do długoterminowych projektów inwestycyjnych powinna znaleźć 
zastosowanie prospektywna analiza scenariuszowa prowadzona na etapie oceny 
wykonalności obejmująca większą liczbę projektów inwestycyjnych, pozwalająca 

 9 U. Mandl, A. Dierx, F. Ilzkovitz, The effectiveness and efficiency of public spending, European Com-
mission, Brusels 2008, s. 14–18; K. J. Arrow, M. Kurz, Public Investment, The Rate…, op.cit., s. 2–26.

10 K. Bock, S. Trück, Assessing Uncertainty and Risk in Public Sector Investment Projects, „Technol-
ogy and Investment” 2011, no. 2, s. 105–123, doi:10.4236/ti.2011.22011.
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ograniczyć negatywny wpływ zróżnicowanych czynników. Monitorowanie prze-
biegu zjawisk finansowych związanych z realizowanymi inwestycjami daje nato-
miast podstawę do oceny skutków decyzji inwestycyjnych, które w normalnych 
warunkach mogłyby ujawnić się dopiero w dłuższym okresie. W trakcie prac ana-
litycznych mogą być prowadzone równolegle dalsze prace z zakresu zarządza-
nia finansami podejmowanych projektów inwestycyjnych. Dotyczy to zwłaszcza 
zarządzania istniejącym i prognozowanym zadłużeniem, o ile uwzględniana jest 
możliwość finansowania lub współfinansowania inwestycji w ramach zwrotnych 
środków zewnętrznych11.

W warunkach zwiększonego ryzyka wywołanego niestabilnością czynników 
makroekonomicznych ważną rolę odgrywa analiza wskaźnikowa, prowadzona 
na każdym etapie planowania i realizacji inwestycji, co daje możliwość zmniej-
szenia ryzyka niepowodzenia projektu. Wobec wysokiej kapitałochłonności pro-
jektów inwestycyjnych oraz publicznego charakteru środków przeznaczanych 
na inwestycje, wieloletnia analiza finansowa projektów inwestycyjnych może 
prowadzić do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego z nieosiągnięciem 
planowanych efektów rzeczowych oraz finansowych i utratą poniesionych nakła-
dów finansowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku finansowania projektów 
inwestycyjnych z zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania w formie poży-
czek i kredytów bankowych, a także inwestycji realizowanych w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego.

2.  Realizacja projektów inwestycyjnych w sektorze 
publicznym w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym

Rozpoznanie zmian występujących w otoczeniu makroekonomicznym pro-
wadzi z reguły do uruchomienia mechanizmów o charakterze ostrożnościowym, 
które pozwoliłyby zabezpieczyć publiczne projekty inwestycyjne przed skutkami 
negatywnego oddziaływania tego rodzaju czynników. W praktyce gospodarczej 
siła oddziaływania poszczególnych czynników makroekonomicznych może być 
ujęta poprzez zdefiniowanie i badanie poziomu ryzyka związanego z możliwością 
nieosiągnięcia zamierzonych rezultatów projektu. Ryzyko występujące w związku 
z planowaniem inwestycji wiąże się z identyfikacją czynników, które mogą utrud-
nić lub uniemożliwić realizację projektu lub też mogą negatywnie wpłynąć później 

11 Y. Y. Chong, E. M. Brown, Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
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na jego fazę operacyjną12. W przypadku inwestycji w sektorze publicznym analiza 
dotyczy zdarzeń, które w przyszłości mogą powodować negatywne skutki w zakre-
sie ilości i jakości świadczonych usług publicznych. Wiele czynników ryzyka 
mogących mieć wpływ na ocenę i realizację projektów inwestycyjnych w sekto-
rze publicznym może mieć także podobny wpływ na inne projekty realizowane 
w sektorze prywatnym13.

Określenie niektórych czynników ryzyka występujących w bezpośrednim 
otoczeniu inwestycji w sektorze publicznym, obok uwarunkowań makroekono-
micznych, jest możliwe opierając się na doświadczeniach wynikających z wcze-
śniejszych realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Jako źródła potencjalnego 
ryzyka można wskazać na zagrożenia związane z kompetencjami administracji 
publicznej, na wymogi ochrony środowiska, politykę inwestycyjną, na złożone 
cele strategiczne rozwoju, złożone rozwiązania techniczne projektów, dobór 
wykonawcy i podwykonawców, procedury odbioru projektów, na zasady finan-
sowania, na wiedzę oraz prawno-organizacyjny potencjał zespołów realizujących 
projekty14. Wobec występowania różnic między projektami, ryzyko inwestycyjne 
w pewnym stopniu będzie miało zindywidualizowany charakter. To oznacza, 
że w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć, niektóre kategorie ryzyka 
mogą mieć szczególnie silny wpływ, podczas gdy inne mogą nie wystąpić. Czyn-
niki o charakterze makroekonomicznym mogą ujawnić się z różną siłą oddziały-
wania. Dotyczy to wspomnianej już stopy procentowej i inflacji, które wpływają 
na warunki oceny planowanych projektów inwestycyjnych. Może się okazać, że 
w trakcie realizacji złożonych  projektów wzrosną ceny materiałów, surowców lub 
energii, które oddziałają wprost na kształtowanie się przepływów pieniężnych. 
Wpływ wspomnianych kategorii ryzyka może być duży w fazie realizacji projektu, 
z chwilą ponoszenia nakładów inwestycyjnych, ale także może wystąpić w fazie 
operacyjnej, kiedy prowadzona jest działalność gospodarcza.

W warunkach występowania deficytu budżetowego oraz długu publicznego 
mogą ujawnić się trudności finansowania projektów inwestycyjnych w ramach środ-
ków własnych, w szczególnych warunkach może się okazać, że dotychczas dostępne 
źródła finansowania oraz ustalone wcześniej koszty pozyskania kapitału mogą ulec 

12 D. Vose, Risk analysis: a quantitative guide, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2008, s. 3–13; 
J. Kooiman, Research and theory about new public services management: Review and agenda for the future, 
„International Journal of Public Sector Management” 1996, vol. 9 (5–6), s. 7–22, https://doi.org/10.1108/ 
09513559610146311.

13 M. Thobani, Private infrastructure, public risk, „Finance and Development” 1999, vol. 36 (1), 
s. 50–53.

14 I. Sytnik, A. Stopochkin, J. Wielki, Analysis of Macroeconomic Factors Affecting the Investment 
Potential of an Enterprise, „European Research Studies Journal” 2019, vol. XXII (4), s. 140–167.
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zwiększeniu, co w zasadniczy sposób może zmienić obraz projektu w trakcie jego 
realizacji. W fazie operacyjnej może dojść do zmiany warunków gospodarowania, 
wówczas mogą wystąpić zmiany relacji pomiędzy przychodami i kosztami wpły-
wającymi na sprawność projektu określoną przy zastosowaniu zróżnicowanych 
metod oceny (NPV, ENPV, IRR MIRR, CEA, CBA i innych)15.

Długookresowy charakter inwestycji publicznych wiąże się obiektywnie ze 
wzrostem niepewności osiągnięcia planowanych celów projektów. Jeżeli mamy do 
czynienia z niestabilnym otoczeniem makroekonomicznym, w jakim realizowany 
jest projekt, jako rezultat zjawisk kryzysowych o różnym podłożu, wówczas może 
się okazać, że osiągnięcie pierwotnych założeń projektowych może być utrudnione 
lub nawet niemożliwe16. Dotyczy to zarówno inwestycji w sektorze publicznym, 
jak i inwestycji w sektorze prywatnym, które w warunkach dobrej koniunktury 
charakteryzują się niższym ryzykiem inwestycyjnym ze względu na dobrą z reguły 
sytuację rynkową przedsiębiorstw17. Dlatego też w literaturze przedmiotu zwraca 
się uwagę na stabilność makroekonomiczną18, która uznawana jest za jeden z waż-
niejszych czynników wzrostu gospodarczego i rozwoju w gospodarce otwartej.

Ryzyko związane z realizacją projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym 
jest postrzegane inaczej, niż ma to miejsce w sektorze prywatnym. Już sama spe-
cyfika inwestycji publicznych wywołuje skutki o nieco innym charakterze. Wiąże 
się to z wysoką kapitałochłonnością inwestycji, bryłowatością, długowiecznością 
wytwarzanych obiektów, długimi cyklami realizacji inwestycji i długą fazą ope-
racyjną. Powyższe czynniki sprawiają, że ryzyko występujące w trakcie realizacji 
inwestycji publicznych podlega ocenie opartej na innych kryteriach. Badanie ryzyka 
w sektorze publicznym, w tym zarządzania ryzykiem projektów inwestycyjnych, 
stanowi jeden z ważniejszych wątków badawczych, jednak wykracza poza ramy 
tego rozdziału i jest dostępne w publikacjach autora19.

15 M. Sawyer, Budget deficits, public debt and the level of public investment, w: M. Florio (red.), Public 
Investment, Growth and Fiscal Constraints: Challenges for the EU New Member States, E. Elgar Publishing 
Ltd, Northampton 2011, s. 3–24.

16 M. J. Termini, Strategic Project Management. Tools and Techniques for Planning, Decision Making 
and Implementation, SME, Dearborn 1999, s. 24–63.

17 K. Jarosiński, Innovations in the public…, op.cit, s. 45–61.
18 P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, Rebis, Poznań 2021, s. 581–586; D. Acemoglu, Intro-

duction to Modern Economic Growth, Princeton University Press, Princeton 2009, s. 155–208.
19 K. Jarosiński, B. Opałka, Zarządzanie w sektorze publicznym wobec procesów rozwoju społec-

zno-gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021, s. 2–238; K. Jarosiński, New Public 
Investment in Poland under Conditions of Risk Related to Budget Deficit and Public Debt, „International 
Journal of Innovation, Management and Technology” 2019, vol. 10 (2); K. Jarosiński, B. Opałka, The Risk 
of Long-Term Financing of Public Investments, „European Journal of Marketing and Economics” 2019, 
vol. 2 (2), s. 42–51.
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3. Wyniki badań

Mając na uwadze zakres merytoryczny opracowania, przystępując do organi-
zacji badań empirycznych ustalono zasady przeprowadzenia kwerendy zasobów 
baz danych prowadzonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, AMECO, 
organizację będącą wsparciem dla Komisji Europejskiej, Eurostat, a także kwe-
rendy baz danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Narodowego 
Banku Polskiego. Punktem wyjścia do badań było ustalenie horyzontu czasowego 
wynikowego zbioru danych i opracowanie projektu szeregów czasowych dla póź-
niejszych obliczeń, a także dobór wskaźników dotyczących czynników makroeko-
nomicznych. Na tej podstawie opracowano szczegółowe zestawienia analityczne 
dla większości państw świata, przy czym z uwagi na ograniczoną objętość roz-
działu zdecydowano się zaprezentować jedynie część materiału, pozostawiając 
część wyników badań do późniejszego wykorzystania.

Jednym z przejawów zmian otoczenia o charakterze makroekonomicznym 
mogą być zmiany wartości stopy stóp procentowych banków centralnych. Należy 
podkreślić, że stopa dyskontowa jest pochodną stopy procentowej i może ulegać 
zmianie także na skutek działania innych czynników ją kształtujących. Trzeba 
zwrócić uwagę na strukturę źródeł finansowania oraz koszty pozyskania kapita-
łów, na zjawiska inflacyjne oraz na oprocentowanie kredytów, a także na stawki 
podatku dochodowego, rentowność alternatywnych lokat kapitału i inne czynniki 
rynkowe. Na rysunku 1 przedstawiono podstawowe stopy procentowe Narodowego 
Banku Polskiego w latach 2015–2022.

Jeśli zatem publiczny projekt inwestycyjny był poddany ocenie w stabilnych 
warunkach makroekonomicznych, przy założeniu przyjęcia do analizy zmiennych 
stóp procentowych oraz stabilnych rocznych przepływów pieniężnych, może się 
okazać, że właśnie wspomniana zmiana stóp procentowych banku centralnego 
może doprowadzić do zmian w projekcie i pogorszenia jego sprawności. Może 
wystąpić sytuacja, w której konieczne będzie zweryfikowanie projektu na bazie 
daty wystąpienia wspomnianych wyżej zmian i ponowne poddanie całego przed-
sięwzięcia analizie. Mając na uwadze czynniki oddziałujące na stopę dyskon-
tową, można założyć, że w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego nastąpi 
wzrost wartości stóp dyskontowych przyjętych do oceny projektu. W gospodarce 
zmiany makroekonomiczne mogą prowadzić do zwiększenia awersji do inwe-
stowania. W sektorze publicznym inwestycje są mniej podatne na oddziaływa-
nie czynników makroekonomicznych, choć niektóre z nich mogą prowadzić, jak 
wspomniano, do pogorszenia warunków finansowania projektów oraz warunków 
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prowadzenia działalności w fazie operacyjnej. W określonych sytuacjach może 
nastąpić zwiększenie wydatków publicznych w celu łagodzenia niekorzystnych 
zmian w  sektorze prywatnym.

Rysunek 1.  Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego 
w latach 2015–2022
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Źródło: Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998–2022, NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/
stopy_archiwum.htm (15.01.2022).

Jak wynika z ilustracji wykresu 1 w latach 2015–2022 odnotowano w Pol-
sce różnokierunkowe zmiany wysokości bazowych stóp procentowych. W latach 
2015–2020 mieliśmy do czynienia ze stabilizacją a następnie obniżką do roku 
2020 bazowych stóp procentowych NBP. Sytuacja uległa zmianie na skutek zjawisk 
kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19, które spowodowały konieczność 
podwyżek stóp procentowych. W okresie od 7.10.2020 r. do 5.01.2022 r. odno-
towano cztery podwyżki bazowych stóp procentowych. Wydaje się, że sytuacja 
w gospodarce może doprowadzić w krótkim czasie do dalszych podwyżek. Należy 
zauważyć że wraz ze wzrostem bazowych stóp procentowych Narodowego Banku 
Polskiego zaobserwowano w Polsce zmiany podstawowych wskaźników makroeko-
nomicznych takich jak inflacja produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca dług publiczny w relacji do PKB a także deficyt sektora instytucji rzą-
dowych i samorządowych. Podstawowe dane charakteryzujące zmiany omawia-
nych wielkości przedstawiono w tabeli 1. Jak łatwo zauważyć szczególnie znaczące 
zmiany odnotowano, jeśli chodzi o inflację. Wykorzystując dane Narodowego Banku 
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Polskiego oraz prognozy przygotowane dla Polski na lata 2021–2023 w ramach 
corocznej makroekonomicznej bazy danych Komisji Europejskiej AMECO łatwo 
zauważyć, że w latach 2016–2021 inflacja systematycznie rosła, osiągając stosun-
kowo wysoki poziom20.

Jak już wspomniano, inflacja nie pozostaje bez wpływu na projekty inwesty-
cyjne, ponieważ jej wysokość staje się zawsze jednym ze składników określających 
wysokość stopy dyskontowej przyjmowanej do analiz efektywności przedsięwzięć 
inwestycyjnych. Zmiany wysokości inflacji nie mogą zatem pozostać bez wpływu 
na poziom wspomnianej efektywności, co w rezultacie musi prowadzić do prze-
prowadzenia wewnętrznych korekt we wcześniej planowanych i rozpoczętych 
już projektach inwestycyjnych. Jeśli chodzi o publiczne projekty inwestycyjne 
takie zmiany również są widoczne, jednak nie mogą mieć większego wpływu 
na przebieg projektu z uwagi na duże znaczenie efektów rzeczowych, jakie pro-
jekty te mają dać gospodarce i społeczeństwu. W tabeli 1 przedstawiono zmiany 
wartości podstawowych mierników oraz wskaźników makroekonomicznych 
w latach 2016–2023, które mogą oddziaływać na przebieg procesów inwesty-
cyjnych w sektorze publicznym. Dla okresu 2021–2023 przedstawiono progno-
zowane wyniki obliczeń21.

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że w wielu regionach świata, 
a także w Polsce nastąpiło zmniejszenie wartości PKB. W większości państw obję-
tych badaniem odnotowano spadek wartości PKB w roku 2020 w porównaniu 
z rokiem 2019. W Unii Europejskiej PKB państw członkowskich ogółem obniżył się 
w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 o 5,7%. W latach 2010–2019 wskaźnik 
zmian PKB był dodatni. Było to duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę skutki kryzysu 
finansowego z roku 2008 i powolny proces powrotu na ścieżkę rozwoju. Spadek 
wartości PKB na świecie w roku 2020 miał charakter katastrofalny, uległy także 
obniżeniu dochody podatkowe podmiotów publicznych. Wzrost bieżących wydat-
ków budżetowych nastąpił w warunkach obniżenia wartości PKB, a zatem w sytu-
acji zmniejszenia się dochodów budżetowych w stosunku do wartości dochodów 
planowanych. W rezultacie nastąpiło wyraźne zwiększenie deficytu budżetowego 
oraz długu publicznego w skali świata, Unii Europejskiej oraz w poszczególnych 
państwach członkowskich. W Polsce również odnotowano wzrost deficytu budże-
towego oraz długu publicznego. Zmiany w poziomie deficytu budżetowego w Pol-
sce przedstawiono na wykresie 2.

20 Database, AMECO database, European Commission, 11.11.2021, https://ec.europa.eu/info/busi-
ness-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco/ame-
co-database_en#database (15.01.2022).

21 Ibidem.
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Tabela 1.  Wybrane wskaźniki sytuacji makroekonomicznej w Polsce w latach 
2016–2023

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inflacja, w % –0,6 2,0 1,6 2,3 3,4 5,1 5,8 3,6

PKB, w mld zł 1 863,5 1 989,8 2 121,6 2 293,2 2 326,7 2 524,1 2 783,7 2 985,3

PKB na 1 mk w tys. zł 48,5 51,8 55,2 59,7 60,7 65,7 72,9 78,3

Bezrobocie 
rejestrowane, w % 8,2 6,6 5,8 5,2 6,3 3,3 3,1 3,0

Dług publiczny ogółem 
w mld zł 965,2 961,8 984,3 990,9 1 111,8 1 380,2 1 421,1 1 478,3

Dług publiczny ogółem 
w relacji do PKB, w % 51,8 48,3 46,4 43,2 47,8 54,7 51,1 49,5

Deficyt sektora 
instytucji rządowych 
i samorządowych 
w mld zł

–44,5 –29,6 –5,2 –16,9 –166,1 –83,7 –50,0 –61,2

Deficyt sektora 
instytucji rządowych 
i samorządowych 
w relacji do PKB, w %

–2,4 –1,5 –0,2 –0,7 –7,1 –3,3 –1,8 –2,1

Publiczne nakłady 
inwestycyjne w relacji 
do dochodów sektora 
finansów publicznych 
ogółem, w %

10,6 10,1 12,4 11,7 11,1 - - -

Źródło: Bank Danych Makroekonomicznych, https://bdm.stat.gov.pl/ (15.01.2022); AMECO Online (Current Ver-
sion 2021–11–11 11:00), https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/667e9fba-
-eea7-4d17-abf0-ef20f6994336/sheet/f38b3b42-402c-44a8-9264-9d422233add2/state/analysis (15.01.2022).

Wykres 2. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (w mld zł)
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Źródło: Database, AMECO database, European Commission, 11.11.2021, https://ec.europa.eu/info/business-eco-
nomy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco/ameco-database_en#-
database (15.01.2022).
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Naturalną konsekwencją zmniejszania się wolumenu PKB było obniżanie 
dochodów budżetowych. Zjawiska kryzysowe spowodowały, że deficyt budżetowy 
wiązał się z koniecznością finansowania nieplanowanych zwiększonych wydatków 
bieżących w ramach środków pochodzących z kredytów i pożyczek. W warunkach 
pandemii wydatki te to przede wszystkim finansowanie służby zdrowia, finan-
sowanie społecznych programów wsparcia rodzin oraz programów związanych 
z utrzymaniem miejsc pracy. W Polsce deficyt budżetowy będzie ulegał stopnio-
wemu obniżaniu, jednak porównując wartości z roku 2020 z wartościami pro-
gnozowanymi na lata 2022–2023 widzimy, że deficyt nie będzie mógł być szybko 
zlikwidowany. W Polsce w roku 2020 planowano uzyskać zrównoważoną sytuację 
w sferze budżetu na poziomie rządowym, dane wskazują, że deficyt ten wyniósł 
24 mld EUR. Deficyt budżetowy ma swoje negatywne konsekwencje, jeśli chodzi 
o finansowanie planowanych projektów inwestycyjnych. Dlatego też jest ważne 
zwrócenie uwagi na możliwości podniesienia efektywności wykorzystania zaso-
bów publicznych w małych przedsięwzięciach, a także w projektach średnich oraz 
dużych. Jeśli przy finansowaniu projektu inwestycyjnego wykorzystuje się kapi-
tały pochodzące z różnych źródeł, może się okazać, że zmiana kosztów pozyskania 
kapitału może doprowadzić do zwiększenia średniego ważonego kosztu użytego 
kapitału (WACC) wobec wzrostu kosztów pozyskania kredytów.

Podsumowanie

W sektorze publicznym większą uwagę przywiązuje się do uzyskania efektów 
ilościowych i jakościowych podejmowanych inwestycji. Mniejszą uwagę zwraca 
się natomiast na stronę finansową przedsięwzięć publicznych, które z reguły nie 
są nastawione na uzyskanie znacznej nadwyżki finansowej. Jest to ważny wymiar 
działalności publicznej. Z istoty procesu świadczenia niektórych usług wynika 
wprost, że osiągnięcie jakiejkolwiek nadwyżki nie jest możliwe, jak choćby w dro-
gownictwie miejskim. Jest oczywiste, że należy zawsze prowadzić analizę efektyw-
ności podejmowanych działań. W wielu jednak przypadkach, z uwagi na brak strony 
przychodowej, możliwa jest jedynie ocena efektywności kosztowej, bez zwraca-
nia uwagi na nadwyżki finansowe. W długim okresie zmiany ogólnych warunków 
gospodarowania, wynikające choćby z pojawienia się zjawisk kryzysowych, mogą 
prowadzić do konieczności weryfikacji pierwotnych założeń projektów inwesty-
cyjnych, które zostały podjęte, jak również w stosunku do przedsięwzięć inwesty-
cyjnych będących w trakcie analizy i oceny wykonalności.
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Z przeprowadzonych badań i obserwacji wynika, że publiczne projekty inwe-
stycyjne są wrażliwe na zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym. 
Zmiany warunków realizacji projektów prowadzą do konieczności weryfikacji 
ustaleń projektowych, przeprowadzonych w ramach wcześniejszej analizy i mogą 
negatywnie oddziaływać na końcową wartość projektu. Główne zagrożenia dla 
publicznych projektów inwestycyjnych to ryzyko zmian stopy procentowej, ryzyko 
inflacji, ryzyko nadmiernego deficytu budżetowego oraz ryzyko nadmiernego 
długu publicznego. Wyniki badań empirycznych dowiodły, że wszystkie mierniki 
oraz wskaźniki przyjęte w opracowaniu do oceny warunków makroekonomicz-
nych, w jakich są prowadzone inwestycje publiczne, uległy w omawianym okresie 
pogorszeniu wobec zjawisk kryzysowych. Zatem nastąpiło pogorszenie ogólnych 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze publicznym, w tym 
zwłaszcza realizacji inwestycji publicznych. Specyfika sektora publicznego wymaga 
jednak uwzględnienia ciągłości prac i nie jest możliwe odstąpienie od już rozpo-
czętych inwestycji, czy też zaniechanie podjęcia inwestycji o dużym znaczeniu 
społecznym. W takich warunkach dochodzić będzie do pozyskiwania środków 
o charakterze zewnętrznym zwrotnym, co w rezultacie będzie prowadziło do dal-
szego pogorszenia mierników oraz wskaźników oceny sytuacji makroekonomicznej.

W warunkach gospodarki rynkowej mogą znacznie ograniczyć zakres finan-
sowania inwestycji publicznych. Niekorzystne może być pojawienie się wysokich 
wydatków związanych z obsługą nadmiernego zadłużenia. Wzrost kosztów obsługi 
długu może bezpośrednio wpływać na pogorszenie możliwości finansowania 
inwestycji ze środków własnych. W warunkach kryzysu istnieje realne ryzyko spo-
wolnienia wzrostu dochodów budżetowych. Może to pogłębić negatywne skutki 
zadłużenia i doprowadzić do dalszego ograniczenia wielkości podejmowanych 
inwestycji publicznych.
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Otoczenie cyfrowe jako determinanta 
kształtowania nowych modeli biznesowych 

na rynku turystycznym

Wprowadzenie

W warunkach gospodarki cyfrowej wyłaniają się nowe źródła renty ekono-
micznej, stosunkowo szybko identyfikowane przez przedsiębiorców, które stają się 
czynnikiem przeobrażeń rynkowych. Nowe modele biznesowe oparte na analizie 
wielkich zbiorów danych (data-based business models) najszybciej rozwijają się 
w branżach i w obsłudze procesów, których podstawę stanowi informacja, a jed-
nocześnie sytuacja ta jest szczególnie ciekawa z perspektywy branż kojarzonych 
głównie z tradycyjnymi sektorami gospodarki, w tym turystyki, której przypadek 
zostanie omówiony w niniejszym rozdziale.

Rozwój nowych modeli biznesowych opartych na danych cyfrowych w obsza-
rze rynku turystycznego dotyczy przede wszystkim najbardziej rentownej jego czę-
ści, czyli usług pośrednictwa i organizacji. Zasadniczym źródłem wartości stają 
się unikatowe kompetencje w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji. 
Dają one możliwość wydzielania, a następnie usamodzielniania modułów (ciągów 
operacji), wpływając na radykalną rekonfigurację rynku, która zagraża podmio-
tom działającym dotychczas w tej branży.

Fizyczne i czasowe oddalenie podaży i popytu oraz złożona struktura oferty 
turystycznej sprawiły, że na etapie podejmowania decyzji o wyjeździe turystycz-
nym najważniejszym czynnikiem jest dostępność i sposób wizualizacji informacji 
i to coraz częściej informacji, która jest nie tyle wyszukiwana przez konsumenta, 
co raczej aktywnie go poszukuje, dzięki danym zgromadzonym w toku analizy 
aktywności użytkowników urządzeń cyfrowych. Nasycenie informacją (information 
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intensity) powoduje, że dystrybucja usług turystycznych  jest bardziej podatna 
na digitalizację niż np. dystrybucja żywności czy odzieży. Przesłanką zmian zacho-
dzących pod wpływem nowych technologii jest też fakt, że profil przeciętnego 
turysty (zamożność, wykształcenie, aktywne poszukiwanie informacji) w dużej 
mierze pokrywa się z profilem użytkownika Internetu1.

Przenikanie przełomowych technologii (disruptive technologies) do tradycyjnych 
funkcji rynku turystycznego (nie tylko w usługach noclegowych i transportowych, 
ale także w zakresie dystrybucji strumieni ruchu turystycznego w przestrzeni geo-
graficznej i w obiektach – np. muzealnych, konferencyjnych, rekreacyjnych) staje 
się czynnikiem poprawy rentowności (ograniczenie kosztów, poprawa jakości oferty 
i wzrost efektywności działań marketingowych poprzez rozwój marketingu predyk-
cyjnego (predictive marketing) i opartego na danych (data-based marketing)). Zgodnie 
z regułami kapitalizmu cyfrowego najszybciej rośnie rentowność w tych ogniwach 
łańcucha wartości, w których istnieją warunki dla automatyzacji, zastępowania pracy 
żywej przez algorytmy, a docelowo – trenowania i wdrażania sztucznej inteligencji.

Rozdział ma charakter przeglądowy. Opiera się na systematycznym przeglą-
dzie  literatury, który w odróżnieniu od przeglądu zakresu  literatury opiera się 
na selekcji źródeł zgodnie z przyjętymi kryteriami wykluczenia tekstów niespeł-
niających przyjętych na początku badania warunków2 oraz systematyzuje poglądy 
badaczy dotyczące cyfrowej transformacji rynku turystycznego i nowych modeli 
rynku turystycznego.

1.  Przesłanki zastosowania analityki cyfrowej 
na rynku turystycznym

Od początku lat 70. XX w., kiedy ostatecznie wyodrębniły się profesjonalne 
usługi pośrednictwa turystycznego (w tym odrębnie usługi agencji turystycznych 
i organizatorów) dostrzegano ich dominującą pozycję (przewagę negocjacyjną) 
w stosunku do dostawców usług cząstkowych (transport, hotelarstwo, gastrono-
mia itd.). Rozwój cyfrowych technologii telekomunikacyjnych pod koniec XX w. 
był postrzegany jako szansa zmniejszenia tego dystansu: wydawało się, że Internet 

1  M.  Kachniewska,  Smart tourism: towards the concept of a data-based travel experience, 
w: A. Lubowiecki-Vikuk, B. de Sousa, B. Dercan, W. Leal Filho (red.), Handbook of Sustainable Devel-
opment and Leisure Services, Springer, 2021.

2  S. Anderson, P. Allen, S. Peckham, N. Goodwin, Asking The Right Questions: Scoping Studies 
in The Commissioning of Research on The Organisation and Delivery of Health Services, „Health Research 
Policy and Systems” 2008, vol. 6 (1), s. 6–7; H. Arksey, L. O’Malley, Scoping Studies: Towards a Method-
ological Framework, „International Journal of Social Research Methodology” 2005, vol. 8 (1), s. 19–32.
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umożliwi bezpośredni kontakt usługobiorców i usługodawców, a rola pośredni-
ków ulegnie ograniczeniu3. Jednak już w pierwszej dekadzie stosowania Internetu 
w promocji usług turystycznych (lata 90. XX w.) okazało się, że lawinowy przyrost 
liczby witryn internetowych przyniósł jedynie pozory niezależności usługodaw-
ców od pośredników turystycznych. Proces dezintermediacji rynku turystycznego 
pogłębił zjawisko asymetrii informacji, wywołał problemy z nawigacją w rosnących 
zasobach Internetu i trudność w procesie samodzielnego porównania ofert. Kon-
sumenci chętnie zwrócili się do pośredników nowego typu (On-line Travel Agen-
cies – OTA), którzy umożliwiają porównania tysięcy ofert według ujednoliconego 
schematu, co sprzyja ograniczeniu kosztów transakcyjnych. Internet – ogranicza-
jąc rolę tradycyjnych agencji turystycznych – nie wyeliminował pośredników, lecz 
doprowadził do przeobrażenia ich formy. Pojawienie się elektronicznych pośred-
ników oznaczało reintermediację rynku turystycznego4.

Pomimo że obecność w nowych kanałach dystrybucji jest kosztowna z punktu 
widzenia przedsiębiorców i – szczególnie branża hotelarska – coraz gwałtowniej 
wyraża niezadowolenie z powodu wysokich opłat prowizyjnych, braku możliwo-
ści  indywidualizacji przekazu i presji na obniżanie cen, to pośrednicy interne-
towi (szczególnie największe podmioty5), stale umacniają swoją pozycję. Po części 
można przypisać to zjawisko potrzebom zgłaszanym przez popyt (unifikacja spo-
sobu prezentacji oferty, możliwość porównywania cen w jednym miejscu, uprosz-
czenie systemu dokonywania transakcji itd.). Jednak pośrednictwo internetowe 
jest także źródłem strumienia wartości, który zapewnia zdolność osiągania nad-
zwyczajnej rentowności i wyższej efektywności prowadzenia kampanii promo-
cyjnych w świecie cyfrowym.

3  W zasadzie pierwsze fale digitalizacji dystrybucji usług turystycznych miały miejsce już w latach 
70. i 80. XX wieku (przed pojawieniem się komputerów osobistych) wraz z wprowadzeniem na rynek 
komputerowych systemów rezerwacji (Computer Reservation Systems – CRS) i globalnych systemów 
dystrybucji (Global Distribution Systems – GDS), umożliwiających prezentację i rezerwację usług oraz 
wystawianie biletów przez producentów turystycznych w skali globalnej. Okres ten wyznacza początek 
osłabiania pozycji agentów turystycznych, którzy dotychczas stanowili dla usługodawców i organizatorów 
turystycznych główny kanał dystrybucji. Gwałtowny wzrost liczby witryn internetowych przedsiębiorstw 
i  regionów  turystycznych  umożliwił  turystom  samodzielne  pozyskiwanie  informacji  i  dokonywanie 
rezerwacji co spowodowało, że agentów zaczęto postrzegać jako zbyteczne ogniwo łańcucha wartości. 
Szerzej patrz M. Kachniewska, Zmiany struktury rynku turystycznego w warunkach gospodarki cyfro-
wej, w: P. Filipkowski, A. Kobyliński (red.), Techniczno-społeczne uwarunkowania gospodarki cyfrowej, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.

4  M. Kachniewska, Towards the infomediation in tourism, „University of Szczecin Scientific Journal” 
2014, vol. 820, „Service Management”, no 3, s. 1–10.

5  Według eBIZ MBI w Europie są to: Booking.com, TripAdvisor, Yahoo!Travel, Expedia, Priceline, 
Hotels.com, Travelocity, Kayak, Orbitz, Hotwire, HomeAway, TravelZoo, Airbnb, LonelyPlanet, Viator 
– generujące ponad 83 proc. rezerwacji e-pośredników w Europie. Ich łączny udział w rynku stale rośnie, 
kosztem mniejszych lokalnych podmiotów. Szerzej patrz: Top 15 Most Popular Travel Websites, October 
2021, http://www.ebizmba.com/articles/travel-websites (22.01.2022).
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Źródłem renty jest zarządzanie informacją, której nośnikiem są dane użytkow-
ników, poddawane coraz dokładniejszej analizie dzięki narzędziom, do których 
nie mają dostępu tradycyjne podmioty rynku turystycznego. Wyzwaniem związa-
nym z koniecznością analizowania trendów konsumenckich jest lawinowy przy-
rost danych i spadek lojalności wobec marki6. Rozwój narzędzi cyfrowych pozwala 
na automatyzację marketingu  i rozwój nowoczesnych technik prognozowania 
popytu w tzw. mikrosegmentach rynku. Ich połączenie przyczynia się do rozwoju 
marketingu predykcyjnego i jego automatyzacji, gdyż znajomość cech użytkowni-
ków pozwala pośrednikom cyfrowym na precyzyjny dobór komunikatów, kiero-
wanych do ściśle określonej grupy potencjalnych nabywców w momencie, który 
zawczasu określono  jako chwilę największej podatności  (otwartości) odbiorcy 
na przekaz (tzw. micro-moments). Precyzja komunikatów pozwala ograniczyć ich 
liczbę, co zmniejsza poziom irytacji, jaka staje się udziałem odbiorców.

Równolegle zjawisko przeładowania informacją (information overload) dopro-
wadziło do trudności orientacyjnych: użytkownicy Internetu nie potrafią warto-
ściować informacji i coraz trudniej jest im podejmować decyzje w warunkach presji 
na bycie „smart-konsumentem”. Złagodzeniu tych trudności na poziomie analityki 
cyfrowej służy szczegółowa charakterystyka poszczególnych grup użytkowników 
i projektowanie systemów informacyjnych, które dostarczają spersonalizowanych 
treści,  lepiej docierających do świadomości odbiorcy  i na dłużej zapadających 
w pamięć. W komunikacji mobilnej dodatkowym czynnikiem jest kontekst, czyli 
dostosowanie komunikatu do potrzeb użytkownika w danym otoczeniu sytuacyj-
nym7. Personalizacja usług wymaga nowego sposobu myślenia o roli użytkownika 
w ekosystemie cyfrowym. Rozwój analityki cyfrowej wynika m.in. z oczywistego 
braku empirycznego spojrzenia na behawioralne aspekty relacji przedsiębiorcy 
z klientem (zachowanie klienta w reakcji na różne bodźce zewnętrzne w badanym 
otoczeniu). Nowe metody pozyskiwania i analizy danych oraz formalnej ewidencji 
czynników komunikacji zapewniają wpływ na decyzje zakupowe użytkowników.

Duża częstotliwość dokonywania transakcji online, bogata historia wyszuki-
wań oraz aktywność użytkowników w portalach społecznościowych sprawiają, że 
ilość danych behawioralnych nt. usługobiorców turystycznych wymaga zaawanso-
wanych narzędzi analizy pozostawianych śladów internetowych (tzw. cyfrowego 
języka ciała8). Każda rezerwacja  lotnicza czy hotelowa, wynajem samochodu, 

6  G. Urban, Marketing wielkich możliwości, Helion, Gliwice 2014, s. 3.
7  C. Panayiotou, G. Samaras, Personalized portals for the wireless user, „Special Issue on Mobile and 

Pervasive Commerce” 2004, vol. 9 (6).
8  Cyfrowy język ciała to zestaw zachowań użytkowników Internetu, które dzięki narzędziom ana-

litycznym można obserwować w celu dostosowania sposobu komunikacji  (poszerzenie wiedzy o  ich 
potrzebach, preferencjach i sposobie podejmowania decyzji zakupowych). 
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wizyta na stronie www – są źródłem danych, umożliwiających podejmowanie decyzji 
taktycznych i strategicznych9. Zestaw źródeł danych może obejmować telekomu-
nikacyjne zestawienia bilingowe, CRM-y, e-bankowość, formularze rejestracyjne, 
media społecznościowe i wyszukiwarki internetowe ukazujące profil zaintereso-
wań i preferencji użytkownika. Sama opcja „polubienia” lub udostępnienia treści 
na portalu społecznościowym, odpowiednio często stosowana, daje obraz osobo-
wości danej osoby i pozwala dopasować adekwatną ofertę10.

Im większy jest pośrednik, tym bardziej rozległa jest sieć jego powiązań z innymi 
podmiotami świata cyfrowego, a tym samym zwiększa się strumień danych umożli-
wiających określenie zachowań użytkownika. Systemy informatyczne obsługiwane 
manualnie, ograniczone do pojedynczego usługodawcy nie spełniają oczekiwań 
marketerów. Poszukują oni rozwiązań zautomatyzowanych, śledzących działania 
użytkowników i dostarczających informacje. Sporadyczne działania przeprowa-
dzane na wyselekcjonowanej grupie klientów są nieefektywne – niezbędna jest 
stała komunikacja, uzależniona od tego, na którym etapie procesu podejmowania 
decyzji zakupowej znajduje się konsument (potencjalny turysta).

2. Znaczenie danych cyfrowych w marketingu predykcyjnym

Podstawowym obszarem zastosowań gromadzenia danych cyfrowych (data 
mining)  jest analiza rentowności  i retencja klientów11. Największe podmioty 
rynku turystycznego: łańcuchy hotelarskie, touroperatorzy i linie lotnicze wyko-
rzystują analitykę cyfrową w celu powiązania polityki cenowej z zarządzaniem 
potencjałem w czasie rzeczywistym (dostępnością miejsc noclegowych lub miejsc 
na pokładzie samolotu), uwzględniając profile pasażerów, szacując prawdopodo-
bieństwo odwołania rezerwacji i bezpieczny poziom overbookingu, lub decydu-
jąc o poziomie zatrudnienia, uwzględniając nie tylko sezonowe, ale też dobowe 
fluktuacje popytu12.

  9  T. H. Davenport, P. Barth, R. Bean, How Big Data Is Different, MIT Sloan Management Review, 
Fall, 2012.

10 A. Drab-Kurowska, Polityka konkurencji na rynku e-commerce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego” 2013, vol. 104 (1), s. 504.

11 W warunkach stosowania tradycyjnych narzędzi marketingowych zachowanie rentowności wymu-
sza dużą liczbę komunikatów marketingowych. Analityka cyfrowa pozwala na precyzyjny dobór grup 
docelowych i konstruowanie rzadszych komunikatów promocyjnych, za to ściśle odpowiadających sytu-
acji, w jakiej w danej chwili znajduje się konsument oraz zgromadzonej na jego temat informacji.

12 Uczący się system służy np. planowaniu liczby personelu pokładowego (Lufthansa) lub służby pię-
ter (Marriott). 
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Zmienia się sposób myślenia o segmentacji nabywców: dane demograficzne 
ustępują miejsca segmentacji rentownościowej (identyfikacja grup klientów pod 
kątem ich potencjału) oraz behawioralnej (sposób korzystania klientów z oferty, 
wzorce mobilności w ramach regionu turystycznego, sposób korzystania z urzą-
dzeń cyfrowych, nawigowania i dokonywania rezerwacji). Ta zmiana ma istotne 
znaczenie zarówno z perspektywy działań marketingowych (gdzie i kiedy loguje 
się potencjalny turysta, z jakim wyprzedzeniem planuje wakacje, ile portali odwie-
dza  i  jakie zasoby przeszukuje przed podjęciem decyzji),  jak  i z perspektywy 
organizacji pobytu (poszukiwanie korelacji między mobilnością przestrzenną tury-
stów i częstotliwością poszukiwania informacji online, która pozwala generować 
komunikaty marketingowe w czasie rzeczywistym). Takie dane mogą okazać się 
ważniejsze niż wiek, płeć czy poziom wykształcenia, pomimo że cechy demogra-
ficzne pozostają elementem analizy (np. stadium rozwoju rodziny mocno wpływa 
na wybór oferty). Pojawiają się także nowe kryteria segmentacji identyfikowane 
na podstawie danych cyfrowych: segmentacja portfelowa, skłonnościowa (incli-
nation) i bazująca na wrażliwości na ryzyko i wrażliwości cenowej13.

Informacja dostępna na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa nie pozo-
staje  jednak bezużyteczna w kontekście działań analitycznych i predykcyjnych 
(zwłaszcza  informacja dostępna w czasie realnym). Dynamika  interakcji mię-
dzy przedsiębiorstwem (np. obiektem hotelowym) lub regionem a jego gośćmi 
wymaga optymalizacji w celu wydłużenia czasu pobytu; zwiększenia liczby trans-
akcji w czasie pobytu lub zwiększenia zysku z pojedynczej transakcji. Służy temu 
np. sprzedaż krzyżowa (cross-selling) polegająca na oferowaniu dotychczasowym 
klientom nowych produktów lub usług już w trakcie dokonywania rezerwacji online 
(np. rodzic dokonujący rezerwacji usług SPA powinien automatycznie uzyskać 
ofertę opieki dla dziecka). Jedną z odmian sprzedaży krzyżowej jest sprzedaż uzu-
pełniająca (up-selling), która polega na tym, że oferta jest związana z produktem 
już zakupionym przez konsumenta (np. proponowanie pokoju o podwyższonym 
standardzie osobie, która dokonała rezerwacji). Narzędzia data mining pozwa-
lają na wykrycie wyszukanych wzorców zakupów: w portalach społecznościo-
wych praktykowane jest polecanie użytkownikowi wyjazdu do miejsca/obiektu, 
które wcześniej odwiedził ktoś z grona jego znajomych (przynależność do grupy 
znajomych sugeruje bowiem podobieństwo gustów i zachowań). Takie kampanie 
realizowane są w sposób w pełni zautomatyzowany, ale ich obsługa realizowana 

13 Nie bez powodu specjaliści z Google określają olbrzymie wolumeny danych, jakie pozostawiamy 
nieświadomie w czasie przeszukiwania sieci internetowej, mianem „złotego pyłu”. Odosobnione dane 
nie mają wartości biznesowej, ale ich wolumen (dostępny jedynie największym podmiotom cyfrowym) 
poddany odpowiedniej analizie decyduje o możliwościach komercjalizacji informacji.



Otoczenie cyfrowe jako determinanta kształtowania nowych modeli biznesowych… 161

jest przez portal społecznościowy, a nie przez przedsiębiorcę, który pozostaje 
klientem (zleceniodawcą).

Zbiory danych można rozbudować o zjawiska zewnętrzne wpływające na zacho-
wania turystów (dane pogodowe, wydarzenia kulturalne, kursy walut, trendy 
wyszukiwania w Internecie itp.). Algorytmy sztucznej inteligencji mogą pomóc 
w takich obszarach, jak:
• automatyczne grupowanie (clustering) dokonujące analizy zmiennych opisują-

cych klientów i łączących obiekty podobne do siebie. Jeśli grupowaniu poddać 
klientów opisanych danymi demograficznymi (płeć, wiek, miejsce zamieszka-
nia i wiele innych) oraz behawioralnymi (np. liczba rezerwacji, wartość zaku-
pów, liczba wizyt itp.) to można uzyskać zestaw reguł mówiący o preferencjach 
poszczególnych segmentów;

• reguły asocjacyjne (proste, wielopoziomowe, sekwencyjne) nazywane analizą 
koszyka sklepowego (market basket analysis) – algorytmy wskazujące zależno-
ści pomiędzy zakupionymi produktami. W powiązaniu z segmentami klientów 
pomagają w tworzeniu kampanii cross-, up- lub deep-sellingowych;

• modele predykcyjne lub klasyfikacyjne (oparte na metodach regresji, sztucz-
nych sieciach neuronowych lub drzewach decyzyjnych) pozwalające na budo-
wanie reguł pokazujących wpływ zmiennych opisujących klienta na wybraną 
zmienną celu (np.  fakt dokonania rezerwacji, poziom rabatu, przy którym 
klient jest skłonny dokonać rezerwacji lub fakt rezygnacji z rezerwacji).
Zastosowanie analizy koszykowej (market basket analysis) pierwotnie odno-

siło się do transakcji dokonywanych przez klientów supermarketów za pomocą 
reguł skojarzeniowych (association rules):  „jeśli kupił produkt A, to kupi pro-
dukt B”. Analiza koszykowa pozwala na efektywne rozmieszczenie asortymentu 
(np. w kanałach dystrybucji) lub najlepszej prezentacji oferty na witrynie inter-
netowej (np. odpowiednią ekspozycję ofert rabatowych, pobytów pakietowych, 
pakietów okolicznościowych itp.). Dostarcza wiedzy, które produkty warto pro-
mować łącznie oraz ocenić, jak niedobór jednych produktów (lub zmiana jednej 
zmiennej – np. pogody) wpływa na wielkość sprzedaży innych.

Przystąpienie do budowy modelu predykcyjnego wymaga sprecyzowania, 
co będzie stanowić dodatkową ofertę dla klienta. Kolejnym krokiem jest zebra-
nie zbioru danych i poddanie analizie minionych transakcji. Ważnym obszarem 
zastosowania analizy cyfrowej w relacjach z usługobiorcami turystycznymi jest 
pomiar przyczyn ich nielojalności, czyli „wskaźnik odejścia”, szacowany dwoma 
sposobami14:

14 M. A. Lejeune, Measuring the impact of data mining on churn management, „Internet Research: 
Electronic Networking Applications and Policy” 2001, vol. 11 (5).
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• metodą RFM (recency, frequency, monetary), która polega na zbadaniu, kiedy 
ostatnio dokonano zakupu, z  jaką częstotliwością dokonywano zakupów 
w badanym okresie i jaka była wartość poszczególnych zakupów. Przykładowa 
reguła może brzmieć: „jeśli gość dokonał rezerwacji w ciągu ostatnich 8 mie-
sięcy, to uznaje się go za klienta aktywnego”;

• metodą VAL (value, activity, loyalty), w której szacuje się indywidualne zacho-
wanie klienta na podstawie większej liczby przypadków (np. danego segmentu).
Jednym z głównych zastosowań analityki cyfrowej jest właściwa rekomenda-

cja produktów w wiadomościach e-mail, która umożliwia kierowanie komuni-
kacji spersonalizowanej z ofertami dopasowanymi do mikrosegmentów rynku 
(automatyzacja umożliwia nawet obsługę segmentu  jednoosobowego). Nie-
zbędne kroki do utworzenia takiej komunikacji obejmują: stworzenie scenariusza 
rekomendacji produktów, konfigurację dostawcy e-mail, stworzenie mikrogrupy 
docelowej, stworzenie kampanii adresowanej dokładnie do danej mikrogrupy, 
zaplanowanie harmonogramu kampanii wraz z przypisaniem akcji „wyślij e-mail” 
i przygotowanie szablonu wiadomości chroniącego odbiorców przed zasypaniem 
nieistotnymi ofertami. Słabo rozwinięte są natomiast narzędzia umożliwiające 
tzw. analizę sentymentu (sentiment analysis), czyli obserwację  i zrozumienie 
reakcji klienta poprzez dostęp do danych jakościowych, które umożliwiają ocenę 
reakcji nabywców w poszczególnych kanałach cyfrowych w czasie rzeczywistym 
(sentyment engagement).

Identyfikacja trendów zachowuje szczególną przydatność, gdy analizie pod-
dane są dane z różnorodnych, rozproszonych źródeł i systemów (stąd niezwykłe 
zasięgi komunikatów w portalach społecznościowych). Analityka cyfrowa umożli-
wia też pomiar tzw. efektu COBRA (consumer online brand related activity) – czyli 
wszelkich działań użytkowników sieci (zamieszczanie komentarzy, materiałów 
graficznych i tekstowych itd.), które mogą wpływać na wizerunek marki, ważny 
tak z perspektywy przedsiębiorstwa, jak i regionu turystycznego.

W otoczeniu cyfrowym zmienia się charakter ścieżki zakupowej klienta (custo-
mer journey), czyli sekwencji interakcji wykonanych przez nabywcę z użyciem róż-
nych kanałów informacji (media społecznościowe, witryny internetowe, aplikacje 
mobilne). Prowadzi ona do wystąpienia określonego zdarzenia (dokonanie rezer-
wacji, „porzucenie koszyka” czy przejście od rekomendacji do kupna). Większość 
nabywców zwleka z dokonaniem rezerwacji: porównują ceny na innych witrynach, 
przeglądają opinie w mediach społecznościowych, dyskutują na forach. Przedsię-
biorcy dostrzegli, że na podstawie podobieństw w układzie ścieżek zakupowych 
kilku osób można tworzyć jednorodne grupy docelowych nabywców, co usprawni 
działania marketingowe. Wyłaniane są np. grupy, których członkowie:
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• dokonują rezerwacji po otrzymaniu rekomendacji w wiadomości e-mail,
• dokonują rezerwacji na podstawie rekomendacji w witrynie internetowej,
• dokonują rezerwacji na podstawie recenzji.

Nawyki zakupowe uległy przeobrażeniom pod wpływem omawianej wcześniej 
reintermediacji rynku turystycznego, ale nie można zapominać o dynamicznym 
rozwoju rynku m-commerce i rosnącej liczbie urządzeń, które kształtują trendy 
konsumenckie. W latach 2020–2022 istotne zmiany wywołane zostały przez gwał-
towny rozwój transakcji online w warunkach pandemii COVID-19. Niezależnie 
od przyczyn, przyjemność związana z wyjazdem rozpoczyna się na wczesnym eta-
pie planowania wyjazdu. Marketerzy wykorzystują najwcześniejsze chwile inspi-
racji, kiedy turysta zaczyna myśleć o podróży, ale jeszcze nie rozważa konkretnej 
marki/regionu. Jeden na trzech podróżnych na „etapie marzeń” nie ma preferen-
cji co do miejsca docelowego15, zatem jest to znakomity moment na prezentację 
regionu lub usługodawcy. Wglądu do tego procesu dostarcza np. platforma Luth 
Research, pozwalająca śledzić strony odwiedzane przez użytkownika, kolejność 
odwiedzin, czas poświęcony na oglądanie materiałów i sytuacje, w których odwie-
dzający witrynę porzuca proces wyszukiwania. Na tej podstawie można ocenić, 
jaką rolę odgrywają cyfrowe doznania (digital experience) w wyborze celu podróży.

Przeciętny użytkownik na etapie planowania wyjazdu (poszukiwania inspiracji) 
realizuje ponad 500 wyszukiwań internetowych i przegląda prawie 1,5 tys. zdjęć. 
Wśród przeglądanych witryn internetowych dominują witryny OTA (49%), mapy 
(20%), strony regionów i atrakcji turystycznych (12%) oraz innych portali tury-
stycznych (8%), przewoźników (3%), zwłaszcza linii lotniczych (2%), dostawców 
usług noclegowych (2%) i portale społecznościowe (2%)16. Przytoczone statystyki 
obalają wiele mitów nt. rzekomej skuteczności mediów społecznościowych w inspi-
rowaniu do podjęcia podróży, choć sytuacja ulega radykalnej zmianie na dalszym 
etapie – poszukiwania konkretnego zakwaterowania lub transportu. Na wczesnym 
etapie procesu decyzyjnego 67% podróżnych oczekuje dostarczenia inspirujących 
treści  i pomocy w zawężeniu wyboru17. Wśród najważniejszych zaleceń,  jakie 
należy uwzględnić wspierając użytkownika w procesie wyboru należy wymienić:
• właściwe pozycjonowanie (wsparte odpowiednim doborem słów kluczowych),
• aktywną reakcję na próbę opuszczenia strony przez użytkownika,
• udostępnianie możliwie dużej liczby materiałów wizualnych (zdjęcia i filmy).

15 Google/Ipsos MediaCT, 2019.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
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Ponad 100 milionów użytkowników YouTube miesięcznie to osoby planujące 
podróż18. 64% osób ogląda filmy związane z podróżami planując wyjazd, a trzy 
na pięć osób włącza filmy wideo z miejsc docelowych po to, aby ostatecznie upew-
nić się co do właściwości dokonanego wyboru (miejsca, usługodawcy, sposobu spę-
dzania czasu). Pomimo że najczęściej (i najdłużej w czasie jednorazowej wizyty) 
oglądanym rodzajem materiałów filmowych są vlogi podróżnicze na YouTube, 
to tylko 14% z nich jest tworzonych przez marki (86% przez prywatnych twórców), 
co wyraźnie wskazuje na niewykorzystany potencjał promocji marek turystycz-
nych19. Rośnie znaczenie urządzeń mobilnych w wyszukiwaniu ofert turystycznych 
i organizacji podróży. W 2019 r. udział smartfonów w ogólnej liczbie odwiedzin 
portali podróżniczych i marek turystycznych (przedsiębiorstw i regionów) wzrósł 
o 48% w stosunku do 2017 roku, a ponieważ urządzenia mobilne pomagają szyb-
ciej uzyskać informację, czas spędzony w aplikacji spadł o 7% w stosunku do śred-
niego czasu obcowania z witryną internetową, podczas gdy współczynnik konwersji 
w sieci mobilnej witryny turystycznej wzrósł o 88%20.

Drugim etapem ścieżki zakupowej klienta jest zawężenie pozyskanych infor-
macji (inspiracji) i dokładne planowanie miejsca docelowego i czasu podróży. Na 
tym etapie konsumenci są otwarci na oferty przewoźników i hoteli. Zaledwie 5% 
osób podróżujących w celach wypoczynkowych kieruje się do znanych już usłu-
godawców. Tylko 14% rezerwuje pierwszą markę lotniczą/hotelową, która poja-
wiła się w komunikatach marketingowych w wynikach wyszukiwania21. Na tym 
etapie zapadają decyzje odnośnie do czasu przejazdów, kosztów transakcyjnych, 
warunków pogodowych. Liczba zapytań z urządzeń mobilnych rośnie nieprze-
rwanie: w 2019 r. w przypadku lotów wzrosła o 33%, a w przypadku hoteli o 49% 
w stosunku do 2018 r.22

Kluczowym momentem pozostaje dokonanie rezerwacji (transakcja). Bywa, 
że po dwóch pierwszych etapach ścieżki zakupowej klient zniechęca się, widząc 
niewłaściwie zaprojektowany interfejs użytkownika. Aż 46% podróżnych, którzy 
podjęli decyzję o wyborze miejsca i usługodawcy korzystając z urządzenia mobil-
nego, zwraca się do urządzeń stacjonarnych w celu realizacji ostatecznej rezerwa-
cji23. Decydującym aspektem okazuje się obsługa transakcji płatniczych (obawa 
o bezpieczeństwo transakcji, brak możliwości dokonania transakcji online bez 
opuszczania strony aplikacji).

18 Ibidem.
19 YouTube, YouTube travel study, Global-English, May 2018.
20 Google Analytics, 2019.
21 Google/Ipsos…, op.cit.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
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Ostatni etap, doświadczania podróży, często traktowany  jest przez usługo-
dawców jako etap realizowany wyłącznie w świecie rzeczywistym i zaniedbywany 
na poziomie wirtualnym. Tymczasem umożliwia on pogłębienie pozytywnych 
doświadczeń turysty poprzez oferowane wsparcie w miejscu czasowego pobytu. 
Na bazie danych z 10 sieci hotelowych ustalono, że  liczba zapytań mobilnych 
przypadających na jednego gościa hotelowego wzrosła w 2019 r. w stosunku do 
2018 r. o 49%, a wiele z nich zawiera wyrażenie „w pobliżu” (dotyczą restauracji, 
szlaków i atrakcji turystycznych, sklepów, transportu  itd.). Zapytania mobilne 
podróżnych realizowane natychmiast po opuszczeniu środka transportu dotyczą 
poszukiwania połączenia (np. z centrum miasta, hotelem) lub obiektów zakwate-
rowania. Ważna jest nie tylko lokalizacja („w pobliżu”), ale także czas (lądowania 
lub przyjazdu), stanowiący wskazówkę dla ekspozycji komunikatów marketingo-
wych o określonych porach doby.

53% osób podróżujących w celach wypoczynkowych wybiera nowy cel podróży, 
podczas gdy tylko 18% odwiedza znane już miejsca. Nawet wówczas warto inwe-
stować w ich doświadczenia. Na tym zbudował swoją popularność portal Airbnb, 
wykorzystując społeczność hostingową do organizacji wycieczek audio po cen-
trach miast przy wykorzystaniu aplikacji Google Maps. Kiedy odwiedzający szu-
kali atrakcji  turystycznych na określonym obszarze, otrzymywali komunikat 
zachęcający do skorzystania ze wsparcia aplikacji Hosted Walk. Przy wykorzysta-
niu Google Maps i Directions API kierowano ich do miejsca docelowego, a głos 
gospodarza informował o interesujących miejscach na trasie. Analityka cyfrowa 
pozwala zatem przesunąć uwagę z jednorazowych transakcji na budowanie długo-
falowych, bardziej dochodowych relacji z klientami. Przedsiębiorcy i organizacje 
turystyczne gromadzą dane w celu projektowania spersonalizowanego, komplek-
sowego doświadczenia turystycznego.

3.  Kształtowanie jakości usług turystycznych na podstawie 
danych cyfrowych

Czynniki konkurencyjności podmiotów turystycznych, których źródłem 
może się stać analityka cyfrowa to wsparcie procesów decyzyjnych (zarządzanie 
potencjałem ludzkim, technicznym i finansowym); ograniczenie kosztów utrzy-
mania obiektów (np. kontrola zużycia energii, wody); zarządzanie rentownością 
(revenue management); optymalizacja doboru kanałów dystrybucji  i poprawa 
bezpieczeństwa (np. lepsze prognozowanie pogody i będących jej następstwem 
zakłóceń ruchu turystycznego lub klęsk żywiołowych, jak i problemy techniczne 
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– np. w lotnictwie szacowanie częstotliwości wymiany części)24. Analiza danych 
i zastosowanie innowacji technologicznych wspierają rozwiązywanie problemów, 
których źródłem jest rozwój masowej turystyki: opóźnienia środków transportu, 
liczne przypadki zagubienia bagażu i coraz dłuższe kolejki do odpraw i inne przy-
padki irytujące podróżnych25. Wykorzystanie danych w procesie tworzenia oferty 
ilustrują np. aplikacje linii lotniczych informujące podróżnych o statusie ich lotu 
(opóźnienia, odwołania, możliwość doboru alternatywnego środka transportu 
itp.), albo nowe typy wyszukiwarek, np. Featured Results (Amadeus) sugerująca 
użytkownikowi 4 dopasowane opcje pakietów turystycznych, czy Extreme Search, 
która bazuje na zapytaniach o budżet na podróż, czas trwania pobytu, a nawet 
minimalną temperaturę w miejscu docelowym, jakiej oczekuje turysta.

Jakość systemu predykcji (dokładność i czas prognozowania) zależy od rozwoju 
środowiska analitycznego oraz dostępności modeli i algorytmów obsługujących 
kampanie marketingowe i retencyjne oraz takich narzędzi, jak analiza skupień, 
szeregi czasowe (prognozowanie popytu), analiza asocjacji (mechanizm rekomen-
dacji). Interakcje oparte na analityce cyfrowej pozwalają na pozyskanie informacji 
o gościach bez zmuszania ich do wypełniania formularzy: upodobania kulinarne, 
ulubiony typ obiektów noclegowych czy sposobu podróżowania, skorelowane z wie-
kiem, czasem podróży i kontekstem społecznym umożliwiają lepsze rozpozna-
nie ich oczekiwań i dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb26. Znaczenie 
zmian następujących w obszarze nawyków zakupowych znajduje odzwierciedle-
nie w nowych modelach biznesowych pośredników turystycznych. Użytkownik 
typowego portalu turystycznego zmuszony jest wypełnić formularz zawierający 
szereg pytań umożliwiających filtrowanie  informacji  (dokąd planuje  jechać, 
w jakim terminie i towarzystwie). Nowoczesne portale (np. PixMeAway, Adven-
tureLink) bazują na skojarzeniach i emocjach: użytkownik wskazuje obrazek lub 
wpisuje hasło odpowiadające własnemu rozumieniu wakacyjnej przygody (ocean, 

24 Tu szczególne nadzieje wiązane są z rozwoje Internetu rzeczy (IoT). Branża lotnicza współpracuje 
intensywnie z General Electric: specjalne sensory w silnikach odrzutowych pozwalają na podstawie uzy-
skiwanych danych kształtować zasady ich serwisowania i określać terminy sprawności technicznej.

25 T. H. Davenport, At the Big Data Crossroads: turning towards a smarter travel experience, Ama-
deus Report, 2013, http://www.amadeus.com/blog/26/06/big-data/ (12.01.2022).

26 K. Cheverst, K. Mitchell, N. Davies, Exploring context-aware information push,  „Personal and 
Ubiquitous Computing” 2002, vol. 6 (4); M. Kachniewska, Smart tourism: towards the concept of a data-
based travel experience, w: A. Lubowiecki-Vikuk, B. de Sousa, B. Dercan, W. Leal Filho (red.), Handbook 
of Sustainable Development and Leisure Services,  Springer, 2021; A. Pashtan, R. Blattler, A. Heusser, 
P. Scheuermann, CATIS: a context aware tourist information system, 2003, www.ece.northwestern.edu/
peters/references/IMC.CATIS.pdf (18.01.2022); S. Poslad, H. Laamanen, R. Malaka, A. Nick, P. Buckle, 
A. Zipl, CRUMPET: Creation of User-friendly Mobile services Personalised for Tourism, IEEE Press, Pisca-
taway, London 2001; M. Setten, S. Pokraev, J. Koolwaaij, Context-aware recommendations in the mobile 
tourism application, Eindhoven, Springer, Heidelberg 2004.
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pustynia, plaża pod palmami itp.), a zadaniem algorytmu jest dobór ofert odpo-
wiadających temu skojarzeniu. Taki proces odpowiada nawykom współczesnych 
turystów, z których 68% rozpoczyna poszukiwania zanim zdecyduje, dokąd i w jaki 
sposób zamierza wyjechać27. Wypełnianie formularzy turyści często postrzegają 
jako irytujące i nieistotne na wczesnym etapie wyboru oferty.

Zmieniły się oczekiwania turystów względem działań promocyjnych hoteli. Sieć 
Marriott Hotels ustaliła, że goście doceniają inspirujące treści oferowane w sto-
sownym momencie (skorelowane z ich aktywnością). Utworzono zespół content 
marketingu, redagujący magazyn „Marriott Traveler” (traveler.marriott.com), który 
koncentruje się na filmach dokumentalnych i współpracy z youtuberami (Taryn 
Southern, Casey Neistat i Sonia Gil). Dostarczane gościom informacje obejmują 
miasta, w których obecne są hotele sieci Marriott, zwłaszcza te, których lokaliza-
cji dotyczą najczęściej wyszukiwania internetowe.

Inny sposób wykorzystania analityki w celu poprawy doświadczeń gości zna-
lazły  linie  lotnicze Virgin America. Wiedząc, że udogodnienia na pokładzie, 
wygodne siedzenia i oświetlenie są najczęściej wskazywanymi czynnikami kon-
kurencyjności, VA opracowała interaktywną kampanię, która pozwala użytkow-
nikom testować lot przed faktycznym startem. Wykorzystując aplikacje Google 
Street View i Google Cardboard dostarczono użytkownikom 360-stopniową inte-
raktywną wycieczkę po kabinie Airbusa A320. Narzędzie wygenerowało 600 tys. 
interakcji i 15% ogólnego wzrostu liczby unikatowych użytkowników witryny VA.

Informacje w formie cyfrowej są najbardziej przydatne turystom podczas 
podróży i kontaktów z innymi podróżnymi. O ile sam dostęp do informacji sta-
tycznej zapewniały nawet tradycyjne (drukowane) przewodniki turystyczne, o tyle 
dynamiczne uzupełnianie informacji i zadawanie pytań jest przywilejem turystów 
wyposażonych w mobilne aplikacje turystyczne. Zaawansowane sieci komórkowe 
(3G, Wi-Fi, bluetooth) i nowe generacje usług mobilnych zorientowanych na gro-
madzenie i przetwarzanie danych (data-based mobile services), oferują dostęp do 
informacji, a identyfikacja lokalizacji, czasu i mechanizm personalizacji nadają 
aplikacjom (Guide, Compass i Catis) charakter kontekstowy. Personalizacja mobil-
nych usług informacyjnych wymaga nowego sposobu myślenia o roli użytkowni-
ków w systemie cyfrowym: kluczowe cechy systemu to centralizacja i świadomość 
kontekstu użytkownika, umożliwiające kreowanie unikatowych doświadczeń. 
Wsparcie społeczności (innych użytkowników) zapewnia kontekst emocjonalny 

27 Google, The 2018 Traveller, 2018, http://www.slideshare.net/kornfeind/google-the-2012-traveler 
(18.01.2022).
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i utwierdza użytkownika w przekonaniu o atrakcyjności określonych miejsc i usług, 
co wzmacnia skuteczność działań promocyjnych.

Omawiane przypadki zastosowania analityki danych w projektowaniu doświad-
czeń turystycznych lub poprawie rentowności dostępne są  jedynie podmiotom 
wyposażonym w stosowne kompetencje cyfrowe, których nie posiadają małe 
i średnie przedsiębiorstwa turystyczne dominujące liczebnie na rynku turystycz-
nym. One zatem są najsilniej marginalizowane w starciu z korporacjami (nadra-
biającymi niedostatek kompetencji zasobami kapitałowymi) i – przede wszystkim 
– w rywalizacji z nowymi graczami rynku turystycznego, wywodzącymi się naj-
częściej z sektora nowych technologii (digital-born tourism companies).

4.  Pojawienie się nowych graczy na rynku turystycznym 
jako skutek rozwoju narzędzi cyfrowych

Pierwotnie zmiany na wirtualizującym się rynku obejmowały tworzenie pod-
miotów cyfrowych w miejsce tradycyjnych przedsiębiorstw oraz nasilone procesy 
koncentracji, gdyż środowisko cyfrowe ułatwiło zacieśnianie więzów w skali glo-
balnej28. Usieciowione organizacje bazują na wzorach integracji pionowej i pozio-
mej, która umożliwia podział, wymianę, unifikację i koordynację zasobów oraz 
narzędzi marketingowych. Na bazie aliansów hoteli i linii lotniczych (programy 
frequent fliers), biura wynajmu samochodów, parki rozrywki, restauracje, emiten-
tów kart płatniczych, agencje turystyczne czy centra handlowe osiągany jest efekt 
synergii i symbiozy marketingowej, w której strony występują na zasadzie kom-
plementarnej, a nie konkurencyjnej29. Przykładami przedsiębiorstw sieciowych 
wykorzystujących kombinację efektów integracji pionowej i poziomej są takie firmy 
jak: Orbitz (stworzony przez 5 amerykańskich linii lotniczych, ale oferujący także 
hotele i wypożyczanie samochodów), Opodo (9 europejskich linii lotniczych plus 
inne usługi turystyczne), Hotwire (podobny zakres usług jak Orbitz, połączony 
z imitacją sposobu sprzedaży Priceline) czy TravelWeb (utworzony przez 5 sieci 
hotelowych i producenta systemów rezerwacyjnych).

28 Ze względu malejące znaczenie agentów, touroperatorzy uruchamiają własne kanały dystrybucji 
cyfrowej. W podobnym kierunku poszły GDS-y, które w obawie przed utratą miejsca w turystycznym 
łańcuchu wartości podjęły działania konsolidacyjne i w latach 90. XX w. wykorzystały Internet docie-
rając do finalnych odbiorców tworząc agencje wirtualne: Sabre – travelocity.com, Galileo – trip.com. 
Zob. Copeland D.,, So you want to build the next SABRE System, „Business Quarterly” 1991, vol. 55 (3).

29 H. Kim, Enhancing the Role of Tourism SMEs in Global Value Chain: A Preliminary Case Study of 
Korean Hotel Industries, w: Global Tourism Growth, OECD, 2005.
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Opanowanie lawinowego przyrostu danych oraz ich wykorzystanie w proce-
sach decyzyjnych już w latach 90. XX w. zwiększyło zapotrzebowanie na narzę-
dzia z zakresu data mining i analiz predykcyjnych w celu wyszukiwania ukrytych 
wzorców, korelacji lub anomalii i podejmowania decyzji biznesowych oraz ana-
lizy rentowności klienta, analizy sprzedaży krzyżowej, badania przyczyn nielojal-
ności konsumentów, badań segmentacyjnych i analizy koszykowej30. O faktycznej 
przydatności analityki cyfrowej decyduje wielkość zbiorów oraz ich różnorodność 
i tempo przepływu danych. Tradycyjne podmioty rynku turystycznego nie radzą 
sobie – ze względu na brak stosownych kompetencji – nawet z analizą materiału 
zgromadzonego we własnych serwisach (np. systemie rezerwacji lub CRM). Tym-
czasem rośnie znaczenie nieustrukturyzowanych zbiorów danych, które stanowią 
źródło wiedzy o potrzebach turystycznych. Wirtualne społeczności turystyczne 
(np. TripAdvisor, SocialTravel) dzięki masowym wizytom użytkowników, pozosta-
wianym przez nich zdjęciom, filmom i opiniom, definiują trendy konsumenckie 
w obszarze całego sektora podróży. Rozwój cyfrowych technologii komunikacyj-
nych w powiązaniu z oczekiwaniami konsumentów tworzy nadzwyczajną presję 
w kierunku informatyzacji i automatyzacji procesów w branży turystycznej, zmiany 
sposobów dystrybucji i promocji, w tym szerszego zastosowania internetu mobil-
nego, nowych mediów i personalizacji ofert31, co przekracza możliwości przedsię-
biorców bazujących na tradycyjnych formach biznesu32. Rosnąca liczba transakcji 
zawieranych online na platformach rezerwacyjnych i w mediach społecznościowych 
ułatwia gromadzenie danych o nabywcach usług turystycznych i podejmowanie 
działań remarketingowych33. Podobnie jak w innych branżach, tak i w turystyce, 
nośnikiem prawdziwej innowacyjności stały się podmioty spoza branży – zazwy-
czaj wywodzące się z sektora nowych technologii. Digitalizacja pociąga bowiem 
za sobą różnorodne możliwości kształtowania modelu biznesowego, często bar-
dziej atrakcyjne dla nabywców i lepiej odpowiadające trendom (indywidualizacja 
popytu, prosumeryzm) niż zwykły „sklep z wycieczkami”.

30 R. P. Peacock, Data Mining in Marketing, „Marketing Management” 1998, winter.
31 M. Bloch, A. Segev, The Impact of Electronic Commerce on the Travel Industry, 2012, www.haas.

berkeley.edu/citm/publications/papers/wp-1017.html (6.01.2022); M. Kachniewska, Towards the info-
mediation…, op.cit.; M. Kachniewska, Smart tourism: towards…, op.cit.

32 D. Buhalis, E-Tourism: Information Technology for Strategic Tourism Management, Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, NJ 2003; H. C. Main, The expansion of technology in small and medium hospitality 
enterprises with a focus on new technology, „Information Technology and Tourism” 2002, vol. 4 (3–4); 
P. Braun, Regional  innovation and  tourism networks:  the nexus between  ICT diffusion and change, 
„Information Technology and Tourism” 2004, vol. 6 (4).

33 H. Zhunge, X. Shi, Toward the Eco-grid: A Harmoniously Evolved Interconnection Environment, 
„Communications of the ACM” 2004, vol. 47 (9).
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Nawet powstanie nowych pośredników (OTA) nie wyczerpało przewidywa-
nych przeobrażeń rynku turystycznego. Technologia blockchain, znajdująca wiele 
interesujących zastosowań gospodarczych i organizacyjnych, jest coraz aktywniej 
testowana na gruncie turystyki. Jako zdecentralizowana i rozproszona baza danych 
w modelu open source (bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego 
miejsca przechowywania danych), wykorzystywana jest do księgowania poszcze-
gólnych transakcji, płatności lub zapisów księgowych i zakodowana za pomocą 
algorytmów kryptograficznych. W praktyce oznacza to możliwość jej wykorzy-
stywania praktycznie na każdym rynku, na którym doskonale rozproszony popyt 
styka się z doskonale rozproszoną podażą. Do takich rynków niewątpliwie należy 
w znaczącej części rynek turystyczny, a funkcjonowanie pojedynczych korporacji 
usiłujących zyskać kontrolę nad strumieniami podaży i popytu stanowi dodatkowy 
bodziec dla poszukiwania alternatywy, jaką daje system bloków. Pośrednicy rynku 
turystycznego w oczywisty sposób niechętnie oceniają kolejne zagrożenie (block-
chain jest bowiem w stanie pozbawić wiodącej funkcji także istniejące OTA), ale 
najwięksi gracze (w tym expedia i booking.com) przygotowują się do samodziel-
nego prowadzenia operacji w systemie bloków.

Cyfryzacja dystrybucji oferty turystycznej, nowe metody komunikowania się 
z nabywcami i zaawansowana analityka danych sprawiają, że obszary wpływu gospo-
darki cyfrowej na turystykę odczuwalne są na poziomie pojedynczego przedsię-
biorstwa, regionu oraz strumieni ruchu turystycznego, którymi można zarządzać 
m.in. dzięki zastosowaniu aplikacji mobilnych i urządzeń takich jak beacony. Prze-
wodniki oparte na lokalizacji sugerują turystom dalszy przebieg trasy i pozwalają 
sterować ruchem turystycznym, zachęcając do wyboru alternatywnych atrakcji/
tras w szczycie sezonu. Ich funkcjonalność często poszerzona jest o alerty doty-
czące położenia najbliższego hotelu lub restauracji, tym bardziej, że m-przewod-
niki (w duchu Web 3.0) współtworzone są przez turystów i zasilane opiniami, które 
wpływają na decyzje pozostałych użytkowników. Prowadzone są też próby wdro-
żenia „uczących się przewodników”, które będą rozpoznawać nawyki turystyczne 
użytkownika i dopasowywać ofertę do jego oczekiwań i zamożności a regionom 
turystycznym pozwolą lepiej sterować ruchem turystycznym, chroniąc przeciążone 
obszary przed ryzykiem tzw. overtourism i zasilając obszary niedoceniane tury-
stycznie. Nowe podmioty rynku turystycznego są w stanie podnieść atrakcyjność 
obszarów słabo wyposażonych w zasoby kulturowe i naturalne, stosując techno-
logię poszerzonej rzeczywistości (AR – augmented reality).

Innym aspektem cyfryzacji i wyzwaniem dla nowych podmiotów rynku tury-
stycznego jest gromadzenie i przetwarzanie informacji o nabywcach (zwłaszcza 
zarejestrowanych użytkownikach aplikacji mobilnych), pozyskiwanych z systemu 
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Internetu rzeczy (IoT) oraz analizy małych (pozostających w gestii przedsiębior-
ców) i wielkich zbiorów danych (źródłem dla big data w turystyce są głównie apli-
kacje mobilne, portale społecznościowe i zapytania internetowe). Pozwalają one 
na stosowanie tzw. database marketing (prognozowanie zachowań nabywczych, 
przewidywanie i kształtowanie trendów turystycznych). Każda rezerwacja lotnicza, 
hotelowa czy wynajem samochodu to ślad cyfrowy, który w oderwaniu od kontek-
stu nie ma znaczenia, ale analizowany wraz ze zbiorem danych tworzy informa-
cję, na bazie której można formułować wnioski i podejmować decyzje w obszarze 
zarządzania34. To samo wyzwanie dotyczy zmiany sposobów dystrybucji i promo-
cji oferty: szerszego zastosowania e-commerce, nowych mediów i personalizacji35.

Poza platformizacją poziomą (portale wyspecjalizowane w rezerwacji usług 
hotelarskich  lub transportowych) cyfryzacja usług pośrednictwa turystycz-
nego przyniosła zainteresowanie pakietami dynamicznymi (dynamic packages). 
Są to narzędzia pozwalające na samodzielne komponowanie imprez turystycznych 
przy zachowaniu korzyści, jakie dotychczas były wyłącznym udziałem organiza-
torów (np. dostęp do lotów czarterowych i cen hurtowych). Pakietowanie dyna-
miczne stworzyło podstawy  indywidualizacji:  turysta może sam komponować 
pakiet, korzystając z elementów składowych (noclegi, różne opcje transportu, 
usługi dodatkowe, wycieczki, zakup ubezpieczenia, biletów wstępu) – bez wspar-
cia klasycznego organizatora, co wskazuje, że nawet ta grupa przedsiębiorców jest 
w jakiejś mierze zagrożona36 przez nowe podmioty, zwłaszcza w obszarze obsługi 
pokolenia millenialsów.

Relatywnie nowym modelem są międzybranżowe formy partnerstwa dostępne 
w warunkach rozwoju m-commerce. Przykładem mogą być pierwsze porozumienia 
podmiotów turystycznych i firm telekomunikacyjnych, w których negocjowane 
są warunki rozliczenia kosztów dostępu do sieci. Dostawcą usług telekomunika-
cyjnych jest operator sieci, ale połączenia o określonej długości i z określoną czę-
stotliwością (skala  i  intensywność ruchu w sieci) generują turyści korzystający 
z aplikacji opracowanych na zlecenie podmiotów turystycznych (przeszukują 
oferty, korzystają z map interaktywnych, sprawdzają aktualny rozkład  lotów). 
Z tego względu np. umowa między siecią Geni oraz podmiotami turystycznymi 
(expedia.com, British Airways, lastminute.com) przewiduje częściową refundację 
kosztów, jakie ponoszą podmioty turystyczne w związku z opracowaniem i obsługą 
aplikacji mobilnych.

34 T. H. Davenport, P. Barth, R. Bean, How Big Data…, op.cit.
35 M. Bloch, A. Segev, The Impact of Electronic…, op.cit.
36 W pierwszych pracach dotyczących wirtualizacji usług pośrednictwa wskazywano w zasadzie jedy-

nie na zagrożenie pozycji agentów turystycznych, przy zachowaniu względnego bezpieczeństwa organi-
zatorów. Por. D. Buhalis, E-Tourism: Information Technology…, op.cit.
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Pewne zmiany na rynku turystycznym wywoła także trend określany jako gospo-
darka współdzielenia, który zredefiniował pojęcie wartości oferowanej nabywcom. 
Przedsiębiorcy tacy, jak Airbnb czy Uber nie dysponują wszak żadnym obiektem noc-
legowym ani środkiem transportu, a jednak w odbiorze masowym kojarzeni są wła-
śnie z sieciami hotelowymi i korporacjami taksówkarskimi. Nie wnikając w szczegóły 
i pomijając aspekty formalno-prawne funkcjonowania tego typu platform (które 
w wielu krajach po dziś dzień nie doczekały się regulacji) należy wskazać, że plat-
formy wielostronnej wymiany i współdzielenia usług uderzyły w czuły punkt rynku. 
Lepsze dopasowanie do oczekiwań nabywców dotyczy bowiem nie tylko aspektów 
cenowych (będących pokłosiem wspomnianego braku regulacji), ale także jako-
ściowych. A umiejętne komunikowanie usługobiorców z usługodawcami, pozwoliło 
wskazać na istnienie pewnej niszy, która zapewne dość szybko ulegnie rozmyciu37.

Odrębnym modelem biznesowym stają się turystyczne aplikacje mobilne, 
w których źródłem rentowności jest dostarczanie unikatowych doświadczeń dzięki 
rozpoznaniu kontekstu (user-centric context-aware digital system), pozwalające 
na sprzedaż opcji premium lub udostępnienie przestrzeni reklamowej podmiotom 
rynku turystycznego38. Wartością dodaną dla nabywcy jest możliwość korzystania 
z jednego spójnego systemu (jednorazowe logowanie), a dla przedsiębiorcy – dostęp 
do danych podróżnego. Dane kontekstowe poszukiwane przez usługodawców tury-
stycznych (warunkujące efektywność sprzedaży przestrzeni reklamowej) obejmują 
informacje nt. lokalizacji turysty i nabywanych usług, częstotliwości logowania 
się i typu poszukiwanych informacji39. Zdolność aplikacji do uczenia się (przewi-
dywanie potrzeb użytkownika) dodatkowo zwiększa efektywność sprzedażową, 
ale największa część badaczy40 akcentuje znaczenie analizy zachowania turystów 
w miejscu docelowym oraz zanikającego rozgraniczenia między czasem wol-
nym i czasem pracy, tworzącym nowe możliwości pakietowania ofert. Aplikacje 
turystyczne  identyfikują  i korelują czas zapytania, miejsce pobytu  i przedmiot 
pytania turysty (np. poszukiwanie środka transportu)  i rozpoznają w oparciu 
o te dane kolejne potrzeby (np. poszukiwanie noclegu lub restauracji)41. Przed-

37 Portal rezerwacji hotelowych booking.com natychmiast zareagował otwarciem swojej witryny dla 
właścicieli mieszkań na krótkotrwały wynajem, a portal Airbnb już w 2018 r. zaczął promować klasyczne 
obiekty hotelowe, co praktycznie doprowadziło do zatarcia różnicy między nimi.

38 M. Kachniewska, Towards the infomediation…, op.cit.; H. Zhunge, X. Shi, Toward the Eco-grid…, 
op.cit.

39 S. L. Lau, Towards a user centric context aware system: empowering users through activity recog-
nition using a smartphone as an unobtrusive device, Kassel University Press, 2012.

40 S. Poslad, H. Laamanen, R. Malaka, A. Nick, P. Buckle, A. Zipl, CRUMPET: Creation of User-
friendly…, op.cit.;  K.  Cheverst,  K. Mitchell,  N. Davies, Exploring context-aware…, op.cit.; M.  Setten, 
S. Pokraev, J. Koolwaaij, Context-aware recommendations…, op.cit.

41 M. Kachniewska, Towards the infomediation…, op.cit.
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miotem analiz jest też środowisko społeczne turysty: liczba osób towarzyszących 
i relacje utrzymywane za pośrednictwem portali społecznościowych, czyli środo-
wisko e-WOM42.

Rozpoznawanie kontekstu jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki systemowi 
GPS, obecnemu praktycznie we wszystkich urządzeniach mobilnych i pojazdach, 
lecz kompleksowy system powinien obejmować różne wymiary przestrzeni cyfro-
wej, w których pojawia się użytkownik i w których można mu oferować usługi. 
W miarę rozwoju Internetu rzeczy (IoT), nie będzie potrzebne celowe łączenie 
się z Internetem, ponieważ rozmieszczone w przestrzeni sensory będą łączyć się 
z urządzeniem mobilnym użytkownika, aby oferować mu usługę lub rozwiązanie 
dopasowane do sytuacji. Na razie aplikacje wymagają świadomego działania (pobra-
nie i włączenie), ale już teraz możliwe jest wykorzystanie zwiększonej gotowości 
użytkownika do złożenia zamówienia, niezależnie od tego, czy pracuje, bawi się, 
podróżuje, czy znajduje w sytuacji zagrożenia życia (aspekt bezpieczeństwa). GPS, 
aparaty fotograficzne i smartfony współpracują z otoczeniem cyfrowym rejestrując 
dane na temat zachowań użytkowników, relacji społecznych i nawyków dotyczą-
cych pracy, preferowanej temperatury pomieszczenia, zużycia energii i genero-
wanego śladu węglowego.

Testowane są  już systemy dostosowujące się do użytkownika  i wspierające 
go w codziennych czynnościach43. W obszarze turystyki, obok tak oczywistych 
rozwiązań jak interaktywne przewodniki turystyczne, pojawiają się systemy tłu-
maczeń, nawigacji dla osób niedowidzących, wyszukiwanie połączeń transporto-
wych, systemy obsługi kolejek w obleganych atrakcjach turystycznych. Stosowane 
obecnie rozwiązania oparte są na algorytmach (skończona liczba przewidywanych 
zachowań użytkownika i dostarczanych mu rozwiązań), ale kompletnym źródłem 
wartości staną się systemy uczące się, które będą dostarczać kreatywnych rozwią-
zań w nieprzewidzianych okolicznościach.

Idea cyfrowego systemu zorientowanego na użytkownika oznacza integrację 
przestrzeni fizycznej i cyfrowej oraz dotarcie do użytkownika z informacjami, któ-
rymi będzie faktycznie zainteresowany. Organizacje odnoszące największe suk-
cesy potrafią wykorzystać takie kanały nie tylko w celu angażowania odbiorców, 
ale także w celu zmiany ich planów i świadomego kierowania strumieni turystów 
do nowych, mało znanych miejsc oraz zapewnienia wartości poprzez wyprzedza-
nie zapytań i rozwiązywanie problemów zanim one wynikną.

42 M.  Setten,  S.  Pokraev,  J.  Koolwaaij, Context-aware recommendations…,  op.cit.;  K.  Cheverst, 
K. Mitchell, N. Davies, Exploring context-aware…, op.cit.

43 S. L. Lau, Towards a user centric…, op.cit.
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Podsumowanie

Analiza danych cyfrowych odgrywa coraz większą rolę w działalności pod-
miotów rynku turystycznego, zapewniając spójne rozwiązania, ukierunkowane 
na kształtowanie doświadczeń turystów. Ułatwia marketerom realizację działań 
wymagających automatyzacji, precyzji i skuteczności. Budowanie świadomości 
klientów, wysoka konwersja oraz retencja to priorytety, które wymagają znaczą-
cych inwestycji, w tym wdrożenia platform służących identyfikacji, dostarczaniu, 
rozmieszczaniu oraz pomiarowi wartości aktywów cyfrowych, a także ich integra-
cji na takich płaszczyznach jak kanały offline i online, kontekst, kampanie oraz 
tworzenie treści i pozyskiwanie danych, uwzględniających mobilność nabywców.

Algorytmy i zaawansowana analityka to główne narzędzia w walce o klienta 
w świecie, w którym przybywa danych. Technologie cyfrowe zmieniają zakres dzia-
łań, zasady i narzędzia marketingowe. U ich podstaw leży cyfrowy ślad, jaki klienci 
pozostawiają w czasie pracy, zakupów czy zabawy. Tworzy on nowe możliwości 
rozwoju turystyki (wzmocnienie modeli biznesowych i konkurencyjności) i ofe-
rowania jakości turystom (bogactwo doświadczeń i doznań, poprawa bezpieczeń-
stwa, dostępność informacji itd.). Jednak kompetencje cyfrowe niezbędne w celu 
dostarczania opisanych rozwiązań dostępne są głównie podmiotom wywodzą-
cym się spoza rynku turystycznego, a luka kompetencyjna powiększa się w miarę 
przyrostu zasobów danych stanowiący współcześnie kapitał cyfrowy nowych gra-
czy. W perspektywie najbliższych lat będzie to prowadzić do specjalizacji, w któ-
rej podmioty digital-born będą powiększały kompetencje cyfrowe, podczas gdy 
usługodawcy rynku turystycznego będą coraz bardziej zależni od nich w zakresie 
funkcji marketingowych.
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Przyszłość rachunkowości 
w aspekcie behawioralnym – 
obszary zmian i pokolenie Z

Wprowadzenie

Na tle ogólnej teorii wzrostu przedsiębiorstwa ważną rolę należy przypisać 
systemom informacyjnym, które wspomagają zarządzanie. Rachunkowość zaj-
muje pośród nich kluczowe miejsce. Badania naukowe nad rachunkowością ciągle 
są zdominowane przez problematykę cech jakościowych, rodzaju, formy groma-
dzenia, przetwarzania i prezentowania informacji wykorzystywanych w systemach 
rachunkowości przedsiębiorstw i innych jednostek oraz ich związku z wielkością 
firmy, obszarem funkcjonowania, formą prawną funkcjonowania, wycenami lub 
różnymi aspektami globalnej, makro- i mikroekonomicznej polityki rachunko-
wości. W ostatnich latach w nauce o rachunkowości obserwuje się jednak pewne 
zmiany „obiektu” naukowego zainteresowania. Zapowiadają one zwrócenie uwagi 
na człowieka funkcjonującego w systemie informacyjnym rachunkowości lub 
z tego systemu korzystającego. W procesach determinujących funkcjonowanie 
rachunkowości oraz w relacjach „rachunkowość – jej interesariusze” poszukuje 
się człowieka, jego indywidualnych atrybutów, przesłanek działania, bada jego 
zachowanie, decyzje i postawy, w tym etyczne. Koncentruje się uwagę na tych 
kompetencjach, procesach myślowych, emocjach, zaangażowaniu, preferencjach, 
cechach osobowościowych, poglądach, wiedzy lub niewiedzy, zdolnościach fizycz-
nych, które kształtują system rachunkowości i są jednocześnie pod wpływem jego 
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oddziaływania1. W ten sposób rozszerzają się granice nauki o rachunkowości, która 
staje się otwarta na badania interdyscyplinarne, sięgające do psychologii i socjo-
logii, i w ramach której rozwija się nurt badań naukowych określonych mianem 
rachunkowości behawioralnej.

„Rachunkowość behawioralna jest najmłodszą przedstawicielką nurtu beha-
wioralnego w szeroko pojętych naukach ekonomicznych. Za jej ojca uznaje się 
Chrisa Argyrisa, który w 1952 roku opublikował swoją książkę pt. Wpływ budżetów 
na ludzi (…). Jednak znaczący rozwój tej dziedziny wiedzy rozpoczął się w latach 
60. (…) Rachunkowość behawioralna czerpie z wielu różnorodnych teorii psy-
chologicznych i ekonomicznych oraz teorii specyficznych rozwiązań. Niektóre 
z nich, takie jak behawioralna teoria decyzji, behawioralna teoria przedsiębior-
stwa, teoria agencji oraz teoria specyficznych rozwiązań, są szczególnie często 
wykorzystywane w pracach analityczno-badawczych z zakresu rachunkowości 
behawioralnej”2. W tym nurcie badania i opracowania są jeszcze małoliczne. Nie 
mniej jednak – aby mieć wyobrażenie o podejmowanych problemach – warto 
odnotować przynajmniej kilka prac polskich autorów, a pośród nich: Anny Kar-
mańskiej (20033, 20054, 20065, 20076, 20107, 20168, 20209), Nelli Artienwicz 

1 Por. M. Bąk, Majątek niewidzialny przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości. Model kon-
cepcyjny majątku niewidzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020, 
s. 186–187.

2 D. Korzeniowska, Pionierzy i wybrane teorie istotne dla rozwoju rachunkowości behawioralnej, 
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2017, nr 92 (148), SKwP, Warszawa, s. 81. Pierwsza publikacja 
z obszaru rachunkowości behawioralnej: C. Argyris, The impact of budgets on people, Controllership 
Foundation, New York 1952.

3 A. Karmańska, Refleksje na temat etyki w rachunkowości i rachunkowości kreatywnej, Materiały na 
konferencję poświęconą pamięci prof. zw. dr hab. Stanisława Skrzywana, SKwP, Warszawa, 23.05.2003, 
s. 59–70.

4 A. Karmańska, Rozważania na temat etyki i raportowania dokonań przedsiębiorstwa w aspekcie 
bezpieczeństwa działalności gospodarczej, w: B. Nogalski, J. Tomaszewski (red.), Bezpieczeństwo, admi-
nistracja i biznes w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2005, s. 265–274; A. Karmańska, Etyka w dydaktyce 
rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2005, nr 26 (82), SKwP, Warszawa, s. 138–165.

5 A. Karmańska, Podstawy kompetencji i etyki w rachunkowości zarządczej, w: T. Kiziukiewicz (red.), 
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczym, Szczecin 2006, s. 435–445; A. Karmańska, 
Etyka w rachunkowości w kontekście praktyki zarządzania, w: J. Ostaszewski, M. Zaleska (red.), W stronę 
teorii i praktyki Finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 369–384.

6 A. Karmańska, Bezpieczeństwo biznesu, dylematy etyczne i profesjonalizm zawodu księgowego, 
w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, 2007, s. 397–416.

7 A. Karmańska, Wielowymiarowość polityki rachunkowości i etyki z nią związanej (artykuł dysku-
syjny), „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2010, nr 56, SKwP, Warszawa, s. 97–110.

8 A. Karmańska, Etyka zawodowa w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 
2016; wyd. 2, 2020.

9 A. Karmańska, Etyka zawodowa w rachunkowości, wyd. 2, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 
Warszawa 2020.
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(201110,201311, 201812), Melanii Bąk (201113), Marka Cieślaka (201114), Przemy-
sława Kabalskiego (201215, 202116), Przemysława Kabalskiego, Małgorzaty Wyga-
nowskiej i Katarzyny Tobór-Osadnik (201217), Małgorzaty Garstki (201318, 201519), 
Marka Masztalerza (201320), Marka Masztalerza i Marcina Osikowicza (202021), 
Elżbiety Jaworskiej (201422), Marty Mazurowskiej (201423), Ewy Maruszewskiej 
(201424), Marty Nowak (201525, 201626), Marzeny Strojek-Filus (201527), Mał-
gorzaty Cieciury (201628), Grażyny Voss (201629), Teresy Kiziukiewicz i  Elżbiety 

10 N. Artienwicz, Możliwości badania zachowania księgowych w świetle paradygmatów rachunkowo-
ści, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011.

11 N. Artienwicz, Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i spo-
łecznych nauk o zachowaniu, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2013, nr 71 (127), SKwP, Warszawa, 
s. 7–23.

12 N. Artienwicz, Rachunkowość behawioralna, CeDeWu, 2018.
13 M. Bąk, Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersy-

tetu Szczecińskiego” 2011, nr 625, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 32, s. 47–60.
14 M. Cieślak, Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
15 P. Kabalski, Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo-

ści Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego, 2012.

16 P. Kabalski, Księgowość w Polsce jako zawód kobiecy. Skala, przyczyny, okoliczności, skutki, Wydaw-
nictwo IUS PUBLICUM, Katowice 2021.

17 P. Kabalski, M. Wyganowska, K. Tobór-Osadnik, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej a homo sovieticus i postawy pracownicze polskich księgowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachun-
kowości” 2012, nr 65 (121), SKwP, Warszawa, s. 71–98.

18 M. Garstka, Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego, Kielce 2013.

19 M. Garstka, Etyka zawodu księgowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 
Kielce 2015.

20 M. Masztalerz, Rachunkowość w świetle językoznawstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 
2013, nr 71 (127), SKwP, Warszawa, s. 177–191.

21 M. Masztalerz, M. Osikowski, Księgowi w kulturze, Wydawnictwo IUS PUBLICUM, Katowice 2020.
22 E. Jaworska, Perspektywa behawioralna w rachunkowości w świetle wybranych teorii psychologii 

motywacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 830, „Finanse, Rynki Finansowe, 
Ubezpieczenia”, nr 70, s. 49–58.

23 M. Mazurowska, Paradygmat homo oeconomicus a rachunkowość behawioralna, „Studia Oecono-
mica Posnaniensia” 2014, vol. 2 (4–265), s. 88–101.

24 E. W. Maruszewska, Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej two-
rzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.

25 M. Nowak, Rachunkowość zarządcza, rachunkowość behawioralna – dwie strony tego samego 
medalu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 374, s. 154–161.

26 M. Nowak, Semantyka terminu „rachunkowość behawioralna”. Problemy znaczeniowe, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 300, s. 150–160.

27 A. Sulik-Górecka, M. Strojek-Filus, Problemy behawioralne rachunkowości, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 252, s. 107–117.

28 M. Cieciura, Rachunkowość jako generator użytecznej informacji ekonomicznej w obliczu dylematu 
„człowiek racjonalny versus człowiek emocjonalny”, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 300, Katowice, s. 68–77.

29 G. Voss, Kształtowanie norm etycznych a odpowiedzialność zawodowa księgowych, Wydawnictwo 
Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016.
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Jaworskiej (201730), Dominiki Korzeniowskiej (201731, 201832), Aleksandry Sulik-
-Góreckiej i Judyty Witkowskiej (201933).

Niniejszy rozdział wpisuje się w nurt badań rachunkowości behawioralnej 
w oryginalny sposób. Koncentruje się bowiem na rachunkowości i ludziach w niej 
funkcjonujących, ale w najbliższej przyszłości, traktując stan obecny jedynie jako 
status quo, na którym ta najbliższa przyszłość zaistnieje.

Poniżej przedstawia się rozważania w dwóch aspektach. Pierwszy wiąże się 
z próbą określenia, w jakich obszarach system informacyjny rachunkowości zmieni 
się już w roku 2022 i będzie się zmieniał w kilku kolejnych latach. Drugi natomiast 
– jest skoncentrowany na ludziach z pokolenia Z, którzy w tej przyszłości w sys-
temie rachunkowości będą się angażować zawodowo. Powyższe podejście wynika 
z zaciekawienia, czy dzięki takiej analizie można zidentyfikować obszary 
(nie) dostosowania, i czy wiążą się z tym jakieś szanse lub ryzyko o charak-
terze behawioralnym, które mogą być ważne dla sposobu funkcjonowania 
rachunkowości w kolejnych dekadach „nowej normalności”.

Wychodząc z założenia, że skoro od dziesięcioleci istnieje globalna profesjonalna 
organizacja, Międzynarodowa Federacja Księgowych (the International Federation 
of Accountants – IFAC), której działalność jest silnie skoncentrowana na obser-
wowaniu praktyki rachunkowości i otoczenia dla niej ważnego, można uznać, że 
ogłoszona przez nią w roku 2021 strategia działania na rok 2022 i kolejne lata, 
jest dobrym punktem wyjścia do powyższych rozważań. Założenia strategiczne 
tej organizacji odnoszą się bowiem do rachunkowości w skali globalnej i opierają 
się na bardzo dobrym rozpoznaniu spodziewanych trendów rozwoju świata i dia-
gnozie koniecznych kierunków i obszarów zmian w środowisku rachunkowości, 
które tym trendom musi odpowiadać.

W ustalaniu odpowiedzi na postawione powyżej pytanie przeprowadzone zostały 
studia oficjalnych dokumentów wydanych przez IFAC, dokonano przeszukiwania 
zasobów internetowych w obszarze identyfikowania czynników sprawczych zmian 
w rachunkowości oraz określania atrybutów pozwalających na charakterystykę 
behawioralną pokolenia Z. Przedstawione w tekście obserwacje mają charakter 
probabilistyczny i poczynione zostały jako efekt badań indukcyjnych, z zastosowa-
niem metody analizy źródeł publikacji związanych z badanym problemem. Mogą 

30 T. Kiziukiewicz, E. Jaworska, Obszary oddziaływań behawioralnych na rachunkowość finansową 
i zarządczą, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2017, nr 4 (88/1), Szczecin, s. 105–118.

31 D. Korzeniowska, Pionierzy i wybrane teorie…, op.cit., s. 71–83.
32 D. Korzeniowska, Przedmiot badań rachunkowości behawioralnej, „Zeszyty Teoretyczne Rachun-

kowości” 2018, t. 98 (154), SKwP, Warszawa, s. 147−165.
33 J. Witkowska, Wpływ aspektów behawioralnych na dane generowane przez system rachunkowości, 

„Studia Ekonomiczne, Gospodarka. Społeczeństwo, Środowisko” 2019, nr 1 (3), Nowy Sącz, s. 110–118.



Przyszłość rachunkowości w aspekcie behawioralnym – obszary zmian i pokolenie Z 181

być punktem wyjścia do formułowania hipotez w kolejnych projektach badaw-
czych z obszaru rachunkowości behawioralnej.

1.  IFAC – globalna organizacja ludzi z obszaru 
rachunkowości34

Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), od 1977 roku, jest organizacją 
globalną w obszarze rachunkowości, z siedzibą w Nowym Jorku. Członkami IFAC 
jest ponad 175 profesjonalnych organizacji ze 130 krajów. Za ich pośrednictwem 
IFAC reprezentuje ponad 3 mln zawodowych księgowych35.

IFAC podejmuje inicjatywy, które wspierają rozwój wysokiej jakości między-
narodowych standardów w obszarach audytu, zapewnienia i kontroli jakości, 
rachunkowości sektora publicznego, edukacji w tych obszarach oraz etyki. Z udzia-
łem organizacji członkowskich, IFAC zapewnia narzędzia i wskazówki ułatwia-
jące przyjęcie i wspomaganie wdrażania powyższych standardów oraz wspieranie 
zawodowych księgowych zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i małych 
i średnich firmach. Stoi na straży ochrony interesu publicznego i zdecydowanie 
wyraża stanowisko, że podstawowym sposobem ochrony interesu publicznego 
jest opracowywanie, promowanie i egzekwowanie wysokiej jakości takich mię-
dzynarodowych standardów, które pomagają w rozwoju organizacji każdej wiel-
kości – od jednostek zainteresowania publicznego36, po małe i średnie podmioty.

34 W tej sekcji informacje podano za: The International Federation of Accountants, https://www.
google.com/search?client=firefox-b-e&q=international+federation+of+accountants+pdf (luty, 2022).

35 IFAC strategic plan: 2022 and beyond, the International Federation of Accountants, Nov 10, 2021, 
s. 2, https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/stra-
tegic-plan-0 (luty, 2022).

36 Jednostki zainteresowania publicznego (JZP) to grupa przedsiębiorstw, które są przedmiotem 
szczególnego zainteresowania organów nadzoru, ze względu na istotny wpływ na funkcjonowanie szeroko 
pojętych rynków finansowych. Zgodnie z definicją Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla 
Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA), jednostką zainteresowania 
publicznego jest jednostka notowana na giełdzie papierów wartościowych oraz jednostka: a) zdefiniowana 
przez prawo lub regulacje jako jednostka zainteresowania publicznego lub b) na którą prawo lub regu-
lacje nakładają obowiązek przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych zgodnie z tymi samymi 
wymogami niezależności, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych jednostek noto-
wanych na giełdzie papierów wartościowych. W Polsce katalog podmiotów spełniających definicję jed-
nostki zainteresowania publicznego jest określony w ustawie z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a wcześniej znajdował się w ustawie z 7 maja 2009 r. 
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finan-
sowych oraz o nadzorze publicznym. Listę JZP przygotowuje Komisja Nadzoru Finansowego W marcu 
2019 r. obejmowała ona 1309 jednostek. Patrz: Wykaz jednostek zainteresowania publicznego, https://
www.gov.pl/web/finanse/wykaz-jzp-1 (luty 2022).
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Jako globalna organizacja, skoncentrowana na diagnozowaniu i reprezentowa-
niu problemów odnoszących się do zawodów związanych z rachunkowością, IFAC 
ma wyjątkową legitymizację do prowadzenia różnych badań i wyrażania stanowisk 
ważnych dla wszystkich księgowych w świecie. Jest bardzo silnym globalnym „gło-
sem” przemawiającym w interesie profesjonalizmu osób zajmujących się rachun-
kowością. Najbardziej intensywna działalność IFAC obejmuje: międzynarodową 
konwergencję regulacyjną, działania z troską o globalne przyjęcie wysokiej jako-
ści międzynarodowych standardów sprawozdawczości i standardów zawodowych, 
wyznaczanie standardów w interesie publicznym, zrównoważony rozwój i spra-
wozdawczość zintegrowana, sprawy odnoszące się do małych i średnich przed-
siębiorstw, oraz sprawozdawczość sektora publicznego i zarządzanie finansami.

IFAC działa poprzez cztery rady, które zajmują się w swoich obszarach two-
rzeniem stosownych międzynarodowych standardów:
1. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyj-

nych (the International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB),
2. Rada Międzynarodowych Standardów Edukacji w zakresie Rachunkowości 

(the International Accounting Education Standards Board – IAESB),
3. Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (the Internatio-

nal Ethics Standards Board for Accountants – IESBA),
4. Rada Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (the International 

Public Sector Accounting Standards Board – IPSASB).
Rady konstytuują osoby wybrane z całego świata, o możliwie najwyższych 

kompetencjach merytorycznych i doświadczeniu. Pracę rad wspomagają różne 
konsultacyjne grupy doradcze. Pracę rad nadzoruje Rada Nadzoru nad Interesem 
Publicznym (Public Interest Oversight Board – PIOB), która stoi na straży interesu 
publicznego, dbając o najwyższe standardy jakościowe i przejrzystości w procesie 
konsultacyjnym. PIOB składa się z członków powoływanych przez międzynaro-
dowe instytucje i organy regulacyjne, w tym Międzynarodową Organizację Komisji 
Papierów Wartościowych (the International Organization of Securities Commis-
sions – IOSCO), Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (the Basel Committee on 
Banking Supervision – BCBS), Międzynarodowy Stowarzyszenie Organów Nad-
zoru Ubezpieczeniowego (the International Association of Insurance Supervisors 
– IAIS), Międzynarodowe Forum Niezależnych Regulatorów Rewizji Finansowej 
(the International Forum of Independent Audit Regulators – IFIAR), Komisję 
Europejską (the European Commission – EC) oraz Bank Światowy (the World 
Bank). Ponadto IFAC posiada jeszcze: Komitet ds. Rozwoju Organizacji Zawo-
dowych (Professional Accountancy Organization (PAO) Development Commt-
tee), Komitet ds. Zawodowych Księgowych w Biznesie (Professional Accountants 
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in Business (PAIB) Committee), Komitet ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(Small and Medium Practices (SMP) Committee), Panel Doradczy ds. Zgodności 
(Compliance Advisory Panel – CAP).

Przedstawiony zarys szerokiego zakresu i wysokich organizacyjnych, meryto-
rycznych i etycznych standardów działania IFAC służy, w tym rozdziale, wzmoc-
nieniu argumentacji za użyciem w analizie dokumentów wydawanych przez IFAC. 
Rola, jaką IFAC ogrywa pośród innych organizacji globalnych odnoszących się do 
biznesu jest bowiem bardzo dobrze ugruntowana, a jego publikacje, opracowania, 
komunikaty i inne dokumenty są dla organizacji członkowskich wymagającym 
kompasem działań37. Z kolei charakterystyka, którą zamieszcza się w kolejnym 
punkcie, chociaż stanowi środowiskowy kontekst dla przeprowadzanej w tym 
tekście analizy, ma wymiar holistyczny i uzmysławia powagę sprawy oraz skalę, 
w której powinna ona być współcześnie analizowana.

2. IFAC – strategia na rok 2022 i następne lata38

W listopadzie 2021 roku IFAC przedstawił plan swoich działań strategicznych 
na rok 2022 i dalsze lata (IFAC Strategic Plan: 2022 and beyond39). W tym doku-
mencie, we wprowadzeniu, IFAC zapewnia, że prezentowana strategia stawia czoła 
wyzwaniom wynikającym z „nowej normalności”, w której w tym samym czasie 
nasilają się różne zakłócenia, kryzys klimatyczny i cyfryzacja, a przyszłość zależy 
od niezliczonych, powiązanych ze sobą wyborów poszczególnych interesariuszy 
w rządach, biznesie i społeczeństwie40.

Plan został zaprojektowany jako ponadczasowe ramy strategiczne, w których 
chociaż – jak stwierdza się – wizja i cel funkcjonowania IFAC pozostają niezmienne, 
to konkretne działania IFAC będą wymagały większej zwinności i kreatywno-
ści oraz corocznej wnikliwej oceny. Jest to konieczne, ponieważ: „Obecna epoka 

37 IFAC jest w grupie organizacji globalnych bardzo wymagających wobec swoich członków. Instytucje 
pragnące przyłączyć się do IFAC muszą przestrzegać wszystkich prawnych, etycznych standardów zawo-
dowych i regulacyjnych wymagań. W przeciwnym razie nie uzyskają statusu członka. Al-Fateh Al-Amin 
A/Rahim El-Fakki, Hussien Mohammed Al-Taher Khalifa, Quality Assurance as a Requirement to Mem-
bership of the International Federation of Accountants (IFAC) (Sudanese Case), „International Journal of 
Business and Social Science” 2013, vol. 4 (12), s. 146.

38 Informację w tej sekcji za: The International Federation of Accountants, https://www.google.com/
search?client=firefox-b-e&q=international+federation+of+accountants+pdf (luty, 2022).

39 IFAC strategic plan: 2022 and beyond, The International Federation of Accountants, Nov 10, 2021, 
s. 2, https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/strate-
gic-plan-0 (luty, 2022).

40 IFAC strategic plan: 2022 and beyond…, op.cit.
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zakłóceń unaoczniła kruchość globalnego ekosystemu i znaczenie potrzeby two-
rzenia bardziej zrównoważonego świata”41.

Strategia IFAC odwołuje się pierwszoplanowo do celów zrównoważonego roz-
woju, tzw. SDGs (the Sustainable Development Goals), określonych w Agendzie 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 203042, przyjętej Rezolucją Zgromadzenia 
Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku przez państwa członkowskie 
ONZ43 (rysunek 1). IFAC wychodzi bowiem z przeświadczenia, że osiągnięcie tych 
celów wymaga kreatywnego współdziałania i partnerstwa, zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym, na wielu równoległych frontach. Z tego powodu 
IFAC dostosowuje własne cele strategiczne – odnoszące się do zawodów związa-
nych z rachunkowością – do celów zrównoważonego rozwoju, mając na uwadze 
zwłaszcza to, że zawody te wspierają tworzenie wartości dla wielu interesariuszy, 
wiążą się z wykonywaniem pracy na rzecz dobrobytu społecznego i mają znacze-
nie dla szeroko rozumianego środowiska44. IFAC wyraźnie podkreśla, że „zawód 
księgowego może zwiększać swój wpływ na wiele, jeśli nie wszystkie cele zrówno-
ważonego rozwoju. Jako organizacja, realizacja strategii IFAC bezpośrednio przy-
czynia się jednak [przypis – AK] do SDG 4, 5, 8, 10, 12, 13, 16 i 17”45.

Strategia IFAC – 2022 and beyond została opracowana z uwzględnieniem 
pogłębionych ocen odnoszących się do trendów wpływających na zawody zwią-
zane z rachunkowością. Dzięki temu można założyć, że może być pomocna nie 
tylko w przewidywaniu zmian mających znaczenie dla tychże zawodów, ale także 

41 Ibidem.
42 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, 

https://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja (luty, 2022).
43 Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (w skrócie Agenda 2030) jest ustalonym przez 

ONZ, w drodze negocjacji pomiędzy krajami członkowskimi, kompleksowym planem rozwoju dla świata 
z perspektywą do 2030 r. Przyjęcie Agendy 2030 jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii ludzko-
ści. Wszystkie kraje członkowskie ONZ (w liczbie 193) zobowiązały się do podejmowania działań na rzecz 
realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs). Cele te skupiają 
się na zapewnieniu godnego życia dla mieszkańców świata, pokoju i postępu gospodarczego, przy rów-
noczesnej ochronie środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Realizacja SDGs 
i zadań z nich wynikających jest monitorowana na całym świecie odpowiednimi wskaźnikami. Przyjęto 
je rezolucją zgromadzenia ogólnego ONZ w lipcu 2017 r. (Resolution adopted by the General Assembly 
on 6 July 2017). Za ich monitorowanie w Polsce odpowiada GUS. Agenda 2030 koncentruje się na pię-
ciu aspektach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości i naszej planety (tzw. 5xP). ludzie (People), którzy 
stanowią centrum zainteresowania, planeta (Planet), która powinna służyć potrzebom obecnych i przy-
szłych pokoleń, dobrobyt (Prosperity), który należy zapewnić każdemu poprzez powszechną poprawę 
jakości życia, pokój (Peace), który jest możliwy jedynie w społeczeństwach wolnych od przemocy i lęku, 
opartych na tolerancji i włączeniu, partnerstwo (Partnership), które powinno oznaczać globalną współ-
pracę, współdziałanie rządów, przedsiębiorców oraz społeczeństwa obywatelskiego, w duchu solidarno-
ści z najsłabszymi, https://sdg.gov.pl/o_sdg/ (luty, 2022).

44 IFAC strategic plan: 2022 and beyond…, op.cit.
45 Ibidem.
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w reagowaniu na te zmiany, w sposób, który zapewni tej profesji zwinność w dosto-
sowaniu się do nieuniknionej przyszłości.

Rysunek 1.  Cele (SDGs) określone w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju 2030

Źródło: grafika zaczerpnięta z: https://www.socialenterprisebsr.net/2018/07/cele-zrownowazonego-rozwoju-
-sdgs/ (luty 2022).

IFAC dostrzega trendy. W każdym identyfikuje ważne dla ludzi związanych sil-
nie z rachunkowością (zawodowych księgowych) implikacje i możliwości. Lokuje 
je w perspektywie średnioterminowej, mając nadzieję na określanie priorytetów 
dla działań, które powinny być realne w realizacji, chociaż muszą być przyjęte 
z uwzględnieniem dużej dynamiki zmian i nieprzewidywalności ich kierunku 
w długim horyzoncie czasowym. Trendy te IFAC określa i charakteryzuje w spo-
sób przedstawiony w tabeli 146.

46 Ibidem.
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Tabela 1. Trendy rozwojowe w obszarach ważnych dla zawodu księgowego

1 (6) – „tarcie” w gospodarce światowej

Powyższy trend wynika z faktu, że światowe rynki, łańcuchy dostaw i gospodarki, które w ciągu 
kilku dziesięcioleci stały się głęboko zintegrowane, obecnie – nie tylko ze względu na nagły 
i bezprecedensowy kryzys gospodarczy pandemii COVID-19 – wiążą się z ryzykiem niespójności, 
rozdrobnienia przepisów i norm międzynarodowych, co będzie skutkować koniecznością podejmowania 
przez rządy działań zaradczych, mających długotrwały wpływ na finansowanie publiczne 
i opodatkowanie.

Implikacje Szanse

• Globalna niespójność regulacyjna grozi 
osłabieniem handlu transgranicznego 
i światowego wzrostu gospodarczego.

• Zmieniają się zapatrywania na podatki, rośnie 
zapotrzebowanie na większą przejrzystość 
i sprawiedliwość w czasie, gdy kraje konkurują 
w tworzeniu zachęt podatkowych i reagują 
na presję, aby tworzyć uproszczenia.

• Wzrasta kontrola finansów publicznych, 
obawy dotyczące deficytów budżetowych oraz 
apele o dokładne i przejrzyste informacje, 
umożliwiające odpowiedzialne podejmowanie 
decyzji.

• Rośnie ciągle – z powodu globalnej pandemii 
– zapotrzebowanie na silne systemy zarządzania 
finansami publicznymi i na standardy 
rachunkowości dla sektora finansów publicznych.

• Zawodowi księgowi mogą sprostać rosnącym 
wyzwaniom i oczekiwaniom, o ile nadal będą 
przedstawiać swoje zdolności do zaradzenia 
transgranicznym problemom technicznym 
i kulturowym, działając w ten sposób na rzecz 
większej globalnej spójności.

• Walka z oszustwami, korupcją, praniem brudnych 
pieniędzy, uchylaniem się od płacenia podatków 
i innymi nielegalnymi praktykami, a także 
usprawnianie zarządzania pozwoli zawodowym 
księgowym działać na rzecz interesu publicznego 
i dzięki temu wyróżniać się na tle innych 
zawodów.

• Zawodowi księgowi mogą zwiększyć znaczenie 
swojej roli we wspomaganiu transparentności 
rządowej, w odpowiedzialnym raportowaniu oraz 
mogą pomagać rządom w sprawozdawczości, 
finansach, podatkach oraz w zarządzaniu 
ryzykiem.

2 (6) – Znaczenie zaufania

Wpływ COVID-19 na gospodarkę światową zwiększył znaczenie zaufania i pewności pokładanej 
w sprawozdawczości przedsiębiorstw. Jednakże, kilka głośnych afer korporacyjnych w ostatnich latach 
przełożyły się na rzeczywiste i potencjalne problemy dla zawodowych księgowych, w tym na utratę 
zaufania.

Implikacje Szanse

• Utrata zaufania wywołała problemy związane 
z konfliktami interesów, adekwatnością modeli 
biznesowych i atrakcyjnością zawodu.

• Reakcja opinii publicznej i organów 
regulacyjnych na głośne afery korporacyjne 
w wielu jurysdykcjach uzmysłowiła, jak wysoka 
jest stawka wynikająca z utraty zaufania 
publicznego do zawodu.

• Wiele kwestii odnoszących się do sektora 
publicznego i prywatnego, takich jak 
przejrzystość, uczciwość i dobrobyt, zależy od 
wkładu wnoszonego przez pracę zawodowych 
księgowych.

• Koncentrując się na znaczeniu etycznego 
zachowania i postępowania, zarządzania 
i tworzenia wartości, zawodowi księgowi mogą 
podnieść społeczną świadomość w zakresie 
kluczowej roli, jaką odgrywają w gospodarce, 
mogą w ten sposób poprawić swoją reputację 
i wypracować dla siebie fundamentalną pozycję, 
obok innych graczy w ekosystemie biznesowym.

• W czasach wielkiej niepewności ekonomicznej, 
zawodowi księgowi, którzy rzeczowo i dobitnie 
bronią interesu publicznego, mogą wnieść 
wyjątkowo duży wkład na rzecz zaufania 
publicznego. Służąc interesowi publicznemu 
mogą spodziewać się, że ich praca nie 
pozostanie bez echa.
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Implikacje Szanse

• Zaufanie publiczne jest kluczową kwestią dla 
wszystkich podmiotów sektora publicznego 
i prywatnego, od przywódców politycznych 
poczynając po członków zarządów firm. Budując 
zaufanie, zawodowy księgowy może uwydatnić 
swoją pozycję lidera w ekosystemie zarządzania, 
w którym jest pod presją, a w którym 
większość innych podmiotów ma duże trudności 
z budowaniem lub utrzymaniem zaufania.

3 (6) – WIĘKSZA KONCENTRACJA NA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju stanie się kluczowym zadaniem w najbliższej dekadzie w związku 
ze wzrostem liczby ofiar kryzysu klimatycznego i niesprawiedliwego rozwoju.

Implikacje Szanse

• Wielu interesariuszy, w celu obserwacji 
długoterminowej stabilności organizacji, apeluje 
o raportowanie wykraczające poza tradycyjne 
historyczne informacje finansowe, a obejmujące 
np. prognozy, oceny wpływu na środowisko 
i wyniki organizacji. Zgłaszają potrzeby 
w zakresie kontroli wewnętrznej i usług 
atestacyjnych.

• Wzrost liczby ludności i aktywność gospodarcza 
zwiększą nacisk na zwracanie uwagi 
na środowisko naturalne i zaostrzające się 
zmiany klimatyczne.

• Nierównomierny (niesprawiedliwy) rozwój 
wymaga skupienia uwagi na gospodarczym 
znaczeniu inkluzyjności (zapewnienia poczucia 
przynależności i wsparcia) oraz różnorodności 
(akceptowania cech, które czynią ludzi 
wyjątkowymi).

• Działania w zakresie zmian klimatycznych będą 
jeszcze bardziej dominującym priorytetem dla 
rządów i organizacji w miarę ustępowania 
pandemii.

• Zawodowi księgowi, wypełniając swoje zadanie 
w zakresie ochrony interesu publicznego, 
mogą wnieść wartość zarówno do procesów 
podejmowania decyzji, jak i raportowania, o ile 
będą współdziałali w tworzeniu holistycznego, 
aktualnego obrazu dokonań i zrównoważonego 
rozwoju organizacji, tak aby obraz ten 
uwzględniał złożoność nowoczesnego biznesu 
i obejmował wskaźniki finansowe i niefinansowe.

• Zawodowi księgowi mogą zapewnić atestację 
w tych szerszych obszarach sprawozdawczości 
z korzyścią dla wszystkich interesariuszy

4 (6) – PRZYSZŁOŚĆ PRACY I EDUKACJI

Nowe technologie, wraz z ciągle ewoluującymi potrzebami i preferencjami zarówno organizacji, 
jak i pracowników, prowadzą do głębokich zmian w sposobie pracy i rodzaju wykonywanej pracy, 
potrzebnych umiejętnościach oraz w sposobach ich nabywania i rozwijania.

Implikacje Szanse

• Organizacje stają w obliczu zaostrzającej 
się konkurencji o „mobilne” talenty, 
powiększającej się przepaści między dostępnymi 
umiejętnościami a potrzebami pracodawców, 
nasilającego się i jednocześnie niezbędnego 
pędu do zróżnicowanej siły roboczej oraz 
obszarów chronicznego bezrobocia.

• Zmieniają się struktury, techniki, kanały 
dystrybucji oraz koszty edukacji i szkoleń.

• Wśród młodszych kohort pracowniczych 
ewoluują wartości społeczne odnoszące się do 
pracy.

• Zawodowe organizacje księgowe mogą 
odgrywać większą rolę w przyciąganiu 
i rozwijaniu talentów, ponieważ księgowi 
przy wypełnianiu swoich ról potrzebują coraz 
to szerszych umiejętności.

• Zawodowi księgowi mogą zaspokoić rosnące 
potrzeby organizacji w zakresie doradztwa 
biznesowego, wspierając w ten sposób ducha 
przedsiębiorczości i zwiększając tworzenie 
wartości w sektorach mikro, małych, średnich 
i dużych przedsiębiorstw.
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Implikacje Szanse

• Zawodowi księgowi mogą zapewnić odporność, 
zdolność adaptacji, postawę wyrażającą 
ciekawość, strategiczne i innowacyjne myślenie, 
ale jednocześnie sceptyczne nastawienie, 
rozwinięte umiejętności komunikowania się 
i krytycznego myślenia, zawodowy osąd oraz 
silny kręgosłup etyczny.

• Zawód księgowego może skutecznie przyciągać 
i zatrzymywać odpowiednie talenty dzięki 
fundamentalnemu przemyśleniu i ewolucji 
wymagań w zakresie niezbędnego kształcenia 
oraz ustawicznego uczenia się przez całe życie, 
zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju technologii. 
Specyfika zawodu jest taka, że może oferować 
cyfrowe środowisko pracy zarówno dla obecnych 
zawodowych księgowych, jak i talentów 
następnego pokolenia.

5 (6) – WSZECHOBECNA TECHNOLOGIA

Technologia ma dziś wpływ na każdy aspekt naszego życia osobistego i zawodowego. Chociaż postęp 
i potencjał reprezentowany przez technologię są ogromne, wymaga to również od nas radzenia sobie ze 
znacznymi zakłóceniami i zmianami.

Implikacje Szanse

• Rewolucyjne zmiany technologiczne napędzają 
nowe modele biznesowe i oferty usług 
cyfrowych.

• Ryzyko i korzyści związane z technologią będą 
leżeć u podstaw każdej firmy, niezależnie od jej 
wielkości, wymagając nowego sposobu myślenia, 
umiejętności i podejścia do zarządzania.

• Zawodowi księgowi mogą wykorzystywać 
technologię i nadal dostarczać innowacyjne 
i godne zaufania porady oraz cieszący się 
zaufaniem osąd, co podnosi wartość, jaką 
oferują oni dla interesariuszy. W ten sposób 
może także następować uatrakcyjnienie pracy 
w zawodzie.

• Raportowanie w czasie rzeczywistym danych 
dotyczących wyników osiąganych przez 
firmy, w tym zarówno informacji w postaci 
tradycyjnych danych finansowych, jak 
i niefinansowych, daje zawodowym księgowym 
możliwość zapewnienia większej wartości 
interesariuszom ich pracy.

• Zawodowi księgowi mogą zdobywać i doskonalić 
swoje kompetencje w zakresie zarządzania 
ryzykiem, planowania scenariuszowego, 
sztucznej inteligencji, blockchain, 
cyberbezpieczeństwa i analizy danych, aby 
wzmacniać ich wkład we wszystkie aspekty 
podejmowania decyzji organizacyjnych, od 
formułowania strategii po definiowanie nowych 
modeli biznesowych i ofert usług.

cd. tabeli 1
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6 (6) – WIĘKSZA KONCENTRACJA NA AUDYCIE I ATESTACJI

Wzrasta kontrola i nadzór regulacyjny w zakresie roli zawodowych księgowych, jakości badania 
i pracy audytora. Konsultacje przeprowadzone przez BEIS47 w 2021 r. w Wielkiej Brytanii pod hasłem 
przywrócenia zaufania do audytu i ładu korporacyjnego (Restoring trust in Audit and Corporate 
Governance) oraz zapowiedziane przyszłe przepisy dotyczące reformy audytu w Unii Europejskiej, 
a także w wielu innych jurysdykcjach, wskazują, że ten globalny trend zacznie narastać od 2022 r. 
Odnotowuje się również tendencje do rozszerzenia zakresu audytu i usług atestacyjnych o większym 
przekazie informacyjnym.

Implikacje Szanse

• Znaczną uwagę opinii publicznej przyciąga 
poprawa jakości audytu oraz utrzymująca się 
luka oczekiwań dotyczących roli audytu i potrzeb 
nowych usług atestacyjnych.

• Istotne w publicznych dyskusjach staje się 
pytania o rolę audytora w sytuacji bankructwach 
firm. Wobec tego i ze względu na utratę miejsc 
pracy i wartości dla akcjonariuszy w warunkach 
globalnego spowolnienia gospodarczego, należy 
oczekiwać zintensyfikowania kontroli badań 
wykonywanych przez audytorów.

• Zawodowi księgowi mogą nadal dążyć 
do utrzymania wysokiej jakości badań, 
współpracować z organami regulacyjnymi 
i innymi dostawcami usług atestacyjnych, takimi 
jak audytorzy wewnętrzni, wyrażać potrzebę 
stałej wysokiej jakości badania, nagłaśniać 
korzyści płynące z wielodyscyplinarnego modelu 
firmy, promując istniejące i rozwijając nowe 
usługi atestacyjne.

• Organy ustalające standardy muszą 
odpowiedzieć na oczekiwanie praktyki w zakresie 
wprowadzenia mniej skomplikowanych 
standardów audytu zewnętrznego dla mniej 
złożonych podmiotów.

Źródło: opracowanie na podstawie: IFAC strategic plan: 2022 and beyond…, op.cit.

Mając świadomość powyższych trendów i wynikających z nich konsekwencji 
i szans dla zawodowych księgowych, IFAC określa trzy cele strategiczne dla swo-
ich działań na rok 2022 i następne:
1) wypowiadanie się i angażowanie w imieniu zawodowych księgowych, w skali 

globalnej,
2) prowadzenie i rozwijanie zawodu przygotowanego na przyszłość,
3) opracowywanie, przyjmowanie, wdrażanie i promowanie międzynarodowych 

standardów o wysokiej jakości.
Dla każdego z celów strategicznych określono działania, które odnoszą się do 

trendów, implikacji i wykorzystania szans przedstawionych w tabeli 1.
W zakresie realizacji pierwszego celu strategicznego IFAC przewiduje dzia-

łania obejmujące:
1) współpracę z globalnymi instytucjami, takimi jak G20, B20, OECD, Bank Świa-

towy i ONZ w celu wzmocnienia inicjatyw promujących globalną stabilność 
gospodarczą i zrównoważony rozwój,

47 Department for Business, Energy & Industrial Strategy, to agencja rządowa, założona w 14 lipca 
2016 r. przez Theresę May, https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-en-
ergy-and-industrial-strategy (luty 2022).
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2) wsparcie zawodowych organizacji księgowych poprzez podnoszenie świado-
mości roli i wkładu zawodu w interes publiczny,

3) wzmacnianie uznania wszystkich zawodowych księgowych za wartościowych 
i niezbędnych partnerów i doradców biznesowych.
W odniesieniu do celu drugiego przewiduje się:

1) wspieranie zawodowych organizacji księgowych w rozwijaniu i promowaniu 
atrakcyjnego, zróżnicowanego zawodu z umiejętnościami i kompetencjami, 
które zaspokoją obecne i przyszłe potrzeby organizacji sektora prywatnego 
i publicznego oraz wniosą wkład w społeczeństwo,

2) wzmacnianie budowania zdolności zawodowych organizacji księgowych na ryn-
kach wschodzących poprzez Program Zgodności IFAC i inne celowe działania,

3) promowanie przemyślanego przywództwa i wiedzy na tematy związane z przy-
szłością wszystkich segmentów zawodu.
Z kolei z celem trzecim wiążą się:

1) promowanie międzynarodowych standardów, zapewniających perspektywę 
globalnego zawodu oraz ułatwianie spójnego wdrażania standardów poprzez 
dzielenie się najlepszymi praktykami,

2) wspieranie niezależnych rad tworzących standardy w służbie interesu 
publicznego,

3) skuteczne wdrażanie zaleceń Grupy Monitorującej,
4) wypowiadanie się w kluczowych kwestiach, takich jak sprawozdawczość i ate-

stacja zrównoważonej gospodarki i rozwoju, zarządzanie finansami publicz-
nymi, wysoka jakość badania oraz zwalczanie przestępczości finansowej.
Realizację powyższych działań IFAC opiera na wykorzystaniu wyjątkowej 

w świecie pozycji, a także na możliwościach organizacji członkowskich oraz innych 
interesariuszy (w tym organizacji tworzących standardy, organów nadzoru, part-
nerów sieciowych IFAC48). Dostrzega jednak pewne ryzyko (np. utraty zdolności 
do bycia proaktywną organizacją i uznanym światowym reprezentantem zawodo-
wych księgowych, czy też utraty zdolności intelektualnych poprzez niemożność 
przyciągnięcia i zatrzymania w IFAC zróżnicowanych i wysoko wykwalifikowa-
nych pracowników i wolontariuszy). Zarządzając ryzykiem, IFAC podejmuje stale 
inicjatywy, takie jak np.: inwestowanie w ulepszenia technologii i komunikacji, 
aby poprawić efektywność współpracy, ograniczyć podróże, lepiej wspierać rady 
ustalające standardy i oszczędzać zasoby ludzkie na potrzeby pracy, której nie da 
się zautomatyzować, czy też doskonalenie procesów i raportowania, w tym zarzą-
dzania i związanych z tym struktur organizacyjnych.

48 IFAC strategic plan: 2022 and beyond…, op.cit.
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Ponadto w strategii na rok 2022 i kolejne zapewnia się, że osiągnięcie przez 
IFAC celów strategicznych będzie mierzone za pomocą kluczowych wskaźników 
dokonań (Key Performance Indicators – KPIs), uzgadnianych corocznie i rapor-
towanych Zarządowi IFAC przez kierownictwo co kwartał. Razem z planem stra-
tegicznym, coroczne przeglądy mają służyć zachowaniu odpowiedzialności IFAC 
przed organizacjami członkowskimi i innymi kluczowymi interesariuszami.

3.  Przyszłość w obszarze rachunkowości – drivery zmian 
w czterech płaszczyznach

Strategia IFAC jest odpowiedzią na zmiany obserwowane w praktyce rachun-
kowości i w globalnej polityce rachunkowości i koncentruje uwagę na znaczeniu 
dla rachunkowości: zmian w gospodarce światowej, zaufania, imperatywu zrów-
noważonego rozwoju, pracy i edukacji, technologii, potrzeby audytu i atestacji. Na 
forach praktyków, zawodowo zaangażowanych w rachunkowości, przedstawia się 
określane różnie (a mimo to zbieżnie z IFAC) prognozy co do tego, jakie obszary 
zagadnień lub problemów będą w najbliższym czasie wokół siebie koncentrować 
wysiłek środowiska związanego z rachunkowością.

Przewidywania poczynione w tym zakresie na 2022 rok obejmują kwestie 
związane z:
1) kryptowalutami, które w 2021 roku na tyle umocniły swoją pozycję jako real-

nej alternatywy dla pieniądza fiducjarnego, że pojawiła się nisza rynkowa dla 
księgowych, którzy mogą ją wykorzystać, aby stać się ekspertami we wspiera-
niu tych klientów, którzy w zjawisku kryptowalut zamierzają uczestniczyć lub 
starają się zrozumieć przyszłe konsekwencje tego trendu49;

2) technologią blockchain, która jest bezpieczna i zmniejszając koszty prowadze-
nia i uzgadniania ksiąg rachunkowych oraz ułatwiając śledzenie zasobów cyfro-
wych, zwiększa wydajność systemów obsługujących rachunkowość, i – głównie 
z tego powodu – postrzegana jest jako atrybut rachunkowości wymagający 
nowych kompetencji już w nieodległej przyszłości50;

3) implementowaniem sztucznej inteligencji, która może sprawić, że do 2025 roku 
50% złożonych i technicznych działań ma zostać zautomatyzowanych, co 

49 We wrześniu 2021 r. Salwador stał się pierwszym krajem, w którym bitcoin stał się prawnym środ-
kiem płatniczym. Coraz szersze akceptowanie tej cyfrowej waluty może sprawić wzrost zapotrzebowania 
na profesjonalne usługi doradcze, kryptograficzne. Accounting Industry Trends for 2022, December 13, 
2021, https://www.inaa.org/accounting-industry-trends-for-2022/ (luty, 2022).

50 Accounting Industry Trends for 2022…, op.cit.



Anna Karmańska 192

umożliwi firmom i księgowym współpracę z większą liczbą klientów jedno-
cześnie, automatyzując ich procesy51;

4) potrzebą intensywnego rozwijania umiejętności miękkich, na przykład: roz-
wiązywania problemów, komunikacji i umiejętności interpersonalnych52;

5) koniecznością zwrócenia uwagi na zadowolenie pracowników służb finanso-
wo-księgowych, co jest konsekwencją tzw. „wielkiej rezygnacji” 53 (rewizji prio-
rytetów i tego co naprawdę w życiu jest ważne), która stała się powszechnym 
zjawiskiem, konsekwencją wypalenia zawodowego wynikającego z ogrom-
nej presji przystosowania się i kontynuowania pracy w warunkach pandemii, 
nawet kosztem odpoczynku;

6) tzw. zwinnością rachunkowości, która oznacza zdolność adaptacji i reagowania 
na nagłe trendy, co wymaga takich umiejętności jak: staranne zarządzanie cza-
sem i wyznaczanie celów, planowanie okresowych sprintów (spiętrzeń zadań), 
refleksji nad sukcesem każdego sprintu, ciągłego doskonalenia, wykorzysty-
wania nowych technologii54, ale oznacza także elastyczność pracy i nauki, bez 
konieczności przebywania w jednym miejscu przez określony czas55;

7) zrównoważonego rozwoju, który odnosi się do rachunkowości jako obszaru 
codziennych działań, w których mogą być zastosowane praktyki przyjazne 
środowisku, takie jak minimalizacja odpadów papierowych i zużycia energii56.
Zauważa się jednocześnie, że zwroty akcji ostatnich dwóch lat (2020-2021) 

przyniosły dla księgowych nie tylko wyzwania, ale także nowe możliwości. Pod-
kreśla się, że w 2022 r. i kolejnych latach, specjaliści ds. rachunkowości powinni 
mieć na uwadze pojawiający się potencjał zawodowy, który wynika ze splotu oko-
liczności rzutujących na obszar rachunkowości, a zaistniały przede wszystkim 
z przesłanek leżących u podstaw zrównoważonego rozwoju i polityki globalnej 
prowadzonej w tym zakresie.

Poniżej nakreśla się te płaszczyzny zmian i możliwości ważnych dla rachun-
kowości, które w najbliższej przyszłości zrealizują się z dużym prawdopodobień-
stwem, i w których powyższe drivery coraz intensywniej już dziś zaznaczają swoją 
obecność.

51 Top accounting trends to look forward to in 2022, 6 January 2022, https://kaplan.co.uk/insights/
article-detail/insights/2022/01/06/top-accounting-trends-to-look-forward-to-in-2022 (luty, 2022).

52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Accounting Industry Trends for 2022…, op.cit.
55 Top accounting trends to look forward to in 2022…, op.cit.
56 Accounting Industry Trends for 2022…, op.cit.
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3.1.  W kierunku przyszłości w skali globalnej – stworzenie jednolitego 
standardu raportowania ESG

Pierwszy obszar zmian i możliwości ważnych dla rachunkowości wiąże się 
z faktem ogłoszenia w dniu 3 listopada 2021 r. powołania przez Fundację Mię-
dzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Financial Reporting 
Standards – IFRS Foundation) Międzynarodowej Rady ds. Standaryzacji w obsza-
rze Zrównoważonego Rozwoju (International Sustainability Standards Board 
– ISSB)57, co miało miejsce w Glasgow, w trakcie konferencji klimatycznej ONZ, 
Conference of the Parties – COP2658.

Intencją ISSB jest stworzenie takiej kompleksowej, o zasięgu światowym, bazy 
standardów w zakresie prezentowania informacji związanych ze zrównoważonym 
rozwojem, która zapewni inwestorom i innym uczestnikom rynku kapitałowego 
otrzymywanie zestawów informacji pomocnych w podejmowaniu świadomych 
decyzji59. Ta globalna inicjatywa uzmysławia, że raportowanie, które leży w gestii 
księgowych może pomóc w walce ze zmianami klimatu60.

ISSB funkcjonuje równolegle do IASB i opracowuje jednolite globalnie podej-
ście do raportowania parametrów z trzech obszarów ESG: E – Środowisko (environ-
mental), S – Społeczne (social) i G – Ład korporacyjny (corporate governance), 
które równolegle do czynników finansowych stanowią podstawę oceny przedsię-
biorstw i inwestycji ze strony inwestorów, kredytodawców, zarządzających akty-
wami, agencji ratingowych, a także innych grup.

Deklaracja opracowania przez ISSB globalnie jednolitego podejścia do rapor-
towania czynników ESG, złożona przez Erkki Liikanena, szefa IFRS Foundation, 
oceniana jest jako efekt COP2661, z którym można wiązać nadzieję na uporząd-
kowanie różnorodności podejść powszechnie występujących w świecie 

57 About the International Sustainability Standards Board, https://www.ifrs.org/groups/internation-
al-sustainability-standards-board/ (luty, 2022).

58 COP26 (ang. conference of the parties) oznacza „konferencję stron” konwencji ONZ w sprawie 
zmian klimatu, która miała miejsce między 31 października a 13 listopada 2021 r. w Glasgow. Na spotkaniu 
strony dokonały przeglądu swoich zobowiązań w ramach realizacji celu, jakim jest utrzymanie wzrostu 
średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysło-
wej oraz kontynuowanie działań na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C.

59 About the International Sustainability Standards Board, https://www.ifrs.org/groups/internation-
al-sustainability-standards-board/ (luty, 2022).

60 W jaki sposób raportowanie może pomóc w walce ze zmianami klimatu? https://www2.deloitte.
com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/w-jaki-sposob-raportowanie-moze-po-
moc-w-walce-ze-zmianami-klimatu.html (luty, 2022).

61 Ibidem.
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i niesprzyjających porównywalności62. W ślad za tą deklaracją idzie ogłoszony 
3 listopada 2021 r. zamiar przyłączenia przez IFRS Foundation (do czerwca 2022 r.)63 
najbardziej znanych ośrodków tworzenia metodyk i wytycznych dotyczących 
raportowania ESG: Climate Dislosure Standards Board – CDSB, która jest inicja-
tywą Carbon Disclosure Project – CDP64 oraz Value Reporting Foundation – VRF65.

Perspektywa wypracowania jednolitego standardu raportowania ESG staje się 
realna i zapowiada się obiecująco, również dlatego, że ISSB może bazować na efek-
tach dotychczasowej współpracy IFRS Foundation z takimi instytucjami, jak the 
Global Reporting Initiative – GRI66 oraz the Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures – TCFD67. Efekty tej współpracy znalazły wyraz w bezcennym, wspól-
nym, ustalaniu (w 2021 r.68), w jaki sposób kluczowe metodyki stosowane przez 

62 W tym miejscu autorka wyraża duże zadowolenie, że w globalnej polityce rachunkowości zna-
leziono wolę współpracy w kierunku wypracowania jednego modelu raportowania niefinansowego, 
w miejsce wielu różnorodnych. Kwestię złożoności, wielości wytycznych, kosztów z tym związanych, 
nieporównywalności i generalnie potrzebę uporządkowania bałaganu w zakresie raportowania niefi-
nansowego podnosiła już w roku 2016 (Corporate Performance Reporting within Sustainability Concepts 
(współautor: I. Hejduk), w: Proceedings of The Twenty-Eighth Asian-Pacific Conference on International 
Accounting Issues, Maui, Hawaii, USA 2016), a następnie w 2019 (Corporate Performance Reporting within 
Sustainability Concepts: Hybrid Performance (współautor: I. Hejduk), w: A. Jabłoński (red.), Hybridiza-
tion in Network Management, Series: Business Issues, Competition and Entrepreneurship, Nova Science 
Publishers, January 2019).

63 IFRS Foundation announces International Sustainability Standards Board, consolidation with CDSB 
and VRF, and publication of prototype disclosure requirements, https://www.ifrs.org/news-and-events/
news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issb-consolidation-with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/ 
(luty, 2022).

64 Carbon Disclosure Project – CDP jest organizacją charytatywną typu non-profit, która zarządza 
globalnym systemem ujawniania informacji dla inwestorów, firm, miast, stanów i regionów w celu zarzą-
dzania ich wpływem na środowisko. Gospodarka światowa postrzega CDP jako złoty standard raportowa-
nia środowiskowego z najbogatszym i najbardziej wszechstronnym zbiorem danych dotyczących działań 
korporacyjnych i miejskich, https://www.cdp.net/en/info/about-us (luty, 2022).

65 Value Reporting Foundation – VRF to globalna organizacja non-profit, która oferuje kompleksowy 
zestaw zasobów zaprojektowanych, aby pomóc firmom i inwestorom w rozwijaniu wspólnego rozumienia 
wartości przedsiębiorstwa – w jaki sposób jest ona tworzona, zachowywana i tracona. Value Reporting 
Foundation jest wynikiem połączenia sił: Międzynarodowej Rady Sprawozdawczości Zintegrowanej (the 
International Integrated Reporting Council – IIRC) i Rady Standardów Rachunkowości Zrównoważonego 
Rozwoju (the Sustainability Accounting Standards Board – SASB), https://www.valuereportingfounda-
tion.org/about/ (luty, 2022).

66 GRI jest niezależną organizacją międzynarodową, która od 1997 roku jest pionierem w raportowa-
niu zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania kwe-
stii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu dla firm, https://www.globalreporting.org/ 
(luty, 2022).

67 The Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) to grupa zadaniowa ds. ujawnia-
nia informacji finansowych związanych z klimatem powołana przez Radę Stabilności Finansowej (the 
Financial Stability Board) w celu poprawy i zwiększenia sprawozdawczości w zakresie informacji finan-
sowych związanych z klimatem, https://www.fsb-tcfd.org/ (luty, 2022).

68 Podstawy dla stworzenia spójnego, kompleksowego systemu sprawozdawczości z zakresu zrów-
noważonego rozwoju zostały wypracowane w 2021 r. przez wiodące organizacje zajmujące się raporto-
waniem zrównoważonego rozwoju (Climate Disclosure Standards Board – CDSB – inicjatywa Carbon 
Disclosure Project – CDP, Global Reporting Initiative – GRI, International Integrated Reporting Council 
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liderów ESG łączą się ze sobą. Dla pełnego obrazu warto dodać tu, za Deloitte, że 
oprócz przedstawicieli świata raportowania finansowego i pozafinansowego, do 
współpracy w tym zakresie zaangażowała się również Międzynarodowa Organi-
zacja Komisji Papierów Wartościowych (International Organization of Securities 
Commissions – IOSCO), która w implementowaniu wypracowanych standardów 
(w świecie i w UE) może odegrać ważną rolę69. Tym bardziej, że w tym samym 
kierunku idą działania ustawodawcze w UE, o czym w kolejnej sekcji rozdziału70.

Dla księgowych (szerzej rachunkowości) powstanie ISSB jest konsekwen-
cją dyskusji wokół zmian klimatycznych, która – jak się okazało – ma szczególne 
znaczenie w dalszej perspektywie rozwojowej w tym obszarze. Utworzenie ISSB 
należy bowiem postrzegać jako wyraz uznania przez światowych twórców standar-
dów, że zmiany klimatyczne stanowią poważne wyzwanie dla sprawozdawczości 
przedsiębiorstw, w której kluczową rolę odgrywa rachunkowość, a która obecnie 
powinna zmierzyć się z weryfikacją, historycznie już stosowanych, założeń doty-
czących czynników warunkujących wartość i wpływających na wyniki finansowe, 
sytuację finansową i perspektywy finansowe różnych podmiotów71.

3.2.  W kierunku przyszłości w skali europejskiej – skutki obecnego 
działania Komisji Europejskiej

Nie bez znaczenia dla tego, co już dotyczy księgowych w UE (lub może doty-
czyć w najbliższej przyszłości), są działania Komisji Europejskiej. Dyrektywy UE 
są obowiązujące, a ich zmiany zwykle niosą ze sobą nowe wyzwania. Z tego powodu 
warto tu zauważyć, że 21 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska (KE) przyjęła 
wniosek dotyczący kolejnej dyrektywy, dyrektywy w sprawie sprawozdawczości 

– IIRC oraz Sustainability Accounting Standards Board – SASB). Patrz: Dlaczego ESG? Dlaczego teraz? 
Kluczowy element odpornej strategii, „Sustainability Insights” 2020, no. 4, https://www2.deloitte.com/
pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/sustainability-insights/dlaczego-esg.html 
(luty, 2022).

69 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finanso-
wych (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) nakłada obowiązek ujawniania informacji ESG 
na zarządzających aktywami i innych rynkach finansowych.
Patrz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32019R2088 (luty, 2022). SFDR 
została wprowadzona przez Komisję Europejską wraz z rozporządzeniem w sprawie taksonomii, stano-
wiąc część pakietu środków legislacyjnych wynikających z planu działań Komisji Europejskiej w sprawie 
zrównoważonych finansów (European Commission’s Action Plan on Sustainable Finance).
Patrz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097 (luty, 2022).

70 SFDR: A Short Explainer of the New Regulation, https://www.fairr.org/article/sfdr-a-short-explain-
er-of-the-new-regulation/ (luty, 2022).

71 M. Breen, 2022 trends for finance and accounting, 17 Jan 2022, https://www.intheblack.com/arti-
cles/2022/01/17/2022-trends-for-finance-and-accounting (luty, 2022).
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przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability 
Reporting Directive – CSRD)72. Dyrektywa ta zwiększy istotnie dotychczasowe 
wymagania określające zasady ujawniania informacji niefinansowych oraz infor-
macji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki, które są zawarte 
w obowiązującej obecnie unijnej Dyrektywie 2014/95/UE w sprawie sprawozdaw-
czości niefinansowej (Non-Financial Reporting Directive – NFRD)73.

Dyrektywa CSRD będzie wprowadzana w życie stopniowo, zacznie obowiązy-
wać od 2024 r. za 2023 r.74 Już dziś jednak należy mieć na uwadze to, że rozszerza 
ona zakres obowiązywania nowych wymagań na wszystkie duże spółki i wszyst-
kie spółki notowane na rynkach regulowanych, wymaga atestacji raportowanych 
informacji, wprowadza bardziej szczegółowe wymogi raportowania oraz obowią-
zek raportowania zgodnie z obowiązkowymi unijnymi standardami raportowania 
zrównoważonego rozwoju, wymaga od firm cyfrowego „otagowania” zgłaszanych 
informacji (według Taksonomii UE75), tak aby można je było odczytać maszynowo 
i wprowadzić do europejskiego jednolitego punktu dostępu Europejskiego Poje-
dynczego Punktu Dostępu (European Single Access Point – ESAP76) przewidzia-
nego w planie działania UE77.

Zmiana w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorstw może przynieść księ-
gowym konieczność, ale także szereg szans na poszerzanie kompetencji i nowe 
obszary specjalizowania się, w tym przede wszystkim w raportowaniu niefinan-
sowym ESG. W tym obszarze bowiem, biznes będzie coraz silniej zgłaszał zapo-

72 Proposal for a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), https://ec.europa.eu/info/
business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainabil-
ity-reporting_en#review (luty, 2022).

73 Dyrektywa 2014/95/UE zmieniła dyrektywę o rachunkowości 2013/34/UE. Corporate sustainabil-
ity reporting, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/com-
pany-reporting/corporate-sustainability-reporting_en (luty, 2022).

74 Unijna dyrektywa o sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 
(CSRD). Nadchodzi nowa jakość raportów na temat zrównoważonego rozwoju, https://www2.deloitte.
com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/unijna-dyrektywa-o-sprawozdawczo-
sci-dotyczacej-zrownowazonego-rozwoju-przedsiebiorstw-CSRD.html (luty, 2022).

75 Czym jest Taksonomia? O nowym prawie UE dotyczącym klasyfikowania działalności gospodar-
czej jako zrównoważonej środowiskowo, https://www.parp.gov.pl/component/content/article/75026: 
czym-jest-taksonomia-o-nowym-prawie-ue-dotyczacym-klasyfikowania-dzialalnosci-gospodarczej-ja-
ko-zrownowazonej-srodowiskowo (luty, 2022).

76 European Single Access Point (ESAP), https://www.eesc.europa.eu/pl/our-work/opinions-infor-
mation-reports/opinions/european-single-access-point-esap (luty, 2022).

77 Ustanowienie europejskiego jednolitego punktu dostępu (ESAP) do 2024 r. jest sztandarowym 
zamierzeniem w planie działania na rzecz rynków kapitałowych, przyjętym przez Komisję Europejską 
we wrześniu 2020 r. ESAP zapewni ogólnounijny dostęp do informacji publikowanych przez podmioty, 
które mają znaczenie dla rynków kapitałowych, usług finansowych i zrównoważonego finansowania. 
Proposal for a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), https://ec.europa.eu/info/busi-
ness-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-re-
porting_en#review (luty, 2022).
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trzebowanie. Wskazują na to badania, z których wynika, że ponad trzy czwarte 
globalnych liderów (80%) raportowanie integrujące kwestie pozafinansowe i finan-
sowe postrzega jako instrument przyczyniający się do osiągnięcia sukcesu bizneso-
wego organizacji, a dla 79% przekłada się na udoskonalenie procesów decyzyjnych. 
Ponadto raportowanie pozafinansowe, klimatyczne i zintegrowane pozwala osią-
gnąć wiele dodatkowych korzyści, w tym m.in. takich jak: wzmocnienie zaufania 
i notowań w ratingach ESG, czy też pozyskania finansowania78.

3.3.  W kierunku przyszłości w skali mikroekonomicznej 
– wykorzystanie sztucznej inteligencji

Kolejny obszar wyzwań i możliwości dla księgowych w najbliższej przyszłości 
otwiera się dzięki rozwojowi technologii sztucznej inteligencji (Artificial Intelli-
gence – AI), która wbrew obawom o zawłaszczaniu rachunkowości przez maszyny, 
może zapewnić księgowym ogromne możliwości. Alan FitzGerald, założyciel Prac-
tice Connections Advisory, firmy zajmującej się doradztwem w zakresie techno-
logii księgowych kwestię tę postrzega następująco: „Sztuczna inteligencja była 
wcześniej domeną większych firm ze względu na koszty i potrzebne zasoby, ale 
teraz została zdemokratyzowana, a koszty są znikome w porównaniu nawet kilka 
lat temu. (…) Wykorzystanie sztucznej inteligencji otwiera możliwości obsługi 
znacznie szerszej. Możliwość łatwego dostępu do danych pomaga księgowym 
w budowaniu i opowiadaniu klientom lepszej historii o ich działalności, skracając 
czas potrzebny wcześniej na zbieranie i analizowanie takich danych. (…) Wielu 
dostawców sztucznej inteligencji umożliwia teraz szczegółową analizę ksiąg głów-
nych klientów pod kątem błędnych transakcji lub może przeglądać tysiące faktur 
w celu znalezienia potencjalnych anomalii, przetwarzać miliony linii transak-
cji w ramach procesu audytu i nie tylko”79. Otwiera to księgowym możliwości ofe-
rowania nowych usług doradztwa biznesowego, takich jak ciągły audyt. Umożliwia 
także rozwój e-fakturowania (już w 2022 r.), znaczne oszczędności kosztów z tym 
związanych80, ograniczenie ręcznego wprowadzania danych, większą dokładność, 
krótsze terminy płatności, mniejsze ryzyko oszustw. Wzrośnie więc zapotrzebo-
wanie na takie funkcje, jak kontrola finansowa, prognozowanie, prace analityczne 
związane z wycenami.

78 W jaki sposób raportowanie może pomóc w walce ze zmianami klimatu? op.cit.
79 M. Breen, 2022 trends for finance and accounting…, op.cit.
80 Australian Taxation Office – ATO oszacował, że stosując systemy e-fakturowania, w ciągu 

10 lat można zaoszczędzić do 28 mld USD. Ibidem.
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Technologia sztucznej inteligencji nie jest zarezerwowana dla odległej przyszło-
ści. Już dziś 24% wdrażanych na małą skalę nowych technologii jest związanych 
ze sztuczną inteligencją lub uczeniem maszynowym. Pięć procent tych projek-
tów jest realizowanych na dużą skalę. W 2020 r. 20% księgowych stwierdziło, że 
inwestuje i wdraża technologię AI. Kolejne 20% informowało, że planuje wdrożyć 
technologię AI w ciągu najbliższych 12 miesięcy81.

Zastosowanie zaawansowanych technologii zmieniło również rodzaj usług, 
jakie księgowi świadczą dla klientów. Z przeprowadzonych w 2020 r. przez firmę 
Deloitte badań wynika kilka ciekawych obserwacji charakteryzujących poten-
cjalną przyszłość księgowych w biznesie i obszary kompetencyjne wymagające 
doskonalenia82. Na przykład 53,4% specjalistów ds. finansów i księgowości stwier-
dziło, że rodzaj pracy zmienił się z przetwarzania transakcyjnego na przetwarza-
nie bardziej analityczne. Wraz z przejściem od przetwarzania transakcyjnego do 
analitycznego, księgowi będą musieli również zaktualizować swoje umiejętności. 
Na pytanie, jakie ważne podstawowe umiejętności i zdolności powinni poprawić 
członkowie ich zespołu, 61,7% specjalistów ds. finansów i księgowości wskazało 
na umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Silne umie-
jętności technologiczne znalazły się na drugim miejscu (40,4%). W dalszej kolej-
ności: budowanie relacji międzyludzkich i umiejętności komunikacyjne (28,4%), 
analityka danych (27,3%), następnie rozumienie biznesu/branży (23,2%) oraz 
przywództwo (18,9%).

Syntetycznie można określić, że profesjonalny księgowy przygotowany na dzia-
łania w nieodległej przyszłości powinien cechować się zdolnościami analitycznymi, 
wyrażającymi się w umiejętności gromadzenia danych i dostarczania informacji 
o wartości dodanej, umiejętnością adaptacyjną, tj. nieszablonowym myśleniem 
i stosowaniem nowych technologii w celu uzyskania pożądanych wyników, zwin-
nością, którą wyraża innowacyjność i elastyczność w byciu dobrym partnerem 
biznesowym, oraz postawą ukierunkowaną na – oparte na analizach trendów 
– antycypowanie potrzeb biznesowych83.

Transformacja cyfrowa powoduje więc zapotrzebowanie na osoby o wysokich 
i różnorodnych kompetencjach. To sprawia, że można spodziewać się wzrostu ocze-
kiwań płacowych 20%84, przy równoczesnym dążeniu do utrzymania równowagi 

81 10 Accounting Software Trends for 2022/2023: New Forecasts & What Lies Beyond, https://financ-
esonline.com/accounting-software-trends/ (luty, 2022).

82 From Mirage to Reality: Bringing Finance into Focus in a Digital World, Deloitte, 2020, s. 10–11, 
https://www.imanet.org/insights-and-trends/the-future-of-management-accounting/from-mirage-to-re-
ality-bringing-finance-into-focus-in-a-digital-world?ssopc=1 (luty, 2022).

83 Ibidem.
84 M. Breen, 2022 trends for finance and accounting…, op.cit.
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między życiem zawodowym i prywatnym. Dla osób, które prowadzą działalność 
polegającą na usługowej obsłudze innych przedsiębiorstw w obszarze rachunko-
wości lub też dla firm, które tworzą własne służby finansowo-księgowe oznacza 
to konieczność bycia inicjatywnym, aby pozyskać do pracy ludzi o wysokich kom-
petencjach, odpowiednich do wyzwań stawianych przez nową przyszłość. Jedno-
cześnie uważa się, że najtrudniej będzie znaleźć osoby o następujących zestawach 
kompetencji: połączenia silnych kompetencji w obszarze rachunkowości z kom-
petencjami technologicznymi (według 43,9% respondentów), analiza i modelo-
wanie danych (35,8%), wysokie umiejętności w zakresie projektowania procesów 
i doradztwa (33,8%), oraz komunikowanie zapotrzebowania na dane, opowiadanie 
historii i prezentacja (30,9%)85. Powyższe kompetencje już dziś wymagają uwagi, 
przewiduje się bowiem, że w przyszłości istnieje 98% szans na zautomatyzowanie 
prac księgowych i audytorów86.

3.4.  W kierunku przyszłości w skali mikroekonomicznej 
– skutki pandemii COVID-19

Inny obszar wyzwań i możliwości pojawia się za sprawą pandemii, która przy-
czyniła się nie tylko do przyspieszenia transformacji cyfrowej, w tym rozwoju sztucz-
nej inteligencji. (Dane pokazują 11% wzrost wykorzystania sztucznej inteligencji 
i technologii uczenia maszynowego między fazą przed COVID-2020 a początkiem 
pandemii w tym samym roku87.) Spowodowała także, że oczekiwania klientów 
obsługiwanych przez księgowych wykraczają już poza tradycyjne usługi i obejmują 
ofertę znacznie bardziej zróżnicowaną, niż dotychczas. Klienci nie szukają tylko 
podstawowych porad księgowych lub usług księgowych. Poszukują wskazówek, 
jak przestrzegać przepisów dotyczących jakichś sytuacji wyjątkowych, jak wyko-
rzystywać pomoc rządową oraz obliczać wartość różnych uprawnień i dopłat. Na 
tym tle godne odnotowania jest spostrzeżenie, że pandemia spowodowała wzrost 
opinii o księgowych jako zaufanych doradcach88. Następuje więc zmiana ról zawo-
dowych, która powinna złagodzić obawy, że księgowi stracą pracę i powinni pod-
jąć kroki, aby uchronić się przed automatyzacją pracy.

Ponadto chociaż pandemia spowolniła świat w wielu aspektach, to nie spo-
wolniła cyberataków i zjawiska naruszeń danych związanych z finansami, płacami 

85 From Mirage to Reality…, op.cit., s. 15.
86 11 Accounting Trends for 2022: New Forecasts & What Lies Beyond? https://financesonline.com/

accounting-trends/ (luty, 2022).
87 Ibidem.
88 Ibidem.
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i podatkami, co silnie zwraca uwagę na kompetencje księgowych odnoszące się 
do bezpieczeństwa cyfrowego danych przetwarzanych w rachunkowości. Nie-
uprawniony dostęp i korzystanie z takich danych narażają reputację księgowych 
i może prowadzić do procesów sądowych. Rodzaje cyberataków, które nasiliły się 
w wyniku pandemii, to spear phishing (83%) (atak spersonalizowany), złośliwe 
oprogramowanie (62%) i ataki typu „odmowa usługi” (21%)89. W związku z tymi 
niecnymi procederami, wyzwaniem dla dzisiejszych księgowych i firm księgowych 
jest bycie skutecznym w bezpiecznym gromadzeniu, przetwarzaniu i przechowy-
waniu danych. W tym celu powinni przestrzegać najlepszych praktyk w zakresie 
bezpieczeństwa, takich jak właściwy dostęp i fizyczne protokoły bezpieczeństwa 
oraz tworzenie kopii zapasowych i szyfrowanie. Działania te oczekują od księgo-
wych kompetencji coraz to bardziej złożonych, wobec technologicznie skompliko-
wanych praktyk cyberprzestępców. Ten obszar kompetencji wymaga szczególnej 
uwagi także ze względu na przewidywane, nasilające się w nadchodzących latach, 
implementacje w rachunkowości nowych rozwiązań IT, wspomagających pracę 
księgowych w aspekcie merytorycznym, wypełniających funkcję optymalizacji 
procesów i minimalizacji zadań wykonywanych ręcznie, zarządzania arkuszami 
kalkulacyjnymi i wspomagania lepszego zrozumienia kwestii podatkowych. 
W tej perspektywie, jednoczesne nałożenie się nowej dla księgowych technologii 
na zagrożenia cyfrowe, wyzwala potrzebę nie tylko nowych kompetencji w zakre-
sie obsługi nowych narzędzi. Generuje poważne ryzyko i wymaga umiejętności 
zarządzania w tym obszarze.

4. Pokolenie Z – kolejna generacja księgowych

Patrząc w przyszłość, powszechnie wyraża się obawę, że praca będzie auto-
matyzowana i zastępowana przez roboty, co zapewne stanie się, ale w jakiej per-
spektywie czasowej – nie bardzo wiadomo.

Próbując dookreślić czas, Pearson, Nesta i Oxford Martin School, we współ-
pracy przeprowadziły badania, których celem było wytypowanie określonych 
umiejętności i obszarów wiedzy, pożądanych w tworzących się zawodach przyszło-
ści. Najważniejsze ustalenia są następujące: 10% osób wykonuje zawód, na który 
zapotrzebowanie będzie rosło, 70% ma zawód, jaki będzie istnieć, ale zmieni się 
sposób jego wykonywania, a tylko 20% ma pracę mechaniczną, którą w 2030 roku 
prawdopodobnie zastąpią roboty. Taka przyszłość zgłasza rosnące zapotrzebowanie 

89 10 Accounting Software Trends…, op.cit.



Przyszłość rachunkowości w aspekcie behawioralnym – obszary zmian i pokolenie Z 201

na umiejętności miękkie, których rozwój będzie potrzebował istotnego wsparcia. 
Warunkiem dobrej pracy – jak pokazały badania – będzie ciągła nauka i dosko-
nalenie się, w procesie „grupowego” nauczania konieczność wykorzystywania 
różnych metod, zaś w przypadkach samodzielnego rozwoju niezbędne będzie 
szukanie wsparcia pośród specjalistów. Normą zawodową stanie się konieczność 
uzupełniania kwalifikacji o kwalifikacje spoza uprawianej dziedziny. „Raport jest 
całkiem optymistyczny. Jak widać, nie musimy obawiać się robotów, bo stanowi-
ska pracy prawdopodobnie będą projektowane tak, aby łączyć unikatowe umie-
jętności ludzkie z efektywnością osiąganą dzięki technologii”90.

Powyższa konstatacja ma charakter ogólny. W odniesieniu do rachunkowości 
miarodajnych obserwacji dostarcza raport z badania (2021), przeprowadzonego 
wspólnie przez ACCA i IFAC, Ground-breakers: Gen Z and the future of accoun-
tancy global report91. Badaniem objęto 9 000 osób w wieku 18–25 lat i przepro-
wadzono analizę ambicji młodych osób, które pomogą ukształtować pracę dla 
następnego pokolenia92.

Charakterystykę wyzwań stojących przez rachunkowością i pokoleniem Z, które 
w niej się będzie odnajdować, można spiąć, jak klamrą, dwiema wypowiedziami. 
W przedmowie do raportu, Helen Band, dyrektor wykonawczy ACCA, stwierdza:

„(…) Mimo że kilka najbliższych miesięcy będzie trudne dla całego świata, ważne jest, abyśmy 
skupili się na nadziei i zwrócili uwagę na szanse, które stoją przed nami w związku z odbudową 
globalnej gospodarki. Wierzymy, że zawód księgowego odegra kluczową rolę w tej podróży ku lepszej 
przyszłości, pomagając sprostać głównym wyzwaniom, które będą wspomagać przyszły dobrobyt 
i dostarczać wartości dodanej dla społeczeństwa. Patrząc w przyszłość, młodzi ludzie u progu kariery 
stanowią kluczową część tej historii odnowy. Wniosą swoje talenty i aspiracje i będą przekształcać 
przyszłość rachunkowości w nowoczesnych miejscach pracy. Inteligentne, połączone ze sobą, 
wirtualnie, ambitne, ale zarazem realistycznie patrzące pokolenie wejdzie do zawodu, kreując swoje 
ambicje zawodowe oraz rozwijając szerokie spektrum umiejętności finansowych i biznesowych jako 
platformę dla przyszłego sukcesu zawodowego (…)”93.

90 The future of skills. Employment in 2030. Rynek pracy, a umiejętności. Wyniki badań, http://umi-
ejetnosci2030.pl/#rynek-pracy (luty, 2022).

91 Ground-breakers: Gen Z and the future of accountancy global report, ACCA, IFAC, May 2021, www.
accaglobal/gb/en/professional-insights/pro-accountants-the-future/gen-z.html (luty, 2022). Wersja pol-
skojęzyczna: Pionierzy: pokolenie Z oraz przyszłość rachunkowości, https://skwp.pl/aktualnosc/pionie-
rzy-pokolenie-z-oraz-przyszlosc-rachunkowosci/ (luty, 2022). Raport omawia strategie, które powinny 
przyjąć organizacje, aby pomóc temu pokoleniu w rozwoju oraz udziela porad pokoleniu Z w kontekście 
sposobów kierowania karierami zawodowymi.

92 Występuje kilka podziałów granicznych określających pokolenie X, Y, Z. Celem wyobrażenia 
o wieku osób, które stoją w obliczu podejmowania pracy w najbliższym czasie użyteczny może być 
poniższy podział: Z urodzeni 1995–2019, Y (milenialsi) urodzeni 1980–1994, X urodzeni 1965–1979, Baby 
Boomers 1946–1964; Ciche Pokolenie 1928–1945.

93 Ground-breakers: Gen Z…, op.cit.
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Z kolei Kevin Dancey, dyrektor wykonawczy IFAC, zauważa94:

„Pokolenie Z ukształtowane przez obecny kryzys gospodarczy, zagrożenie klimatyczne, a ostatnio 
globalną pandemię, dojrzewa w bardzo trudnym i pełnym wyzwań okresie w historii świata. 
Pokolenie Z, które teraz wchodzi na rynek pracy, stara się wytyczyć własny kurs i dąży do 
zdefiniowania się nie przez trudne wyzwania, ale przez swoją kreatywność i zaangażowanie na rzecz 
bardziej uczciwego i sprawiedliwego świata. (…) Liderzy zawodowych organizacji księgowych 
na całym świecie, globalne firmy sieciowe i branże przemysłowe nie tylko mają okazję powitać 
nowe pokolenie liderów rachunkowości w naszych organizacjach, ale aktywnie uczyć się od nich. Ich 
umiejętność dostosowania się i przyjmowania nowych technologii, chęć wymyślenia otaczającego 
ich świata na nowo oraz działanie w obliczu przeciwności są nie tylko godne poklasku, ale 
i naśladownictwa. (…) Najbliższe lata przyniosą ze sobą nowe role dla księgowych jako zaufanych 
doradców biznesu, strażników zrównoważonego zarządzania oraz ekspertów ds. danych i technologii. 
Te spotęgowane role księgowych zapewnią pokoleniu Z większe szanse na wyższe wynagrodzenie 
i rozwój osobisty. Chociaż nikt nie wie dokładnie, co przyniesie przyszłość, jedno jest pewne: 
specjaliści księgowi z pokolenia Z będą gotowi poprowadzić nas w lepsze jutro”95.

4.1. Jakie jest pokolenie Z?

Chociaż różnice pomiędzy pokoleniem Z i innymi pokoleniami nie zostały 
potwierdzone w badaniach naukowych96, to niewiele ryzykując – jeśli chodzi o rze-
telność w ogólnym określeniu odmienności cech ludzi z różnych pokoleń – poko-
lenie Z na tle bezpośrednio przed nim pokolenia Y przedstawić można jak niżej97:

Pokolenie Y (milenialsi): urodzeni 1980–1994 Pokolenie Z urodzeni: 1995–2019

Ogólnie:
• „oswoiło” nowinki technologiczne i aktywnie 

korzysta z mediów cyfrowych i technologii 
cyfrowych;

• uznawane jest za generację zuchwałą, otwartą 
na nowe wyzwania;

• nazywane jest pokoleniem C – od przymiotnika 
connected („połączony”), jako osoby stale 
podpięte do Internetu i wykorzystujące 
codziennie media społecznościowe do 
komunikacji prywatnej i zawodowej;

• cechuje się dużą pewnością siebie;
• ma wysokie mniemanie o swoich 

umiejętnościach, przekonanie o własnej 
wyjątkowości, nadmierne oczekiwania oraz silną 
awersję wobec krytyki.

Ogólnie:
• to „cyfrowi autochtoni” w liczbie obecnie 

1,8 mld ludzi, co stanowi 24% światowej 
populacji; to pierwsi ludzie dorastający w pełni 
scyfryzowanym społeczeństwie;

• nazywane jest również „generacją multitasking”, 
„cichym pokoleniem”, to pokolenie uznawane za 
spędzające mało czasu w „realnym” świecie;

• wiedzę czerpie z Internetu, posiada umiejętność 
szybkiego wyszukiwania informacji, 
chętnie dzieli się wiedzą poprzez media 
społecznościowe; dobrze zna zagrożenia 
czyhające w wirtualnym świecie;

• priorytetem tego pokolenia jest budowanie 
relacji społecznych, jednakże relacje społeczne 
utrzymywane online i kontakty osobiste 
nieustannie się zacierają i przenikają wzajemnie, 
a zjawisko to coraz częściej jest obecne również 
w miejscu pracy;

94 Ibidem.
95 Ibidem.
96 Pokolenie Z, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokolenie_Z (luty, 2022).
97 Na podstawie: ibidem i konfrontacji z innymi podpowiadanymi źródłami internetowymi.
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Pokolenie Y (milenialsi): urodzeni 1980–1994 Pokolenie Z urodzeni: 1995–2019

• przyzwyczajone jest do bogactwa informacji 
dostępnych na polecenie głosowe wydane Siri 
lub Alexa lub po przesunięciu palcem po ekranie.

Pokolenie Y (milenialsi): urodzeni 1980–1994 Pokolenie Z urodzeni: 1995–2019

W pracy (niezależnie od obszaru 
zawodowego):
• chętnie zakłada własny biznes, chce pracować, 

ale niecałe życie;
• często uważane jest za nielojalnych 

pracowników; stabilna praca na dłuższy czas nie 
jest dla niego istotna;

• sporą uwagę przywiązuje do życia prywatnego, 
oczekując dużej swobody i elastycznego czasu 
pracy;

• przełożonych traktuje jak równych sobie 
pracowników, ale z szerszymi kompetencjami;

• oczekują od pracodawcy wyznaczania celów 
i kontroli, prowadzenia „za rękę”;

• jest świetnie przygotowane do pracy w realiach 
wolnego rynku i globalizacji;

• dobrze rozwiązuje częste problemy, ale słabiej 
radzi sobie z niestandardowymi;

• często jest zbyt pewne siebie i niecierpliwe, musi 
się dopiero uczyć odpowiedzialności za swoje 
czyny;

• korzysta aktywnie z technologii cyfrowej, w tym 
także z powodu potrzeby sprawdzenia wiedzy 
w wielu źródłach, ale z tego powodu nie ma 
czasu na autonomiczne myślenie i wyrobienie 
sobie własnych poglądów;

• ulega stopniowej alienacji pokoleniowej – nie 
kontaktuje się niemal wcale z przedstawicielami 
poprzednich pokoleń (nie licząc rodziców);

• nie szuka autorytetów i nikt nie może im nic 
narzucić;

• nauczeni biegłego posługiwania się klawiaturą, 
zapominają, jak się pisze ręcznie.

W pracy (niezależnie od obszaru 
zawodowego):
• ma wielkie ambicje na przyszłość i jest 

przedsiębiorcze;
• w ciągu życia często zmienia pracę;
• najlepiej odnajdzie się na stanowiskach 

w branży IT, biotechnologii, w komputerowej 
branży artystycznej, grafice;

• ma silną potrzebę zmieniania świata w sposób 
dotąd wcześniej niedoświadczany przez innych;

• chcą tworzyć własny biznes;
• ocenia się, że „to ludzie, dla których normą 

jest korzystanie z nowoczesnych technologii, 
automatyzowanie działań”;

• ma wysokie wymagania;
• ma inny pogląd na to co znaczy lojalność 

w miejscu pracy.

Na powyższym tle, bardzo cenne są ustalenia poczynione w przywołanym 
powyżej raporcie ACCA i IFAC. Po pierwsze dlatego, że wnioski mają solidny fun-
dament empiryczny. Po drugie – odnoszą się do rachunkowości i doskonale wpi-
sują się w nurt badań rachunkowości behawioralnej. Po trzecie, badanie sprawia, 
że dwie potężne, profesjonalne w obszarze rachunkowości globalne instytucje, 
pioniersko podjęły wyzwanie odpowiedzi negującej szokujące przewidywania 
profesora Barucha Lev’a o końcu rachunkowości98.

98 B. Lev, The end of accounting and the path forward for investors and managers, Wiley, 2016.
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Ustalenia zaprezentowane w raporcie są bardzo bogate. W tym miejscu doko-
nuje się selekcji, dzięki której wyraża się nadzieję, na stworzenie w miarę spój-
nego obrazu pokolenia Z, ale zainteresowanego funkcjonowaniem w obszarze 
rachunkowości.

4.2.  Co powinniśmy wiedzieć o pokoleniu Z w obszarze 
rachunkowości?

Podsumowując ustalenia w przywołanym raporcie ACCA i IFAC w sposób 
najbardziej syntetyczny, jednocześnie wyselekcjonowany pod kątem odpowiedzi 
na powyższe pytanie, można skonstatować, co następuje poniżej99:

Pokolenie Z w pracy w obszarze rachunkowości

• karierę w rachunkowości postrzega jako atrakcyjną i otwierającą drzwi do nowych możliwości, 
zapewniającą karierę, długoterminowe perspektywy oraz zdobywanie umiejętności, które mogą być 
przenoszone między różnymi branżami oraz umożliwiają rozwój kariery na arenie międzynarodowej;

• nie dostrzega jednak szerszego wkładu rachunkowości np. w zrównoważony rozwój lub tworzenie 
wartości biznesowej, mającej wpływ na całe społeczeństwo;

• oczekuje, że technologia wpłynie na podstawowe role w księgowości;
• kwestie osobiste, takie jak pewność zatrudnienia, dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne, stawia 

w centrum uwagi (co można postrzegać jako skutek COVID-19), mają większe znaczenie niż kwestie 
o szerokim znaczeniu społecznym, takie jak zmiana klimatu, wykluczenie, integracja czy równość; 
martwi się o przyszłość, w związku z czym pociągają ich organizacje, które wspierają zdrowie 
psychiczne i oferują właściwą równowagę między życiem zawodowym i prywatnym;

• ceni te organizacje, które umożliwiają zdobycie umiejętności oraz zachowanie równowagi między 
pracą i życiem osobistym, ale nie znaczy to, że przyjmie każdą pracę, aby „czuć się bezpiecznie”;

• środowiskowe, społeczne i etyczne cechy organizacji ocenia jako mniej istotne w decyzjach 
dotyczących pracy (być może jest to tymczasowe przemodelowanie kolejności priorytetów z powodu 
pandemii);

• jest szczęśliwe, mogąc przenosić swoje talenty do innego miejsca, jeśli uzna, że jego potrzeby nie 
są zaspokajane w obecnym miejscu pracy;

• wychowane na mediach cyfrowych i społecznościowych w korzystaniu z nowych technologii czuje 
się jak ryba w wodzie i widzi przyszły świat pracy zasadniczo pozytywnie, jako technologicznie 
zintegrowany i przekształcany dzięki technologii;

• ma nadzieję, że firmy będą wykorzystywać rozwój technologii do poprawy środowisk pracy, ale kiedy 
widzi skoncentrowanie organizacji na maksymalizacji zwrotu dla inwestorów, jest niepewne co do 
poziomu zaangażowania firm w dbałość o interes pracowników;

• w połowie zgadza się, że liderzy biznesu są uczciwi i robią to, co deklarują;
• jest – przez organizacje, które są skoncentrowane na technologii i są elastyczne (zwinne) 

– postrzegane jako generacja fantastycznych ambasadorów i wczesnych użytkowników różnych 
technologii cyfrowych, dających innym pracownikom zachęcający przykład;

• ma naturalny talent przedsiębiorczy, co zauważają organizacje, które tworzą kulturę (np. centra 
czy piaskownice innowacyjności), pozwalającą młodym ludziom realizować swoje przedsiębiorcze 
myślenie i zdolności ze względnym bezpieczeństwem dla organizacji, a dla organizacji 
– wychwytywać wybitne talenty;

• ceni autentyczność i postrzega ją jako kluczowy czynnik przy podejmowaniu wstępnych decyzji 
o dołączeniu do organizacji;

99 Na podstawie: Ground-breakers: Gen…, op.cit.
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Pokolenie Z w pracy w obszarze rachunkowości

• chce, aby jego głos był uwzględniany, ale chce także zrozumieć, co z tego będzie miało;
• chce szybko zdobywać nowe umiejętności i niezwłocznie rozwijać swoją karierę; chce być częścią 

„większego obrazu” i szybko dokonywać zmian;
• potrzebuje motywacji w postaci identyfikowania osiąganych wyjątkowych wyników i dzielenia się 

informacjami o nich z kolegami oraz z całą organizacją, a także wskazywania na jego konkretny 
wkład;

• w niektórych okolicznościach może być bardziej skłonne, aby skorzystać z trzyminutowego filmu 
instruktażowego na YouTube niż ze szczegółowego podręcznika; korzysta z technologii, która otwiera 
przed nim nowe możliwości nauczania mieszanego, a które jest dostarczane na czas (począwszy od 
grywalizacji po symulacje i rozszerzoną wirtualną rzeczywistość);

• aby zostało skutecznie zaangażowane w jakieś działanie, oczekuje skupienia się na wynikach 
i skutkach działania, a nie na godzinach spędzonych na realizacji zadania; w dzisiejszym miejscu 
pracy koncepcję „jestem obecny” uznaje za przestarzałą; oczekuje natychmiastowej informacji 
zwrotnej oraz ciągłego śledzenia osiąganych wyników;

• jak żadne inne pokolenie, ma niesamowite możliwości wpływania na swoją organizację w zakresie 
wdrażania technologii i zmiany firmy na lepsze oraz pomocy w budowaniu wiedzy i świadomości 
wśród pozostałych pracowników organizacji;

• w miarę demokratyzacji środowiska pracy, zyskuje łatwiejszy dostęp do seniorów firmy, co jest 
unikatową okazją do kultywowania silnych relacji osobistych wewnątrz firmy, które są kluczem do 
osiągania doskonałych wyników w pracy i budowaniu umiejętności menedżerskich oraz rozszerzaniu 
sieci wewnętrznych kontaktów;

• dzięki technologiom zmieniającym sposoby łączności i wykonywania pracy w zróżnicowanym 
i międzypokoleniowym środowisku pracy, ma wspaniałe możliwości znalezienia interdyscyplinarnych 
sposobów pracy, aby zdobyć nowe doświadczenia i uczyć się od innych w miejscu pracy.

ACCA i IFAC konstatują, że zapowiada się dekada szans dla pokolenia Z. Firmy 
zmienią bowiem swoje cele, aby stać się bardziej odporne na ryzyko oraz two-
rzyć i utrzymywać długoterminową wartość dla wielu interesariuszy, a nie tylko 
udziałowców. Dla rachunkowości jest to potencjalny punkt zwrotny i niepowta-
rzalna szansa na przekształcenie zawodu, który odgrywa swoją rolę w tworzeniu 
lepszego świata, pomagając organizacjom przetrwać i rozwijać się w przyszłości. 
Ta dekada możliwości zmieni świat pracy i zasieje ziarno długofalowej zmiany 
zawodu. Obecnie zawodowi księgowi na całym świecie odgrywają kluczową rolę 
w tworzeniu trwałej wartości dla organizacji, działając jednocześnie w interesie 
publicznym. Główny cel zawodu pozostaje ten sam. Jednak zmieni się sposób, 
w jaki pracujemy w księgowości”100.

Dla pokolenia Z – w badaniu – zidentyfikowano pięć ekscytujących stref kariery 
w rachunkowości, które oferują szerokie możliwości rozwijania kompetencji umoż-
liwiających mobilność między nimi. Autorzy badania określili je jako101:
1) rzecznicy atestacji (Gen Z as the assurance advocate),
2) nawigatorzy danych (Gen Z as the data nawigator),
3) transformatorzy biznesu (Gen Z as the business transformer),

100 Ibidem.
101 Ibidem, s. 42.
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4) cyfrowi gracze (Gen Z as the digital playmaker),
5) pionierzy zrównoważonego rozwoju (Gen Z as the sustainability trailblazer).

Ścieżki kariery w tych obszarach staną się jednak bardziej zróżnicowane, a życie 
zawodowe zostanie na nowo zredefiniowane, gdyż technologia zatrze podział mię-
dzy pracą ludzi i maszyn102.

Ostatnia myśl przedstawiona w raporcie badania krąży wokół potrzeby (lub 
jej braku) innego myślenia o rachunkowości. „Młodzi na całym świecie rozpo-
czynający zawód księgowego mają doskonałą okazję do odegrania roli pomagając 
organizacjom zachować zrównoważony rozwój i odporność. Gdy praca się zmie-
nia, doświadczone technologicznie pokolenie Z przenosi swoje życie nacecho-
wane cyfrową łącznością do miejsca pracy i pomaga zmieniać firmy na lepsze. Jeśli 
wyniki naszych badań są dobrymi prognostykami, pokolenie Z będzie wymagać 
większej odpowiedzialności od liderów organizacji i będzie mieć wysokie ocze-
kiwania co do zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz odpowiedniej dbałości o dobro pracowników. Pokolenie Z pomoże stworzyć 
bardziej zróżnicowaną oraz integracyjną siłę roboczą, która sprawi, że przedsię-
biorstwa zdobędą większą świadomość swojej szerszej roli w społeczeństwie. To 
jest pokolenie, które naprawdę dokona przełomu w pracy. W dłuższej perspektywie 
prawdopodobnie będzie to pokolenie, które wywrze niezatarty wpływ na kształt 
i sposób wykonywania pracy w przyszłości, jak żadne inne pokolenie przed nim, 
i to nie tylko dlatego, że potrafi używać smarfona. Będą też prawdziwym katali-
zatorem zmian w zawodzie. Ta chętna do nauki kadra młodych ludzi, którzy dążą 
do zrobienia kariery i mają ambicje zawodowe, nie będzie chciała tkwić w bez-
czynności. Nie może, ponieważ przyszły świat pracy nie będzie monolitem. Będą 
mieli słusznie wysokie oczekiwania dotyczące potrzeby inwestowania w kwalifi-
kacje zawodowe i przepracowany czas, aby otworzyć sobie drzwi do świata moż-
liwości. Rachunkowość ponownie stanie się zawodem „otwierającym drzwi do 
kariery”. Pokolenie Z będzie także stanowić ważną część historii rachunkowości, 
pomagając całkowicie przeobrazić obraz księgowego w umysłach przyszłych poko-
leń. Podstawowe cechy rachunkowości przetrwają (…). Wraz z ponownym rozło-
żeniem obowiązków wywołanym przez z technologię, procesy pracy i czynności 
zostaną przeprojektowane, łącząc ludzkie wysiłki z pojawiającymi się możliwo-
ściami cyfrowymi, co w efekcie będzie łączyć zawód w jeszcze większym zakresie. 
Pokolenie Z mając umiejętności i wiedzę, uzyska możliwości do osiągnięcia wszyst-
kiego, czego chce w biznesie. W nowym świecie pracy, ścieżki kariery i możliwo-
ści ciągłego uczenia się oraz zdobywania nowych umiejętności w zawodzie będą 

102 Ibidem, s. 42.
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się nadal otwierać i w dalszym ciągu dywersyfikować, gdyż oczekiwania pokole-
nia Z będą się zmieniać. Niezależnie od funkcji, branży, czy położenia geograficz-
nego, to właśnie zastosowanie kluczowych umiejętności i ogromna różnorodność 
przyszłych kompetencji, jakie daje doświadczenie w rachunkowości, będzie czyn-
nikiem przyciągającym pokolenie Z do rachunkowości, która będzie atrakcyjnym 
wyborem zawodowym”103.

Podsumowanie

Powyższe fakty i towarzyszący im wywód pozwoliły na przedstawienie, z jed-
nej strony tego, czym świat rachunkowości obecnie żyje i z czym musi się zmierzyć 
w najbliższej przyszłości, z drugiej zaś nakreśliły obraz szczególnych cech ludzi 
z pokolenia Z, którzy niedawno rozpoczęli, lub niedługo rozpoczną, funkcjono-
wanie w obszarze rachunkowości.

Podsumowując, na wstępie można pozytywnie ocenić fakt, że wszystkie 
badania, które zostały powyżej wykorzystane, zaprzeczają poglądom, że niejako 
nadchodzi koniec rachunkowości. Pokazują wręcz odwrotną tendencję i wiele 
obszarów nowych możliwości, które przed rachunkowością właśnie się otworzyły 
lub są tuż. Stwarza je idea zrównoważonego rozwoju, która wszechogarnia świat, 
i której realizacja bez raportowania przygotowywanego przez rachunkowców nie 
może być monitorowana. Obawa o zastąpienie specjalistów od rachunkowości 
robotami i sztuczną inteligencją jest bezpodstawna, o ile już dziś rozpocznie się 
myślenie o kompetencjach, które należy rozwinąć, aby działać tam, gdzie maszyna 
nie będzie pomocna. Rozpoznanie kwestii kryptowalut, blockchain i innych inno-
wacyjnych rozwiązań, tak jak niegdyś innowacyjnych instrumentów finansowych, 
przykładowo pokazuje kierunek doskonalenia i uzupełniania wiedzy niezbędnej do 
pracy w systemie współczesnej i przyszłej rachunkowości. Sytuacja pandemiczna 
zwróciła uwagę na człowieka, jego życie i priorytety, i przyczynia się do wyzwala-
nia inicjatyw w obszarze organizacji pracy w rachunkowości, która te priorytety 
będzie mieć na uwadze, bez szkody dla funkcjonowania systemu rachunkowości. 
Obraz status quo jest interesujący i może budzić sporo niełatwych pytań.

Udzielając odpowiedzi na pytanie w tym tekście postawione jako zasadnicze: 
Czy dzięki takiej analizie można zidentyfikować obszary (nie) dostosowa-
nia, i czy wiążą się z tym jakieś szanse lub ryzyko o charakterze behawio-
ralnym, które mogą być ważne dla sposobu funkcjonowania rachunkowości 

103 Ibidem, s. 52; wersja polskojęzyczna.
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w kolejnych dekadach „nowej normalności”? należy skonstatować, że przedsta-
wione – w powyższej formule – ustalenia powinny być traktowane jako rozpoznanie 
problemu. Na tej podstawie należałoby, następnie, określić kilka uszczegółowionych 
obszarów badawczych (np. aspekty merytoryczne, techniczne, socjologiczne, orga-
nizacyjne w rachunkowości) i zestawić z nimi wyselekcjonowane cechy pokolenia 
Z. W ten sposób zgłoszone zaciekawienie można byłoby metodycznie zaspokoić. 
Niemniej jednak nawet taka forma prezentacji daje wyobrażenie, które pozwala 
mieć nadzieję, że to co dziś jest postrzegane jako poważna luka kompetencyjna 
w rachunkowości, ma szansę – ze względu na wyjątkowy potencjał pokolenia 
Z – zostać wypełnione just in time.

To przekonanie mogą wzmocnić odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy świat jest świadomy kierunku koniecznych zmian w rachunkowości? Czy 

pokolenie Z odnajdzie się w tych zmianach? Odpowiedź na obydwa pytania 
brzmi – tak. Świadczy o tym chociażby strategia IFAC i ogólna charaktery-
styka cech pokolenia Z.

2. Czy idea zrównoważonego rozwoju przekłada się na rachunkowość w skali glo-
balnej i czy to przełożenie znajduje stosowną reakcję? Czy pokolenie Z akceptuje 
ten kierunek myślenia? Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi – tak. Świad-
czą o tym intensywne działania podjęte w kierunku stworzenia jednolitego 
globalnego standardu raportowania w tym zakresie. Wiele dzieje się także 
w skali europejskiej. Odpowiedź na drugie pytanie nie jest jednoznaczna – nie 
przedstawiono powyżej badań, które odpowiedziałyby wprost na to pytanie. 
Jedyne, co można ustalić, to otwartość pokolenia Z na ustawiczne poznawa-
nie nowych zagadnień i zdobywanie nowych wiedzy i kompetencji. W tym 
aspekcie stosowanie jednolitego standardu sprawozdawczego w praktyce nie 
powinno napotykać przeszkody. Niemniej jednak dziś nie można (opiera-
jąc się na zaprezentowanych badaniach) powiedzieć, że następowałoby ono 
z wewnętrzną akceptacją i zrozumieniem roli rachunkowości w realizowaniu 
idei zrównoważonego rozwoju.

3. Czy technologia i cyfryzacja zmienią oblicze rachunkowości i czy stanowi dla niej 
szansę, czy zagrożenie? Czy pokolenie Z jest przygotowane na zmiany w tech-
nologiach cyfrowych? Odpowiedź brzmi – tak. Technologia odciąży rachunko-
wość od czasochłonnej rutyny, z którą niesprawiedliwie jest ona powszechnie 
kojarzona lub nawet utożsamiana, stworzy przestrzeń dla uwolnionego profe-
sjonalnego potencjału doradczego, otwiera nowe możliwości, które pokolenie 
Z jest/będzie w stanie bez problemu wykorzystać. Radykalnie złamie stereoty-
powe postrzeganie rachunkowości, co pozwoli spojrzeć na jej potencjał infor-
macyjny zupełnie po nowemu.
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4. Czy czarny (lub inny) łabędź w postaci pandemii COVID-19 zmienił świat na 
tyle, że dotyka to także systemu informacyjnego rachunkowości? Czy pokolenie 
Z wynosi jakąś lekcję z sytuacji pandemicznej i czy to będzie mieć znaczenie dla 
człowieka w rachunkowości w przyszłości? Odpowiedź brzmi – tak. Sytuacja 
pandemiczna wprowadziła nowe zagadnienia do działalności gospodarczej, 
które wymagały rozpoznania i odpowiedniego odzwierciedlenia w systemie 
rachunkowości. Jednocześnie w bardzo krótkim czasie przeorganizowała spo-
sób pracy w tym systemie i pokazała, że nowe rozwiązania IT z powodzeniem 
odnajdują się zarówno w merytorycznym, jak i organizacyjnym funkcjonowaniu 
rachunkowości. Uwrażliwiła na obszar kompetencji związanych z bezpieczeń-
stwem rzeczywistości cyfrowej, do której pokolenie Z jest niejako naturalnie 
przygotowane. Jednocześnie uzmysłowiła, że kompetencje pokolenia Z mają 
swoją cenę. Jest nią priorytet zachowania równowagi między pracą zawodową 
i życiem osobistym. To jest problem, z którym wiele organizacji będzie musiało 
się zmierzyć już w nieodległej przyszłości.
Niewątpliwie zmieniają się i jeszcze bardziej zmienią się ramy przyszłości 

pracy osób zawodowo związanych z rachunkowością. Świat cyfrowy przekształci 
globalną gospodarkę, zmieni funkcje w ramach zawodu poprzez zmianę zadań 
oraz tego jak, gdzie i przez kogo będą one wykonywane, nastąpi ogromna ewo-
lucja umiejętności w miejscu pracy. Ścieżki kariery także zmienią się w obliczu 
zmian modeli biznesowych i potrzeb informacyjnych. Pokolenie Z, tak zupeł-
nie inne od wcześniejszych, będzie w centrum tej zmiany. Jednakże, w sposób 
zgodny z wewnętrznym przekonaniem zdobywać będzie, i doskonalić przez całe 
życie w ramach pełnionych ról, profesjonalne kwalifikacje w obszarze rachunko-
wości, finansów, biznesu, etyki, technologii i zrównoważonego rozwoju. Będzie 
otwarte na różne ścieżki kariery, a przede wszystkim, zaoferuje rachunkowości, 
swój talent i technologiczny know-how, co zmieni ją w system doskonale przy-
stający do wymagających oczekiwań nowej normalności. Budujące jest przy tym 
to, że pokolenie Z nie pozwoli zatracić z pola widzenia człowieka i jego potrzeb. 
To daje nadzieję na lepszą nową normalność. Jednocześnie, wobec udokumento-
wanej badaniem ACCA i IFAC obserwacji, że pokolenie Z kwestie osobiste może 
przedkładać nad kwestie o szerokim znaczeniu społecznym, trudno dziś przewi-
dzieć – jak ta normalność będzie wyglądać.
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Opakowanie zgodne z zasadami ochrony 
środowiska w komunikacji marketingowej – 

podstawy teoretyczne a praktyka

Wprowadzenie

We współczesnej rzeczywistości rynkowej inicjatywy związane z ochroną śro-
dowiska naturalnego stają się coraz ważniejszym elementem działalności przedsię-
biorstw, stanowią więc również istotny przedmiot analiz prowadzonych w obszarze 
nauk o jakości i zarządzaniu. Dzieje się tak niewątpliwie ze względu na regulacje 
prawne dotyczące ograniczeń śladu węglowego czy wzrastających poziomów obo-
wiązkowego recyklingu, ale przede wszystkim ze względu na wyraźnie rysujące 
się mega trendy dotyczące środowiska naturalnego oraz związane z nimi oczeki-
wania nabywców1.

Jedną z ważniejszych, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym, 
kwestii dotyczących roli ochrony środowiska w praktykach marketingowych jest 
kształtowanie produktu, a wśród jego składowych – przede wszystkim opakowania. 
Skupienie na tym ostatnim elemencie wynika z wolumenu produkcji i znaczących 
ilości wprowadzanych do obrotu opakowań (przede wszystkim jednostkowych), 
ale również coraz powszechniejsze koncepcji wykorzystania opakowania jako 
narzędzia różnicującego i pozycjonującego produkt oraz służącego komuniko-
waniu jego walorów – zgodnie z Kotlerowską koncepcją opakowania jako pięcio-
sekundowej reklamy2.

1 J. Karwowska, Opakowanie zgodne z kryteriami środowiskowymi w komunikacji marketingowej 
przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021, s. 52–53.

2 Ph. Kotler, K. L. Keller, Marketing Management, 14th Edition, Pearson, Upper Saddle River 2012, 
s. 346.
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Co wyjątkowo ważne w kontekście stosowania elementów sozologii3 w stra-
tegiach marketingowych i komunikacji, współczesny nabywca dzięki niemal nie-
ograniczonemu dostępowi do informacji jest w coraz wyższym stopniu świadomy, 
także w kwestiach ochrony środowiska naturalnego. Coraz wyraźniej można także 
zaobserwować zjawisko prosumeryzmu, a więc stopniowego zacierania się granic 
między rolą producenta oraz konsumenta i angażowanie tego drugiego w procesy 
projektowe czy produkcyjne przebiegające w przedsiębiorstwach4. Kluczowe stają 
się więc kwestia spójności teoretycznych założeń strategii marki czy produktu 
z działalnością gospodarczą, transparentność działań i świadomość praktycznych 
uwarunkowań społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszelkie deklaracje środo-
wiskowe producentów wymagają zatem wiarygodnego, znajdującego odzwiercie-
dlenie w wynikach badań naukowych potwierdzenia, a nadużycia w tym zakresie 
prowadzić mogą do poważnych kryzysów wizerunkowych5.

Etyczna komunikacja marketingowa winna być poparta szeroką wiedzą na temat 
rzeczywistych parametrów produktów, takich jak przydatność do recyklingu czy 
biopochodność oraz umiejętnością ich precyzyjnego komunikowania językiem 
dostosowanym do odbiorcy: nabywcy produktu. Konieczna jest więc integra-
cja perspektywy marketingowej z gruntownym przeglądem wiedzy technicznej 
na temat istoty, przebiegu i efektów procesów, które mogą stanowić podstawę 
środowiskowej komunikacji marketingowej bazującej na opakowaniu produktu. 
Wiedza ta pozwala jednoznacznie określić, które komunikaty dotyczące zgodno-
ści opakowania z zasadami ochrony środowiska można uznać za naukowo upraw-
nione, a które stanowią nadinterpretację czy wręcz nadużycie, tzw. greenwashing6.

Szczególnie istotną kwestię stanowi obecnie także spójność wszelkich aspektów 
aktywności przedsiębiorstwa w sferze publicznej oraz komunikacji marketingo-
wej w coraz powszechniejszym modelu zintegrowanym (IMC, Integrated Marke-
ting Communications). Dysonans poznawczy nabywcy obserwującego zaniechania 
czy też celowe działanie przedsiębiorstwa sprzeczne z głoszonymi zasadami może 
bowiem stanowić poważne zagrożenie dla wizerunku produktu czy marki, ale rów-
nież istotny problem społeczny: powodować zmniejszenie skłonności do działań 
na rzecz ochrony środowiska lub wręcz ich zaniechanie7.

3 Sozologia to nauka zajmująca się problemami ochrony przyrody i jej zasobów.
4 A. Toffler, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, s. 253–256; Rupik K., 

Prosument w procesie planowania marketingowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 
nr 608, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 1986, nr 15, s. 331–342.

5 J. Karwowska, Opakowanie zgodne z kryteriami…, op.cit., s. 65–73.
6 Ibidem, s. 66–71.
7 Ibidem, s. 66–71.
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Podstawę strategii marketingowych bazujących na opakowaniu zgodnym 
z zasadami ochrony środowiska stanowi opracowanie i stosowanie rejestru typów 
opakowań o rzeczywistych walorach środowiskowych. Rejestr taki w naturalny 
sposób musi obejmować rozwiązania o rozmaitym charakterze: od skomplikowa-
nych procesów przemysłowych takich jak zielone (biopochodne i/lub biodegrado-
walne) wersje konwencjonalnych tworzyw sztucznych po działalność rzemieślniczą 
czy też własne inicjatywy nabywcy zaplanowane i odpowiednio zaprojektowane 
przez przedsiębiorstwo, jak upcycling. Modele ograniczania negatywnych wpły-
wów przedsiębiorstwa są różnorodne, bazują na rozmaitych, często trudno porów-
nywalnych praktycznych parametrach, dlatego też kompleksowa analiza tego 
zagadnienia jest szczególnie istotna dla rozwoju wiedzy na temat zastosowania 
elementów ochrony środowiska w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa.

Ze względu na potencjalną rozbieżność interesów przedsiębiorstwa oraz 
zorientowanego prośrodowiskowo nabywcy zintegrowana komunikacja marke-
tingowa oparta na cechach środowiskowych produktu, procesów jego wytwarza-
nia czy elementów składowych, np. opakowania, nie jest zadaniem prostym. Co 
ważne, niejednokrotnie jest to wiedza o charakterze specjalistycznym, sens sto-
sowanych pojęć może więc pozostawać dla nabywcy niejasny, co może skutkować 
nieporozumieniami, a w skrajnych przypadkach – nadużyciami. Warto przy tym 
podkreślić fakt, że nadużycia takie nie w każdym przypadku stanowią efekt świa-
domej manipulacji przedsiębiorstwa. Nierzadko wynikają raczej z braku wiedzy 
osób odpowiedzialnych za strategię i komunikację marketingową czy też z podą-
żania w praktykach marketingowych za modą na ochronę środowiska, któremu 
nie towarzyszy głębsza refleksja nad sensem zastosowania poszczególnych roz-
wiązań w przypadku konkretnego typu produktu czy danej marki.

Celem niniejszego rozdziału jest więc w pierwszej kolejności wskazanie 
uprawnionych, znajdujących potwierdzenie w aktualnym stanie wiedzy nauko-
wej praktycznych modeli kształtowania opakowania i użycia go w komunikacji 
marketingowej, a następnie wstęp do analizy ich potencjału: poziomu wiedzy 
i stosunku nabywcy, a więc praktycznych możliwości implementacji, obszarów 
szczególnie obiecujących, ale także obszarów krytycznych, wymagających nakła-
dów. Co warte podkreślenia, analiza została w szczególny sposób ukierunkowana 
na rozwiązania takie jak recykling i zastosowanie biotworzyw. Jak wskazują bada-
nia, są to bowiem najpowszechniejsze modele kształtowania opakowania zgod-
nego z zasadami ochrony środowiska naturalnego8.

8 P. Miller, J. Karwowska, A. Pawluk, Poziom świadomości i postawy nabywców wobec różnych typów 
opakowań zgodnych z zasadami ochrony środowiska, projekt badawczy w ramach prac statutowych finan-
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1. Ochrona środowiska jako trend w marketingu

Kwestie środowiskowe, zwłaszcza w kontekście szerszej koncepcji świadomej 
konsumpcji, wyraźnie rysują się w większości aktualnych analiz megatrendów. 
Mimo naturalnego skupienia świata na pandemii oraz jej wpływie na światowe 
gospodarki, EY na pierwszym miejscu megatrendów wymienia dekarbonizację, 
a więc ograniczanie emisji dwutlenku węgla i rozwijanie gospodarki bazującej 
na niskoemisyjnych technologiach i źródłach energii, zaś jako jedną z pierwot-
nych destabilizujących sił w otoczeniu wymienia wpływy na środowisko naturalne, 
które zwiększa się w tempie wykładniczym9. W podobnym duchu wypowiadają 
się ekonomiści Organizacji Narodów Zjednoczonych identyfikujący zmiany kli-
matyczne i degradację zasobów przyrodniczych jako prawidłowości, które będą 
kształtować świat w XXI wieku10. Deloitte wśród kluczowych megatrendów współ-
czesności wymienia natomiast niedobór wynikający z niezrównoważonej kon-
sumpcji. Niedobór niesie za sobą wprawdzie dotkliwe negatywne skutki, skłania 
jednak do poszukiwań nowych, nierzadko przełomowych sposobów zarządzania, 
oszczędzania, a wręcz kreowania nowych zasobów w celu złagodzenia rosnących 
braków11. Gospodarka niedoboru wpływa więc na rozwój nowych technologii źró-
deł odnawialnych.

Opakowania, z racji swojej powszechności stanowią tu istotny element ana-
liz. Coraz powszechniejsze zastosowanie znajdują w ich przypadku biotworzywa 
– a więc materiały biodegradowalne, ale przede wszystkim biopochodne, elimi-
nujące konieczność korzystania ze źródeł konwencjonalnych. Dotyczy to zarówno 
tworzyw sztucznych o właściwościach analogicznych do ich konwencjonalnych 
odpowiedników, wytwarzanych jednak ze źródeł roślinnych: np. tak zwany zie-
lony polietylen pozyskiwany w procesie polimeryzacji etylenu wyprodukowanego 
z alkoholu etylowego z trzciny cukrowej12, jak i dużo prostszych procesów pozy-
skiwania materiałów opakowaniowych wprost np. z odpadów organicznych jak 
otręby zbożowe czy wytłoczyny owoców13.

sowanych z subwencji Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Szkoła Główna Handlowa w War-
szawie, Warszawa 2020.

 9 Megatrends 2020 and beyond, EYQ 3 rd edition, ey.com/megatrends (20.12.2021).
10 Report of the UN, Economist Network for the UN 75th Anniversary. Shaping the Trends of Our 

Time, september 2020, https://www.un.org/development/desa/publications/wp-content/uploads/
sites/10/2020/09/20-124-UNEN-75Report-2-1.pdf (20.12.2021).

11 Beyond the Noise, The Megatrends of Tomorrow’s World, https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/nl/Documents/public-sector/deloitte-nl-ps-megatrends-2ndedition.pdf (20.12.2021).

12 Zob. http://plasticoverde.braskem.com.br/site.aspx/Im-greenTM-Polyethylene (20.12.2021).
13 J. Karwowska, Opakowanie zgodne z kryteriami…, op.cit., s. 52–56.
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Coraz istotniejsza rola opakowania (zwłaszcza jednostkowego, a więc bezpo-
średnio dostępnego dla nabywcy) zarówno jako jednego z kluczowych elemen-
tów produktu, jak i istotnego instrumentu komunikacji marketingowej stanowi 
odzwierciedlenie większości trendów, jakie można zaobserwować we współcze-
snym marketingu. Jak oceniają analitycy, m.in. „Forbesa”14 czy autor analizy A New 
Brand Of Marketing, The 7 Meta-Trends of Modern Marketing as a Technology-
-Powered Discipline Scott Brinker15 – marketing ten podąża zaś w następujących 
kluczowych kierunkach:
1) inteligentne, wysoce sprofilowane media społecznościowe,
2) prostota – z jednej strony prostota strategii marketingowych, z drugiej zaś 

produkty (fizyczne i usługi) służące do uproszczenia życia,
3) kryzys tradycyjnej kampanii marketingowej o charakterze masowym, która 

bazując na taktyce, odwraca uwagę od samego klienta,
4) skupienie na generowaniu przychodów, a więc także zwrócenie się ku grupom 

tradycyjnie pomijanym w strategiach przedsiębiorstw, co znajduje odzwier-
ciedlenie np. w takich obszarach jak silver marketing, skierowany do aktyw-
nych seniorów,

5) powszechne zastosowanie w marketingu telefonii komórkowej, przede wszyst-
kim zaś aplikacji powiązanych z poszczególnymi markami i produktami,

6) przejście od komunikowania się ku doświadczaniu, wynikające z ogólnej zmiany 
modelu przepływu informacji w marketingu – nie tylko od przedsiębiorstwa do 
nabywcy, jak miało to miejsce np. w tradycyjnej reklamie, ale także od nabywcy 
do przedsiębiorstwa, przede wszystkim poprzez media społecznościowe,

7) przejście w reklamie od obrazu ku kodom i danym cyfrowym, wspierane przez 
nowe technologie – dawniej kody QR, współcześnie przede wszystkim rozsze-
rzona rzeczywistości (Augmented Reality, AR) oraz Internet rzeczy (Internet 
of Things, IoT).
Marketing pierwszych dziesięcioleci XXI wieku można zatem opisać za pomocą 

sześciu podstawowych pojęć: minimalizm, indywidualizm, interaktywność, emocje, 
zrównoważony rozwój i – szczególnie istotne w erze pandemii, szeroko rozumiane 
– bezpieczeństwo. Wszystkie one zaś znajdują odzwierciedlenie również w pro-
cesach projektowania opakowania jako coraz ważniejszego elementu produktu16.

14 5 Surprising Marketing Trends for 2013, „Forbes”, 23.01.2013, http://www.forbes.com/sites/thes-
ba/2013/01/23/5-surprising-marketing-trends-for-2013/ (20.12.2021).

15 S. Brinker, A New Brand of Marketing, The 7 Meta-Trends of Modern Marketing as a Technolo-
gy-Powered Discipline, 2014, http://chiefmartec.com/wp-content/uploads/2014/03/a_new_brand_of_
marketing.pdf (20.12.2021).

16 J. Karwowska, Opakowanie zgodne z kryteriami…, op.cit., s. 52–56.
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Zrównoważony rozwój jako nurt w marketingu nawiązuje wprost do posze-
rzonej koncepcji instrumentów marketingu ekologicznego, a dążenie przedsię-
biorstwa do osiągania zysków z innowacji, które przynoszą korzyści środowisku 
poprzez technologiczne zmiany17, wyraża się przede wszystkim w poszukiwaniu 
zgodnych z zasadami ochrony środowiska alternatyw dla konwencjonalnych opa-
kowań. Realizacji tak zwanych mocnych wartości w zarządzaniu zarówno przed-
siębiorstwem, jak i także produktem (w tym opakowaniem) wymagają obecnie 
wszyscy interesariusze organizacji, wśród których najistotniejszą dla działań biz-
nesowych stanowią klienci.

W przeszłości przedsiębiorstwa niejednokrotnie koncentrowały się na zysku 
i tworzeniu tzw. cienkich czy słabych wartości (thinvalues), które w przeciwieństwie 
do wartości tzw. grubych lub mocnych (thickvalues) nie wiązały się z kreowaniem 
trwałej wartości dla interesariuszy oraz uwzględnianiem istotnych problemów spo-
łecznych i ekonomicznych, takich jak zmiany klimatyczne czy demograficzne oraz 
bezpieczeństwo energetyczne18. Wartości mocne w większym stopniu niż z real-
nym produktem wiążą się ze sferą etyki i wewnętrznych przekonań jednostki, 
są więc dużo mniej podatne na aktualne trendy, długotrwałe i zajmują wyjątkowe 
miejsce w hierarchii nabywcy19.

Za przykłady realizacji mocnych, wyższych wartości można uznać m.in. sto-
sunek do zmian klimatycznych czy bezpieczeństwa energetycznego20, a w bez-
pośrednim odniesieniu do opakowań – kwestie tak zwanego cyklu życia (dwie 
odmienne koncepcje funkcjonowania opakowania na rynku: tradycyjna from cradle 
to grave, od kołyski do grobu, a więc uwzględniająca jedynie okres od wytworzenia 
produktu do zakończenia jego użytkowania, oraz związana z gospodarką o obiegu 
zamkniętym from cradle to cradle, od kołyski do kołyski –zakładająca wykorzysta-
nie odpadu jako surowca do kolejnego procesu wytwórczego)21.

Wspomnieć należy tu o dwóch głównych koncepcjach powstałych na gruncie 
nauk ekonomicznych, a wynikających z obserwowanego zwrotu w sposobie myśle-
nia o efektywności organizacji w ostatnim półwieczu: od oceniania efektywności 
działań wyłącznie w kategorii zysku ku długofalowemu zarządzaniu wartością 
przedsiębiorstwa. Pierwsza to sustainability, a więc polityka zrównoważonego 

17 T. Taranko, Zmiany w zachowaniach konsumentów i ich wpływ na kształtowanie produktów, „Mar-
keting i Rynek” 2013, nr 3, s. 2–7.

18 R. Eagar, F. van Oene, Ch. Boulton, D. Roos, C. Dekeyser, The Future of Innovation Management: 
The Next 10 Years, „Technology & Innovation Management” 2011, no. 1.

19 T. Taranko, Zmiany w zachowaniach konsumentów…, op.cit.
20 Ibidem.
21 R. Narayan, End-of-life and Sustainability of Bioplastics. The value proposition and issues relating 

to biodegradability in terms of product end-of-life particularly the marine environment and recycling, 9th 
European Bioplastics Conference, Brussels, 2–3 December 2014.
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rozwoju i równowagi pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym oraz społecz-
nym wymiarem wszelkich aktywności podejmowanych przez przedsiębiorstwo22. 
Druga koncepcja, ściśle powiązana z poprzednią, to postrzeganie szerokiego oto-
czenia przedsiębiorstwa w kategoriach interesariuszy i dobrowolne uwzględnia-
nie potrzeb grup takich jak np. lokalne wspólnoty.

Sustainability w kontekście opakowań dotyczy przede wszystkim kwestii 
początku i końca życia produktu, a więc przede wszystkim zastosowania mate-
riałów biopochodnych i/lub biodegradowalnych – biotworzyw, związanej z nimi 
tak zwanej zamkniętej pętli (closed-loop) procesów produkcyjnych, stanowiącej 
kwintesencję gospodarki o obiegu zamkniętym. Co ciekawe, w przypadku biotwo-
rzyw istotnym zagadnieniem, które jeszcze do niedawna często pojawiało się 
w debacie publicznej, to aspekt społeczny: wykorzystanie źródeł roślinnych, a więc 
potencjalne pozbawienie żywności społeczności ludzkich w dobie powszechnego 
na pewnych obszarach geograficznych skrajnego ubóstwa. Wydaje się jednak, że 
stopniowy wzrost świadomości w tym zakresie (zwłaszcza dotyczącej specyfiki 
wspomnianych źródeł roślinnych, stanowiących w dużej mierze materiały odpa-
dowe procesów produkcji żywności) zmienia tę sytuację23.

W przypadku drugiej koncepcji: ewolucji sposobu myślenia menedżerów 
i zwrotu od skupienia na nabywcy produktu ku traktowaniu otoczenia w kate-
goriach interesariuszy, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu organizacje powinny w swojej działalności 
gospodarczej i strategii łączyć kwestie społeczne, środowiskowe, prawa człowieka 
i konsumenta, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami24. Wydaje się, że 
taki sposób myślenia staje się we współczesnej rzeczywistości rynkowej jednym 
z integralnych elementów strategii i zarządzania strategicznego przedsiębiorstw.

2.  Cechy opakowania zgodnego z zasadami 
ochrony środowiska

W wyniku analizy źródeł, zarówno o charakterze naukowym, jak i opracowa-
nych przez instytucje doradcze25, a także badań o charakterze jakościowym (serii 
sześciu wywiadów pogłębionych przeprowadzonych przed autorkę w grudniu 

22 A. Szablewski, R. Tuzimek (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2007.
23 J. Kuzincow, Rola biotworzyw w gospodarce Unii Europejskiej, „Opakowanie” 2014, nr 4, s. 88–91.
24 European Commision, Enterprise and Industry, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustain-

able-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm (18.12.2021).
25 H. Żakowska, Opakowania a środowisko, Wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017; H. Żakowska, Opakowania. Aspekty terminologiczne, 
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2020 r. i styczniu 2021 r. ze specjalistami w dziedzinie opakowalnictwa: naukow-
cami, pracownikami sektora badań i rozwoju oraz tzw. otoczenia biznesu) na pod-
stawie metodyki oceny cyklu życia oraz wytycznych ekoprojektowania stworzono 
listę najważniejszych kryteriów środowiskowych, a następnie hasłowo ujętych 
na potrzeby strategii marketingowych i komunikacji marketingowej cech opako-
wania zgodnego z tymi kryteriami (tabela 1). Cechy te mogą występować łącznie 
(jak np. biopochodność i kompostowalność) lub rozłącznie.

Tabela 1.  Modele kształtowania opakowania produktu zgodnego z kryteriami 
środowiskowymi

Kryteria środowiskowe dotyczące opakowania
Cecha opakowania zgodna z kryteriami 

środowiskowymi hasłowo ujęta w komunikacji 
marketingowej

1. Przydatność do recyklingu materiałowego
2. Ograniczenie wykorzystania surowców 

konwencjonalnych
3. Monomateriałowość

recykling

4. Przydatność do recyklingu organicznego kompostowalność*

5. Ograniczenie wykorzystania surowców 
konwencjonalnych

6. Przydatność do recyklingu
7. Ograniczenie wykorzystania wszelkich surowców

biotworzywa
a) biopochodne
b) biodegradowalne
c) łączące obie te cechy (tzw. podwójnie zielone) 

8. Zastosowanie elementów projektu służących 
wydłużeniu cyklu życia opakowania

upcycling

* Technologicznie jeden z rodzajów przydatności do recyklingu, komunikacja marketingowa jest jednak prowa-
dzona oddzielnie dla każdej z form, przy badaniu percepcji nabywcy, zdecydowano się więc je rozdzielić.
Źródło: J. Karwowska, Opakowanie zgodne z kryteriami środowiskowymi w komunikacji marketingowej przedsię-
biorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021, s. 84.

Recykling to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane 
na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub 
innych celach. Pojęcie recyklingu organicznego dotyczy obróbki tlenowej (w tym 
kompostowania) lub beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu 
w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów. W efekcie 
tego procesu powstaje materia organiczna lub metan. Natomiast recykling mate-
riałowy oznacza ponowne przetwarzanie odpadów w produkty o wartości użytko-
wej, zwykle o innym przeznaczeniu niż pierwotne. Odbywa się to w tak zwanym 
systemie kaskadowym, w którym na każdym kolejnym etapie produktom stawia 
się mniejsze wymagania. Trzecie rozwiązanie stanowi recykling chemiczny, który 

Sieć Badawcza Łukasiewicz, Warszawa 2019; Krajowa Izba Gospodarcza, Środowiskowe aspekty projek-
towania opakowań, Warszawa 2020.
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polega na przetworzeniu odpadów na materiały o innych właściwościach fizyko-
-chemicznych poprzez depolimeryzację łańcuchów polimerowych na monomery26.

Biotworzywa stanowią grupę tworzyw polimerowych biodegradowalnych i/
lub wyprodukowanych ze źródeł odnawialnych. Obejmuje ona trzy typy:
• niebiodegradowalne (nierozkładalne na proste związki organiczne pod wpływem 

działania mikroorganizmów) wytwarzane z surowców odnawialnych (odtwa-
rzalnych w tym samym lub krótszym czasie niż czas potrzebny na ich zużycie),

• materiały biodegradowalne z surowców odnawialnych,
• materiały biodegradowalne wytwarzane z tak zwanych konwencjonalnych, 

ropopochodnych surowców.
Biodegradowalny materiał opakowaniowy podlega biochemicznemu rozkła-

dowi związków organicznych na proste związki nieorganiczne, czego dokonują 
mikroorganizmy. Materiał biopochodny natomiast jest wytwarzany ze źródeł 
odnawialnych, z surowców naturalnych innych niż ropa naftowa27.

Termin kompostowanie dotyczy jednego z biologicznych procesów przekształ-
cania substancji organicznych. Jest to naturalna metoda utylizacji (odzysku) odpa-
dów oraz ich zagospodarowania, bazująca na rozkładzie tych substancji przez 
mikro  organizmy28.

Upcycling natomiast to forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku 
którego powstają produkty o wyższej wartości niż pierwotna wartość odpadu29.

Dodatkowo jako cechy opakowania powiązane z kwestią ochrony środowiska 
warto wymienić przydatność do wielokrotnego użycia czy monomateriałowość 
(unikanie połączeń materiałów ograniczających lub wykluczających recykling). 
W wyniku gruntownej analizy zagadnienia i studiów źródeł różnego rodzaju30 
ostatecznie zdecydowano się nie uwzględniać ich w dalszych analizach. Było 
to podyktowane faktem, że wielokrotne użycie opakowania dotyczy ograniczonej 
grupy produktów, zwykle tradycyjnie pakowanych w określony sposób – na rynku 
polskim dotyczy to przede wszystkim piwa. Ta cecha opakowania, mimo że zgodna 
z wytycznymi dotyczącymi ekoprojektowania, w ujęciu marketingowym nie stanowi 
elementu wyróżniającego na tle grupy produktów konkurencyjnych i podstawy 
budowania przewagi poprzez zastosowanie narzędzi komunikacji marketingowej. 
Jest ona na tyle silnie związana z tradycją pakowania produktów, zwłaszcza szybko 

26 H. Żakowska, Opakowania a środowisko…, op.cit., s. 162–164.
27 Ibidem, s. 124–141.
28 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU 2020, poz. 797 t.j.). 
29 G. Pauli, Upcycling, Riemann Verlag, Muenchen 1999.
30 A. M. Diaczek, W. Garduła, Ekologiczne opakowania w przemyśle kosmetycznym – trend czy realny 

wzrost świadomości konsumentów? „Ekonomika i Organizacja Logistyki” 2019, nr 4 (1), s. 37–50.
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rotujących, że zrozumienie jej istoty nawet przy hasłowym ujęciu nie powinno 
więc nastręczać nabywcy trudności31.

Warto odnotować fakt, że strategie produktu bazujące na integracji zasad zrów-
noważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w coraz większym 
stopniu znajdują obecnie odzwierciedlenie w projekcie opakowania oraz kreowaniu 
wizerunku z zastosowaniem opakowania o walorach środowiskowych. Opakowa-
nie staje się tu nośnikiem komunikatu na dwóch płaszczyznach: ogólnej i bardziej 
precyzyjnej. Zwłaszcza to drugie rozwiązanie stanowi silne narzędzie komunikacji 
– w ujęciu McLuhanowskim, zakładającym, że wybór medium przekazu sam jest 
przekazem32 (a wybór opakowania świadczy o realnych działaniach przedsiębior-
stwa, nawet jeśli nie są one komunikowane wprost i nacechowane perswazyjnie):
• nośnikiem ogólnych informacji dotyczących inicjatyw przedsiębiorstwa zwią-

zanych z ochroną środowiska czy też społeczną odpowiedzialnością ujmowaną 
szerzej, np. działań na rzecz wspólnot czy grup społecznych. Zauważalny przez 
konsumentów problem stanowi tu jednak niski poziom weryfikowalności 
deklaracji producenta. Na brak zaufania współczesnego nabywcy wpływają 
np. wprost nieuzasadnione lub celowo wprowadzające w błąd deklaracje śro-
dowiskowe – tak zwane praktyki greenwashingu33;

• nośnikiem precyzyjnych informacji dotyczących konkretnego produktu, 
takich jak m.in. zastosowania do produkcji opakowań materiałów i surow-
ców ze źródeł odnawialnych, zgodnych ze współczesnymi zasadami ochrony 
środowiska: biotworzyw. Szczególnie wskazane jest tu poddanie się znorma-
lizowanym metodom oceny, np. poprzedzonej badaniami certyfikacji przy-
datności do kompostowania uprawniającej do umieszczenia na opakowaniu 
stosownych oznaczeń34.

3. Poziom wiedzy i postawy nabywców

Przeprowadzone dwuetapowo w ramach prac statutowych Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie finansowanych z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki 
w latach 2020 (analiza ukierunkowana na recykling)35 i 2021 (analiza ukierun-

31 J. Karwowska, Opakowanie zgodne z kryteriami…, op.cit., s. 85–86.
32 M. McLuhan, Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2004, s. 40–41.
33 R. Horiuchi, R. Schuchard, L. Shea, S. Townsend, Understanding and Preventing Greenwash: A Busi-

ness Guide, 2009.
34 J. Karwowska, Opakowanie zgodne z kryteriami…, op.cit., s. 55.
35 P. Miller, J. Karwowska, A. Pawluk, Poziom świadomości i postawy…, op.cit.
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kowana na biotworzywa)36 badanie o charakterze e-panelu pozwoliło w pierw-
szej kolejności określić stosunek nabywcy do poszczególnych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa, a wskazanych jako naukowo uzasadnione rozwiązań dotyczących 
opakowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska. W niniejszym rozdziale 
przedstawiono wybrane, najistotniejsze i najciekawsze w kontekście strategii mar-
ketingowych oraz komunikacji marketingowej, spostrzeżenia. W obu przypadkach 
użyto statystycznej metody ankietowej: panelu okresowego Ariadna, wyspecjalizo-
wanego w ilościowych badaniach konsumenckich i społecznych. Zrealizowano je 
na dobranej kwotowo, uzasadnionej statystycznie, stosowanej w przypadku panel 
study próbie dorosłych osób zamieszkujących terytorium Polski, odzwierciedla-
jącej strukturę populacji w zakresie cech demograficznych takich jak: płeć, wiek, 
wykształcenie, wielkość miejscowości. Pierwszy etap został przeprowadzony w paź-
dzierniku 2020 roku, a liczebność próby wynosiła 1062 respondentów37, natomiast 
drugi etap w październiku 2021 roku przy liczebności próby 1090 respondentów38. 
Oba badania zostały zrealizowane na podstawie opracowanych przez autorkę kwe-
stionariuszy w ramach prac statutowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Respondenci dobrani zostali dwuetapowo: dzięki preselekcji na postawie danych 
w panelu użytkownika, a następnie dzięki serii pytań filtrujących. Zaprojekto-
wane w ten sposób, a następnie jednokrotnie przeprowadzone, badanie pozwoliło 
w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości oferowane przez panel study, 
takie jak: precyzyjny dobór próby, kompletność, wyjątkowo wysoki poziom tak 
zwanej zwrotności (stosunku liczby ankiet wypełnionych do liczby ankiet przeka-
zanych respondentom) oraz szybkość realizacji badania przy jednoczesnym unik-
nięciu większości ograniczeń, jakie mogą się wiązać z tą metodą. Wśród głównych 
ograniczeń wymienia się brak reprezentatywności czy też tak zwane wycieranie 
się panelu, a więc rezygnację z udziału na kolejnych etapach39.

W przypadku analizy poziomu biernej znajomości poszczególnych pojęć 
(odsetek respondentów, który kiedykolwiek się z nim spotkali) przyjęto trzy 
zakresy wartości: poziom bardzo wysoki – powyżej 700 odpowiedzi twierdzą-
cych dla n równego 1000, a więc powyżej 0,7; poziom średni – odpowiedzi twier-
dzące w zakresie od 300 do 700, a więc od 0,3 do 0,7 odpowiedzi twierdzących; 

36 J. Karwowska, A. Pawluk, Badanie potencjału rynkowego oraz wartości dla nabywcy poszczególnych 
typów opakowań wykonanych z biotworzyw, projekt badawczy w ramach prac statutowych finansowanych 
z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2021.

37 P. Miller, J. Karwowska, A. Pawluk, Poziom świadomości i postawy nabywców wobec różnych typów 
opakowań zgodnych z zasadami ochrony środowiska, projekt badawczy w ramach prac statutowych finan-
sowanych z subwencji Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Szkoła Główna Handlowa w War-
szawie, Warszawa 2020.

38 J. Karwowska, A. Pawluk, Badanie potencjału rynkowego…, op.cit.
39 E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 123– 128.
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poziom niski – poniżej 300 odpowiedzi twierdzących dla n równego 1000, a więc 
poniżej 0,3. Wartości współczynnika przedstawiają się następująco w układzie od 
największej do najmniejszej:
• recykling – 1,
• kompostowanie – 0,9,
• biotworzywa – 0,8,
• upcycling – 0,18,
• oksodegradacja – 0,1540.

W przypadku czynnej znajomości pojęć przyjęto kryterium odsetka właściwych 
odpowiedzi – stosunek odpowiedzi niewłaściwych do sumy wszystkich odpowie-
dzi. Ustalono tu dwa poziomy znajomości: powyżej przeciętnej, a więc wartości 
większe niż 0,5 oraz poniżej przeciętnej dla wartości mniejszych niż 0,5. Wyniki 
dla poszczególnych rozwiązań są następujące:
• recykling – 0,1,
• biotworzywa – 0,12,
• kompostowanie – 0,35,
• upcycling – 0,35,
• oksodegradacja – 0,45.

W przypadku analizy poziomu istotności dla nabywcy poszczególnych cech 
opakowania podczas dokonywania decyzji zakupowej najbardziej pożądanym 
rozwiązaniem jest niewątpliwie przydatność do recyklingu. Ponad jedna trzecia 
respondentów uznała tę cechę za najbardziej pożądaną i pozytywie wpływającą 
na decyzję zakupową. W obszarze średnich wartości znalazły się wydłużanie cyklu 
życia poprzez zapewnienie wielokrotnego użycia opakowania oraz jego biodegra-
dowalność. Niemal nieistotna jest natomiast dla nabywcy możliwość upcyclingu, 
co wprost wynika z zaobserwowanego w badania stosunkowo niedużego poziomu 
znajomości tej koncepcji (wykres 1).

Interesująca jest obserwacja dotycząca stopnia akceptacji dla opakowań wypro-
dukowanych z materiałów z recyklingu. Mimo zauważalnych różnic w poziomie tej 
akceptacji (najwyższa dla produktów chemii gospodarczej, najniższa dla produk-
tów dla niemowląt i małych dzieci) jej ogólny poziom w przypadku respondentów 
można określić jako zaskakująco wysoki. Jest to informacja kluczowa z perspek-
tywy praktycznej realizacji modelu gospodarki w obiegu zamkniętym, którego 
jedną z podstaw stanowi zasada zamkniętego obiegu, bazująca przede wszystkim 

40 Koncepcji oksodegradowalności i działań przedsiębiorców z nią związanych autorzy badania nie uznają 
w żadnym zakresie za zgodną z zasadami sozologii. Wręcz przeciwnie, stoją oni na stanowisku, że tego 
typu dodatki wywierają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Jednak ze względu na obecność tego 
typu rozwiązań zdecydowali się zbadać poziom wiedzy nabywców w tym zakresie.
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na różnych odmianach recyklingu. Wydaje się, że pozytywny stosunek nabywców 
do produktów z recyklingu – wyrażający się skłonnością do zakupu takich produk-
tów, ale także starannością procesów segregacji odpadów – stanowi jeden z klu-
czowych elementów sprawnego przebiegu procesów w modelu zamkniętym41.

Wykres 1.  Poziom istotności dla nabywcy poszczególnych cech opakowania podczas 
dokonywania decyzji zakupowej

Źródło: P. Miller, J. Karwowska, A. Pawluk, Poziom świadomości i postawy nabywców wobec różnych typów opako-
wań zgodnych z zasadami ochrony środowiska, projekt badawczy w ramach prac statutowych finansowanych z sub-
wencji Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020.

Przy ogólnym, stosunkowo wysokim poziomie akceptacji, jako najbardziej 
newralgiczne respondenci uznali więc opakowania produktów dla niemowląt 
i małych dzieci. To właśnie w stosunku do używania do ich produkcji materiałów 
z recyklingu pozostają najbardziej sceptyczni. Natomiast w przypadku opako-
wań produktów chemii gospodarczej i kosmetyków jedynie co dziesiąty respon-
dent ma wątpliwości w kwestii użycia tego typu materiałów opakowaniowych 
(wykresy 2a–2d).

41 P. Miller, J. Karwowska, A. Pawluk, Poziom świadomości i postawy…, op.cit.
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Wykres 2a.  Poziom akceptacji materiałów z recyklingu w przypadku chemii 
gospodarczej i kosmetyków

Źródło: P. Miller, J. Karwowska, A. Pawluk, Poziom świadomości i postawy nabywców wobec różnych typów opako-
wań zgodnych z zasadami ochrony środowiska, projekt badawczy w ramach prac statutowych finansowanych z sub-
wencji Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020.

Wykres 2b.  Poziom akceptacji materiałów z recyklingu w przypadku produktów 
żywnościowych

Źródło: P. Miller, J. Karwowska, A. Pawluk, Poziom świadomości i postawy nabywców wobec różnych typów opako-
wań zgodnych z zasadami ochrony środowiska, projekt badawczy w ramach prac statutowych finansowanych z sub-
wencji Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020.
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Wykres 2c.  Poziom akceptacji materiałów z recyklingu w przypadku leków 
i suplementów diety

Źródło: P. Miller, J. Karwowska, A. Pawluk, Poziom świadomości i postawy nabywców wobec różnych typów opako-
wań zgodnych z zasadami ochrony środowiska, projekt badawczy w ramach prac statutowych finansowanych z sub-
wencji Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020.

Wykres 2d.  Poziom akceptacji materiałów z recyklingu w przypadku produktów dla 
niemowląt i małych dzieci

Źródło: P. Miller, J. Karwowska, A. Pawluk, Poziom świadomości i postawy nabywców wobec różnych typów opako-
wań zgodnych z zasadami ochrony środowiska, projekt badawczy w ramach prac statutowych finansowanych z sub-
wencji Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020.
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W skali całej badanej grupy produkt w opakowaniu biopochodnym wybrałoby 
69% respondentów, w tym przede wszystkim osoby kierujące się kryterium eko-
logiczności (32%) oraz naturalności (31%). Stanowi to interesujący wynik, tym 
bardziej że wśród pozostałych respondentów 26% nie zastanawia się nad tą kwe-
stią, ale nie wyklucza zakupu. Jednoznacznie nie wybrałoby tego typu opakowania 
jedynie 5% respondentów, z czego wyraźna większość (4%) ze względu na wyższą 
cenę, nie zaś parametry – sytuacja ta może się więc zmienić wraz z upowszechnie-
niem się tego typu rozwiązań i spadkiem cen jednostkowych (wykres 3).

Wykres 3. Opinie i motywacje nabywcy – ogółem dla całej próby

Źródło: J. Karwowska, A. Pawluk, Badanie potencjału rynkowego oraz wartości dla nabywcy poszczególnych typów 
opakowań wykonanych z biotworzyw, projekt badawczy w ramach prac statutowych finansowanych z subwencji 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2021.

Co ciekawe, nie odnotowano bardzo wyraźnych różnic pomiędzy wspomnia-
nymi dwoma typami opakowań (przemysłowe i mało przetworzone) zarówno jeśli 
chodzi o odsetek respondentów gotowych nabyć tak zapakowany produktu, jak 
i skłonnych zapłacić za niego cenę wyższą niż w przypadku opakowanego inaczej. 
Rozbieżności pojawiają się natomiast w przypadku analiz z podziałem na płeć, 
wiek, miejsce zamieszkania oraz poziom wykształcenia.

Interesujące wyniki zaobserwowano przy podziale respondentów na płeć: 
kobiety stanowią grupę wyraźnie bardziej pozytywnie usposobioną do opakowań 
z biotworzyw. Wydaje się więc, że tak opakowane produkty przeznaczone dla nich 
mają obecnie większy potencjał rynkowy (wykresy 4a–4b).
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Wykresy 4a, 4b.  Gotowość nabycia produktów medycznych w opakowaniu 
z biotworzyw dwóch typów: przemysłowych odpowiedników 
tworzyw konwencjonalnych i mało przetworzonych w podziale 
na płeć

43%

10%

47%

Kobieta: opakowanie przemysłowe

2–3% więcej

10% więcej

nie jestem skłonny płacić za taki produkt więcej

33%

13%

54%

Mężczyzna: opakowanie przemysłowe

40%

10%

50%

Kobieta: opakowanie nieprzetworzone

33%

11%

56%

Mężczyzna: opakowanie nieprzetworzone

2–3% więcej

10% więcej

nie jestem skłonny płacić za taki produkt więcej

2–3% więcej

10% więcej

nie jestem skłonny płacić za taki produkt więcej

2–3% więcej

10% więcej

nie jestem skłonny płacić za taki produkt więcej

Źródło: J. Karwowska, A. Pawluk, Badanie potencjału rynkowego oraz wartości dla nabywcy poszczególnych typów 
opakowań wykonanych z biotworzyw, projekt badawczy w ramach prac statutowych finansowanych z subwencji 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2021.

Jeśli chodzi o produkty spożywcze, większy odsetek kobiet niż mężczyzn jest 
skłonny zapłacić wyższą sumę za oba typy opakowań (odpowiednio 52% i 53% 
przy wartościach dla mężczyzn 45% i 43%). Natomiast w przypadku opakowań 
mało przetworzonych nieznacznie więcej mężczyzn skłonnych dokonać takiego 
zakupu byłoby skłonnych zapłacić za niego 10% więcej: 10% w przypadku opa-
kowań przemysłowych versus 8% dla kobiet (wykresy 5a – 5b).
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Wykresy 5a, 5b.  Gotowość nabycia produktów spożywczych w opakowaniu 
z biotworzyw dwóch typów: przemysłowych odpowiedników 
tworzyw konwencjonalnych i mało przetworzonych w podziale 
na płeć

Kobieta: opakowanie przemysłowe

2–3% więcej

10% więcej

nie jestem skłonny płacić za taki produkt więcej

Mężczyzna: opakowanie przemysłowe

Kobieta: opakowanie nieprzetworzone Mężczyzna: opakowanie nieprzetworzone

2–3% więcej

10% więcej

nie jestem skłonny płacić za taki produkt więcej

2–3% więcej

10% więcej

nie jestem skłonny płacić za taki produkt więcej

2–3% więcej
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opakowań wykonanych z biotworzyw, projekt badawczy w ramach prac statutowych finansowanych z subwencji 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2021.

Również w przypadku produktów chemii gospodarczej i kosmetyków więk-
szy odsetek kobiet niż mężczyzn jest skłonny zapłacić wyższą sumę za oba typy 
opakowań (odpowiednio 49% i 47% przy wartościach dla mężczyzn 40% i 38%). 
Jest to największa zaobserwowana w badaniu różnica między respondentami obu 
płci (wykresy 6a–6b).
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Wykresy 6a, 6b.  Gotowość nabycia produktów chemii gospodarczej i kosmetyków 
w opakowaniu z biotworzyw dwóch typów: przemysłowych 
odpowiedników tworzyw konwencjonalnych i mało przetworzonych 
w podziale na płeć
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Źródło: J. Karwowska, A. Pawluk, Badanie potencjału rynkowego oraz wartości dla nabywcy poszczególnych typów 
opakowań wykonanych z biotworzyw, projekt badawczy w ramach prac statutowych finansowanych z subwencji 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2021.

Jeżeli chodzi o produkty dla niemowląt i małych dzieci, ponownie większy 
odsetek kobiet niż mężczyzn jest skłonny zapłacić wyższą sumę za oba typy opa-
kowań (52% przy wartościach dla mężczyzn odpowiednio 44% i 43%). W tym 
przypadku więcej kobiet skłonnych dokonać takiego zakupu byłoby także skłon-
nych zapłacić za niego 10% więcej w przypadku obu typów opakowań: 15% (ver-
sus 11% dla mężczyzn) (wykresy 7a–7b).
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Wykresy 7a, 7b.  Gotowość nabycia produktów dla niemowląt i małych dzieci 
w opakowaniu z biotworzyw dwóch typów: przemysłowych 
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w podziale na płeć
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Grupy respondentów negatywnie usposobione wobec opakowań z biotwo-
rzyw to przede wszystkim mieszkańcy dużych miast i osoby z wykształceniem 
podstawowym/zawodowym. Co jednak ciekawe, o ile respondenci z najniższym 
wykształceniem są ogólnie bardziej sceptyczni wobec opakowań z biotworzyw, 
to poziom ich nieufności wyraźnie spada w przypadku produktów spożywczych 
oraz dla niemowląt i małych dzieci, a więc bezpośrednio wpływających na bez-
pieczeństwo użytkownika.

Ostatnia analiza dokonana została z podziałem na poziom wykształcenia 
respondenta. Dla wszystkich typów produktów największy odsetek respondentów 
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wykluczających ich zakup w opakowaniu biopochodnym zaobserwowano tu w gru-
pie z wykształceniem podstawowym/ zawodowym. W przypadku produktów 
medycznych odsetek ten dla grupy osób z najniższym wykształceniem wynosi 
60%, podczas gdy w przypadku respondentów z wykształceniem wyższym 48/51% 
(wykresy 8a–8b).

W przypadku produktów spożywczych wartości rozkładają się bardziej równo-
miernie i różnice pomiędzy grupami o różnym poziomie wykształcenia nie są takie 
wyraźne. Wyjątek stanowi wysoki poziom odpowiedzi negatywnych dotyczących 
opakowań mało przetworzonych wśród respondentów z wykształceniem podsta-
wowym/zawodowym: 57% (wykresy 9a–9b).

Wykresy 8a, 8b.  Gotowość nabycia produktów medycznych w opakowaniu 
z biotworzyw dwóch typów: przemysłowych odpowiedników 
tworzyw konwencjonalnych i mało przetworzonych w podziale 
na poziom wykształcenia
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Wykresy 9a, 9b.  Gotowość nabycia produktów spożywczych w opakowaniu 
z biotworzyw dwóch typów: przemysłowych odpowiedników 
tworzyw konwencjonalnych i mało przetworzonych w podziale 
na poziom wykształcenia
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W przypadku produktów chemii gospodarczej i kosmetyków ponownie odse-
tek respondentów odrzucających opakowania biopochodne jest znacząco wyższy 
wśród osób z wykształceniem podstawowym/zawodowym, ten dla grupy osób 
z najniższym wykształceniem wynosi 60%, podczas gdy w przypadku responden-
tów z wykształceniem wyższym 48/51% (wykresy 10a–10b).

Wykresy 10a, 10b.  Gotowość nabycia produktów chemii gospodarczej i kosmetyków 
w opakowaniu z biotworzyw dwóch typów: przemysłowych 
odpowiedników tworzyw konwencjonalnych i mało 
przetworzonych w podziale na poziom wykształcenia
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Ciekawą sytuację można natomiast zaobserwować w przypadku produktów 
dla niemowląt i małych dzieci. Po raz kolejny wartości rozkładają się bardziej 
równomiernie i różnice pomiędzy grupami o różnym poziomie wykształcenia 
nie są tak wyraźne. Co więcej, odsetek respondentów odrzucających możliwość 
zakupu (51/52%) jest tu wręcz niższy niż dla grupy z wykształceniem średnim 
(53/54%) (wykresy 11a–11b).
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Wykresy 11a, 11b.  Gotowość nabycia produktów dla niemowląt i małych dzieci 
w opakowaniu z biotworzyw dwóch typów: przemysłowych 
odpowiedników tworzyw konwencjonalnych i mało 
przetworzonych w podziale na poziom wykształcenia
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Interesujące wyniki zaobserwowano przy podziale respondentów na płeć: 
kobiety stanowią grupę wyraźnie bardziej pozytywnie usposobioną do opako-
wań z biotworzyw. Wydaje się więc, że tak opakowane produkty przeznaczone dla 
nich mają obecnie większy potencjał rynkowy. Grupy respondentów negatywnie 
usposobione wobec opakowań z biotworzyw to przede wszystkim mieszkańcy 
dużych miast i osoby z wykształceniem podstawowym/zawodowym. O ile jednak 
respondenci z najniższym wykształceniem są ogólnie bardziej sceptyczni wobec 
opakowań z biotworzyw, to poziom ich nieufności wyraźnie spada w przypadku 
produktów spożywczych oraz dla niemowląt i małych dzieci, a więc bezpośrednio 
wpływających na bezpieczeństwo użytkownika.

W krótkiej perspektywie czasowej w komunikacji marketingowej bazującej 
na opakowaniu zgodnym z kryteriami środowiskowymi należy się skupić przede 
wszystkim na grupach o największym potencjale, długofalowo wdrażać natomiast 
strategię komunikacji skierowanej do grup najmniej przychylnych. Wymaga rów-
nież podkreślenia fakt, że duża część respondentów negatywnie ustosunkowanych 
do nabywania produktów w tego typu opakowaniach kieruje się motywacjami 
ekonomicznymi. Sytuacja może więc ulec zmianie wraz z rozpowszechnianiem 
się takich rozwiązań, a w efekcie spadkiem cen detalicznych.

Podsumowanie

W obecnej rzeczywistości gospodarczej, a w ostatnim czasie także geopoli-
tycznej, charakteryzującej się wyczerpywaniem się i niedoborem surowców kon-
wencjonalnych, projektowanie produktu oraz jego elementów odpowiadających 
kryteriom środowiskowym, wydaje się koniecznością. Otwarte pozostaje jednak 
pytanie o sposoby realizacji tej idei oraz o efektywną komunikację marketingową 
w tym zakresie. Szczególnie w modelu zintegrowanym, w którym wszystkie aktyw-
ności przedsiębiorstwa traktowane są jako komunikat do otoczenia: bliższego 
– bezpośrednich nabywców i dalszego – rozmaitych grup interesariuszy, od wspól-
not ludzkich na obszarach działania przedsiębiorstwa poprzez władze różnego 
szczebla po konkurencję: wytwórców dóbr alternatywnych lub substytucyjnych.

Wydaje się, że spośród dostępnych technologicznie i uzasadnionych ekono-
micznie rozwiązań największy potencjał ma kształtowanie i komunikowanie takich 
cech opakowania produktu jak jego przydatność do recyklingu, upcyclingu, zawar-
tość materiału z recyklingu, biopochodność, biodegradowalność czy kompostowal-
ność. Cechy te pozostają w zgodzie z zasadami ochrony środowiska, a jako element 
budowania przewagi konkurencyjnej mogą być z powodzeniem wykorzystywane 
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jako podstawa prowadzonej w etyczny sposób komunikacji marketingowej przed-
siębiorstwa kierującego swoją ofertę do zorientowanego na kwestie środowiskowe 
nabywcy. Dodatkowo należy wymienić dwa kolejne modele: wielokrotność uży-
cia oraz monomateriałowość, przy zastrzeżeniu, że z perspektywy marketingowej 
nie wydają się one efektywnym narzędziem pozycjonowania produktu czy marki 
i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wszystkie typy komunikacji z użyciem opakowania winny oczywiście bazować 
na rzetelnych badaniach stosowanych materiałów i innych elementów (takich jak 
np. zastosowane farby drukarskie) i nie zawierać informacji choćby nieintencjo-
nalnie wprowadzających lub mogących wprowadzać nabywcę w błąd. Przedsię-
biorstwa winny zwracać szczególną uwagę na potencjalne elementy tak zwanego 
greenwashingu we wszelkich komunikatach (a więc w rozumieniu zintegrowanej 
komunikacji marketingowej, w istocie wszelkich działaniach ukierunkowanych 
na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne).

Elementy te mogą bowiem dotyczyć nie tylko oczywistego, celowego wprowa-
dzania konsumenta w błąd, ale również – czy też przede wszystkim, w tym przy-
padku weryfikacja obietnic składanych przez producenta jest dużo trudniejsza, 
a kary mniej dotkliwe – braku precyzji w komunikacji marketingowej czy posługi-
wania się określeniami naukowymi, pseudonaukowymi, czy żargonowymi, które 
dla przeciętnego odbiorcy mogą być niejasne lub które może on mylnie interpre-
tować. Stąd tak istotna rola wiedzy naukowej o charakterze technicznym, która 
w dużej mierze została uwzględniona w niniejszym rozdziale. Winni z niej korzy-
stać menedżerowie działów marketingu, ale również wszyscy inni pracownicy 
odpowiedzialni za strategię marketingową, strategię marek i produktów.

Analiza wyników w dużej mierze potwierdziła wstępne założenia, że te naj-
powszechniejsze, recykling i zastosowanie biotworzyw, należą także do najlepiej 
znanych przez konsumentów. Wniosek ten jest kluczowy dla komunikacji mar-
ketingowej przedsiębiorstw związanej z produktem czy jego elementami zgod-
nymi z zasadami ochrony środowiska. Zastosowanie materiałów z recyklingu 
i przydatnych do recyklingu oraz biotworzywa o różnych cechach (biopochodne, 
biodegradowalne i tzw. podwójnie zielone, łączące obie cechy) to rozwiązania 
o największym potencjale, a ich zastosowanie w produkcie warto w szczególny 
sposób akcentować.

W odniesieniu do nabywcy i konsumenta pozytywnym wnioskiem płynącym 
z niniejszego rozdziału, a przede wszystkim z wprowadzającego badania ankie-
towego w e-panelu na grupie ponad 1000 respondentów, jest stosunkowo wysoki 
poziom ich wiedzy i akceptacji wobec tego typu opakowań. Szczególnie istotne 
wydają się opinie dotyczące zastosowania opakowań wykonanych z materiału 
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z recyklingu do kategorii produktów postrzeganych jako newralgiczne i wyma-
gające szczególnego poziomu bezpieczeństwa: żywności, leków, artykułów dla 
niemowląt i małych dzieci.

W odniesieniu do biotworzyw efekty przeprowadzonych badań uznać należy 
za bardzo obiecujące. W skali całej badanej grupy produkt w opakowaniu biopo-
chodnym wybrałoby 69% respondentów, w tym przede wszystkim osoby kierujące 
się kryterium ekologiczności (32%) oraz naturalności (31%). Stanowi to interesu-
jący wynik, tym bardziej że wśród pozostałych respondentów 26% nie zastanawia 
się nad tą kwestią, ale nie wyklucza zakupu. Jednoznacznie nie wybrałoby tego 
typu opakowania jedynie 5% respondentów, z czego wyraźna większość (4%) ze 
względu na wyższą cenę, nie zaś parametry – sytuacja ta może się więc zmienić 
wraz z upowszechnieniem się tego typu rozwiązań i spadkiem cen jednostkowych.

Dla nabywcy różnica pomiędzy opakowaniami wykonanymi z biotworzyw 
o charakterze przemysłowym (biopochodnymi odpowiednikami konwencjonal-
nych tworzyw) a tymi o charakterze mniej masowym, rzemieślniczym jest sto-
sunkowo mało uchwytna i nie wpływa na stosunek do wyprodukowanych z nich 
opakowań. Wyraźne różnice w opiniach można natomiast zaobserwować w podziale 
na poszczególne kohorty demograficzne. Na przykład kobiety stanowią grupę 
wyraźnie bardziej pozytywnie usposobioną do opakowań z biotworzyw. Wydaje 
się więc, że tak opakowane produkty przeznaczone dla nich mają obecnie większy 
potencjał rynkowy. Dla wszystkich typów produktów największy odsetek respon-
dentów wykluczających ich zakup w opakowaniu biopochodnym zaobserwowano 
tu w grupie z wykształceniem podstawowym/zawodowym. Co jednak ciekawe, o ile 
respondenci z najniższym wykształceniem są ogólnie bardziej sceptyczni wobec 
opakowań z biotworzyw, to poziom ich nieufności wyraźnie spada w przypadku 
produktów spożywczych oraz dla niemowląt i małych dzieci, a więc bezpośrednio 
wpływających na bezpieczeństwo użytkownika.

Co ciekawe, w przypadku opakowań z materiałów pochodzących z recyklingu 
zaobserwowano odwrotną prawidłowość: przy ogólnym stosunkowo wysokim 
poziomie akceptacji, jako najbardziej newralgiczne respondenci więc wskazali 
opakowania produktów dla niemowląt i małych dzieci. To właśnie w stosunku do 
używania do ich produkcji materiałów z recyklingu pozostają najbardziej scep-
tyczni. Można więc wysnuć ogólny wniosek, że opakowania z biotworzyw są w opi-
nii respondentów bezpieczniejsze od standardowych, podczas gdy te z materiałów 
pochodzących z recyklingu – mniej bezpieczne.

Podsumowując, należy stwierdzić, że mimo ogólnie pozytywnego nastawienia 
respondentów stosunek poszczególnych ich grup jest znacząco różny, wskazana 
jest więc dywersyfikacja działań związanych z konkretnymi typami produktów 



Opakowanie zgodne z zasadami ochrony środowiska w komunikacji marketingowej… 243

i poszczególnymi grupami docelowymi. W krótszej perspektywie warto skupić się 
na grupach o największym potencjale, natomiast długofalowo wdrażać strategię 
komunikacji marketingowej skierowanej do grup najmniej przychylnych. W przy-
padku respondentów odrzucających możliwość nabywania produktów w opako-
waniach biopochodnych duża część kieruje się motywacjami ekonomicznymi. 
Sytuacja może więc ulec zmianie wraz z rozpowszechnianiem się takich rozwią-
zań i spadkiem cen jednostkowych tego typu produktów.
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Wyzwania dla spółek w zakresie 
efektywnego komunikowania informacji 

w sprawozdaniach finansowych

Wprowadzenie

Jednym z elementów komunikacji spółek z otoczeniem są sprawozdania finan-
sowe. Sprawozdania finansowe sporządzane przez spółki giełdowe zgodnie z Mię-
dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) składają się 
z pięciu elementów: sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans), sprawozdania 
z wyniku, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów 
pieniężnych oraz informacji dodatkowych, czyli not. Pierwsze cztery elementy 
sprawozdania finansowego mają formę tabel. W bardzo syntetycznej formie dostar-
czają informacji o aktywach, kapitale własnym i zobowiązaniach, przychodach 
i kosztach oraz przepływach pieniężnych danego podmiotu. Najobszerniejszym 
elementem sprawozdania finansowego są informacje dodatkowe, które – w zależ-
ności od spółki – liczą od kilkudziesięciu do kilkuset stron1.

Obszerność sprawozdań finansowych nie ułatwia ich lektury. Spółki powinny 
się zatem starać, jak najefektywniej komunikować informacje w swoich sprawoz-
daniach finansowych.

„Jeśli informacje w sprawozdaniach finansowych są komunikowane nieefek-
tywnie, użytkownicy mogą mieć trudności w ich zrozumieniu i tym samym mogą 

1 Z analizy objętości sprawozdań finansowych za lata 2014–2017 spółek z indeksu WIG30 wynika, 
że dokumenty te liczyły od 47 do 150 stron. Udział not (z wyłączeniem opisów polityki rachunkowo-
ści) w sprawozdaniach finansowych wahał się od 51 do 86%. Por. M. Sikorska, Czy więcej znaczy lepiej? 
– Użyteczność a objętość sprawozdań finansowych, w: J. Ostaszewski, M. Jamroży, A. Tłaczała (red.), 
Eseje o podatkach i rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 299, 301.
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potrzebować więcej czasu na analizę sprawozdań finansowych. Nieefektywna 
komunikacja może także spowodować przeoczenie przez użytkowników przy-
datnych informacji lub niezidentyfikowanie związków pomiędzy informacjami 
w różnych częściach sprawozdania finansowego”2.

Jako efektywną komunikację informacji w sprawozdaniach finansowych 
można zatem określić, taką komunikację, która ułatwia użytkownikom znajdowa-
nie, zrozumienie i analizę informacji, zmniejsza ryzyko przeoczenia przydatnych 
informacji lub niezidentyfikowania związków pomiędzy informacjami w różnych 
częściach sprawozdania finansowego.

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), wydająca 
MSSF, zaproponowała spółkom stosowanie siedmiu zasad efektywnej komunika-
cji informacji w sprawozdaniach finansowych (informacje charakterystyczne dla 
jednostki, prosty i bezpośredni opis, odpowiednie uporządkowanie informacji, 
powiązanie informacji, nieduplikowanie informacji, porównywalność informacji, 
odpowiednie formatowanie).

Ulepszając komunikację informacji w sprawozdaniach finansowych poprzez 
zastosowanie powyższych zasad, spółki zaobserwowały różne korzyści, jak i napo-
tkały różne problemy i wyzwania.

Celem rozdziału jest identyfikacja wyzwań, przed którymi stają spółki stosu-
jące zasady efektywnej komunikacji przy sporządzaniu sprawozdań finansowych 
według MSSF. Do realizacji celu wykorzystano metodę krytycznej analizy litera-
tury. Opracowanie stanowi przyczynek do dalszych badań nad efektywną komu-
nikacją informacji w sprawozdaniach finansowych.

1.  Przykłady nieefektywnej komunikacji informacji 
w sprawozdaniach finansowych

Wobec sprawozdań finansowych spółek giełdowych są kierowane różne zarzuty. 
Poniżej zostaną krótko scharakteryzowane różne przykłady nieefektywnej komu-
nikacji informacji w sprawozdaniach finansowych.

Jednym z przykładów jest szablonowość sprawozdań finansowych. Jej skut-
kiem są ogólne, standardowe ujawnienia, które nie dostarczają informacji cha-
rakterystycznych dla danej spółki. Wśród spółek istnieje tendencja do spełniania 

2 Disclosure Initiative – Principles of Disclosure, Discussion Paper DP/2017/1, IASB, March 2017, 
http://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/disclosure-initiative-principles-of-disclosure/
discussion-paper/published-documents/discussion-paper-disclosure-initiative-principles-of-disclosure.
pdf (29.12.2021), par. 2.3.
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wszystkich wymagań MSSF w zakresie ujawniania informacji, niż do przedsta-
wiania tylko tych ujawnień, które mają zastosowanie w przypadku danej spółki3.

Innym przykładem nieefektywnej komunikacji jest nieaktualność niektó-
rych ujawnień. Wynika to z tego, że spółki często kopiują ujawnienia ze sprawoz-
dań finansowych z poprzednich okresów do sprawozdań finansowych bieżącego 
okresu. Jednakże niektóre z tych ujawnień mogą być już nieaktualne i tym samym 
nieużyteczne w bieżącym okresie4.

Ujawnienia mogą być pisane trudnym językiem. Opisy mogą być niejasne lub 
niepełne, gdyż zakładają taki poziom wiedzy odbiorców informacji, którego praw-
dopodobnie oni nie posiadają5.

Ujawnienia mogą być nieuporządkowane. Może brakować prezentacji informa-
cji według priorytetów. To może powodować trudności w identyfikacji  informacji 
o zdarzeniach mających największy wpływ na dokonania spółki i na jej sytuację 
finansową6. Kolejność not nie zawsze jest logiczna i nie daje wskazówek co do 
przydatności informacji7.

Kolejny problem to niepotrzebne duplikowanie informacji. Może on polegać 
na powtarzaniu tych samych informacji w różnych notach, bądź powielaniu tych 
samych informacji zawartych w danym elemencie sprawozdania finansowego 
w notach do niego8.

Przykładem nieefektywnej komunikacji jest również ujawnianie informacji 
w formie niezgodnej z przyjętą praktyką w danej branży, bądź zmiana sposobu 
ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych w kolejnych okresach. Takie 
praktyki mogą utrudniać użytkownikom porównanie danej spółki z innymi spół-
kami, jak i porównywanie między okresami9.

Ujawnienia w notach są przez niektóre spółki przygotowywane na podstawie 
list kontrolnych10. To sprawia, że dane ujawnienie może wprawdzie formalnie 

 3 Thinking about Disclosures in a Broader Context, Discussion Paper, FRC, October 2012, https://
www.frc.org.uk/getattachment/26c02307-8a2e-4517-851e-f7e451221b94/-;.aspx (5.01.2022), s. 38.

 4 Towards a Disclosure Framework for the Notes, Discussion Paper, EFRAG, ANC, FRC, July 2012, 
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2F121015_
Disclosure_Framework_ – _FINAL1.pdf (5.01.2022), s. 60.

 5 Disclosure Initiative – Principles of Disclosure, op.cit., par. 2.4.
 6 Towards a Disclosure Framework for the Notes, op.cit., s. 60.
 7 Disclosure Framework, Discussion Paper, FASB, July 2012, https://www.fasb.org/jsp/FASB/Docu-

ment_C/DocumentPage?cid=1176160160107&acceptedDisclaimer=true (5.01.2022), par. 5.17.
 8 Disclosure Initiative – Principles of Disclosure, op.cit., par. 2.4.
 9 Ibidem.
10 Niektóre firmy audytorskie przygotowują takie publikacje dla spółek, np.: Niezbędnik MSSF: Lista 

kontrolna ujawnień dla rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2021, 
https://www.ey.com/pl_pl/mssf/niezbednik-mssf-grudzien-2021 (5.01.2022), MSSF UE – lista kontrolna 
informacji do ujawnienia 2020, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/mssf-ue-lista-kontrolna-informacji-
-do-ujawnienia.html (5.01.2022).
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spełniać wymagania określonego standardu, ale jednocześnie może niewłaściwie 
wyjaśniać istotę transakcji i innych zdarzeń oraz towarzyszących im okoliczności11.

Reasumując, nieefektywna komunikacja informacji w sprawozdaniach finan-
sowych może się przejawiać w szablonowości sprawozdania finansowego, tj. braku 
informacji charakterystycznych dla danej spółki, nieaktualności niektórych ujaw-
nień, trudnym języku, braku logicznego uporządkowania not, duplikowaniu infor-
macji czy też braku porównywalności informacji.

2. Zasady efektywnej komunikacji

W związku z problemami spółek z komunikacją informacji w sprawozdaniach 
finansowych, RMSR zaproponowała zbiór zasad, które mogą pomóc spółkom 
zwiększyć efektywność tej komunikacji. Jak już wspominano we wprowadzeniu, 
informacje komunikowane efektywnie ułatwiają użytkownikom ich zrozumienie 
i tym samym skracają czas analizy sprawozdań finansowych. Ponadto efektywna 
komunikacja może ograniczyć ryzyko przeoczenia przydatnych informacji czy 
też niezidentyfikowania związków pomiędzy informacjami w różnych częściach 
sprawozdania finansowego12.

„Dostarczane informacje powinny być:
1) charakterystyczne dla sytuacji danej jednostki (entity-specific); informacje 

dopasowane do warunków danej jednostki są bardziej użyteczne niż ogólny, 
standardowy język, czy też informacje, które łatwo są dostępne poza sprawoz-
daniami finansowymi;

2) opisane tak prosto i bezpośrednio, jak to możliwe, bez pominięcia informacji 
istotnych i bez niepotrzebnego zwiększania objętości sprawozdań finansowych;

3) uporządkowane w sposób, który podkreśla ważne sprawy, w tym dostarczanie 
ujawnień w odpowiedniej kolejności i podkreślanie w nich ważnych kwestii;

4) powiązane – jeśli jest to przydatne – z innymi informacjami w sprawozdaniach 
finansowych lub w innych częściach rocznego raportu, w celu podkreślenia 
relacji pomiędzy tymi informacjami i w celu poprawy nawigacji w sprawoz-
daniach finansowych;

5) niepowtarzane zbytecznie w innych częściach sprawozdania finansowego lub 
rocznego raportu;

11 Towards a Disclosure Framework for the Notes, op.cit., s. 60.
12 Por. Disclosure Initiative – Principles of Disclosure, op.cit., par. 2.3.
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6) dostarczane w sposób, który optymalizuje porównywalność między jednost-
kami i między okresami sprawozdawczymi, lecz nie kosztem użyteczności 
tych informacji;

7) dostarczane w formie, która jest właściwa dla tego typu informacji, np. listy 
mogą być stosowane, żeby podzielić na części długi narracyjny tekst, a tabele 
mogą być lepsze dla informacji zawierających dużą ilość danych, takich jak 
uzgodnienia, analiza terminów wymagalności i inne”13.
Z opisu powyższych zasad wynika, że efektywność komunikacji informacji 

w sprawozdaniach finansowych można zwiększyć poprzez: prezentację informacji 
charakterystycznych dla jednostki, prosty i bezpośredni opis, właściwe uporząd-
kowanie informacji, powiązania z innymi informacjami, niepowtarzanie informa-
cji, porównywalność informacji i odpowiednie formatowanie.

3. Wyzwania w zakresie efektywnej komunikacji

W 2017 roku fundacja MSSF przygotowała raport prezentujący przykłady zmian 
w sprawozdaniach finansowych na rzecz poprawy komunikacji, bazując na zasadach 
efektywnej komunikacji sformułowanych przez RMSR14. W dokumencie przedsta-
wiono sześć studiów przypadków – (re) ewolucję w sprawozdaniach finansowych 
sześciu spółek z różnych regionów świata: Fonterra Co-operative Group Limited, 
Wesfarmers Limited, PotashCorp, ITV plc, Orange SA, Pandora AS.

Analizowane spółki wprowadziły w sprawozdaniach finansowych różne zmiany. 
Po pierwsze, dokonano zmian w strukturze not. Obszerną listę not zastąpiono 
podziałem na sekcje (ilustracja 1). Zmieniono kolejność not, część not połączono 
w jedną, wprowadzono nowe noty. Wprowadzono zmiany, w celu podkreślenia 
ważnych kwestii oraz komunikowania ich w jasny i zwięzły sposób. W ramach 
tych zmian przeniesiono na przykład opis polityki rachunkowości – prezentowany 
dotychczas w jednej nocie – do różnych not oraz zmieniono treść tego opisu (ilu-
stracja 2). Usunięto nieistotne informacje. Uzupełniono wybrane noty o dodat-
kowe informacje użyteczne dla inwestorów. W notach zastosowano prostszy język 
oraz lepsze formatowanie (ilustracja 3). Część opisów narracyjnych zastąpiono 

13 Ibidem, par. 2.6.
14 Better Communication in Financial Reporting. Making Disclosures More Meaningful, IFRS Disclo-

sure Initiative – Case Studies, IFRS Foundation, October 2017, https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/pro-
ject/disclosure-initative/better-communication-making-disclosures-more-meaningful.pdf (14.01.2022). 
Tłumaczenie na język polski całego raportu Lepsza komunikacja w sprawozdawczości finansowej. Jak 
sprawić, aby ujawnienia miały większe znaczenie jest dostępne na stronie https://www.pibr.org.pl/sta-
tic/items/publishing/Better_Communication_in%20FR_PL.pdf (14.01.2022).
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wypunktowaniami, tabelami czy wykresami. Usunięto powtórzenia informacji oraz 
zwiększono liczbę odnośników do innych sekcji w sprawozdaniu finansowym15.

Ilustracja 1.  Zmiany w strukturze not w sprawozdaniu finansowym Fonterry

Źródło: Better Communication in Financial Reporting. Making Disclosures More Meaningful, IFRS Disclosure 
Initiative – Case Studies, IFRS Foundation, October 2017, https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/disclo-
sure-initative/better-communication-making-disclosures-more-meaningful.pdf (14.01.2022), s. 9.

Spółki, które zastosowały zasady efektywnej komunikacji przy sporządzaniu 
sprawozdań finansowych, zaobserwowały różne korzyści. Sprawozdania finansowe 

15 Szerzej: Better Communication in Financial Reporting, op.cit., s. 8–13, 15–20, 21–26, 28–32, 34–38, 
41–44.
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stały się bardziej jasne, łatwiejsze do czytania i zrozumienia16. Zaobserwowano 
pozytywne reakcje ze strony inwestorów17. Zmienił się charakter pytań kierowa-
nych do działu relacji inwestorskich. Pytania stały się bardziej konstruktywne18. 
Zaobserwowano także pozytywne reakcje ze strony audytorów19.

Ilustracja 2.  Zmiany w nocie dotyczącej zapasów w sprawozdaniu finansowym 
Wesfarmers Limited

Źródło: Better Communication in Financial Reporting. Making Disclosures More Meaningful, IFRS Disclosure 
Initiative – Case Studies, IFRS Foundation, October 2017, https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/disclo-
sure-initative/better-communication-making-disclosures-more-meaningful.pdf (14.01.2022), s. 17.

Ulepszając komunikację informacji w sprawozdaniach finansowych, spółki 
stanęły jednocześnie przed określonymi wyzwaniami.

Dla Fonterry głównym wyzwaniem była decyzja, od czego rozpocząć pro-
ces poprawy komunikacji. Jednakże po rozpoczęciu procesu, okazało się, że nie 
jest to aż takie trudne. Kolejnym wyzwaniem było określenie, kto powinien być 
włączony w ten proces. Ponadto wyzwaniem było także zapewnienie zgodności 

16 Better Communication in Financial Reporting, op.cit., s. 14, 20, 26, 32, 45.
17 Ibidem, s. 20, 26, 32.
18 Ibidem, s. 20, 27, 39.
19 Ibidem, s. 20, 45.
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przygotowywanych ujawnień z wymaganiami MSSF przy jednoczesnym usuwa-
niu nieistotnych informacji. Na przykład decyzje o tym, które informacje są przy-
datne, które informacje można ograniczyć bądź usunąć, bądź połączyć z innymi20.

Ilustracja 3.  Zmiany w nocie dotyczącej wypłacanych dywidend w sprawozdaniu 
finansowym Fonterry Co-operative Group Limited

Źródło: Better Communication in Financial Reporting. Making Disclosures More Meaningful, IFRS Disclosure 
Initiative – Case Studies, IFRS Foundation, October 2017, https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/disclo-
sure-initative/better-communication-making-disclosures-more-meaningful.pdf (14.01.2022), s. 12.

Dla Wesfarmers głównym wyzwaniem było zapewnienie porównywalności 
z informacjami finansowymi prezentowanymi przez inne spółki, aby inwestorzy 
mogli porównać tę spółkę z konkurencją21.

W przypadku PotashCorp głównym wyzwaniem było zastosowanie zasady 
istotności w zakresie decyzji, czy jest potrzeba, a jeśli jest, to jak wypełnić niektóre 
wymagania MSSF w zakresie ujawnień. Wprowadzone zmiany do MSR 1 dotyczące 
zasady istotności częściowo pomogły spółce w procesie decyzyjnym i w konsekwen-
cji ograniczono ujawnienia dotyczące podatku dochodowego, kapitału podstawo-
wego, świadczeń emerytalnych oraz płatności w formie akcji. Spółka stwierdza, 
że przy ocenie ujawnień z punktu widzenia istotności, można zauważyć, że część 

20 Ibidem, s. 14.
21 Ibidem, s. 20.
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pozycji jest wyraźnie istotnych, podczas gdy inne są wyraźnie nieistotne. Dużo 
trudności sprawiają oceny ujawnień, dotyczących pozycji z obszernej szarej strefy, 
znajdującej się między pozycjami wyraźnie istotnymi i wyraźnie nieistotnymi22.

Kolejna spółka, Orange zwróciła uwagę na trzy wyzwania. Po pierwsze, było 
to zachowanie porównywalności informacji między poszczególnymi okresami 
sprawozdawczymi. Orange upewnił się, że inwestorzy rozumieją podejmowane 
zmiany i będą w stanie porównać informacje między okresami, mimo zmienio-
nych ujawnień w zakresie struktury i zawartości. Po drugie, zapewnienie spójno-
ści i zwartości w informacjach ujawnianych w sprawozdaniach finansowych przy 
dokonywaniu osądów, które informacje są istotne. Po trzecie, wspieranie pro-
ponowanych zmian w ujawnieniach poprzez uwypuklenie stosowanego procesu 
decyzyjnego. Pracownicy prezentowali przełożonym i audytorom proponowane 
zmiany w formie zestawienia: obecne ujawnienia i proponowane ujawnienia. 
W ten sposób łatwiej można było zrozumieć osądy w tym procesie decyzyjnym23.

Z doświadczeń analizowanych spółek wynika, że dwa najczęściej wymieniane 
wyzwania to:
• ocena informacji z punktu widzenia istotności,
• zapewnienie porównywalności informacji.

Jak stwierdziła jedna ze spółek, ujawniane informacje można podzielić na trzy 
grupy: informacje wyraźnie istotne, informacje wyraźnie nieistotne i informacje 
z szarej strefy. Ta trzecia grupa informacji stanowi wyzwanie dla spółek. Spółki 
muszą ocenić, które informacje z szarej strefy są istotne i powinny być ujawnione, 
a które informacje są mało istotne i można je pominąć.

Kolejne duże wyzwanie dla spółek to wprowadzanie zmian przy jednoczesnym 
zachowaniu porównywalności informacji pomiędzy okresami sprawozdawczymi 
czy też pomiędzy spółkami. IASB zaliczając do zasad efektywnej komunikacji 
porównywalność informacji, wskazywała, że spółki powinny dostarczać informacje 
w sposób, który optymalizuje porównywalność między jednostkami i między okre-
sami sprawozdawczymi, ale nie może się to odbywać kosztem użyteczności tych 
informacji. Z doświadczeń analizowanych spółek wynika, że w sytuacji gdy dostar-
czane informacje byłyby nieporównywalne z informacjami innych spółek, spółka 
dostarczała dodatkowych informacji, które umożliwiłyby jednak ich porównanie.

Na przykład spółka Pandora, aby pomóc inwestorom porównywać prezento-
wane w sprawozdaniu finansowym wskaźniki finansowe ze wskaźnikami innych 
spółek, zamieściła w notach sposób ich liczenia. Ponadto spółka starała się, aby 

22 Ibidem, s. 27.
23 Ibidem, s. 39.



Edyta Łazarowicz 254

klasyfikacja, pomiar i prezentacja tych miar w poszczególnych okresach była 
spójna. Miało to ułatwić inwestorom porównywanie wyników spółki w czasie24. 
Z kolei Orange przestała ujawniać te miary dokonań, które inwestorzy uznali 
za bez użyteczne oraz starała się dostosować ujawniane miary do tych najbardziej 
bezpośrednio porównywalnych, wymienionych w MSSF25.

Problemy spółek z oceną ujawnianych informacji z punktu widzenia ich istot-
ności dostrzegła RMSR i w 2018 roku wprowadziła do MSR 1 Prezentacja spra-
wozdań finansowych i MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości 
szacunkowych i korygowanie błędów określone zmiany (tabela 1).

Tabela 1. Zmiany w definicji pojęcia „istotne”

MSR 1 (2016) MSR 1 (2019) 

Pominięcia lub zniekształcenia pozycji są istotne, 
jeżeli mogą, pojedynczo lub łącznie, wpłynąć 
na decyzje gospodarcze podejmowane przez 
użytkowników na podstawie sprawozdań 
finansowych. Istotność uzależniona jest od 
wielkości i rodzaju pominięcia lub zniekształcenia 
w kontekście towarzyszących okoliczności. 
Czynnikiem rozstrzygającym może być wielkość 
lub rodzaj pozycji, lub kombinacja obu tych 
czynników.

Informacje są istotne, jeżeli w racjonalny 
sposób można oczekiwać, że ich pominięcie, 
zniekształcenie lub ich nieprzejrzystość może 
wpływać na decyzje głównych użytkowników 
sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia 
podejmowane na podstawie takiego sprawozdania, 
zawierającego informacje finansowe dotyczące 
konkretnej jednostki sprawozdawczej.
Istotność uzależniona jest od charakteru lub 
wielkości informacji bądź od obu tych czynników. 
Jednostka ocenia, czy informacje, same w sobie 
lub w połączeniu z innymi informacjami, są istotne 
w kontekście całości sprawozdania finansowego.

Źródło: MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, par. 7, w: Standardy MSSF, Stowarzyszenie Księgowych w Pol-
sce, Warszawa 2016 i Rozporządzenie komisji (UE) 2019/2104 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające rozporzą-
dzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporzą-
dzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości 1 i 8, załącznik Definicja pojęcia „istotne”.

W kontekście efektywnej komunikacji bardzo ważną zmianą w definiowaniu 
istotności jest wprowadzenie nowego elementu, tj. nieprzejrzystość istotnych infor-
macji. Przyjęto, że nieprzejrzystość informacji to taki sposób przekazywania 
 informacji, który powoduje podobne skutki dla głównych użytkowników spra-
wozdania finansowego jak pominięcie czy zniekształcenie informacji26. W celu 
lepszego wyjaśnienia tego problemu, RMSR podaje kilka przykładów sytuacji, 
które mogą prowadzić do nieprzejrzystości informacji. Są to następujące sytuacje:

24 Ibidem, s. 43.
25 Ibidem, s. 34.
26 Rozporządzenie komisji (UE) 2019/2104 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości 1 i 8, załącznik Definicja pojęcia „istotne”.
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a) „informacje dotyczące istotnej pozycji, transakcji lub innego istotnego zda-
rzenia są ujawniane w sprawozdaniu finansowym, ale użyty język jest niejed-
noznaczny lub niejasny;

b) informacje dotyczące istotnej pozycji, transakcji lub innego istotnego zdarze-
nia są rozrzucone po sprawozdaniu finansowym;

c) niepodobne pozycje, transakcje lub inne zdarzenia są niewłaściwie zagregowane;
d) podobne pozycje, transakcje lub inne zdarzenia są niewłaściwie zagregowane;
e) zrozumiałość sprawozdania finansowego jest ograniczona w wyniku tego, 

że informacje nieistotne przesłaniają informacje istotne w takim stopniu, że 
główny użytkownik nie jest w stanie ustalić, które informacje są istotne”27.
Przytoczone powyżej przykłady braku przejrzystości informacji pokazują, że 

mamy z nią do czynienia, kiedy: (1) język opisu jest niejednoznaczny lub niejasny, 
(2) informacje dotyczące istotnej pozycji są prezentowane w różnych miejscach 
w sprawozdaniu finansowym, czyli brak powiązania informacji, (3) pozycje, trans-
akcje lub inne zdarzenia są niewłaściwie zagregowane, (4) informacje nieistotne 
przesłaniają informacje istotne i trudno jest określić, które z nich są istotne.

Podsumowanie

Efektywna komunikacja informacji w sprawozdaniach finansowych ułatwia 
użytkownikom zrozumienie sprawozdań i zmniejsza czas ich analizy. Efektywna 
komunikacja zmniejsza też ryzyko przeoczenia istotnych informacji oraz pomaga 
zidentyfikować związki pomiędzy informacjami w różnych częściach sprawozda-
nia finansowego.

RMSR zaproponowała następujące zasady efektywnej komunikacji informacji 
w sprawozdaniach finansowych: (1) prezentacja informacji charakterystycznych 
dla jednostki, (2) prosty i bezpośredni opis, bez pominięcia informacji istotnych, 
(3) właściwe uporządkowanie informacji, podkreślające ważne kwestie, (4) powiąza-
nia z innymi informacjami w sprawozdaniach finansowych lub w innych częściach 
rocznego raportu, aby podkreślić relacje pomiędzy tymi informacjami, (5) niepo-
wtarzanie informacji, (6) porównywalność informacji między jednostkami i mię-
dzy okresami sprawozdawczymi, (7) odpowiednie formatowanie.

Z doświadczeń spółek wynika, że dwa główne wyzwania na drodze efektywnej 
komunikacji informacji to: (1) ocena istotności informacji oraz (2) zapewnienie  

27 Ibidem.
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porównywalności informacji z innymi spółkami oraz między okresami sprawoz-
dawczymi.

RMSR wprowadziła pewne zmiany w MSSF, aby ułatwić spółkom dokonywa-
nie oceny istotności informacji i tym samym zwiększyć przydatność ujawnianych 
informacji w sprawozdaniach finansowych. Zgodnie z nową definicją, informa-
cje są istotne, jeśli racjonalnie można oczekiwać, że ich pominięcie, zniekształ-
cenie lub nieprzejrzystość mogą mieć wpływ na decyzje głównych użytkowników 
sprawozdania finansowego (tj. obecnych i potencjalnych inwestorów, pożyczko-
dawców i innych wierzycieli). Na ocenę czy informacje są istotne, czy nie, może 
mieć też wpływ nieprzejrzystość informacji. O nieprzejrzystości informacji może 
świadczyć: (1) niejednoznaczny lub niejasny język opisu, (2) prezentacja infor-
macji o istotnych pozycjach w różnych miejscach w sprawozdaniu finansowym, 
(3) niewłaściwa agregacja pozycji, transakcji lub innych zdarzeń, (4) przesłania-
nie informacji istotnych przez informacje nieistotne.

Podsumowując, należy stwierdzić, że efektywna komunikacja informacji w spra-
wozdaniach finansowych jest ważnym zagadnieniem, gdyż decyduje o przydatności 
i zrozumiałości informacji dla wielu użytkowników. Jednocześnie „komunikacja 
ujawnień jest tym obszarem, gdzie jednostki mają możliwość wprowadzania inno-
wacji i eksperymentowania”28.
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Badania jakościowe w naukach 
społecznych – teoretyczne 

i praktyczne aspekty

Wprowadzenie

Gospodarka i procesy gospodarowania od lat są przedmiotem zainteresowania, 
w bardzo wielu wymiarach, dynamicznie rozwijających się nauk ekonomicznych. 
W nauki ekonomiczne, jako jedną z dziedzin nauk społecznych, nieodzownie wpi-
sane są badania empiryczne. Badania te realizowane są w celu poznania natury 
różnorodnych zjawisk związanych z gospodarką i procesami gospodarowania, 
uchwycenia ich charakterystyk i zróżnicowanych uwarunkowań, a także rozpo-
znania prawidłowości, które nimi rządzą. Poznawczo ważną rolą badań w obszarze 
nauk ekonomicznych jest także zrozumienie złożonych mechanizmów regulują-
cych postępowanie różnych grup podmiotów rynkowych. Poszerzanie i pogłębianie 
wiedzy naukowej, pozyskiwanej na podstawie naukowych narzędzi badawczych 
i z zachowaniem cech badań naukowych, ma wspierać realizację celów, jakim 
powinna służyć współczesna gospodarka i funkcjonujące w jej ramach podmioty, 
z uwzględnieniem uwarunkowań i dylematów, jakie niesie ze sobą dynamicznie 
zmieniająca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza.

Przez lata w badaniach empirycznych w obszarze nauk ekonomicznych legi-
tymizowane były głównie metody o charakterze ilościowym. Jakościowe bada-
nia były postrzegane poprzez pryzmat różnorodnych negatywnych stereotypów 
obecnych w świecie nauki, które w efekcie sprawiały, że rola tej grupy metod 
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badawczych była częściowo marginalizowana. Współcześnie dostrzegana jest 
wyraźna zmiana w sposobie myślenia, znajdująca wyraz m.in. w zauważalnym 
wzroście popularności metod jakościowych także w obszarze nauk ekonomicz-
nych. Coraz liczniejsze grono badaczy, reprezentujących świat nauki, doświadcza, 
że do pogłębionego zrozumienia i bogatszego opisania niejednorodnego świata 
zjawisk ekonomicznych niezbędne staje się wychodzenie poza ramy ilościowego 
spojrzenia na sposób uprawiania nauki. Warto zatem, aby doskonalenie praktyki 
badawczej odbywało się m.in. na drodze pogłębiania warsztatu badacza zjawisk 
ekonomicznych o instrumentarium badań jakościowych.

Celem niniejszego rozdziału uczyniono zatem ukazanie status quo badań 
jakościowych w naukach społecznych, oraz syntetyczne zaprezentowanie zało-
żeń wynikających z przyjęcia paradygmatu interpretatywnego jako fundamentu 
projektowanych badań empirycznych. Ważnym celem będzie ponadto ukazanie 
zbioru praktycznych wskazówek, związanych z realizacją badań jakościowych, 
projektowanych na użytek naukowych badań w dziedzinie nauk społecznych 
(w tym ekonomicznych), a także refleksji nad możliwościami i etycznym wymia-
rem wykorzystania metod jakościowych w badaniach naukowych.

1.  Geneza podejścia jakościowego w badaniach 
ekonomicznych

Prowadzenie badań pozwalających na wytwarzanie i weryfikowanie nowej wie-
dzy, noszącej znamiona wiedzy naukowej1, powinno być podporządkowane okre-
ślonym, ugruntowanym w świecie nauki, paradygmatom, rozumianym jako ogólne 
spojrzenie badacza na naturę analizowanych zjawisk i sposoby ich poznawania. 
Mimo ożywionej dyskusji toczonej w świecie nauki wokół samego pojęcia para-
dygmatu2, badacze są zgodni, że konstrukt ten stanowi swoistą „matrycę dyscypli-
narną”, wyznaczoną przez zbiór przekonań, z którego wynikają określone wnioski 
dla sposobu uprawiania nauki, kierujące postępowaniem badaczy w ramach danego 
nurtu myślenia. Owa „matryca” stanowi zatem rodzaj drogowskazu, który określa 

1 Szerzej o cechach wiedzy naukowych w: C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metodologia badań 
społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 16–40; K. Kuciński (red.), Naukowe badanie zjawisk gospodar-
czych. Perspektywa metodologiczna, Oficyna w Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 75–79.

2 Pojęcie „paradygmatu” budzi szereg dyskusji w świecie nauki. Interesujące rozważania na temat 
koncepcji paradygmatów w badaniach naukowych przedstawiono m.in. w: A. O. Majeda, The Popper-Kuhn 
Debate Reexamined, „Damascus University Journal” 2012, vol. 28 (1), s. 40 za: A. Falkowska, Metodologia 
badań naukowych jako funkcja ich paradygmatu, w: K. Kuciński (red.), Naukowe badanie zjawisk…, op.cit., 
s. 141; P. D. Hutcheon, Popper and Kuhn on the Evolution of Science, „Brock Review” 1995, vol. 4 (1–2), 
s. 28–37.
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zarówno zakres i sposób formułowania dylematów naukowych, wiedzę na temat 
sposobu ich rozwiązywania, jak i formy raportowania uzyskanych wyników.

Paradygmat badań naukowych określany jest w literaturze przez trzy kluczowe 
wymiary: ontologiczny, epistemologiczny oraz metodologiczny3. Wymiar ontolo-
giczny wskazuje na naturę, istotę przyjętych dociekań, określając zakres i rodzaj 
formułowanych problemów badawczych, w obrębie których badacz powinien się 
poruszać w ramach przyjętego paradygmatu. Wymiar epistemologiczny odnosi się 
do relacji między przedmiotem a podmiotem badań (w tym relacji badacza do bada-
nego zjawiska), jak i określa możliwości oraz granice pozyskiwania nowej wiedzy 
naukowej w ramach danego nurtu poznawczego. Innymi słowy, epistemologiczny 
punkt widzenia pomaga w określeniu, kiedy nowo poznaną wiedzę można uznać 
za wiarygodną, akceptowalną, prowadzącą do rozwiązania przyjętych problemów 
badawczych. Dostarcza także wskazówek, w jaki sposób należy ją komunikować 
innym. Element epistemologiczny wskazuje na zbiór zasad, przynależnych realizacji 
badań naukowych, w ramach danego paradygmatu, zmierzających do rozwiązania 
zdefiniowanych problemów, w ramach przyjętego paradygmatu. Wreszcie, para-
dygmat wyraża się także w stosowanej metodologii realizowanych badań empi-
rycznych, rozumianej jako zbiór zalecanych technik docierania do źródła danych, 
pozyskiwania nowej wiedzy, sposobu jej analizy, a także sposobu komunikowa-
nia uzyskanych rezultatów (efektów procesu poznawania) społeczności badaczy.

W literaturze z zakresu filozofii nauk obecne są zróżnicowane paradygmaty 
badań naukowych, prezentujące odmienne spojrzenie badaczy na naturę anali-
zowanych zjawisk i sposoby ich poznawania. Badacze życia społeczno-gospodar-
czego osadzają badania empiryczne w ramach dwóch głównych paradygmatów: 
pozytywistycznego oraz interpretatywnego4.

Rysunek 1. Paradygmat pozytywistyczny

POZYTYWIZM
istnieje jedna
obiektywna

rzeczywistość

rzeczywistość
powinna być

poznawana na
drodze jej pomiaru

metody
ilościowe

Źródło: opracowanie własne.

3 A. Falkowska, Metodologia badań naukowych…, op.cit., s. 142.
4 W naukach społecznych (np. socjologii) ważną rolę zajmują także pragmatyzm i aktywizm, jako 

paradygmaty badań naukowych. Pozostaną one jednak poza obszarem zainteresowania w ramach niniej-
szego rozdziału.
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W naukach o gospodarce i procesach gospodarowania od lat dominują ilo-
ściowe metody badawcze, wyrosłe na gruncie paradygmatu pozytywistycznego, 
reprezentowanego przez Karla P. Poppera. Pozytywizm zakłada, że rzeczywistość 
społeczno-gospodarcza istnieje obiektywnie, bez względu na sposób jej doświad-
czania przez jej aktorów (rysunek 1).

Paradygmat pozytywistyczny oparty jest na statycznej wizji „reakcji” czło-
wieka jako podmiotu uczestniczącego w procesach gospodarowania. Jako sta-
tyczna ujmowana jest zatem także jego „odpowiedź na określony bodziec (zmienną 
niezależną), traktowana jako czynność powtarzalna, unormowana i wynikająca 
z – pierwotnych wobec aktora – zewnętrznych oczekiwań otoczenia, społecznie 
ustalonych reguł, zaleceń i wynikających z nich obowiązków. Postrzegana z tej 
normatywnej perspektywy teoretycznej natura ludzka jest stała, a konkretne 
zachowania (zmienne zależne) są jedynie odtwarzaniem wzorców (norm) istnie-
jących poza jednostką. W ramach założeń tego nurtu myślenia jednostka reaguje 
w ramach szerszego, obiektywnie istniejącego systemu społeczno-gospodarczego 
i sama ma niewielki wpływ na jego kreowanie. Jej zachowania są zatem dość prze-
widywalne i unormowane, a wszelki indywidualizm traktowany jest jako swoiste 
odstępstwo od normy5. W podejściu normatywnym przykłada się zatem wielką 
wagę do eliminacji wpływu badacza oraz osoby badanej na sytuację badania, 
poprzez zastosowanie standaryzowanych procedur pozyskiwania danych oraz 
rzetelnych procedur kontroli zmiennych. Zdaniem przedstawicieli tego nurtu 
myślenia, to właśnie dzięki sprawowaniu kontroli nad zmiennymi (fizycznej albo 
statystycznej) oraz dzięki ich rygorystycznemu pomiarowi, nauka jest w stanie 
dostarczyć wiedzy, której trafność nie podlega dyskusji6. Pozytywizm (zwłasz-
cza pozytywizm logiczny) wywarł istotny wpływ na badaczy zjawisk społeczno- 
- gospodarczych, przyczyniając się zwłaszcza do „ugruntowania statusu ekspery-
mentu i badań ankietowych oraz związanych z nimi form analizy ilościowej”7, 
czyniąc je przez ostatnie dziesięciolecia dominującym wzorcem postępowania 
w procesie realizacji badań empirycznych8.

Badacze zjawisk związanych z procesami gospodarowania mogą sięgać jednak 
także po paradygmat interpretatywny, rozwijany w ramach nauk społecznych 

5 Porównaj: K. T. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 17.

6 Ibidem, s. 16.
7 Porównaj z: M. Hammerley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000, 

s. 13.
8 Więcej na temat pozytywizmu logicznego i jego założeń np. w: A. J. Aver, Filozofia w XX wieku, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997; F. Copleston, Historia filozofii, t. 11: Pozytywizm logiczny 
i egzystencjalizm, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2007.
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m.in. przez Roberta K. Mertona. Podejście to opiera się na założeniu, że rzeczy-
wistość społeczna nie ma obiektywnego charakteru (nie jest wytworem obiektyw-
nych praw czy reguł, jak zakłada perspektywa nomotetyczna9), lecz jest w sposób 
ciągły konstruowana społecznie przez jej uczestników (rysunek 2). Nie sposób 
jej wyabstrahować ze społecznego otoczenia, dlatego też przedstawiciele interpre-
tatywizmu postulują, że wytwarzanie nowej, naukowej wiedzy o tak rozumianej 
rzeczywistości powinno odbywać się nie tyle poprzez konstruowanie zobiektywi-
zowanych narzędzi pomiaru (w procesie testowania hipotez), ale raczej na drodze 
jej interpretowania i „nadawania sensu”, przy bezpośrednim zaangażowaniu jej 
aktorów (tj. respondentów będących źródłem wiedzy o poznawanych zjawiskach 
społeczno-gospodarczych oraz badaczy dokonujących opisu tych zjawisk). Stąd 
też tak ważne w ramach tego nurtu poznania staje się przyjmowanie w badaniach 
empirycznych perspektywy idiograficznej10, dającej możliwość uchwycenia swo-
istości konkretnych zdarzeń doświadczanych przez konkretne podmioty w ramach 
badanej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, z zachowaniem kontekstu wystę-
powania tych zdarzeń.

Rysunek 2. Paradygmat interpretatywny

INTERPRETA-
TYWIZM

istnieje wiele
subiektywna
rzeczywistość

rzeczywistość
powinna być

poznawana na drodze
jej interpertacji

metody
jakościowe

Źródło: opracowanie własne.

W kontraście do paradygmatu pozytywistycznego, paradygmat interpreta-
tywny podkreśla zatem dynamiczny i zmienny charakter badanej rzeczywistości 
społecznej, którą (z powodu symbolicznego charakteru postrzegania świata przez 
jednostki badane i interpretacyjnego charakteru interakcji zachodzących między 
nimi a otoczeniem społeczno-gospodarczym) można przewidzieć tylko w niewiel-
kim stopniu. Ludzkie zachowanie rozumiane jest jako znaczeniowe „działanie”, 
zależne nie tyle od samego bodźca (zmiennej niezależnej), ale przede wszyst-
kim od sposobu jego interpretacji przez badaną jednostkę. Człowiek postrzegany 
jest zatem jako podmiot przyjmujący określone role społeczne, współistniejący 
z innymi aktorami społecznymi, w określonym miejscu i czasie, oraz aktywnie 

 9 Nauki nomotetyczne kładą nacisk na formułowanie praw ogólnych, a opis konkretnych zjawisk 
traktują jako przesłankę służącą formułowaniu owych praw oraz ich uzasadnianiu.

10 Nauki idiograficzne zajmują się ustalaniem jednostkowych faktów, opisaniem i wyjaśnieniem swo-
istości zidentyfikowanych zdarzeń.
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działający w relacji do środowiska, w którym funkcjonuje (w konkretnym sys-
temie i określonych strukturach społeczno-gospodarczych determinujących jej 
zachowanie). Jak zauważa Goffman11, jest on jednocześnie „twórcą i tworzywem” 
rzeczywistości społeczno-gospodarczej, w której przebywa i która równocześnie 
na niego oddziałuje.

Do badania tak rozumianej rzeczywistości nie przystają zatem narzędzia pomiaru 
wypracowane w ramach podejścia pozytywistycznego. Narzędziem pozyskiwania 
danych przez badacza badającego zjawiska społeczno-gospodarcze z perspek-
tywy paradygmatu interpretatywnego staje się zatem nie tyle wystandaryzowany 
formularz kwestionariusza, co otwarta komunikacja i zdolność do nawiązania 
autentycznej relacji badacza pozyskującego nową wiedzę, z człowiekiem będącym 
źródłem danych pierwotnych, o interesującym badacza zjawisku, odnoszącym się 
do gospodarki i procesów gospodarowania. Nastawienie na aktywne słuchanie 
i rozumienie swojego źródła danych jest zatem podstawowym narzędziem pracy 
badacza jakościowego. Warto zatem podkreślić, że w ramach tego nurtu poznania 
w procesie pozyskiwania nowej wiedzy naukowej nie tylko nie można pominąć 
osoby badacza, ale wręcz jego rola zdaje się być kluczowa i pełna wyzwań. Z jednej 
strony, to od jego profesjonalizmu, doświadczenia, samoświadomości i metodolo-
gicznej dokładności zależy ostateczny sukces badania jakościowego, z drugiej zaś 
nie sposób nie zauważyć, że badacz – jak każdy człowiek – postrzega i interpre-
tuje rzeczywistość poprzez siatkę własnych pojęć, doświadczeń i poglądów, mimo 
że także tutaj jego zadaniem jest dążenie do jak największego obiektywizmu12. 
Intelektualnie uczciwe jest zatem nie tylko dostrzeżenie i zaakceptowanie takiej 
roli osoby badacza, ale także każdorazowo dokonywanie w procesie badawczym 
refleksji na temat postawy badacza wobec analizowanych zjawisk, jego kontaktu 
z osobami badanymi oraz wpływu tych czynników na dokonywany sposób inter-
pretacji pozyskanych danych.

Porównanie dwóch omawianych nurtów poznania zaprezentowano w sposób 
syntetyczny w tabeli 1.

Dzieląc rzeczywistość i porównując przedstawione paradygmaty, należy jed-
nak pamiętać, że jak każdy podział, także ten paradygmatyczny, jest idealizacją 
i wskazaniem jedynie stanów krańcowych, a zatem pewnym uproszczeniem. Dla-
tego też, chociaż triangulacja na poziomie paradygmatu byłaby błędem13, to oba 

11 Szerzej o roli społecznej w: E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Państwowe Wydaw-
nictwo PWN, Warszawa 2000.

12 Por. J. Corbin, Taking an analytic journey, w: J. M. Morse, B. Bowers, P. N. Stern, J. Corbin, K. Char-
maz, A. E. Clarke, Developing Grounded theory: The Second generation, Walnut Creek, Left Coast Press, 
2009, s. 40.

13 K. T. Konecki, Studia z metodologii badań…, op.cit., s. 23.
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opisywane sposoby badania życia społeczno-gospodarczego są naukowo upraw-
nione. Mimo że wywodzą się z odmiennych założeń epistemologicznych, stano-
wią jednak wzajemnie uzupełniające się i dopełniające metody poznania, z których 
można (i warto) równolegle korzystać, bez względu na to jak określamy „naturę” 
czy „istotę” przedmiotu badań społecznych14.

Tabela 1.  Porównanie paradygmatu pozytywistycznego i interpretatywnego 
w badaniach naukowych

Paradygmat pozytywistyczny Paradygmat interpretatywny

Koncepcja metody naukowej wyrosła na gruncie 
nauk przyrodniczych

Koncepcja metody naukowej wyrosła na gruncie 
nauk humanistycznych

Ilościowa natura zjawisk Jakościowa natura zjawisk

Podejście atomistyczne (redukowanie badanego 
zjawiska do najprostszych elementów, wyjaśnianie 
mechanizmów niezależnie od kontekstu społeczno- 
-kulturowego) 

Podejście kompleksowe (obserwowanie 
i wyjaśnianie zjawisk w kontekście społeczno- 
-kulturowym) 

Formułowanie hipotez i ich testowanie 
(w oderwaniu od kontaktu ze źródłem danych) 

Generowanie hipotez na drodze indukowania ich 
w bezpośrednim kontakcie ze źródłem danych

Poszukiwanie ogólnych praw i zależności Poszukiwanie zrozumienia zjawisk, nadawanie 
sensu obserwowanym zjawiskom

Koncentracja na faktach Koncentracja na intersubiektywnych znaczeniach 
i odbiorze faktów

Operacjonalizacja konstruktów w celu ich pomiaru Stosowanie technik umożliwiających uchwycenie 
odmiennych punktów widzenia badanego zjawiska

Wierność wobec metodycznych praw Wierność wobec obserwowanego zjawiska

Pomijalny wpływ badacza Znaczący i podlegający analizie wpływ badacza

Analiza dedukcyjna Analiza indukcyjna

Dane liczbowe Dane tekstowe i wizualne

Duże próby dające możliwość generalizacji 
wyników na populację

Małe próby celowe, analizowane w głąb 
(saturacja), dające możliwości pogłębionego 
zrozumienia

Źródło: opracowanie własne.

14 Por.: P. Bielski, Paradygmat, w: K. T. Konecki, P. Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościo-
wej, Difin, Warszawa 2012, s. 206–211; P. Chomczyński, Paradygmat interpretatywny, w: K. T. Konecki, 
P. Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej, Difin, Warszawa 2012, s. 211–214.
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2.   Wzrost zainteresowania badaniami jakościowymi 
w naukach ekonomicznych

We współczesnych badaniach naukowych obserwowany jest zauważalny wzrost 
popularności metod jakościowych, na co wskazują m.in. Ariono, LeBaron i Mil-
ligen15. Zjawisko to objawia się m.in. dynamicznym wzrostem liczby publikacji 
w wiodących czasopismach naukowych, analizujących rozwój badań naukowych 
w zakresie metod jakościowych, ich podstawy teoretyczne a także prezentują-
cych wyniki badań empirycznych realizowanych z wykorzystaniem metod jako-
ściowych (wykres 1).

Wykres 1.  Liczba publikacji naukowych odnoszących się do jakościowych metod 
badawczych lub prezentujących wyniki badań realizowanych metodami 
jakościowymi w latach 1990–2022 (nauki społeczne)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Scopus. Stan na 20.01.2022.

15 A. Arino, C. LeBaron, F. J. Milliken, Publishing qualitative research in academy of management, 
„Discoveries Academy of Management Discoveries” 2016, vol. 2 (2), s. 109–113.
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W latach 1990–2022 łączna liczba publikacji naukowych poświęconych pro-
blematyce badań jakościowych lub prezentujących wyniki badań empirycznych 
realizowanych metodami jakościowymi16, w ramach opracowań przypisanych do 
nauk społecznych, wyniosła 551 402. Warto zauważyć, że już w pierwszym mie-
siącu 2022 roku liczba pozycji opublikowanych (3 788) przerosła ogólną liczbę 
publikacji z roku 2001 (3 546).

Wykres 2.  Publikacje naukowe poświęcone jakościowym metodom badawczym 
lub prezentujące wyniki badań realizowanych metodami jakościowymi 
– według dyscyplin (lata 1990–2022 w %)

Socjologia
37

Nauki o zarządzaniu 
i rachunkowości

12

Psychologia
11

Nauki
humanistyczne

i o sztuce
7 

Nauki medyczne
7

Informatyka
4

Ekonomia,
ekonometria

i finanse
4 

Nauki
inżynieryjno-techniczne

3

Nauki o środowisku
3

Nauki 
o podejmowaniu decyzji

3
Inne

9

Kryterium wyszukiwania: fraza „qualitative research method”
Łączna liczba zidentyfikowanych publikacji: 551 402

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Scopus. Stan na 20.01.2022.

Jak widać na wykresie 2, metody jakościowe znajdują uznanie przede wszyst-
kim wśród badaczy reprezentujących nauki socjologiczne. Wynika to m.in. 
z długiej tradycji prowadzenia badań empirycznych, odnoszących się do liczeb-
nie niewielkich lub wyjątkowo trudnodostępnych badaczom zbiorowości ludz-
kich (np. wąskich subkultur lub grup przejawiających problemy społeczne). 

16 Bazę Scopus przeszukiwano opierając się na frazie składającej się z trzech słów kluczowych: „quali-
tative research method”.
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Do dynamicznego rozwoju i rozpowszechnienia metod jakościowych w środo-
wisku socjologów istotnie przyczyniła się m.in. działalność chicagowskiej szkoły 
socjologii empirycznej17, koncentrująca się już na początku XX w. na badaniach 
terenowych, rezygnująca z badania systemów teoretycznych na rzecz uprawia-
nia nauki przydatnej do rozwiązywania określonych problemów społecznych. 
Współcześnie stosowanie przez socjologów metod jakościowych, równoprawnie 
z metodami ilościowymi, jest standardem postępowania badawczego, na trwałe 
wpisanym w warsztat badacza zjawisk społecznych. Nie jest zatem zaskaku-
jący wysoki udział publikacji naukowych poświęconych jakościowym metodom 
badawczym lub prezentującym wyniki badań realizowanych metodami jakościo-
wymi w ramach socjologii jako nauki społecznej. Zjawisko to obserwowane jest 
powszechnie od lat również na gruncie polskim. Letnia Szkoła Analizy Danych 
i Metod Badań Jakościowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Transdyscyplinarne 
Sympozjum Badań Jakościowych czy czasopismo „Przegląd Socjologii Jakościo-
wej” to tylko wybrane przykłady inicjatyw podejmowanych w ramach naukowego 
środowiska socjologów w Polsce, służących rozwojowi wiedzy w zakresie jako-
ściowego nurtu badań w naukach społecznych.

Warto zauważyć jednak, że na wykresie 2 wskazano także na znaczący udział 
zainteresowania problematyką metod jakościowych wśród badaczy zjawisk zwią-
zanych z gospodarką i procesami gospodarowania. Także po zawężeniu zakresu 
przeszukiwania bazy Scopus do publikacji naukowych zaklasyfikowanych do sze-
roko rozumianych „nauk ekonomicznych” nadal widoczny jest dynamiczny wzrost 
zainteresowania problematyką jakościowych metod badawczych w analizowanym 
okresie, według stanu na 20.01.2022 r. (wykres 3).

Dążąc do upewnienia się co do wzrostu zainteresowania badaniami jakościo-
wymi, przeprowadzono także wyszukiwanie w bazie Scopus fraz odnoszących się 
do dwóch dominujących jakościowych technik realizacyjnych: zogniskowanych 
wywiadów grupowych (fraza „focus group interview” lub FGI) oraz indywidual-
nych wywiadów pogłębionych (fraza „in-depth interview” lub IDI). Analiza liczby 
publikacji wskazuje na dynamicznie rosnące zainteresowanie badaczy także pro-
blematyką obydwu technik realizacyjnych przynależnych do grupy metod jako-
ściowych (wykres 4).

17 Więcej na temat chicagowskiej szkoły socjologii i jej związków z rozwojem metod jakościowych 
w: M. Hammersley, Dylemat metody jakościowej: Herbert Blumer i tradycja chicagowska, Routledge, 
Londyn 1989.
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Wykres 3.  Liczba publikacji naukowych odnoszących się do jakościowych metod 
badawczych lub prezentujących wyniki badań realizowanych metodami 
jakościowymi w latach 1990–2022 (nauki ekonomiczne)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Scopus. Stan na 20.01.2022.

Mimo obserwowanego wzrostu zainteresowania jakościowym nurtem pozna-
nia należy jednak pamiętać, że nadal opracowań naukowych, opartych na meto-
dologii jakościowej, pojawia się w naukach ekonomicznych znacząco mniej, 
niż opartych na badaniach ilościowych. Wynika to nie tylko z mniejszego roz-
powszechnienia tych metod wśród badaczy zjawisk ekonomicznych, ale także 
z wciąż obecnego w świecie nauki przekonania, że podejście jakościowe jest 
„mniej naukowe” niż podejście ilościowe18. Pokutuje ono zarówno u autorów, 
jak i u recenzentów, a co za tym idzie, publikacja opracowań opartych na danych 
pozyskiwanych metodami jakościowymi w punktowanych czasopismach nauko-
wych jest trudniejsza i rzadsza19.

18 Por. np. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009; D. Maison, Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2010; D. Jemielniak, Czym są badania jakościowe, w: D. Jemielniak, Badania 
jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. IX–XVI.

19 I tak np. analiza bazy SCOPUS poświęcona badaniom na temat zrównoważonego transportu 
w miastach, przy użyciu słów kluczy: „transport”, „mobil*”, „travel”, „sustainability” oraz „urban”, „city”, 
„town”, „metropol*”, poszukiwanych w abstraktach, tytułach i słowach kluczowych „pokazuje (w latach 
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Wykres 4.  Liczba publikacji naukowych z obszaru nauk ekonomicznych zawierających 
odniesienia do jakościowych technik badawczych (FGI i IDI) w latach 
1990–2021
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Scopus. Stan na 20.01.2022.

Za taki stan rzeczy odpowiadają także badacze jakościowi. W ramach podej-
ścia jakościowego przez lata nie wypracowano jednego „uprawomocnionego” 
i akceptowanego przez wszystkich badaczy, sposobu przeprowadzania procesu 
badawczego20. Do dziś metody jakościowe wypracowały bowiem nie tylko wła-
sną, odrębną wobec metod ilościowych tożsamość, ale wręcz kilka rozbieżnych 
podejść, opartych na fundamentalnych założeniach paradygmatu interpretacyj-
nego. W efekcie badacze tego nurtu, w zależności od reprezentowanej dyscypliny 
naukowej i wpisanych w nią teoretycznych podstaw, stosują różne, czasem wręcz 

2000–2021) 14 171 pozycji, zaś po dodaniu słów odnoszących się do badań i technik jakościowych („quali-
tative”, „FGD”, „IDI”) baza ta maleje o ponad 13 tys. rekordów, do 482 pozycji, por. J. Zawieska, L. Archa-
nowicz-Kudelska, D. Zięba, Analiza potencjału wykorzystania badań społecznych do kształtowania 
polityki transportowej i preferencji komunikacyjnych, Niepublikowane badanie statutowe SGH (Badanie 
nr KZiF/S21:1.66), 2021, s 12.

20 N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, w: N. K. Den-
zin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszaw 2009, 
s. 19–57.
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rozbieżne i konkurujące ze sobą odmiany badań jakościowych21. Starając się jednak 
wyróżnić ich cechy wspólne, w literaturze wyraźnie akcentuje się przede wszystkim 
ukierunkowanie badań jakościowych na dostarczenie zrozumienia badanej rze-
czywistości (a nie jej zmierzenie czy dostarczenie statystycznego opisu), oraz uzy-
skanie pogłębionego wglądu na drodze poszukiwania tego co nieoczywiste i ukryte 
przed osobami badanymi i badaczami, oddziałujące jednak na badane zjawisko22.

3.  Użyteczność badań jakościowych w naukach 
ekonomicznych

Jak wskazywano, stosowanie badań jakościowych w ramach nauk ekonomicz-
nych stało się współcześnie faktem. Coraz więcej badaczy dostrzega potrzebę, moż-
liwości, ale także ograniczenia związane ze stosowaniem tego nurtu w metodologii 
badań naukowych, w ramach realizowanych przez siebie badań empirycznych. 
Przydatność metodologii badań jakościowych w rozwoju nauk ekonomicznych, 
zwłaszcza nauk o zarządzaniu i jakości, ujawnia się w zróżnicowanych sytuacjach23. 
W tabeli 2 przedstawiono w sposób syntetyczny wybrane obszary zastosowań 
badań jakościowych, zestawiając je z zastosowaniami badań ilościowych.

Tabela 2.  Zastosowanie badań jakościowych i ilościowych w naukach ekonomicznych

Badania jakościowe Badania ilościowe

Uchwycenie istoty i opis zjawisk Określenie stopnia rozpowszechnienia zjawisk

Dążenie do identyfikacji różnorodności 
doświadczeń i zachowań

Dążenie do formułowania opisu i prognozy 
zachowań

Poszukiwanie zrozumienia zjawisk i ich źródeł, 
nadawanie sensu obserwowanym zjawiskom

Poszukiwanie ogólnych praw i zależności

Generowanie nowych pojęć Posługiwanie się ugruntowanymi pojęciami 
zakorzenionymi w teorii

Tworzenie podwalin pod teorię bazową Weryfikacja i rozbudowywanie istniejącej teorii

Testowanie teorii przez falsyfikację 
na przypadkach

Testowanie teorii na drodze weryfikacji 
formalnych hipotez

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Glinka, W. Czakon, Podstawy badań jakościowy, PWE, Warszawa 
2021, s. 17.

21 Różnice widać już nawet w momencie podstawowego nazewnictwa – np. Denzin i Lincoln propo-
nują rozróżnienie pomiędzy „technikami”, wykorzystywanymi w różnych dyscyplinach, a „metodami”, 
używanymi w obrębie jednej jakościowej dyscypliny. Szerzej w: ibidem, s. 28.

22 K. T. Konecki, Studia z metodologii badań…, op.cit.; D. Silverman, Prowadzenie badań jakościo-
wych…, op.cit.; N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka…, op.cit.

23 B. Glinka, W. Czakon, Podstawy badań jakościowy, PWE, Warszawa 2021, s. 17.
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Poniżej przedstawione zostaną szerzej wybrane obszary zastosowań badań 
jakościowych w procesach analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych.

3.1. Uchwycenie istoty badanego zjawiska i jego opis

Metody jakościowe pomagają w uchwyceniu sensu i określeniu znaczenia bada-
nego zjawiska występującego w rzeczywistości społeczno-gospodarczej (natural-
nie, bez dokonania pomiaru jego skali, czy też siły jego wpływu na inne zjawiska). 
Warto zatem po nie sięgać, wykorzystując ich eksploracyjny charakter, na przykład 
na etapie budowania ram poznawczych dla opisywanych zjawisk (zełaszcza, gdy 
opis ów odnosi się do zjawisk dotąd niestudiowanych i wymaga analizy z zacho-
waniem kontekstu kulturowego, społecznego, czy też gospodarczego, w którym 
występują). Jak zauważa Maxwell, dzięki temu, że badania jakościowe „nie odcinają 
się” na etapie ich konceptualizacji i procesu realizacji od kontekstu analizowanego 
zjawiska, pozwalają badaczowi na uniknięcie tzw. „postrzegania tunelowego”24, 
przejawiającego się w silnej koncentracji na wybranym problemie badawczym, przy 
jednoczesnej utracie z pola widzenia zjawisk leżących na peryferiach badanego 
zjawiska, tworzących jednak podstawy do jego trafniejszego zrozumienia i opisu.

Warto zauważyć, że sięganie po metody jakościowe, w odniesieniu do tak zdefi-
niowanego celu, staje się szczególnie użyteczne, gdy badacz mierzy się z zadaniem 
rozpoznania i analizowania zjawisk, wymagających dotarcia do grup podmiotów 
(prób badawczych będących źródłem danych pierwotnych o badanym zjawisku), 
w ramach społeczności zgoła odmiennych niż jego własna. Badacz nie może prze-
prowadzić pomiaru skali zjawiska dopóki go nie zaobserwuje, a zatem nie dowie 
się, co osoby badane robią, ale także jak i dlaczego to robią. W odniesieniu do tak 
zdefiniowanych problemów badawczych zastosowanie podejścia jakościowego 
umożliwia dostarczenie opisu badanego zjawiska na drodze, jak wskazują Ham-
merley i Atkinson, „dogłębnego jego zrozumienia jakby od środka, z jednoczesnym 
traktowaniem jako czegoś zewnętrznego i niezależnego od badacza: innymi słowy, 
jako zjawiska naturalnego”25. Opis zjawiska, wraz z charakterystyką przekonań 
i zasad funkcjonujących w konkretnej badanej społeczności, a także identyfikacja 
palety zachowań ujawnianych w odniesieniu do życia społeczno-gospodarczego, 
staje się wówczas celem nadrzędnym, podczas gdy poszukiwanie praw uniwersal-
nych schodzi na plan dalszy.

24 J. A. Maxwell, Qualitative Research: An interactive design, 2nd ed., Sage Publications, Thousand 
Oaks, CA, 2005 za: B. Glinka, W. Czakon, Podstawy badań jakościowy…, op.cit., s. 16.

25 M. Hammerley, P. Atkinson, Metody badań terenowych…, op.cit., s. 20.
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3.2. Tworzenie nowych pojęć

Ważnym teoriotwórczym wkładem badań jakościowych jest wnoszenie nowych 
pojęć oraz wiedzy na temat relacji istniejących między nimi. Po podejście jako-
ściowe warto sięgać zatem w przypadku badania zjawisk nowych, w odniesieniu 
do których brak naukowych podstaw do sformułowania wartościowych hipotez, 
które mogłyby zostać poddane dalszej ilościowej weryfikacji. Nowe zjawiska bywają 
trudne (wręcz niemożliwe) do przedstawienia za pomocą istniejących pojęć i teo-
rii. Sytuacja, w której badacz stoi przed zadaniem opisania za pomocą nowych 
pojęć niebadanego dotąd zjawiska, stanowi zatem kolejną ważną przesłankę dla 
skorzystania z badań jakościowych. W ramach repertuaru narzędzi warsztatu 
badacza użyteczne staje się wówczas nie tyle rozumowanie dedukcyjne26, co rozu-
mowanie indukcyjne, które wychodzi od tego co konkretne (np. poszczególnych 
zaobserwowanych zdarzeń) i zmierza w kierunku tego co ogólne, do dostrzeżenia 
określonych prawidłowości27.

3.3.  Konstruowanie nowych ujęć modelowych i budowanie podwalin 
pod teorie bazowe

Warto także zwrócić uwagę na rolę, jaką metody jakościowe mogą odegrać 
w pozyskiwaniu wiedzy na potrzeby konstruowania nowych ujęć modelowych 
oraz tworzeniu empirycznych podwalin, w procesie budowania teorii w dziedzi-
nie nauk ekonomicznych.

W literaturze z zakresu filozofii nauk obecne są dwa odrębne ujęcia procesu 
konstruowania teorii i jej weryfikacji. Typowym dla paradygmatu pozytywistycz-
nego, wyrosłego na gruncie nauk ścisłych, jest wspomniane uprzednio podejście 
dedukcyjne, w którym istniejąca teoria stanowi punkt wyjścia dla formułowa-
nia hipotez badawczych, podlegających następnie weryfikacji (falsyfikacji lub 
konfirmacji). Takie podejście wymaga zastosowania ilościowych badań empi-
rycznych (np. eksperymentalnych). Ten sposób myślenia został zaprezentowany 
na rysunku 3.

26 W rozumowaniu dedukcyjnym dojście do określonego wniosku (następstwa) przebiega od zało-
żonego uprzednio zbioru przesłanek, wynikających z istniejącej teorii. Ten typ rozumowania logicznego 
jest zatem prostym wyciąganiem wniosków, w całości zawartym wewnątrz swoich założeń i niewymaga-
jącym tworzenia nowych pojęć.

27 E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 39.
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Rysunek 3.  Miejsce teorii w badaniach realizowanych w ramach paradygmatu 
pozytywistycznego

TEORIA NAUKOWA

zbiór przesłanek
do sformułwoania
hipotez

BADANIE 
EMPIRYCZNE

ilościowa weryfikacja
sformułowanych
hipotez

ZWERYFIKOWANA 
TEORIA NAUKOWA

źródło przesłanek
dla kolejnych
hipotez

TEORIA PUNKTEM WYJŚCIA DLA BADAŃ

Źródło: opracowanie własne.

W pracach z zakresu ekonomii przeważają strategie dedukcyjne. W naukach 
o zarządzaniu i jakości stosuje się jednak na ogół także badania oparte na induk-
cji, jako sposobie rozumowania. Badacze zjawisk ekonomicznych w toku swojej 
pracy jednak mogą napotkać na sytuacje, w których zaobserwowane przez nich 
zjawisko nie będzie w stopniu wystarczającym przedstawione w ramach aktual-
nych, zweryfikowanych empirycznie ujęć teoretycznych lub też będzie zupełnie 
nowe i jak dotąd nie ujęte w naukowe konstrukty (które mogłyby zostać poddane 
operacjonalizacji, a następnie ilościowemu pomiarowi). W takich sytuacjach 
w sukurs może przyjść paradygmat interpretatywny oraz wyrosłe na jego gruncie 
jakościowe metody badawcze. Dzięki swojej eksploracyjnej naturze mogą okazać 
się pomocne w procesie „wydobywania na światło dzienne” i określania cech nowo 
zaobserwowanego zjawiska, rozpoznania jego uwarunkowań, a także wsparcia 
w procesie operacjonalizacji oraz przygotowania narzędzi do ilościowego pomiaru 
jego skali. Rezultaty badań jakościowych mogą stać się zatem użyteczne w proce-
sie konstruowania ram i doprecyzowania założeń tzw. teorii bazowej (rysunek 3).

Rysunek 3.  Miejsce teorii w badaniu naukowych realizowanych w ramach 
paradygmatu interpretacyjnego

ZAOBSERWOWANE
ZJAWISKO

przesłanki do
sformułowania
hipotez

BADANIE
EMPIRYCZNE 

eksploracyjne
metody jakościowe

TEORIA BAZOWA

źródło wstępnych
przesłanek dla
hipotez

BADANIA PUNKTEM WYJŚCIA DLA TEORII

Źródło: opracowanie własne.

Jak wskazuje Bitektine, badania jakościowe mogą wspierać proces odrzucania 
konkurencyjnych wyjaśnień, jak i dostarczać empirycznych dowodów wskazujących 
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na nieprawdziwość dotychczasowych przekonań28. Teoria bazowa wprawdzie będzie 
jeszcze wymagać ilościowej, formalnej weryfikacji. Jej zaletą jest jednak to, że 
przy jej konstruowaniu uwzględniono „głos podmiotów”, których tworzona teoria 
pośrednio lub bezpośrednio dotyczy (tj. uczestników procesów gospodarowania).

3.4. Analiza nieracjonalnych zachowań

Wśród licznych zastosowań badań jakościowych, warto wskazać także na wspar-
cie w procesie analizy nieracjonalnych zachowań podmiotów rynkowych, obserwo-
wanych w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Mimo niewątpliwych zalet idei 
homo oeconomicus jako istoty racjonalnej w swoich wyborach, jest ona od lat pod-
dawana także szerokiej krytyce, sprowadzającej się do wskazywania na jej wysoki 
poziom abstrakcyjności, nieuwzględnianie złożoności ludzkich potrzeb, a także 
nieadekwatności tego konstruktu myślowego do obecnej sytuacji na świecie29. Na 
gruncie krytyki założeń racjonalności zachowań jednostki decyzyjnej dyscyplina 
nauk ekonomicznych od lat rozwija nowe nurty, które wprowadzają do założeń 
modelu homo oeconomicus modyfikacje, przybliżające koncepcję „człowieka gospo-
darującego” do obniżenia poziomu jej abstrakcyjności, na drodze umieszczenia 
jednostki w psychologicznym, społecznym, ale także historycznym kontekście30. 
Coraz częściej uwaga badaczy zjawisk ekonomicznych koncentruje się zatem także 
na analizie nieracjonalnych zachowań podmiotów gospodarowania (np. nabyw-
ców, menedżerów w ramach organizacji), badając także interakcje między tymi 
zjawiskami31. Pozyskiwanie deklaracji osób badanych (np. opierając się na stan-
daryzowanych narzędziach pomiaru, w ramach badań sondażowych, czy też eks-
perymentalnych) nie zawsze bowiem odzwierciedla prawdziwe, w szczególności 
nieracjonalne lub ukryte, poglądy, postawy i zachowania badanych. W zrozumie-
niu tych nieracjonalności wsparcia mogą dostarczyć właśnie badania jakościowe, 
zwłaszcza te oparte na wykorzystaniu pogłębionych technik (np. projekcyjnych). 
Nie dziwi zatem, że ta grupa metod od lat ma szerokie zastosowanie w badaniach 
konsumenckich (zarówno naukowych, jak i komercyjnych), dostarczając wiedzy 

28 A. Bitektine, Perspective case study design: Qualitative method for deductive theory testing, „Organi-
zational Research Methods” 2007, vol. 11 (1), s. 160–180 za: Glinka, Czakon, Podstawy badań jakościowy…, 
op.cit., s. 18–19.

29 M. Łuszczyk, Kształtowanie postawy homo sustinens wśród ekonomistów, „Problemy Ekologii” 
2009, vol. 13 (5), s. 240–241.

30 J. Godłów-Łagiędź, Nowa ekonomia instytucjonalna: nowe spojrzenie na istotę gospodarowania 
i rozwój, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2003, nr 169, s. 59–78.

31 D. Kahneman, Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux, New York 2011; R. H. Thaler, 
C. R. Sunstein, Nudge, Yale University Press, 2021; A. Fuster, D. Laibson, B. Mendel, Natural expectations 
and macroeconomic fluctuations, „Journal of Economic Perspectives” 2010, vol. 24 (4), s. 67–84.
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o złożoności postaw kupujących, oraz roli procesów nieświadomych i heurystyk 
przy podejmowaniu decyzji nabywczych32, odchodząc coraz częściej od klasycz-
nych modeli zachowań opartych na założeniu racjonalności i fazowości, takich jak: 
Model EKB (Engel, Kollat, Blackwell), czy też Wieloaspektowy Model Postawy33 
autorstwa Martina Fishbeina i Icka Ajzena34. Podobnie badania jakościowe poma-
gają poszerzyć wiedzę pochodzącą z klasycznych teorii wyjaśniających działanie 
reklamy (jak np. powstały na początku XX wieku, model AIDA35, czy też pocho-
dzący z lat 60. model DAGMAR36).

3.5.  Etyczne korzyści z zastosowania metod jakościowych 
w naukowych badaniach ekonomicznych

Martha Staar37, powołując się na Ruccio (2018)38 i DeMartino (201139), zwraca 
uwagę na niezwykle ważny argument natury etycznej na rzecz tezy o korzyściach, 
jakie świat nauki może odnieść z obserwowanego wzrostu zainteresowania meto-
dami jakościowymi, jako źródła pozyskiwania nowej wiedzy naukowej o proce-
sach gospodarowania. Warto zauważyć, że rozwijane przez przedstawicieli szeroko 
rozumianych nauk ekonomicznych koncepcje, zarówno w wymiarze teoretycznym, 
jak i empirycznym, mogą mieć realny wpływ na życie osób, których zachowania 
są badane. Mimo że w centrum uwagi wielu badaczy zjawisk ekonomicznych leżą 
określone podmioty i ich decyzje (np. konsumenci, menedżerowie, urzędnicy 

32 D. Maison, Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT, Gdań-
skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004; T. Tyszka, Zachowania konsumenckie, w: T. Tyszka 
(red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 427–462.

33 Model EKB (Engel, Kollat, Blackwell) przedstawia decyzję zakupową jako ciąg logicznych kroków 
podejmowanych przez konsumenta, począwszy od etapu rozpoznania problemu, poszukiwania informa-
cji na temat dostępnych opcji, ich oceny opierającej się na kluczowych dla decydenta atrybutach, wyboru 
oferty oraz dokonania zakupu. Szerzej w: J. F. Engel, D. T. Kollat, R. D. Blackwell, Consumer behavior, Holt, 
Rinehart, and Winston, New York 1973; I. Ajzen, M. Fishbein, Understanding Attitudes and predicting 
social behaviour, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 1980.

34 Szerzej w: J. F. Engel, D. T. Kollat, R. D. Blackwell, Consumer behavior…, op.cit.; I. Ajzen, M. Fish-
bein, Understanding Attitudes and predicting…, op.cit.

35 Model AIDA zakłada przejście konsumenta od świadomego zainteresowania produktem, poprzez 
wzbudzenie chęci jego posiadania, aż po sam zakup (akronim angielskich terminów attention, interest, 
desire, action). Patrz: J. Kall, Reklama, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.

36 DAGMAR to akronim słów Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results). Model 
ten bazuje na założeniu, że konsument, pod wpływem kontaktu z bodźcem, jakim jest komunikat rekla-
mowy, przechodzi w sposób świadomy i racjonalny przez konkretne etapy. Szerzej w: R. H. Colley, Defining 
Advertising Goals for Measured Advertising Results, Association of National Advertisers, New York 1961.

37 M. A. Starr, Qualitative and mixed-methods research in economics: surprising growth, promising 
future, „Journal of Economic Surveys” 2014, vol. 28 (2), s. 238–264.

38 D. Ruccio, Economic Representations: Academic and Every day, Routledge, London 2008.
39 G. DeMartino, The Economists’ Oath, Oxford University Press, Oxford, UK, New York 2011, za: 

M. A. Staar, Qualitative and mixed-methods…, op.cit.
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administracji publicznej), ich głos w nikłym stopniu bywa uwzględniany w proce-
sie konstruowania reprezentacji pojęciowych badanych zjawisk, które ich dotyczą. 
A przecież efekty tej pracy, leżącej u podstaw dalszych działań na rzecz rozwoju 
koncepcji teoretycznych, mogą pośrednio lub bezpośrednio przekładać się na ich 
rzeczywistość. Niektórzy badacze40 stoją na stanowisku, że w sytuacji, w której 
wyniki pracy badaczy przekładają się na realne życie osób badanych, bez względu 
na perspektywę czy też przyjęty paradygmat badawczy, osoby te powinny zostać 
włączone do procesu poznawania i mieć okazję do zabrania głosu na etapie 
opracowywania konstruktów teoretycznych, w ten sposób je współtworząc. Zbioru 
użytecznych narzędzi do realizacji tak zdefiniowanych celów dostarczają metody 
jakościowe, które poddają pod refleksję specyficzną relację badacza i badanego, 
wskazując na potrzebę dostrzeżenia i docenienia roli badanego, realizując bada-
nia „z człowiekiem” (podmiotem poznania), a nie „na człowieku” (przedmiocie 
poznania traktowanym jedynie jako „źródło danych”)41.

Analiza rzeczywistości społeczno-ekonomicznej wymaga zatem sięgania zarówno 
po metody ilościowe, jak i jakościowe. Posługiwanie się wyłącznie metodami ilo-
ściowymi, bądź wyłącznie jakościowymi, mogłoby doprowadzić do uzyskania albo 
zbyt rozmytego obrazu badanej rzeczywistości lub przeciwnie – bardzo wyostrzo-
nego, ale za to fragmentarycznego (przy skupieniu się na relatywnie niewielkiej 
próbie badawczej i pogłębieniu jedynie konkretnych przypadków, bez ukazania 
szerszego kontekstu zjawiska). Połączenie obu perspektyw zdaje się tworzyć posze-
rzoną optykę, dostarczającą bogatszej wiedzy. Badanie o charakterze jakościowym 
może zostać zaprojektowane zarówno jako samodzielne podejście metodyczne 
w ramach projektu badawczego (wymagającego pogłębionego zrozumienia i opi-
sania analizowanych zjawisk) lub też być realizowane obok badania ilościowego 
(np. jako część wstępna, służąca eksploracji przyjętego tematu lub wspierająca 
proces tworzenia trafnych narzędzi pomiaru ilościowego). W przypadku zasto-
sowania mieszanego podejścia metodycznego badanie jakościowe może wystę-
pować także po pomiarze ilościowym, koncentrując się na pogłębieniu wyników 
pozyskanych we wcześniejszych etapach procesu realizacyjnego.

40 S. Dench, R. Iphofen, U. Huws, An EU code of ethics for socio-economic research, Institute for 
Employment Studies, Brighton 2004, http://www.respectproject.org/ethics/412ethics.pdf (23.01.2022).

41 D. Urbaniak-Zając, E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice: wywiad narracyjny i obiektywna 
hermeneutyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 77; K. Charmaz, Teoria ugruntowana. 
Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 30; 
I. Ślęzak, Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 103.
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4. Praktyczne aspekty realizacji badań jakościowych

Praktyka realizacji badań jakościowych wiąże się z licznymi wyzwaniami natury 
metodologicznej. Prowadzenie badań jakościowych wymaga z jednej strony sze-
rokiej wiedzy na temat teorii, ale także zachowania ścisłej dyscypliny, wynikają-
cej z tego podejścia metodologicznego. Ramy niniejszego rozdziału nie pozwalają 
wprawdzie na odniesienie się do praktycznych wymiarów każdego z etapów pro-
cesu realizacyjnego, warto jednak pochylić się nad wyzwaniami, ujawniającymi 
się w odniesieniu do kilku z nich, rodzącymi zwykle szereg pytań u badaczy nie-
korzystających z tej kategorii badań w ramach realizowanych przez siebie projek-
tów empirycznych.

4.1. Konstruowanie prób w badaniach jakościowych

Próba badawcza, stosowana w badaniach jakościowych, często budzi, zwłasz-
cza wśród badaczy pracujących na co dzień w nurcie badań ilościowych, ambiwa-
lentne lub krytyczne oceny. Główne powody to jej wielkość i sposób konstruowania. 
Patrząc z perspektywy badań ilościowych, próba stosowana w badaniach jakościo-
wych jest niewielka (wynosi od kilku do kilkudziesięciu osób). Nie wielkość próby 
ani jej reprezentatywność są jednak tutaj kluczowe. W badaniach jakościowych 
sięga się bowiem po niereprezentatywne próby o charakterze celowym, dlatego 
potencjalni badani powinni przede wszystkim spełnić określone, czasem bardzo 
restrykcyjne kryteria, nie tylko demograficzne (np. wiek, płeć) i społeczno-eko-
nomiczne (np. zawód, wykształcenie), ale też psychograficzne (np. styl życia) 
czy behawioralne (np. postawa wobec marki czy produktu). Warto zauważyć, że 
w jakościowych metodach badawczych wywodzących się z teorii ugruntowanej42, 
badacz rozpoczynając proces realizacyjny może nie wiedzieć, jak duża będzie osta-
tecznie próba, kto dokładnie wejdzie w jej skład, a nawet jakie kryteria doboru 
powinien w ogóle uznać przy doborze celowym za kluczowe. Wiedzę tę będzie 
pozyskiwać w trakcie pracy terenowej, realizując kolejne wywiady i zbierając dane 
aż do „granic teoretycznego nasycenia”. W obszarze badań jakościowych teore-
tyczny dobór próby polega bowiem na poddawaniu obserwacji kolejnych jednostek 

42 Spójny system metod jakościowych utworzone przez Barneya Glasera i Anselma L. Straussa. Polega 
na budowaniu „teorii średniego zasięgu na podstawie systematycznie zbieranych danych empirycznych”, 
B. Glaser, A. Strauss, The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Sociology 
Press, Mill Valley 1967. Ostatecznym celem projektu badawczego ma być stworzenie teorii, która, wyła-
niając się będzie ugruntowana i zakorzeniona w danych. Patrz: B. Glaser, A. Strauss, The Discovery of 
Grounded Theory…, op.cit.



Badania jakościowe w naukach społecznych – teoretyczne i praktyczne aspekty 279

próby, zgodnie z kierunkiem wytyczanym przez pozyskane już dane. Teoretyczne 
zrekonstruowanie zjawiska empirycznego jest tym trafniejsze, „im bardziej budo-
wane teoretyczne kategorie będą się wysycać danymi empirycznymi, w drodze 
doboru kolejnych przypadków”43. Przekroczenie progu wysycenia, wyrażające się 
w powielaniu informacji, określane jest jako „stan teoretycznego nasycenia”. Gdy 
badacz w procesie realizacyjnym dostrzeże zatem, że kolejne wywiady nie wzbo-
gacają już w sposób znaczący istniejącego zbioru danych (dostarczających wiedzy 
odnośnie do przyjętych celów badawczych), wówczas podejmuje decyzję o tym, 
że proces doboru próby powinien zostać ukończony44.

W praktyce naukowo-badawczej, z powodu ograniczeń czasowych i finanso-
wych, rzadko można pozwolić sobie na taką swobodę realizacyjną. Próby zostają 
zatem zwykle dookreślone już na etapie konstruowania planu badawczego. Trzeba 
jednak pamiętać, że niezależnie od założeń przyjętego planu, w każdym momencie 
jakościowego projektu badawczego, badacz może natknąć się na dane jakościowo 
różne od zebranych wcześniej, co może skutkować m.in. modyfikacją pierwotnych 
założeń odnośnie do wielkości próby, potrzebą zrekrutowania według przyjętych 
kryteriów kolejnych osób, przeprowadzenia z nimi kolejnych wywiadów i w ten 
sposób pozyskania uzupełniających danych. Jednym z kluczowych zaleceń badań 
jakościowych jest więc utrzymywanie w takcie procesu badawczego ciągłej uważ-
ności i otwartości na nowo dostrzegane zjawiska. Uważność ta może zaprowadzić 
badacza do nieprzewidzianych wcześniej, a istotnych z punktu widzenia, odkryć 
i powiązań, tworząc tzw. „kontekst odkrycia” (ang. serendipity)45. Taka otwartość 
pozwala na wyjście poza schemat testowania pierwotnych założeń i powstałych 
na etapie prekonceptualizacji zamierzeń badawczych46. Własne doświadczenia 
badawcze autorek oraz analizy literaturowe nad rozmiarem prób w projektach natury 
jakościowej47 pokazują, że w badaniach nad zjawiskami  społeczno- ekonomicznymi 

43 S. Pasikowski, Granice teoretycznego nasycenia, „Rocznik Lubuski” 2015, nr 41 (1), s. 33.
44 K. Charmaz, Teoria ugruntowana. Praktyczny…, op.cit., s. 141; G. Guest, A. Bunce, L. Johnason, 

How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability, „Field Methods” 
2009, vol. 18 (1), s. 65 za: S. Pasikowski, Granice teoretycznego nasycenia…, op.cit., s. 33.

45 Patrz: K. T. Konecki, Studia z metodologii badań…, op.cit., s. 50.
46 Zupełny brak prekonceptualizacji jest jednak niemożliwy – badacze i teoretycy badań jakościo-

wych zwykle nie proponują, by go wyeliminować. Chodzi tu raczej o uprzednie zebranie przez badacza 
wystarczającej ilości danych do opisu zjawisk społeczno-gospodarczych, a następnie o sformułowanie 
hipotez, co do powiązań między tymi zjawiskami. Relacje te mogą być następnie testowane przez porów-
nanie z innymi danymi.

47 Przegląd polskich projektów badawczych w: S. Pasikowski, Kultura metodologiczna i raportowanie 
badań empirycznych publikowanych w wiodących czasopismach poświęconych zagadnieniom edukacji, 
„Kultura i Edukacja” 2014, nr 2, s. 103–133. Analizy nad rozmiarem prób w badaniach jakościowych także 
w: M. Mason, Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews, „Forum Qualitative 
Sozialforschung” 2010, vol. 11 (3), art. 8, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs100387 (24.11.2021).
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wielkość próby mieści się zwykle w przedziale 10–30 jednostek. Warto jednak 
zauważyć, że wielkość próby, dająca podstawy osiągnięcia saturacji, będzie tym 
mniejsza, im większa będzie wiedza badacza na temat celu badania oraz cechach 
przedstawicieli badanej zbiorowości.

4.2. Wybór technik badawczych i przebieg wywiadów

W swej codziennej praktyce badacz jakościowy ma do czynienia przede wszyst-
kim z dwiema technikami badawczymi, tj.: wywiadem indywidualnym (ang. IDI 
– in-depth interview, individual in-depth interview)48 oraz zogniskowanym wywia-
dem grupowym (ang. FGI – Focus Group Interview, FGD – Focus Group Diss-
cusion lub GDI – Group Depth Interview)49, realizowanym zazwyczaj na grupie 
5–8 osób badanych50. Istnieje szereg odmian wywiadów grupowy wyodrębnia-
nych ze względu na różnorodne kryteria. Szczegółowe ich zestawienie w sposób 
syntetyczny przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Rozdaje wywiadów grupowych

Kryterium wyodrębnienia Rodzaje wywiadów grupowych

Liczebność grup • standardowy wywiad grupowy
• wywiad z minigrupą
• wywiad z parą respondentów (diady)
• wywiad z trójką respondentów (triady) 

Długość trwania • standardowy wywiad grupowy
• skrócony wywiad grupowy (brief FGI)
• poszerzony wywiad grupowy (extended FGI) 

Częstotliwość realizacji • powtarzane wywiady grupowe (reconvened groups)
• panele wrażliwości (sensitivity panels) 

Sposób prowadzenia wywiadów • dwustronne wywiady (two-ways focus groups)
• telefoniczne wywiady grupowe (telephone groups)
• wywiady online (online groups)
• dyskusja bez prowadzącego (leaderless discussion) 

48 D. Maison, Jakościowe metody badań…, op.cit.
49 J. Lisek-Michalska, Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 14–16.
50 Ramy niniejszego rozdziału nie pozwalają na ukazanie, w jaki sposób w badaniach ilościowych 

konstruuje się ostatecznie wielkość i wewnętrzną strukturę próby badawczej. Warto jednak wyraźnie 
zaznaczyć, że w przypadku obydwu technik badawczych liczba ostatecznie zrealizowanych wywiadów 
(liczba IDI lub liczba wywiadów grupowych) zależna jest od przyjętych celów badawczych oraz od spe-
cyfiki i wewnętrznego zróżnicowania badanej grupy docelowej, stanowiącej próbę określonej populacji. 
Szerzej o doborze prób w badaniach jakościowych np. w: B. Glinka, W. Czakon, Podstawy badań jako-
ściowych…, op.cit., s. 77–89.
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Kryterium wyodrębnienia Rodzaje wywiadów grupowych

Kryteria doboru uczestników • wywiady z grupami pokrewieństwa (affinity groups)
• grupy eksperckie (delfickie)
• grupy konfliktowe (clash groups)
• grupy konfrontacyjne (management encounter groups)
• grupy twórcze (creativity groups) 

Źródło własne na podstawie: J. Lisek-Michalska, Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 14–16.

Poza wywiadem indywidualnym oraz grupowym istnieje cała gama technik 
pośrednich, tj. technik projekcyjnych (np. skojarzeniowych, wyobrażeniowych, 
uzupełnień, konstrukcyjnych, ekspresyjnych) oraz technik wspomagających 
(np. technika grupowania, mapowania, porządkowania stereotypów). Powszech-
nie wykorzystywaną w badaniach jakościowych techniką pozyskiwania danych 
jest także obserwacja (uczestnicząca lub ukryta), wywodząca się z etnografii51.

To, jaką technikę wybrać, zależy w praktyce od problemów i celów badawczych, 
a także od ilości czasu oraz budżetu badawczego. Wywiady – zarówno indywi-
dualne, jak i grupowe – mogą mieć także różny stopień ustrukturalizowania52. 
W zależności od tego czy zależy nam na powtarzalnej, czy też swobodnej, pogłę-
bionej rozmowie, scenariusz wywiadu może być bardziej lub mniej szczegółowy 
i konkretny. Im bardziej eksploracyjne lub bardziej pogłębione badanie jakościowe, 
tym mniej staje się ono ustrukturalizowane na poziomie narzędzia badawczego 
(scenariusza wywiadu)53. Zazwyczaj pytania w scenariuszu pełnią wówczas jedy-
nie rolę pomocniczą i nie są zadawane w kolejnych wywiadach w tej samej formie 
i kolejności). Wraz z przeprowadzaniem kolejnych wywiadów, pozyskiwaniem 
nowych danych i wysycaniem badanego zjawiska danymi, część pytań i wątków, 
zawartych uprzednio w scenariuszu, ulega zmianie lub pominięciu, a w ich miej-
sce pojawiają się inne, co czyni każdy wywiad jedynym w swoim rodzaju.

51 Szerzej na temat obserwacji w: B. Marciniak, Badania etnograficzne jako źródło antycypacji zacho-
wań nabywców, w: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe – nowe wyzwania, Wydawnic-
two Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 137–146.

52 Typologia wywiadów według stopnia ich standaryzacji została wprowadzona do literatury meto-
dologicznej przez J. Lutyńskiego. Składa się ona z pięciu typów wywiadów, zaczynając od wywiadu 
swobodnego mało ukierunkowanego, poprzez wywiad swobodny, swobodny ze standaryzowaną listą 
poszukiwanych informacji, kwestionariuszowy o mniejszym stopniu standaryzacji i na kwestionariu-
szowym o większym stopniu standaryzacji kończąc, por.: I. Przybyłowska, Wywiad swobodny ze standa-
ryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, 
„Przegląd Socjologiczny” 1978, t. 30, 53–68.

53 W badaniach jakościowych badacz posługuje się narzędziem badawczym, jakim jest scenariusz, 
który jest ramowym zapisem przebiegu wywiadu. Narzędzie to nie ma jednak wiele wspólnego ze sto-
sowanymi powszechnie w badaniach ankietowych formularzami kwestionariuszy.
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Odnosząc się do technik realizacyjnych nie sposób nie odnieść się do zmian 
w zakresie praktyki realizacji badań jakościowych, jakie nastąpiły w warunkach 
pandemii COVID-19. Jeszcze kilka lat temu badacze jakościowi odżegnywali się 
od możliwości prowadzenia wywiadów w środowisku online. Mimo istniejącej już 
wówczas infrastruktury techniczno-technologicznej (m.in. komunikatory inter-
netowe takie jak Skype czy programy dedykowane do realizacji badań fokusowych 
online) w gronie badaczy jakościowych panowało powszechne przekonanie, że 
w przypadku swobodnej dyskusji w czasie rzeczywistym nic nie zastąpi spotka-
nia „twarzą w twarz”. Przez lata jakościowych badań online realizowano bardzo 
niewiele54. Znikomy udział tej formy realizacyjnej tłumaczono przede wszystkim 
tym, że proste przeniesienie reguł sprawdzających się jako techniki pozyskiwania 
nowej wartościowej wiedzy w środowisku offline (jak np. jednowątkowość dysku-
sji w konkretnym czasie, możliwość stosowania technik realizacyjnych służących 
pogłębianiu kluczowych wątków) w przestrzeni online nie ma racji bytu55. Uzyski-
wane udogodnienia natury organizacyjnej (np. oszczędność kosztów wynikająca 
z braku konieczności wynajęcia studia fokusowego oraz podróży moderatora) nie 
rekompensowały pojawiających się ograniczeń, takich jak: brak możliwości obser-
wacji komunikacji niewerbalnej, niedostateczne skupienie uwagi wśród responden-
tów i możliwość pojawiania się wielu dystraktorów, pozostających poza kontrolą 
moderatora, skutkujące wyłączeniem części uczestników z dyskusji.

Próbą przełamania tych ugruntowanych przekonań było pojawienie się 
na początku XXI wieku platform typu Bulletin Board Discussion, w ramach któ-
rych dla wyselekcjonowanych uprzednio na podstawie doboru celowego grup 
respondentów, moderowane były wielowątkowe dyskusje na stosownie wybrane, 
angażujące tematy, w której badani mogli uczestniczyć w dowolnie wybranych 
przez siebie porach, w ramach przyjętych czasowych ram aktywności platformy 
(np. kilka dni). Mimo że to narzędzie także nie odnotowało dużego sukcesu 
w obszarze rozwoju rozwiązań wspierających realizację badań jakościowych, wraz 
z biegiem czasu coraz częściej zaczęto dostrzegać, że granice między komuni-
kacją offline i online stają się coraz bardziej rozmyte, a w przypadku niektórych 

54 Na przykład według szacunków ewidencjonujących rodzaj technik badawczych, używanych 
w badaniach komercyjnych, European Society for Opinion and Market Research ESOMAR oraz Polskiego 
Towarzystwa Badania Rynku i Opinii PTBRiO, z 2014, wydatki na standardowe badania jakościowe 
prowadzone online, takie jak grupy fokusowe czy wywiady online stanowiły wręcz pomijalny fragment 
całości budżetu badawczego firm – odpowiednio – FGI online 0,05%, IDI online 0,05%, zaś nieco więk-
szy udział miały projekty zaklasyfikowane jako „inne jakościowe online” – stanowiły one 0,4% całości 
budżetu badawczego.

55 K. Gawlik, W poszukiwaniu nowoczesnych technik badań jakościowych w środowisku online, 
w: A. Dąbrowska, A. Wódkowski (red.), Badania marketingowe. Praktyka nauce – nauka praktyce, Insty-
tut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2015, s. 88.
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grup respondentów (np. młodych kohort pokoleniowych) przestrzenie te wręcz 
naturalnie przeplatają się ze sobą w ich codziennym doświadczeniu56. Wybuch 
pandemii COVID- 19 zakończył te dywagacje pokazując, że potrzeba komunika-
cji online stała się koniecznością, zaś branża IT dostarczyła na rynek szereg intu-
icyjnych platform do komunikacji wideo (m.in. Google-Meet, MS Teams, Zoom), 
z których korzystanie stało się nagle, dla wielu grup społecznych, powszechnie 
dostępną umiejętnością. Obecnie – z racji ciągle istniejących uwarunkowań epi-
demiologicznych – badania jakościowe realizowane są przede wszystkim w środo-
wisku online. Badacze prognozują, że oswojenie i przyzwyczajenie się szerokich 
grup społecznych do takich form komunikacji oraz narzędzi pracy i nauki zdal-
nej może sprawić, że nawet w sytuacji, gdy rozmowa „twarzą w twarz” będzie już 
w pełni możliwa do przeprowadzenia, to realizacyjna rzeczywistość badań jako-
ściowych nie powróci już do stanu sprzed pandemii57. W kontekście badań jako-
ściowych przewiduje się zatem, że te dwie formy realizacyjne będą funkcjonowały 
równolegle. Wiele grup docelowych będzie mogło być jednak badanych także 
na podstawie tradycyjnych form wywiadów (offline), z wykorzystaniem infrastruk-
tury wspierającej realizację badań metodami jakościowymi (np. pracowni badań 
fokusowych, w tym także tej otworzonej tuż przed wybuchem pandemii w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie).

Współcześnie w formie online prowadzone są zatem zarówno wywiady indy-
widualne, jak i grupowe (choć w formie zdalnej nieco mniej liczebne niż realizo-
wane w przestrzeni stacjonarnej, zwykle ok. 4–5 osobowe). Ku zaskoczeniu wielu 
badaczy okazało się bowiem, że dla niektórych grup społecznych (np. reprezen-
tantów najmłodszych pokoleń) ten typ komunikacji jest nie tylko wygodniejszy, 
ale przede wszystkim bardziej naturalny. Wbrew pierwotnym obawom badaczy, 
ujawniającym się na początku pandemii, po spełnieniu podstawowych warun-
ków realizacyjnych (tj. znalezienie przez badacza i badanego ustronnych miejsc, 
z których można połączyć się, aby bez przeszkód przeprowadzić rozmowę online), 
posiadając dostęp do stabilnego połączenia internetowego, umożliwiającego 
płynną komunikację, można prowadzić także wywiady pogłębione. Praktyka 
realizacji badań w okresie pandemii pokazała, że osoby badane, czując się w prze-
strzeni internetu bezpiecznie, swobodnie i wręcz naturalnie, stają się otwarte 
i spontaniczne (czemu sprzyja m.in. możliwość wyłączenia kamery i realizacji 

56 Por np. I. Ślęzak, Zło konieczne, substytut, szansa – wykorzystanie komunikatora Skype w bada-
niach jakościowych „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2021, t. 17 (4), s. 88–113, DOI: https://doi.
org/10.18778/1733–8069.17.4.05 (29.01.2022).

57 Ibidem.
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rozmowy jedynie za pośrednictwem połączenia głosowego)58. Dzięki badaniom 
online badacz może także dotrzeć do trudno dostępnych respondentów, których 
nie sposób byłoby zgromadzić w jednym miejscu, w ramach tradycyjnych badań 
jakościowych, a także poszerzyć zakres realizowanych prób o jednostki z innych 
obszarów geograficznych i umiędzynarodowić je59. Pozyskiwanie kompetencji 
w zakresie realizacji badań jakościowych online może stać się zatem użytecznym 
rozwiązaniem w kontekście rozwoju i „doposażania” warsztatu badacza zjawisk 
społeczno-gospodarczych.

4.3. Pułapki realizacji badań jakościowych

Warto mieć jednak świadomość, że w badaniach jakościowych, zarówno przy 
ich realizacji, jak i interpretacji pozyskanych tą drogą danych, możliwe jest powsta-
nie szeregu zniekształceń percepcyjnych (tj. podstawowy błąd atrybucji, dążenie 
do fałszywej spójności, czy myślenie grupowe w przypadku badań grupowych). 
Dlatego tak ważne jest, aby badacz przystępujący do pracy z technikami jako-
ściowymi posiadał rozległą wiedzę metodyczną i realizacyjną (m.in. dotyczącą 
specyfiki prowadzenia wywiadów jakościowych, zjawisk związanych z procesami 
grupowymi). Ważna jest także umiejętność formułowania na bieżąco popraw-
nych metodologicznie i trafnych empirycznie pytań (otwartych i pogłębiających, 
sprzyjających wyłanianiu się nowej wiedzy), a także trzymanie się ścisłego reżimu 
czasowego przeznaczonego na realizację przyjętych celów badania. Kluczowa 
jest także otwartość badacza na nieprzewidziane zdarzenia, wrażliwość na osoby 
badane oraz umiejętność wychodzenia przez badacza poza indywidualne opinie. 
Nie są to umiejętności łatwe i wymagają cierpliwej praktyki. Przede wszystkim jed-
nak badacz powinien rozumieć, w jakich sytuacjach sięgać po ten nurt myślenia 
o metodach pozyskiwania nowej wiedzy naukowej oraz jakie są granice poznania 
przy zastosowaniu metod jakościowych. Paradoks polega na tym, że im mniej się 
wie o tych badaniach, tym łatwiejsze mogą się one wydawać, co skutkuje z jednej 
strony tym, że w myśl zasady „rozmawiać umie każdy”, badania takie zdarza się 
prowadzić osobom nieprzygotowanym do tej odpowiedzialnej i ważnej aktywności, 

58 J. B. Sipes, L. D. Roberts, B. Mullan, Voice-only Skype for use in researching sensitive topics: a rese-
-arch note. „Qualitative Research in Psychology” 2019, s. 1–17, DOI: https://doi.org/10.1080/14780887.
2019.1577518 (24.11.2021); F. M. Cin, C. Madge, D. Long, M. Breines, M. T. B. Dalu, Transnational online 
research: Recognising mul-tiple contexts in Skype-to-phone interviews, „Qualitative Research” 2016, DOI: 
https://doi.org/10.1177/14687941211024824 (25.01.2022).

59 H. Deakin, K. Wakefield, Skype interviewing: Reflections of two PhD researchers, „Qualitative Rese-
arch” 2014, vol. 14 (5), s. 603–616, DOI: https://journals.sagepub.com/ doi/10.1177/1468794113488126 
(23.01.2022).
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z drugiej zaś – potrzebą obserwacji i kontroli pracy badaczy przez obserwatorów, 
często niemających przygotowania teoretycznego i metodycznego, by proces ten 
ocenić i analizować60.

4.4. Etyczny wymiar realizacji badań jakościowych

W badaniach jakościowych, oprócz kwestii epistemologicznych i ontologicz-
nych, jako kluczowa pojawia się także kwestia etyki badawczej. Oprócz dylema-
tów etycznych typowych dla badań społecznych, występujących na każdym etapie 
procesu badawczego, w odniesieniu do badań jakościowych, badacz napotyka na 
dylematy przynależne jedynie tej grupie metod, z uwagi na bezpośrednie interak-
cje badacza i badanego.

Zawarte w kodeksach postępowania badaczy normy etyczne rzadko przynoszą 
określone odpowiedzi odnośnie do wyborów deontologicznych, przed którymi 
staje badacz, sięgający po jakościowe metody poznania naukowego. Stanowią 
one raczej usystematyzowane zbiory norm do interpretacji, dostarczając gene-
ralnych wytycznych, które należy rozważyć w określonych sytuacjach. Wśród 
dobrych praktyk w tym względzie Kvale wskazuje na potrzebę przygotowania, 
obok planu badawczego, także protokołu etycznego, odnotowującego dylematy, 
które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu badawczego61. Zaleca się, aby 
to uczynić, jeśli nawet nie występują formalne wymogi w tym względzie (np. ze 
strony komisji etycznych, funkcjonujących w ramach placówek naukowych). 
Doświadczenie badawcze podpowiada, że warto ów protokół rozszerzyć także 
o refleksję nad planowanymi sposobami rozstrzygnięcia ujawniających się dyle-
matów natury etycznej.

We współczesnej literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na podstawowe 
zasady, którymi powinien się kierować badacz, by prowadzone badania społeczne 
(w tym także ekonomiczne) były realizowane w sposób etyczny62. Zaleca się zatem, 

60 W skomercjalizowanych pomieszczeniach przeznaczonych do badań fokusowych (tzw. fokusow-
niach) po drugiej stronie lustra weneckiego mieści się zwykle pomieszczenie obserwacyjne. Zdarza się, 
że jest ono znacznie większe i lepiej urządzone niż sala do realizacji wywiadów. W pomieszczeniu tym 
zasiadają osoby żywo zainteresowane wynikiem i przebiegiem procesu badawczego. Z założenia mają one 
czuwać nad prawidłowym przebiegiem badania, a także wspierać się wynikami poczynionej obserwacji, 
skracając w ten sposób czas potrzebny do analizy pozyskanych danych jakościowych. Jednak w praktyce 
doprowadza to do szeregu nieprawidłowości i rodzi wiele problemów… Szerzej w: K. Archanowicz-Ku-
delska, Jak bezpiecznie wypłynąć z Trójkąta Bermudzkiego, czyli błędy poznawcze w jakościowych bada-
niach marketingowych, „Marketing i Rynek” 2015, nr 8, s. 31–38.

61 S. Kvale, InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, przekł. i red. nauk. 
S. Zabielski, Trans Humana, Białystok 2004, s. 117.

62 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
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by każdorazowo – jasno i precyzyjnie – informować badanych o korzyściach i obcią-
żeniach związanych z procesem badawczym, tak by mogli wyrazić świadomą 
i niewymuszoną zgodę na nie, by uszanować prywatność badanych i poufność uzy-
skanych od nich danych, oraz by nie dopuszczać do pominięć i manipulacji pod-
czas zbierania i analiz materiału badawczego. U wielu badaczy pojawia się pytanie, 
czy w każdym przypadku cel przeprowadzenia interesującego poznawczo i mają-
cego aplikacyjną wartość projektu w pełni legitymizuje zdobycie i wykorzystanie 
zaufania, jakim obdarowuje badacza osoba badana. Wszak rzetelne i pogłębione 
badanie jakościowe jest możliwe właśnie dzięki temu, że respondent badaczowi 
zaufa, pozwoli mu na dostęp do swoich osobistych doświadczeń, którymi – w wol-
ności decyzyjnej – zechce się podzielić63. To właśnie zbudowanie odpowiedniej 
relacji, specyficznej zażyłości (ang. intimate familiarity) między interlokutorami64 
umożliwia wychodzenie w wywiadzie jakościowym poza dane deklaratywne i uzy-
skanie wartościowego materiału badawczego. To, czy badacz ma do tego prawo 
(a jeśli tak, to do jakiego stopnia może się posunąć w swojej badawczej ciekawo-
ści), wciąż stanowi nie tylko przedmiot dociekań w literaturze przedmiotu65, ale 
także wyzwanie, z którym badacz jakościowy mierzy się przy realizacji każdego 
projektu badawczego i za które bierze etyczną odpowiedzialność.

Szczególne znaczenie w kształtowaniu wzorców postępowania w sferze badań 
społecznych (w tym także realizowanych metodami jakościowymi) odgrywają 
zbiory norm etycznych (wyrosłych na gruncie norm moralnych), ustanowione 
przez świat nauki oraz przez środowisko zawodowe badaczy społecznych i rynko-
wych. Wśród podstawowych źródeł normujących etyczny wymiar postępowania 
badaczy jakościowych warto wymienić:
• Kodeks Etyki Pracownika Naukowego66,
• Międzynarodowy Kodeks Badań Rynku i Badań Społecznych, opracowany 

przez organizację ICC/ESOMAR,
• Kodeks Etyki Socjologa, ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Socjolo-

giczne (PTS)67,

63 M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych…, op.cit., s. 271.
64 Por. S. Kleinknecht, An interview with Robert Prus: his career, contributions, and legacy as an inte-

ractionist ethnographer and social theorist, „Qualitative Sociology Review” 2007, vol. 3 (2), s. 221–288.
65 K. Archanowicz-Kudelska, Ethics in commercial qualitative research – anybody seen them? On 

the ethical dilemmas of researchers involved in commissioned research, „Przegląd Socjologiczny” 2020, 
nr 69 (3), s. 85–106.

66 Kodeks etyki pracownika naukowego, 2012, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/2a-
e2188ff8670eed98ede50de1e9007f.pdf (4.10.2021).

67 Kodeks etyki. Socjologa, 2012, http://pts.org.pl/wp content/uploads/2016/04/kodeks.pdf 
(2.10.2021).
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• Kodeks etyczno-zawodowy Psychologa, ustanowiony przez Polskie Towarzy-
stwo Psychologiczne (PTP)68,

• Zasady odpowiedzialności zawodowej antropologów (Statement on Ethics: Prin-
ciples of Professional Responsibility – American Anthropological Association),

• Wytyczne etyczne dotyczące dobrych praktyk badawczych (Ethical Guideli-
nes for Good Research Practice – Association of Social Anthropologist of the 
UK and the Commonwealth).
Obowiązkiem badacza jakościowego jest znajomość norm etyki zawodowej, 

wpisanej w te kodeksy, przy czym warto zauważyć, że w zależności od dyscypliny, 
poszczególne zagadnienia etyczne traktowane są w nich nieco inaczej69, a każdy 
kodeks etyczny ma jedynie charakter uznaniowy a nie prawny70.

Podsumowanie

Praca naukowa nieodłącznie wiąże się z aktywnością badawczą, której celem 
jest tworzenie nowej wiedzy na drodze odkrywania faktów, rozumienia, opisywa-
nia i wyjaśniania zjawisk i rządzących nimi mechanizmów. W procesie poznania 
naukowego istotną rolę odrywają m.in. kwestie metodologiczne, odnoszące się do 
repertuaru podejść badawczych i przynależnych im narzędzi pozyskiwania wie-
dzy naukowej, stanowiących wyposażenie warsztatu badacza. Jak wskazywano 
w rozdziale, badacze zjawisk natury gospodarczej mogą sięgać do dwóch domi-
nujących podejść badawczych, mających swoje konsekwencje dla wyboru metod 
badawczych: pozytywistycznego lub interpretatywnego. Podejście pozytywi-
styczne71 zakłada, że rzeczywistość społeczno-gospodarcza istnieje obiektywnie, 
bez względu na uwzględnianie w niej roli jej uczestników, można zatem doko-
nywać jej pomiaru, podczas gdy podejście interpretatywne bazuje na fundamen-
talnym założeniu o społecznym wymiarze konstruowania rzeczywistości, która 
wymaga zatem interpretowania. W większości prac z zakresu ekonomii przeważają 
dedukcyjne strategie badawcze i wyrosłe na nich metody ilościowe. W naukach 
o zarządzaniu stosuje się jednak równolegle także strategie indukcyjne (i przy-
należne im metody jakościowe), pomagające – jak wskazuje Kuciński – „dotknąć 

68 Kodeks etyczno-zawodowy. Psychologa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1991.
69 Por. A. Surmiak, Wybrane problem etyczne w naukowych badaniach na zlecenie. Refleksje etno-

grafki, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2016, t. 12 (3), s. 120–134.
70 Por. J. Niedbalski, Dylematy etyczne i problemy metodologiczne warsztatu badacza na przykładzie 

badań prowadzonych w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością 
fizyczną, „Studia Humanistyczne AGH” 2016, nr 15 (4), s. 35–51.

71 Podejście rozumiane jako ogólne spojrzenie na naturę badań naukowych.
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żywej tkanki gospodarki”72. Nie sposób bowiem uprawiać badań w zakresie nauk 
o gospodarce i gospodarowaniu, zapominając o społeczno-kulturowym kontek-
ście analizowanych zjawisk.

Odmienność założeń często leży u podstaw debat i toczonych sporów o to, 
które z nich jest zasadne w procesie naukowego rozpoznawania zjawisk ekonomicz-
nych. Dyskusje te są ważne i użyteczne, sprzyjają bowiem nie tylko doskonaleniu 
metodologii badań naukowych, ale także inspirują do pogłębionej refleksji nad 
zestawem użytecznych narzędzi, stanowiących wyposażenie własnego warsztatu 
pracy naukowca, na co dzień badającego złożone zjawiska dotyczące gospodarki 
i procesów gospodarowania. Jak zauważa bowiem Ben Flyvbjerg, odnosząc się do 
nauk społecznych (w tym także ekonomicznych), „dobra nauka jest ukierunko-
wana na problem, a nie metodologię, w tym sensie, że sięga po takie metody, które 
w ramach określonej problematyki najlepiej pomagają odpowiedzieć na postawione 
pytania badawcze” [tłum. własne]73. Warto zatem, aby badaczowi zjawisk natury 
ekonomicznej przyświecała świadomość, dlaczego dokonuje określonego wyboru 
metodologicznego; w jakich sytuacjach powinien sięgać po repertuar dostępnych 
mu metod i narzędzi opartych na podejściu ilościowym, a kiedy najlepszym wybo-
rem będzie skorzystanie z zestawu narzędzi wpisanych w podejście jakościowe; 
w jakich sytuacjach powinien zrezygnować z uogólnień wymaganych przy kon-
struowaniu uniwersalnych teorii na rzecz rozpoznania, zrozumienia i opisu zja-
wisk gospodarczych, występujących w danej przestrzeni czasowej i fizycznej, jako 
podwalin pod budowane teorie.

Ramy niniejszego rozdziału nie pozwalają na przeprowadzenie pełnej dysku-
sji nad teoretycznymi dylematami i praktycznymi zastosowaniami badań jako-
ściowych w naukach ekonomicznych. Autorki żywią jednak nadzieję, że niniejszy 
rozdział będzie stanowić przyczynek do szerszej akademickiej refleksji nie tylko 
nad problematyką specyfiki badań jakościowych jako źródła cennej wiedzy, opar-
tej na rzetelnych badaniach naukowych, ale także ich użyteczności w badaniach 
odnoszących się do określonych obszarów nauk o gospodarce i gospodarowaniu, 
oraz nad praktycznym wymiarem ich realizacji.

72 K. Kuciński (red.), Naukowe badanie zjawisk…, op.cit., s. 14.
73 „Good social science is problem driven and not methodology driven in the sense that it employs 

those methods that for a given problematic, best help answer the research questions at hand” w: B. Fly-
vbjerg, Five misunderstandings about case-study research, „Qualitative Inquiry” 2006, vol. 12 (2), s. 432.
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Współpraca i konkurencja w grupach 
kapitałowych – studium przypadku

Wprowadzenie

Grupa kapitałowa to podmiot utworzony do realizacji określonych celów 
składający się z wielu prawnie niezależnych podmiotów połączonych różnorod-
nymi więzami ekonomicznymi i społecznymi1 i mających wspólnego właści-
ciela2. Współpraca uznawana jest za kluczową relację leżącą u podstaw tworzenia 
tych złożonych podmiotów. Jednak funkcjonowanie grup kapitałowych (czy 
w szerszym ujęciu grup przedsiębiorstw) dostarcza dowodów na istnienie rów-
nież relacji konkurencji między składowymi spółkami. Konkurencja może być 
nakierowana zarówno do wewnątrz i dotyczyć rywalizacji o zasoby centralne czy 
pozycję w grupie, ale także na zewnątrz w przypadku nakładania się obszarów 
działania spółek w grupie. Może pojawiać się samoistnie, jak i być stymulowana 
przez podmiot dominujący.

W niniejszym rozdziale podjęto próbę scharakteryzowania relacji współpracy 
i konkurencji występującej między spółkami w grupach kapitałowych z perspek-
tywy podmiotu dominującego oraz spółki zależnej. W tym celu opracowano stu-
dium przypadku grupy kapitałowej działającej w branży budowlanej, w którym 

1 S. Belenzon, N. Hashai, A. Patacconi, The architecture of attention: Group structure and subsidi-
ary autonomy, „Strategic Management Journal” 2019, vol. 40 (10), s. 1610–1643; M. Riccaboni, X. Wang, 
Z. Zhu, Firm performance in networks: The interplay between firm centrality and corporate group size, 
„Journal of Business Research” 2019.

2 S. Belenzon, N. Hashai, A. Patacconi, The architecture of attention…, op.cit., s. 1610–1643; M. Ric-
caboni, X. Wang, Z. Zhu, Firm performance in networks…, op.cit.; G. Cainelli, D. Iacobucci, Business 
groups and the boundaries of the firm, „Management Decision” 2011; M. Trocki, Grupy kapitałowe. Two-
rzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 13–24.
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na podstawie wywiadów z przedstawicielami podmiotu dominującego oraz spółki 
zależnej, przedstawiono dwie perspektywy współpracy i konkurencji w grupie 
kapitałowej. Część empiryczną rozdziału zawierającą studium przypadku poprze-
dza wprowadzenie teoretyczne do badań oraz opis metodyki badania. Rozdział 
kończy podsumowanie, w którym wskazano najważniejsze wnioski oraz kierunki 
dalszych badań.

1. Podstawa teoretyczna prowadzonych badań

1.1. Współpraca w grupach kapitałowych

Naturalnym następstwem integracji prawno-gospodarczej jest ścisła koope-
racja na płaszczyźnie gospodarczej między podmiotami tworzącymi grupę kapi-
tałową3. Organizacja w formie grupy kapitałowej umożliwia bowiem realizowanie 
celów gospodarczych, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia w ramach jednego 
podmiotu4. Dlatego można stwierdzić, że współpraca nadaje sens istnieniu grupy 
kapitałowej. Przy czym może ona charakteryzować się różną intensywnością, 
dotyczyć różnych obszarów i przyjmować zarówno postać formalnych umów, jak 
i nieformalnych relacji.

Intensywność współpracy w grupie kapitałowej uwarunkowana jest przede 
wszystkim zakresem działalności spółek składowych i sposobem organizacji 
grupy. I tak, biorąc pod uwagę rodzaj współzależności występujący między spół-
kami najwyższy poziom intensywności współpracy można odnotować w grupach 
kapitałowych, w których spółki połączone są współzależnością koncentryczną, 
sekwencyjną lub wzajemną. Przy współzależności koncentrycznej spółki zależne 
nakierowane są na wspieranie spółki dominującej, stąd pojawia się intensywna 
współpraca pionowa. W przypadku współzależności sekwencyjnej spółki zależne 
współpracują w ciągu działań przy znacznej koordynacji spółki dominującej. Nato-
miast przy współzależności wzajemnej spółki w grupie kapitałowej współpracują 
przy wykonywaniu podobnej działalności operacyjnej. Najniższą intensywnością 
współpracy będą charakteryzowały się grupy kapitałowe, w których spółki pro-
wadzą niepowiązaną z innymi działalność operacyjną, czyli powiązane są jedynie 
współzależnością sumującą5. A zatem w grupach kapitałowych typu operacyjnego, 
które są oparte na współzależności koncentrycznej, współpraca będzie nakiero-

3 L. Stecki, Holding, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1999, s. 42–43.
4 M. Trocki, Grupy kapitałowe. Tworzenie…, op.cit., s. 13–24.
5 Ibidem, s. 70–71.
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wana na relacje ze spółką dominującą oraz będzie charakteryzowała się wysokim 
poziomem intensywności, a w grupach kapitałowych typu finansowego, opar-
tych na współzależności sumującej, intensywność współpracy będzie najniższa. 
Również sposób organizacji grupy działającej w skali międzynarodowej będzie 
przekładał się na intensywność podejmowanej współpracy między spółkami. 
Odwołując się do modeli zaproponowanych przez S. Ghoshala i C. A. Bartletta6 
można wskazać, że najbardziej intensywną współpracą będą charakteryzowały 
się korporacje zorganizowane jako zintegrowana sieć. W tym modelu odnotowuje 
się intensywny przepływ zasobów, produktów, ludzi i informacji między nieza-
leżnymi jednostkami oraz kompleksowe procesy kooperacji i koordynacji przy 
wspólnym podejmowaniu decyzji.

Obszary współpracy między spółkami w grupach kapitałowych są często bar-
dzo zróżnicowane. W grupach międzynarodowych współpraca między spółkami 
według Y. Luo7 obejmuje najczęściej następujące obszary: technologiczny, opera-
cyjny, organizacyjny i finansowy. M. Trocki8 wyróżnia podobne obszary współpracy 
w grupach kapitałowych, chociaż osobno wskazuje na współpracę marketingową 
i kadrową, a współpracę technologiczną zalicza do kategorii współpracy opera-
cyjnej. Posługując się klasyfikacją Y. Luo9 należy wskazać, że współpraca tech-
nologiczna dotyczy wymiany technologii oraz różnych działań mających na celu 
kreowanie innowacji. W ramach współpracy technologicznej w międzynarodo-
wych grupach kapitałowych jednostki dzielą się wiedzą dotyczącą innowacji pro-
cesowych i produktowych w celu wzajemnej poprawy przewagi konkurencyjnej 
na poszczególnych rynkach i wykorzystania ekonomii zakresu dla swoich operacji. 
Kolejny obszar współpracy, czyli współpraca operacyjna polega głównie na rozwi-
janiu, dzieleniu i wykorzystywaniu posiadanych operacyjnych umiejętności i zaso-
bów. Jej istotą jest proces tworzenia produktów i usług, co wiąże się z działaniami 
w ramach każdej z funkcji operacyjnych realizowanych przez grupę kapitałową. 
Współpraca organizacyjna, która zazębia się z wymienianą przez innych badaczy 
współpracą kadrową, to działania w obszarze wymiany doświadczeń menedżerów 
pochodzących z różnych filii korporacji transnarodowych oraz budowania wspól-
nych zdolności organizacyjnych. W ramach ostatniej współpracy, czyli współpracy 
finansowej, spółki tworzące grupę kapitałową skupiają się głównie na współpracy 

6 S. Ghoshal, C. A. Bartlett, The multinational corporation as an interorganizational network, „Aca-
demy of Management Review” 1990, vol. 15 (4), s. 603–626; J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, 
Warszawa 2012, s. 527–533.

7 Y. Luo, Toward coopetition within a multinational enterprise: a perspective from foreign subsidia-
ries, „Journal of World Business” 2005, vol. 40 (1), s. 71–90.

8 M. Trocki, Grupy kapitałowe. Tworzenie…, op.cit., s. 151–317.
9 Y. Luo, Toward coopetition within…, op.cit., s. 71–90.
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dotyczącej finansowania, cen transferowych, swapów walutowych, zabezpieczania 
przed ryzykiem, hedgingu, wewnętrznych inicjatyw finansowych, a także wymiany 
wiedzy w tym obszarze funkcjonowania podmiotów. W ramach tego obszaru 
najczęściej pojawia się współpraca na linii spółka dominująca – spółki zależne. 
Współpraca w obszarze finansów ma także swój wyraz w istnieniu wewnętrznego 
rynku kapitałowego.

Co do form współpracy, to mogą one opierać się zarówno na formalnych, jak 
i nieformalnych porozumieniach. Nieformalna współpraca bazuje na powiązaniach 
personalnych między kluczowymi pracownikami. Może dotyczyć wymiany infor-
macji i wiedzy czy też ustaleń co do jednolitego sposobu działania. Jednak często 
współpraca w grupie kapitałowej jest mocno sformalizowana i opiera się na egze-
kwowaniu praw przez spółkę dominującą. Dodatkowo może być regulowana za 
pomocą różnego rodzaju umów zarówno o charakterze ogólnym, jak i dotyczą-
cych konkretnych obszarów współdziałania spółek.

1.2. Konkurencja w grupach kapitałowych

W trakcie funkcjonowania tak złożonych podmiotów jak grupy kapitałowe 
obok współpracy pojawia się także konkurencja między spółkami. Część badaczy 
wskazuje, że konkurencja wewnątrz wielopodmiotowej organizacji to proces cią-
głego dostosowania i zmian zachodzący w dużych organizacjach pod wpływem 
czynników ekonomicznych i społecznych10. Sama skala rywalizacji między spół-
kami może być uzależniona od sposobu zarządzania, organizacji, struktury wła-
ścicielskiej, a także otoczenia, w jakim funkcjonuje grupa kapitałowa. W modelu 
organizacyjnym heterarchicznym lub sieciowym, w którym spółki zależne cechuje 
duża autonomia i nakierowanie głównie na realizację swoich własnych celów, ist-
nieje możliwość, że wzrost i dywersyfikacja spółek zależnych w powiązane i nie-
powiązane rynki produktowe i geograficzne będą powodowały konkurowanie z ich 
siostrzanymi spółkami zależnymi11.

Konkurencja w grupie kapitałowej może być wynikiem rozrostu grupy, zmiany 
zakresów działania spółek, dokonywanych przejęć, ale też ambicji menedżerów 
zarządzających spółkami zależnymi. R. Fauli-Oller i M. Giralt12 konkurencję 
wśród spółek zależnych korporacji międzynarodowych postrzegają jako „negatywny 

10 D. C. Galunic, K. M. Eisenhardt, Architectural innovation and modular corporate forms, „Academy 
of Management Journal” 2001, vol. 44 (6), s. 1229–1249.

11 D. Li, M. P. Ferreira, F. R. Serra, Technology transfer within MNEs: inter-subsidiary competition and 
cooperation, „RAI-Revista de Administração e Inovação” 2009, vol. 6 (1), s. 139–158.

12 R. Fauli-Oller, M. Giralt, Competition and cooperation within a multidivisional firm, „The Journal 
of Industrial Economics” 1995, vol. 43 (1), s. 77–99.
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efekt uboczny”. Efekt niezamierzony, który pojawia się w trakcie długiego funk-
cjonowania grupy, kiedy spółki zależne rozwijają swoje kompetencje, produkty 
i geograficzne obszary działania. Nakładające się obszary działania oraz kompe-
tencje stanowią wtedy podstawę do konkurencji między spółkami. Dodatkowo 
menedżerowie spółek zależnych ze względu na presję wewnątrz korporacji stale 
dążą do poprawy swojej siły przetargowej, przejawiając tym samym zachowania 
rywalizacyjne względem innych jednostek13.

Pojawienie się konkurencji między spółkami w grupie może także być celowym 
działaniem stymulowanym przez spółkę dominującą. Spółka dominująca zarówno 
poprzez działania dążące do optymalizacji efektywności i przesuwaniu zasobów 
i działań między jednostkami o podobnych profilach, ale też i ocenę poszczegól-
nych jednostek z perspektywy osiąganych wyników, rentowności, pozycji rynkowej 
itd.14, może przyczyniać się do zwiększania intensywności wewnętrznej konkuren-
cji. C. Fong, H. Ho, L. Weng i K. Yang15 wskazują, że konkurencja między filiami 
w korporacjach międzynarodowych jest spowodowana tym, że centrala ocenia 
ich znaczenie, posiadane zasoby i zdolność do realizacji celów całej korporacji. 
Taka ocena przydatności filii powoduje intensyfikację konkurencji między nimi. 
Spółki konkurują w zakresie doskonalenia zasobów i kompetencji, co ma zapew-
nić wzrost ich strategicznej wartości dla całej grupy kapitałowej.

Konkurencja w grupie kapitałowej może być nakierowana zarówno na zewnątrz, 
jak i do wewnątrz. Konkurencja nakierowana na zewnątrz jest wynikiem nakła-
dających się działalności realizowanych w grupie, np. produkowanie przez dwie 
jednostki konkurujących produktów, czy obsługa tej samej grupy klientów przez 
dwa kanały dystrybucji16. Sprzyja temu realizacja strategii dywersyfikacji produk-
towej i geograficznej przy dość dużej autonomii spółek zależnych i małym zakresie 
koordynacji działań przez podmiot dominujący. Pojawia się wtedy konkurencja 
o klienta oraz udziały rynkowe17, bowiem autonomiczne spółki zależne rozwijają 
swoje możliwości, technologie i produkty, a następnie poszukują innych rynków 

13 H. Phookan, Interpersonal cross border knowledge transfer within the multinational enterprise: 
Subsidiary power, intra-MNE competition and cultural intelligence, A thesis submitted to the Victoria Uni-
versity of Wellington in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Inter-
national Business, Victoria University of Wellington, 2020.

14 W. Tsai, Social structure of „coopetition” within a multiunit organization: coordination, compe-
tition, and intraorganizational knowledge sharing, „Organization Science” 2002, vol. 13 (2), s. 179–190.

15 C. M. Fong, H. L. Ho, L. C. Weng, K. P. Yang, The intersubsidiary competition in an MNE: evidence 
from the Greater China region, „Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des 
Sciences de l’Administration” 2007, vol. 24 (1), s. 45–57.

16 J. Birkinshaw, M. Lingblad, Intrafirm competition and charter evolution in the multibusiness firm, 
„Organization Science” 2005, vol. 16 (6), s. 674–686.

17 W. Tsai, Social structure of „coopetition”…, op.cit., s. 179–190.
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poza ich pierwotnymi18. Dodatkowo każda spółka zależna walczy o swoje interesy, 
a stopień, w jakim te interesy się pokrywają, nasila wewnętrzną konkurencję19.

Spółki w grupie kapitałowej konkurują także o wewnętrzne zasoby, które 
są w dyspozycji centrali. I tak, im większe jest podobieństwo zasobów niezbęd-
nych do funkcjonowania spółek zależnych, tym większa jest ich skłonność do 
zachowań konkurencyjnych. Badania dowodzą, że konkurencja o zasoby w gru-
pie przedsiębiorstw może się przełożyć na wyższą efektywność alokacji kapitału, 
ponieważ będzie on przesyłany do jednostek o wyższej wydajności, a redukowany 
w tych o mniejszych szansach inwestycyjnych20. Niektórzy badacze wskazują, że 
konkurencja wewnątrz korporacji obejmuje rywalizację o uwagę poświęconą przez 
kierownictwo najwyższego szczebla21, ale też o władzę polityczną i legitymację 
instytucjonalną w celu wspierania własnych interesów gospodarczych i politycz-
nych22. Tym samym konkurencja między spółkami zależnymi może się pojawić 
jako efekt dążenia do poprawy lub obrony pozycji w sieci wewnątrz organizacji23.

2. Metodyka badań

Metodą badawczą było studium przypadku o charakterze wyjaśniająco-opiso-
wym. Studium przypadku jest powszechnie stosowaną metodą badawczą w naukach 
społecznych, umożliwiającą intensywne badanie wybranego zagadnienia w przed-
siębiorstwie i odpowiedź na pytania typu „jak?” i „dlaczego?”24. Jednostką opisy-
waną w badaniach (case study unit) była grupa kapitałowa. Badania koopetycji 
w tak złożonych podmiotach wymagały doboru więcej niż jednej spółki z grupy 
kapitałowej, aby umożliwić ocenę podejmowanej problematyki z wielu perspek-
tyw. Dlatego badania zrealizowano na parze spółek: spółce matce i spółce córce 
pochodzących z jednej grupy kapitałowej.

18 J. Birkinshaw, How multinational subsidiary mandates are gained and lost, „Journal of Internatio-
nal Business Studies” 1996, vol. 27 (3), s. 467–495.

19 D. Li, M. P. Ferreira, F. R. Serra, Technology transfer within…, op.cit., s. 139–158.
20 W. Tsai, Social structure of „coopetition”…, op.cit., s. 179–190; C. W. Hill, M. A. Hitt, R. E. Hoskis-

son, Cooperative versus competitive structures in related and unrelated diversified firms, „Organization 
Science” 1992, vol. 3 (4), s. 501–521.

21 X. Luo, R. J. Slotegraaf, X. Pan, Cross-functional “coopetition”: the simultaneous role of cooperation 
and competition within firms, „Journal of Marketing” 2006, vol. 70 (2), s. 67–80.

22 D. R. Gnyawali, M. Singal, S. C. Mu, Inter-subsidiary collaboration for knowledge: a conceptual 
model, „Academy of Management Proceedings” 2007, no. 1, Briarcliff Manor, NY.

23 F. Becker-Ritterspach, C. Dörrenbächer, An organizational politics perspective on intra-firm com-
petition in multinational corporations, „Management International Review” 2011, no. 51 (4), s. 533.

24 R. K. Yin, Case Study Reserach: Design and Methods, 3 rd Ed, Sage, Thousand Oaks, CA 2003.
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Badana grupa kapitałowa działała w branży budowlanej. Był to duży podmiot 
o zasięgu międzynarodowym zatrudniający powyżej 7,2 tys. osób. W skład grupy 
wchodziły spółki zlokalizowane w Polsce oraz Niemczech. Zakres działalności 
spółki matki to świadczenie usług budowlano-montażowych oraz świadczenie 
usług zarządczych i doradczych na rzecz spółek grupy. Natomiast zakres działań 
badanej spółki córki obejmował działalność deweloperską, budownictwo miesz-
kaniowe i komercyjne.

Główną metodą gromadzenia danych były indywidualne pogłębione wywiady 
realizowane według częściowo ustrukturalizowanego scenariusza. Scenariusz 
wywiadu zawierał pytania odnoszące się do charakterystyki relacji koopetycji, jej 
determinant i efektów. Wywiady zostały przeprowadzone z kadrą menedżerską 
wyższego szczebla w latach 2019 i 2020. W spółce matce był to dyrektor Biura 
Analiz Strategicznych, a w spółce córce dyrektor finansowy. Po przeprowadzeniu 
wywiadów dokonano ich transkrypcji i oceny. Pozyskane w ten sposób dane uzu-
pełniono poprzez analizę danych zastanych (desk research), która obejmuje swoim 
zakresem dane zawarte w raportach finansowych, publikacjach prasowych, czy 
stronach internatowych25.

3.  Współpraca i konkurencja w badanej grupie kapitałowej – 
perspektywa spółki matki

Według respondenta reprezentującego podmiot dominujący spółki tworzące 
grupę kapitałową intensywnie współpracują, choć przeważa współpraca pionowa, 
czyli ta łącząca spółkę matkę ze spółkami zależnymi. Intensywność współpracy 
zależy od konkretnych projektów i zakresów działań spółek. Jest to zarówno współ-
praca operacyjna, gdzie spółka zależna jest podwykonawcą zadań, ale także współ-
praca w zakresie usług wspólnych np. IT, księgowości, usług prawnych, częściowo 
HR. Co ciekawe, respondent wskazuje, że współpracy spółek zależnych „general-
nie raczej nie ma. Staramy się coś takiego trochę zrobić, ale to różnie wychodzi”. 
Współpraca spółek jest przeważnie formalna, chociaż „czasami te współprace 
są na poziomie nieformalnym, na zasadzie uzgodnień”. Czynnikiem promują-
cym współpracę jest według respondenta organizacja grupy kapitałowej. Relacje 
współpracy są też bardzo pozytywnie postrzegane przez respondenta, który przede 
wszystkim zwraca uwagę na finansowe korzyści wewnętrznej współpracy: „marża 

25 Y. Jaleel, S. Prasad, Integrated Desk Research, https://www.mafonavigator.de/directories/media/1/
pdf-1494.pdf (20.06.2021).
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cała zostaje w ramach grupy”. Inną korzyścią wewnętrznej współpracy jest bezpie-
czeństwo realizacji zadań i pewność co do jakości oferowanych usług.

Co do konkurencji między spółkami, to według respondenta jest ona bardzo 
ograniczona. Chociaż do pewnego momentu w rozwoju grupy kapitałowej kon-
kurencja między spółkami była intensywna. Spółki konkurowały w wymiarze 
produktowo-rynkowym. Jednak podjęte działania reorganizacyjnej i porządku-
jące strukturę grupy kapitałowej ograniczyły konkurencję. Respondent zauważa, 
że konkurencja rynkowa „nie ma sensu z punktu widzenia Grupy”. Nie ma zna-
czenia „czy zarobi ten czy tamten, ważne, żeby zarabiali”. Nie ma również kon-
kurencji o zasoby, w tym o dostęp do kapitału. Respondent wskazuje natomiast 
na istnienie konkurencji wewnętrznej w wymiarze efektywnościowym. Zauważa, 
że każda spółka chce się „jak najlepiej pokazać, że przekroczył (a) budżet”, czyli 
wygenerowała większe wyniki niż było to zakładane. Respondent zauważa także, 
że jest to konkurencja „o uwagę, o to, żeby zarząd poświęcał więcej czasu i bar-
dziej pozwalał realizować jakieś inne zadania”. Jednocześnie respondent zauważa, 
że wewnętrzna konkurencja doprowadza do sytuacji, że nie wszystkie projekty są 
realizowane, bo „każdy chce zarobić zbyt dużą marżę (…). Bo jedni mają posta-
wiony wysoki cel zysku, drudzy mają postawiony wysoki cel zysku”.

4.  Współpraca i konkurencja w badanej grupie kapitałowej – 
perspektywa spółki córki

Respondent ze spółki zależnej wskazał, że w grupie kapitałowej występuje głów-
nie pionowa współpraca. Jest to współpraca operacyjna w ramach realizowanych 
wspólnie projektów budowlanych. Dodatkowo występuje współpraca w ramach 
usług typu IT, HR, wykorzystania wspólnej marki. Respondent wskazuje, że wystę-
puje współpraca formalna i nieformalna. Współpraca formalna wynika z przepisów 
prawa i obowiązujących procedur, ale równolegle pojawia się współpraca niefor-
malna i „uzgodnienia biznesowe się dokonują (…) wtedy, kiedy jest potrzeba (…) 
dzwonimy i rozmawiamy”, co oznacza, że „większość spraw na bieżąco (…) jest 
uzgadniane jak gdyby biznesowo. I potem, jeżeli to potrzeba sformalizować, to for-
malizujemy”. Respondent wskazuje, że główną determinantą współpracy jest inte-
res grupy jako całości: „to bardziej bym powiedział, że kwestia pewnego interesu 
grupy (…), żeby ten zysk pozostał w grupie”. Dodatkowo zauważa, że współpracę 
determinuje „zbieżność przedmiotu działalności”, a co jest z tym związane struk-
tura organizacyjna grupy. Pozytywnym efektem współpracy jest bezpieczeństwo 
działania i funkcjonowania w ramach silnej grupy kapitałowej, ale też możliwość 
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wykorzystania wspólnej marki, która jest rozpoznawalna na rynku. Respondent 
dostrzega też efekty finansowe, które odnoszą się do oszczędności w przypadku 
współpracy w obszarach IT czy HR.

Co do konkurencji, to respondent wskazuje, że jej intensywność zmieniała się 
w czasie. W początkach działania spółki zależnej była intensywna i dotyczyła rywa-
lizacji o zasoby, głównie finansowe. Obecnie jest zdecydowanie mniej intensywna. 
Jednocześnie respondent zauważa, że w grupie kapitałowej pojawia się konkurencja 
o wyniki: „to jest właściwie bardziej walka o rentowność (…) (im) oni będą mieli 
lepsze wyniki a ja będę miał gorsze wyniki”. Respondent uzasadnia tę rywalizację 
tym, że „ja jestem rozliczany z wyników mojego biznesu a nie z wyników biznesu 
grupy. Ja odpowiadam za swój budżet. Ja mam parametry, które muszę osiągnąć. 
Ja mam cele do realizacji. I ja dążę do tego, żeby to było realizowane”.

5.  Analiza porównawcza współpracy i konkurencji 
w badanej grupie kapitałowej z perspektywy spółki matki 
i spółki córki

Przedstawiona charakterystyka współpracy i konkurencji w badanej grupie 
kapitałowej z perspektywy spółki matki i spółki córki umożliwia przeprowadze-
nie porównania. Zawiera je tabela 1.

Tabela 1.  Porównanie współpracy i konkurencji w grupie kapitałowej z perspektywy 
spółki matki i spółki córki

Parametr Perspektywa spółki matki Perspektywa spółki córki

Współpraca Współpraca operacyjna, ale też w zakresie 
świadczenia usług wspólnych spółkom 
z grupy. Współpraca pionowa, nie ma 
praktycznie współpracy poziomej. 
Współpraca przede wszystkim formalna.
Pozytywne efekty współpracy dotyczą 
bezpieczeństwa realizacji działań oraz 
kwestii finansowej opłacalności.

Współpraca operacyjna, głównie pionowa. 
Dodatkowo współpraca w ramach IT, 
HR. Współpraca pionowa, formalna 
i nieformalna.
Korzyści ze współpracy to przede 
wszystkim wspólna marka, oszczędności 
w działaniach i bezpieczeństwo działań.

Konkurencji Głównie konkurencja efektywnościowa 
i o uwagę spółki dominującej. Brak jest 
konkurencji produktowo-rynkowej.
Pozytywne efekty rywalizacji dotyczą 
wyższej efektywności spółek. Negatywne 
efekty rywalizacji to brak realizacji 
niektórych projektów.

Brak konkurencji produktowo-rynkowej. 
Konkurencja o zasoby niewielka, 
praktycznie jej nie ma. Pojawia się 
konkurencja o wyniki.

Źródło: opracowanie własne.
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W badanej grupie kapitałowej widać dużą spójność w ocenie współpracy przez 
respondenta ze spółki dominującej i zależnej. Obaj wskazują te same obszary i ten 
sam wysoki poziom współpracy oraz podkreślają, że współpraca w badanej grupie 
kapitałowej, to głównie współpraca pionowa. Obaj respondenci wskazują także 
na bezpieczeństwo działania jako korzyść ze współpracy. Poza tym respondent ze 
spółki zależnej wskazuje na oszczędności wynikające ze współpracy w zakresie IT 
czy HR. Trochę inaczej na efekty finansowe patrzy respondent ze spółki matki, 
który wskazuje, że wewnętrzna współpraca pozwala przechwytywać marżę, która 
zostaje w grupie. Jednocześnie respondent ze spółki matki wyraźnie akcentuje 
niemal brak współpracy poziomej, ale też potrzebę jej inicjowania. Natomiast 
respondent ze spółki córki nieco większą uwagę zwraca na współpracę nieformalną.

Co do oceny konkurencji w grupie to, podobnie jak ocena współpracy, jest 
w miarę spójna. Obaj respondenci podkreślają brak konkurencji produktowo-ryn-
kowej. Wskazują natomiast na konkurencję efektywnościową (w wymiarze osiąga-
nych wyników) między spółkami. Dodatkowo respondent ze spółki dominującej 
wskazuje na konkurencję o uwagę podmiotu dominującego, czego nie dostrzega 
respondent ze spółki zależnej. Również tylko respondent ze spółki dominującej 
dostrzega pozytywne efekty wewnętrznej konkurencji. Natomiast respondent ze 
spółki zależnej wskazuje na niewielką konkurencję o zasoby, w tym kapitał.

Podsumowanie

Zaprezentowane studium przypadku potwierdza, że w grupie kapitałowej można 
odnaleźć zarówno relację współpracy, jak i konkurencji. Ze względu na rodzaj bada-
nej grupy kapitałowej (grupa typu operacyjnego), współpraca głównie odbywała 
się w ujęciu pionowym z podmiotem dominującym i dotyczyła głównie działalno-
ści operacyjnej. Realizowana była zarówno w sposób formalny, jak i nieformalny. 
Natomiast konkurencja pojawiała się głównie o wyniki, czyli w wymiarze efektyw-
ności poszczególnych spółek. Co ciekawe respondenci wskazywali na konkurencję 
produktową, która zniknęła w wyniku zmian organizacyjnych w grupie. Dowodzi 
to jednak, że konkurencja między spółkami w grupie kapitałowej może być nakie-
rowana zarówno na zewnętrzny rynek, jak i do wewnątrz.

Opisane studium przypadku pozwoliło na zderzenie dwóch perspektyw 
oceny relacji łączących podmioty tworzące grupę kapitałową. Co ciekawe, widać 
dużą spójność w ocenie zarówno współpracy, jak i konkurencji przez respon-
dentów z podmiotu dominującego i ze spółki zależnej. Nie jest to powszechnie 
spotykane, ponieważ podmioty tworzące grupę kapitałową reprezentują pewien 
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poziom autonomii, a co jest z tym związane mogą mieć nieco inne postrzeganie 
tych relacji. W przypadku badanej grupy kapitałowej spójność postrzegania relacji 
wewnętrznych może być efektem reorganizacji, jaką przeszła grupa, co przełożyło 
się na jej większą zwartość i uporządkowanie zakresów działania. Natomiast nie-
wielkie różnice mogą wynikać z celów i potrzeb reprezentowanych przez respon-
dentów podmiotów.

Podsumowując, należy zauważyć, że problematyka współpracy i konkurencji 
w grupach kapitałowych wydaje się ważnym problemem badawczym ze względu 
na skalę działania tych podmiotów oraz ich intensywny rozwój zarówno w kraju, 
jak i na świecie26. Dalsze badania powinny być nakierowane na pogłębione roz-
poznanie tych relacji. Warto przeprowadzić zarówno pogłębione badania jako-
ściowe na większej liczbie grup kapitałowych, jak i badania ilościowe. Ciekawym 
kierunkiem badań mogłyby być także porównania między grupami kapitałowymi 
pochodzącymi z różnych krajów.
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Koncepcja wprowadzenia sieci szpitali 
onkologicznych w Polsce

Wprowadzenie

Według wstępnych danych GUS dotyczących zgonów w 2020 roku (analogicz-
nie do lat ubiegłych) głównymi przyczynami zgonów były choroby układu krąże-
nia i choroby nowotworowe, gdyż te dwa rodzaje chorób doprowadziły do blisko 
60% wszystkich zgonów1. Według prognozy Krajowego Rejestru Nowotworów 
w kolejnych latach nastąpi dalszy wzrost zachorowań2.

Z najnowszych danych (z 2019 r.) zaczerpniętych z Health at Glance OECD 
Indicators 20213 wynika, że średnia zachorowań na nowotwory złośliwe w kra-
jach OECD38 wyniosła 294 na 100 000 osób (standaryzacja zgodnie z wiekiem), 
a w Polsce – 267, natomiast średnia zgonów w OECD38 to 191, a w Polsce – 228. 
Pomimo niższej liczby zachorowań wyższa liczba zgonów świadczy o mniejszej 
skuteczności leczenia pacjentów nowotworowych. Sytuację dodatkowo utrudnia 
panująca epidemia COVID-19.

1 Umieralność i zgony według przyczyn w 2020 roku, GUS, 21.06.2021, https://stat.gov.pl/obsza-
ry-tematyczne/ludnosc/statystyka-przyczyn-zgonow/umieralnosc-i-zgony-wedlug-przyczyn-w-
-2020-roku,10,1.html (10.01.2022).

2 J. Didkowska, U. Wojciechowska, W. Zatoński, Prognozy zachorowalności i umieralności na nowo-
twory złośliwe w Polsce do 2025 roku, http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Prognozy_2025.pdf 
(10.01.2022).

3 Source: IARC GLOBOCAN 2020, OECD Health Statistics 2021.
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Aby poprawić skuteczność leczenia onkologicznego z dniem 1 stycznia 2022 r. 
miała wejść w życie ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO)4. Jej obowią-
zywanie poprzedzone było pilotażem realizowanym w dwóch województwach. 
Jednakże przedłużono jego trwanie o rok5. Zgodnie z przyjętymi założeniami ten 
model leczenia ma opierać się na funkcji koordynatora prowadzącego pacjenta 
przez cały proces leczenia, co ma zagwarantować dostęp do kompleksowej tera-
pii i to w miejscu zamieszkania. Dodatkowo w ramach KSO ma być sprawowany 
nadzór nas szpitalami o niższym stopniu referencyjności, co ma poprawić dostęp 
do wysokich standardów leczenia w całym kraju, a to ma umożliwić poprawę 
skuteczności i jakości samego procesu leczenia, a także diagnozowania. Ważnym 
elementem ma być wykorzystanie wskaźników umożliwiających monitorowanie 
i poprawianie procesów w trakcie leczenia.

Ustawa powołująca samą KSO i badanie pilotażowe budzą kontrowersje, zgod-
nie z którymi cel nie jest możliwy do zrealizowania przy uwarunkowaniach panu-
jących w polskim leczeniu onkologicznym6.

W obliczu planowanych tak radykalnych zmian w leczeniu onkologicznym 
celem analizy w przedkładanej pracy jest zbadanie samej ustawy, zapoznanie się 
z wynikami uzyskanymi w trakcie pilotażu, w ramach którego sprawdzano nową 

4 Krajowa Sieć Onkologiczna – zmiany dla dobra pacjentów, Ministerstwo Zdrowia, 23.10.2018, 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/krajowa-siec-onkologiczna-zmiany-dla-dobra-pacjentow (styczeń 
2022).

5 M. Stelmach, Pilotaż sieci onkologicznej przedłużony o rok, 27.12.2021, https://www.termedia.pl/
onkologia/Pilotaz-sieci-onkologicznej-przedluzony-o-rok,44991.html (styczeń 2022).

6 Prof. Jassem: Krajowa Sieć Onkologiczna to kompromitacja, 10.01.2022, https://pulsmedycyny.
pl/prof-jassem-krajowa-siec-onkologiczna-to-kompromitacja-1138199 (luty 2022); J. Jassem, Dokument 
dotyczący Krajowej Sieci Onkologicznej oceniam bardzo krytycznie, 12.10.2018, https://www.medexpress.
pl/dokument-dotyczacy-krajowej-sieci-onkologicznej-oceniam-bardzo-krytycznie-2/71917 (luty 2022); 
J. Grzelak-Hodor, Pękamy w szwach, 13.11.2020, https://www.mp.pl/pacjent/onkologia/wywiady/251645, 
pekamy-w-szwach (luty 2022); Prof. Jassem: projektujący szpital nie przewidzieli ani pandemii, ani takiej 
fali pacjentów onkologicznych, RynekZdrowia.pl, 31.05.2021, https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-On-
kologia/Prof-Jassem-projektujacy-szpital-nie-przewidzieli-ani-pandemii-ani-takiej-fali-pacjentow-on-
kologicznych,222094,1013.html (luty 2022); M. Stelmach, Prof. Jassem: Krajowa Sieć Onkologiczna nie 
rozwiąże problemów, Menedżer Zdrowia, 25.02.2021, https://www.termedia.pl/mz/Prof-Jassem-Krajo-
wa-Siec-Onkologiczna-nie-rozwiaze-problemow-,41465.html (luty 2022); S. Zagórski, Rak czy wrak? 
Zamiast Narodowego Instytutu Onkologii bezsensowna Krajowa Sieć, OKO.press, 18.01.2019, https://
oko.press/rak-czy-wrak-zamiast-narodowego-instytutu-onkologii-bezsensowna-krajowa-siec/ (luty 
2022); Krajowa Sieć Onkologiczna. Środowisko onkologów ma wiele uwag, Polityka Zdrowia, https://
www.politykazdrowotna.com/80662, krajowa-siec-onkologiczna-srodowisko-onkologow-ma-wiele-
-uwag (luty 2022); K. Lurka, Niezwykle tajemnicza Krajowa Sieć Onkologiczna, Menedżer Zdrowia, 
7.04.2021, https://www.termedia.pl/mz/Niezwykle-tajemnicza-Krajowa-Siec-Onkologiczna-,41963.html 
(luty 2022); M. Stelmach, Nadal nie wiadomo, jakie efekty przyniósł pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej, 
Menedżer Zdrowia, 4.03.2021, https://www.termedia.pl/mz/Nadal-nie-wiadomo-jakie-efekty-przynio-
sl-pilotaz-Krajowej-Sieci-Onkologicznej-,41601.html (luty 2022); K. Torchała, Min. Gadomski: Krajowa 
Sieć Onkologiczna ma zapewnić jednakowy standard opieki, Puls Medycyny, 4.03.2021, https://pulsme-
dycyny.pl/min-gadomski-krajowa-siec-onkologiczna-ma-zapewnic-jednakowy-standard-opieki-1110068 
(luty 2022).
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organizację opieki onkologicznej, jej jakość i efekty kliniczne w odniesieniu do pię-
ciu najczęściej występujących typów nowotworów: raka piersi, płuca, jajnika, jelita 
grubego i gruczołu krokowego. Uwagę również skoncentrowano na wskaźnikach 
specjalnie skonstruowanych na potrzeby oceny leczenia w ramach modelu KSO 
i ich znaczeniu dla poprawy skuteczności klinicznej i efektywności ekonomicznej.

W rozdziale skoncentrowano się na trzech wybranych zagadnieniach: koncepcji 
organizacji i funkcjonowania KSO, jej krytyce oraz wprowadzanych wskaźnikach. 
Rozdział stanowi przegląd dokumentów i literatury dotyczących wymienionych 
zagadnień.

1. Koncepcja organizacji i funkcjonowania KSO7

Przewidywany jest nieunikniony wzrost zachorowań na nowotwory, a także 
jeszcze większy wzrost śmiertelności nimi spowodowany8. Te wzrosty doprowa-
dzą do poważnych konsekwencji społecznych i ekonomicznych, w tym pojawią 
się znaczące skutki finansowe zarówno dla obywateli, jak i dla finansów publicz-
nych. Wzrost kosztów leczenia nowotworów przełoży się na funkcjonowanie 
ochrony zdrowia, a przede wszystkim na jakość i dostępność leczenia onkolo-
gicznego. Według prognoz Krajowego Rejestru Nowotworów do 2025 r. nastąpi 
wzrost liczby zachorowań wśród kobiet o 25,1% (do 99,5 tys.) i o 13,9% wśród 
mężczyzn (do 90,4 tys.)9.

W Polsce odnotowuje się zbyt późną wykrywalność nowotworów, spowodowaną 
ograniczoną profilaktyką, w tym zbyt małą liczbą wykonywanych badań przesie-
wowych, a także błędów po stronie organizacji, zarządzania, finansowania, a więc 
funkcjonowania ochrony zdrowia, w tym leczenia onkologicznego. Przede wszyst-
kim chodzi o brak koordynacji leczenia, w tym między POZ i ośrodkami onkolo-
gicznymi. Wszystkie wady w organizacji i funkcjonowaniu leczenia onkologicznego 
stanowią przyczyny prowadzące do rozpoczęcia leczenia w późniejszych stadiach 
rozwoju choroby, a więc powodują zmniejszenie skuteczności leczenia w porów-
naniu z leczeniem na wczesnym etapie choroby. Leczenie zaawansowanej choroby 

7 Przede wszystkim na podstawie: Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicz-
nej, t. 1, Dokument Zespołu Ministra Zdrowia ds. opracowania projektu koncepcji organizacji i funkcjono-
wania Narodowego Instytutu Onkologii, Warszawa, 29 czerwca 2018 r., https://pto.med.pl/sites/default/
files/page-2021/T.%201_Koncepcja%20organizacji%20i%20funkcjonowania%20KSO_29_06_2018.pdf 
(styczeń 2022).

8 Mapy Potrzeb Zdrowotnych 2020, https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3369 
(styczeń 2022).

9 Rejestr Nowotworów, Raporty publikowane przez Krajowy, http://onkologia.org.pl/k/baza-on-
-line/ (styczeń 2022).
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nowotworowej jest ponadto dużo bardziej kosztowne i długotrwałe. Koszty rosną 
coraz szybciej wraz z upływem czasu i wiekiem pacjenta. Początkowo, kiedy nie 
występują jeszcze symptomy choroby mamy do czynienia z prewencją pierwotną 
taką jak modyfikowanie stylu życia, szczepienia, czy chemoprewencja. Gdy symp-
tomy zaczynają występować, prewencja staje się prewencją wtórną. Na tym eta-
pie pojawiają się badania przesiewowe i skrining. Po zdiagnozowaniu u chorego 
choroby nowotworowej prewencja staje się prewencją trzeciego rzutu. Dużą rolę 
w rosnących coraz szybciej z upływem czasu kosztach odgrywa leczenie, a wresz-
cie – w części przypadków – opieka terminalna i leczenie paliatywne (rysunek 1).

Rysunek 1. Koszty opieki zdrowotnej w zależności od stadium choroby

Źródło: Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej, t. 1, Dokument Zespołu Ministra 
Zdrowia ds. opracowania projektu koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii, War-
szawa, 29 czerwca 2018 r., s. 24, https://pto.med.pl/sites/default/files/page-2021/T.%201_Koncepcja%20organi-
zacji%20i%20funkcjonowania%20KSO_29_06_2018.pdf (styczeń 2022).

W każdym kraju leczenie onkologiczne jest nieco odmiennie zorganizowane 
ze względu na możliwości finansowania, tradycje i doświadczenia, co uniemoż-
liwia bezpośrednie międzynarodowe porównania. Jednakże można podjąć próbę 
wymienienia problemów tego leczenia w Polsce (rysunek 2).
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Rysunek 2.  Zestawienie problemów występujących w leczeniu onkologicznym 
w polskiej ochronie zdrowia

Źródło: Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej, t. 1, Dokument Zespołu Ministra 
Zdrowia ds. opracowania projektu koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii, War-
szawa, 29 czerwca 2018 r., s. 24, https://pto.med.pl/sites/default/files/page-2021/T.%201_Koncepcja%20organi-
zacji%20i%20funkcjonowania%20KSO_29_06_2018.pdf (styczeń 2022).

Wprowadzenie w 2015 r. nowych przepisów regulujących leczenie onkologiczne, 
tzw. pakietu onkologicznego10 doprowadziło do rozproszenia jego realizacji, a to 
nie spowodowało – zgodnie z oczekiwaniami – poprawy skuteczności leczenia11. 

10 W 2015 r. wprowadzono tzw. pakiet onkologiczny, który zagwarantował pacjentom chorującym 
na nowotwory nielimitowane leczenie. Niestety, rozwiązanie to spowodowało jednocześnie utrudnie-
nia finansowe dla szpitali, które zwiększyły liczbę pacjentów i wykonywanych procedur, podczas gdy 
wycena wielu świadczeń została obniżona. Kontrakty placówek z NFZ na realizację świadczeń nie uległy 
zwiększeniu. Dodatkowe finansowanie zapewniono jedynie lekarzom POZ, którym w związku ze wzmo-
żoną czujnością onkologiczną i monitorowaniem pacjenta onkologicznego we współpracy ze specjalistą, 
zagwarantowano dodatkowe 1,3 mld zł (z: Raport Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Koszty leczenia 
i skutki ekonomiczne wybranych ośmiu nowotworów w województwie dolnośląskim w latach 2014–2016 
– wnioski dla polityki zdrowotnej, 2018). NFZ miał zawarte umowy na realizację pakietu onkologicz-
nego z 2 648 podmiotami. W okresie od stycznia do kwietnia 2017 r. 18 kluczowych centrów i instytutów 
onkologii (mniej niż 1% wszystkich świadczeniodawców) zrealizowało ponad 50% świadczeń w ramach 
pakietu onkologicznego.

11 Raport Przygotowanie i wdrożenie pakietu onkologicznego, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 
2017.
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Negatywne rezultaty tej zmiany polegają na znaczącym wzroście kosztów spo-
wodowanych przede wszystkim powielaniem badań diagnostycznych i świad-
czeń, niewłaściwym leczeniem powodującym niepożądane powikłania, a także 
przedwczesne zgony.

W ramach tzw. pakietu onkologicznego zmieniono sposób finansowania lecze-
nia wprowadzając segmentację na wiele ośrodków, w tym małych, które realizują 
tylko wybrane procedury. Z doświadczenia wiadomo jednak, że najlepsze efekty 
leczenia (i kosztowe) – zwłaszcza chorych w zaawansowanym stadium i z powi-
kłaniami – daje leczenie skojarzone w ośrodku wysokospecjalistycznym, który 
dysponuje odpowiednim sprzętem medycznym i zatrudnia specjalistów z wielu 
dziedzin leczenia onkologicznego. W efekcie wprowadzonej zmiany część pacjen-
tów nie otrzymuje właściwego leczenia ze względu na brak doświadczenia w małych 
ośrodkach. Tak więc doprowadzono do nieefektywności finansowej/ekonomicz-
nej i pogorszenia skuteczności klinicznej. Do problemów zaistniałych w leczeniu 
onkologicznym spowodowanych tzw. pakietem onkologicznym należą: niskie 
finansowanie, niski próg wejścia do systemu opieki onkologicznej (brak standar-
dów/kryteriów). Wymienia się także następujące braki: brak równego dostępu do 
kompleksowego leczenia (realizowanie rentownych procedur), brak koordynacji 
i współpracy (co można określić jako swego rodzaju gubienie pacjenta w systemie), 
brak rejestrów narządowych i merytorycznej analizy sprawozdawanych danych. 
Uwagę zwraca się również na zadłużenie świadczeniodawców realizujących kom-
pleksową opiekę i rosnące koszty pośrednie12.

Sytuację zdrowotną i finansową można poprawić dzięki wprowadzeniu koor-
dynacji leczenia onkologicznego zaczynając od jak najwcześniejszego diagno-
zowania choroby nowotworowej. Następnie należy prowadzić pacjenta podczas 
leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, a w tym celu konieczna jest decentraliza-
cja leczenia chemioterapią i radioterapią przy centralizacji leczenia chirurgicznego. 
Przy konstruowaniu KSO oparto się na wnioskach sformułowanych na podstawie 
doświadczeń, które przedstawiono na rysunku 4. Dodatkowo należy nadmienić, 
że wprowadzenie właściwej koordynacji zaleca European Guide for Quality Natio-
nal Cancer Control Programmes13 stworzony dzięki europejskiemu programowi 
EPAAC Joint Action.

12 Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej, t. 1, Dokument Zespołu Mini-
stra Zdrowia ds. opracowania projektu koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu 
Onkologii, Warszawa, 29 czerwca 2018 r., s. 24, https://pto.med.pl/sites/default/files/page-2021/T.%201_
Koncepcja%20organizacji%20i%20funkcjonowania%20KSO_29_06_2018.pdf (styczeń). 

13 T. Albreht, J. M. Martin-Moreno, M. Jelenc, L. Gorgojo, M. Harris, European Guide for Quality 
National Cancer Control Programmes, http://www.cancercontrol.eu/uploads/images/European_Guide_
for_Quality_National_Cancer_Control_Programmes_web.pdf (luty 2022).
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Rysunek 4.  Wnioski dla KSO wynikające z Mapy Potrzeb Zdrowotnych w dziedzinie 
onkologii

Mapy Potrzeb Zdrowotnych w zakresie onkologii

DECENTRALIZACJA CHEMIOTERAPII 
Wzrost liczby podmiotów realizujących 
chemioterapię w regionie przy maksymalnym 
zwiększeniu procedur realizowanych 
ambulatoryjnie   

1.

DECENTRALIZACJA  RADIOTERAPII
Powstawanie nowych ośrodków w regionach 
zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentów.    

2.

CENTRALIZACJA  CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
Centralizacja gwarantuje podniesienie 
skuteczności klinicznej ze względu na zależność 
między liczbą dokonanych operacji, 
a doświadczeniem pracowników medycznych. 

3.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MZ (https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization).

Rozwiązaniem pogłębiających się problemów leczenia onkologicznego ma być 
wprowadzenie KSO, które pierwotnie zakładano na dzień 1 stycznia 2022 r. Jak 
na razie pilotaż KSO, który rozpoczął się w lutym 2019 r. przedłużony został do 
końca 2022 r. Zaistniałe pod koniec 2021 r. zmiany z wprowadzeniem w życie KSO 
miały umożliwić poprawę skuteczności profilaktyki pierwotnej i wtórnej, wczesnej 
diagnostyki i oczywiście samego leczenia w całym kraju za pomocą standaryzacji 
i koordynacji procedur wysokospecjalistycznych i monitorowania jakości leczenia.

Wprowadzenie uporządkowanej struktury ośrodków onkologicznych, w tym 
określenie ich roli i obowiązków, ma pozwolić na objęcie wszystkich pacjentów 
właściwą opieką onkologiczną, w skład której wchodzą: 1) profilaktyka pierwotna 
i wtórna; 2) diagnostyka wstępna i pogłębiona w ramach AOS; 3) leczenie chi-
rurgiczne (oszczędzające/radykalne/paliatywne); 4) radioterapia (preferowane 
warunki wykonania – tryb ambulatoryjny); 5) leczenie systemowe (preferowane 
warunki wykonania – tryb ambulatoryjny); 6) rehabilitacja onkologiczna – psy-
chofizyczna (w tym edukacja zdrowotna, wsparcie psychologiczne); 7) monitoro-
wanie stanu pacjenta po ukończeniu terapii; 8) opieka paliatywna i hospicyjna14.

14 Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej, t. 1, Dokument Zespołu Mini-
stra Zdrowia ds. opracowania projektu koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu 
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Pomijając szczegóły techniczne warto ograniczyć się do przedstawienia skła-
dowych instytucji KSO i relacji między nimi, co przedstawiono na rysunku 5.

Rysunek 5. Schemat KSO

Źródło: Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej, t. 1, Dokument Zespołu Ministra 
Zdrowia ds. opracowania projektu koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii, War-
szawa, 29 czerwca 2018 r., s. 38, https://pto.med.pl/sites/default/files/page-2021/T.%201_Koncepcja%20organi-
zacji%20i%20funkcjonowania%20KSO_29_06_2018.pdf (styczeń 2022).

Ze schematu wynika, że nad KSO nadzór będzie sprawować niezależny organ 
złożony z NFZ, MZ, ekspertów o nazwie: Narodowa Rada Onkologii. Dzięki refe-
rencyjności w sieci będą szpitale I, II i III stopnia. Ustawodawca przyjmuje, że będą 
istniały transparentne warunki włączania i wyłączania szpitali z sieci. Ważne jest, 
że założono określenie warunków ilościowych i jakościowych do realizacji diagno-
styki i leczenia dla każdego poziomu referencyjności. Procedury specjalistyczne 
będą realizowane w ośrodkach mających odpowiednią bazę. Celem jest osiągnię-
cie efektywnej alokacji publicznych zasobów. Będzie to możliwe dzięki stworze-
niu rejestrów medycznych i odpowiednich mierników, co oznacza ujednolicenie 
metod zbierania danych i obliczania wartości mierników. Funkcjonowanie sieci 

Onkologii, Warszawa, 29 czerwca 2018 r., s. 36, https://pto.med.pl/sites/default/files/page-2021/T.%201_
Koncepcja%20organizacji%20i%20funkcjonowania%20KSO_29_06_2018.pdf (styczeń 2022).
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będzie nieustannie monitorowane, a jej struktura będzie poddawana systema-
tycznym przeglądom, w konsekwencji których świadczeniodawcy niespełniający 
kryteriów będą usuwani z sieci. Całość regulacji ma prowadzić do optymalizacji 
wydatków NFZ dzięki zlikwidowaniu rozdrobnienia leczenia.

Strategicznymi celami KSO ma być osiągnięcie: 1) przejrzystej struktury; 
2) kompleksowej i koordynowanej opieki dzięki opracowaniu standardów postę-
powania diagnostyczno-terapeutycznego; 3) mierzenia jakości dzięki rejestrom 
narządowym umożliwiającym realną ocenę jakości opieki. Natomiast jako cele 
operacyjne przyjęto: 1) zmniejszenie nierówności w dostępie do opieki onkolo-
gicznej, 2) wprowadzenie wytycznych leczenia i wskaźników efektywności z obo-
wiązkiem raportowania, 3) zmniejszenie liczby powikłań, 4) poprawę wyników 
leczenia (wydłużenie czasu przeżycia chorych), 5) obniżenie kosztów całkowitych 
terapii, przy lepszych jej wynikach (np. wyeliminowanie dublowania zjawiska 
świadczeń), 6) poprawę wyceny procedur onkologicznych, w tym zabiegowych, 
7) wprowadzenie modelu płatności za efekt, wyższą jakość i efektywność procedur 
diagnostycznych i terapeutycznych. Dzięki temu osiągnięte zostaną cele bieżącego 
funkcjonowania poszczególnych świadczeniodawców: 1) skrócenie czasu oczeki-
wania na wizytę pierwszorazową (cel: średnio do 5 dni); 2) skrócenie czasu ocze-
kiwania na badanie diagnostyczne i wynik badania (cel: do 14 dni – licząc od 
skierowania do otrzymania wyniku); 3) poprawa jakości diagnostyki onkologicznej 
(cel: 100% pacjentów z prawidłowo postawioną diagnozą); 4) wymóg przeprowa-
dzenia interdyscyplinarnego konsylium (cel: 100% pacjentów z przeprowadzonym 
konsylium); 5) przestrzeganie aktualnych standardów leczenia (cel: 100% pacjen-
tów z najlepiej dobraną, optymalną terapią); 6) poprawa komunikacji z pacjentem 
(cel: 100% zadowolonych pacjentów). Osiągnięcie tych trzech rodzajów celów moż-
liwe będzie dzięki właściwemu sposobowi zbierania danych i tworzeniu rejestrów 
medycznych, a także baz danych. Mają więc być wprowadzane elementy Value 
Based Health Care (VBHC) zgodnie z poglądem, że medycyna powinna być oparta 
na wartości, aby skutecznie ratować zdrowie i życie ludzkie, a polityka zdrowotna 
powinna być oparta na dowodach w celu racjonalnego gospodarowania zasobami 
i pieniędzmi. Zgodnie z założeniami ma być skonstruowanych 35 mierników oraz 
49 kart oceny tych mierników (w których muszą znaleźć się następujące informa-
cje: proces jakiego dotyczy (co mierzy), konstrukcja miernika, instrukcja wyzna-
czania, źródła danych, wartość celowa), co daje ponad 300 obliczeń. Celem tych 
wszystkich opracowań jest stworzenie jednolitego standardu wyliczeń.

W celu sprawdzenia planowanych zmian w lutym 2019 r. rozpoczął się pilotaż 
KSO, którego trwanie przedłużono do końca 2022 r. Biorą w nim udział cztery woje-
wództwa, od początku dwa: dolnośląskie i świętokrzyskie, a także dwa dołączone: 
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podlaskie i pomorskie. Na Dolnym Śląsku wiodąca rola przypadła Dolnośląskiemu 
Centrum Onkologii z Wrocławia, który współpracuje z 12 podmiotami leczni-
czymi z regionu. W województwie świętokrzyskim ośrodkiem koordynującym 
jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Celem dla pilotażu KSO jest sprawdze-
nie funkcjonowania skoordynowanego modelu leczenia onkologicznego, a przede 
wszystkim uzyskanych rezultatów klinicznych. Uwaga została skoncentrowana 
na pięciu typach nowotworów: raku piersi, płuca, jajnika, jelita grubego i gruczołu 
krokowego. Dostępne jest sprawozdanie z pilotażu odbywającego się w wojewódz-
twach dolnośląskim i świętokrzyskim, ale ze względu na jego bardzo techniczny 
charakter nie zostanie ono tutaj przedstawione15.

2.  Krytyka przewidzianej ustawą organizacji 
i funkcjonowania KSO

Krytyczna ocena ustawy o KSO stwarza warunki do jej poprawy. Konieczność 
do podnoszenia skuteczności diagnostyki i leczenia widać szczególnie ostro na tle 
danych porównujących sytuację w latach 2020 i 2019. Okazuje się, że bardzo 
zmniejszyła się liczba wydawanych kart DILO, pierwszorazowych wizyt w porad-
niach onkologicznych, badań mammograficznych, cytologicznych, endoskopo-
wych itd.16 Stanowi to wyzwanie dla polityki zdrowotnej.

Lista celów do zrealizowania przez KSO jest słuszna i wynika z niej, że decy-
denci polityki zdrowotnej mają świadomość nieskuteczności leczenia w ramach 
pakietu onkologicznego, a więc także i organizacji, funkcjonowania, zarządzania 
częścią ochrony zdrowia poświęconą onkologii, pomijając w tym miejscu kwestie 
finansowej i ekonomicznej efektywności.

W opinii grona wybitnych specjalistów, którzy utworzyli niezależny zespół 
ekspertów „Continue Curatio”17, krytykujących system lecznictwa onkologicz-
nego przewidziany ustawą o KSO. Jako wadliwe eksperci uznali, że ustawodawca 
przyjął jako właściwą strukturę organizacji leczenia onkologicznego taką, która 
jest hierarchiczna, scentralizowana, ale nie według właściwych kryteriów, a przede 

15 Szerzej: Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej Podsumowanie rocznej działalności w woj. dolno-
śląskim i świętokrzyskim luty 2019 r. – styczeń 2020 r., Polskie Towarzystwo Onkologiczne, https://pto.
med.pl/sites/default/files/page-2020/KSO_22.01.2010.pdf (luty 2022).

16 J. Grzelak-Hodor, Pękamy w szwach…, op.cit.
17 Do najważniejszych i najwybitniejszych krytyków planowanego wprowadzenia KSO należy prof. dr 

hab. n. med. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego, prezes zarządu Fundacji Polskiej Ligi Walki z Rakiem, przewodniczący Central and 
East European Oncology Group.
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wszystkim jest zbiurokratyzowana. Sposób zarządzania uznano za nieprzejrzy-
sty, co najprawdopodobniej doprowadzi do niezdrowej konkurencji o pozycje 
poszczególnych świadczeniodawców, a przede wszystkim osiągany przez nich 
wynik finansowy. Eksperci podkreślają, że nie sformułowano klarownych kryteriów 
merytorycznych, czy jakościowych według których ustalana jest hierarchia ośrod-
ków leczących, zasady ich współpracy, a także kontraktowanie świadczeń. Ponadto 
z przepisów wynika, że centra monitorowania będą monitorowały oprócz innych 
ośrodków także same siebie, a to nie służy osiąganiu skuteczności i efektywności. 
Można domniemywać, że zaistnieją konflikty interesów kosztem jakości lecze-
nia pacjentów. W opinii ekspertów poczyniono także błędne założenia przy pisa-
niu ustawy determinującej organizację i funkcjonowanie KSO. Przyjęto bowiem, 
że wszystkie województwa dysponują zbliżonymi zasobami zarówno ludzkimi, 
jak i kapitałowymi, a w rzeczywistości są one bardzo zróżnicowane pod każdym 
względem. Kolejnym zastrzeżeniem budzącym wątpliwości ekspertów jest przy-
jęcie, że w każdym województwie możliwe jest wprowadzenie trójstopniowego 
systemu organizacji opieki onkologicznej. Eksperci podkreślają, że różnice mię-
dzy poszczególnymi województwami są zbyt głębokie i jako przykład podaje się 
przykładowo fakt, że w niektórych województwach nie operuje się jednego z naj-
ważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych nowotworów, jakim jest nowo-
twór płuca. Kolejnym problemem jest przewidziany przez ustawodawcę nadzór 
nad realizacją indywidualnych planów leczenia. Ze względu na zbyt małą liczbę 
lekarzy onkologów zadanie to jest nie do wykonania. Pojawia się kolejna kwestia 
związana z przewidzianą organizacją leczenia, a mianowicie w myśl planowanej 
regulacji do udzielania świadczeń w zakresie opieki onkologicznej są uprawnieni 
jedynie świadczeniodawcy wchodzący w skład KSO. Tymczasem codzienna prak-
tyka polskiej ochrony zdrowia pokazuje, że opiekę onkologiczną także sprawują 
jednostki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), poradnie specjalistyczne, w tym 
poradnie nieonkologiczne jak np. ginekologiczne, i oczywiście szpitale. Z prze-
pisów nie wynika, w jaki sposób wszystkich pacjentów od tych świadczeniodaw-
ców należy przenieść do podmiotów w sieci. Rodzi się więc pytanie, czy może tych 
świadczeniodawców należy włączyć do KSO, co zwiększyłoby dostępność leczenia 
onkologicznego, którą się krytykuje i którą ma poprawić KSO. W opinii eksper-
tów wprowadzenie pilotażu18 doprowadziło do zawieszenia prac nad ośrodkami 

18 Prof. Jassem: Krajowa…, op.cit.; J. Jassem, Dokument dotyczący Krajowej…, op.cit.; J. Grzelak-Ho-
dor, Pękamy w szwach…, op.cit.; Prof. Jassem: projektujący szpital…, op.cit.; M. Stelmach, Prof. Jassem: 
Krajowa…, op.cit.; S. Zagórski, Rak czy wrak?…, op.cit.; Krajowa Sieć Onkologiczna…, op.cit.; K. Lurka, 
Niezwykle tajemnicza Krajowa…, op.cit.; M. Stelmach, Nadal nie wiadomo…, op.cit.; K. Torchała, Min. 
Gadomski: Krajowa…, op.cit.
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kompetencji diagnostyki i leczenia nowotworów, gdyż świadczenia w zakresie 
Breast Unitów w zasadzie nie funkcjonują, a prace nad Lung Cancer Unit trwają 
już czwarty rok. Z doświadczeń wielu krajów wynika, że takie ośrodki kompe-
tencji i leczenia osiągają najlepsze wyniki lecznicze, dlatego też w Polsce rozwi-
jały się one, czego przykładem były Brest Unity, które jako pierwsze pojawiły się 
w polskim leczeniu onkologicznym. Takie zaniechanie jest kolejnym czynnikiem 
zagrażającym skuteczności leczenia onkologicznego.

3. Wskaźniki

W celu oceny jakości leczenia konieczny jest system monitorowania proce-
sów zachodzących w trakcie jego trwania. Stworzenie mierników dla każdego 
procesu jest niezbędne w celu monitorowania jego przebiegu, a przede wszyst-
kim oceny jego skuteczności. Tworzenie mierników przewidzianych w przepisach 
prawa odbywa się w trakcie pilotażu przede wszystkim w Dolnośląskim Centrum 
Onkologicznym.

W ramach prac nad pilotażem KSO podjęto decyzję, że wdrożenie systemu 
monitorowania powinno odbywać się zgodnie z cyklem: planowanie, wdrożenie, 
walidacja, doskonalenie. W trakcie prac nad wskaźnikami i monitorowaniem 
jakości w ogóle jako podstawowe kategorie oceny jakości opieki onkologicznej 
przyjęto: terminowość, kompleksowość, prawidłowość diagnostyki i leczenia, 
komfort życia po leczeniu, satysfakcję pacjenta. Uznano, że należy konstruować 
takie wskaźniki, aby można było monitorować procesy w trakcie leczenia nie 
tylko z perspektywy ich wyników takich jak np. ilość powikłań, czy zgonów, ale 
również czasu trwania, np. czas oczekiwania na wyniki poszczególnych badań. 
Mierniki podzielono na trzy kategorie: 1) opisujące stan zdrowia – efekty działa-
nia zależne od organizacji, np. liczba powikłań, zgonów; 2) statystyki niezależne 
od organizacji, np. liczba pacjentów z III i IV stopniem zaawansowania choroby; 
3) mierniki procesów wewnętrznych – jakości, np. czas oczekiwania na daną pro-
cedurę. Jak podano w punkcie 1, ma być skonstruowanych 35 mierników, a do 
nich ma powstać 49 kart oceny tych mierników (z określonymi informacjami, jak 
np. proces jakiego dotyczy, konstrukcja miernika, instrukcja obliczania wartości 
miernika, źródła danych, wartości docelowej takiej jak maksymalna, minimalna 
i nominalna). Przykładem miernika może być M9, który określa odsetek pacjen-
tów z III i IV stopniem zaawansowania nowotworu. W liczniku tego miernika 
ma znaleźć się liczba pacjentów (liczba całkowita na podstawie numeru PESEL 
włączonych do pilotażu z II i IV stopniem zaawansowania danego nowotworu 
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ustalanym podczas pierwszego konsylium (ustalanie pierwszego planu leczenia). 
W mianowniku zaś ma być liczba wszystkich pacjentów włączonych do pilotażu 
z danym rozpoznaniem i stopniem zaawansowania (liczba całkowita na podstawie 
numeru PESEL). Kolejnym przykładem miernika jest czas oczekiwania na wynik 
badania histopatologicznego. W onkologii najważniejszym parametrem jest roz-
poznanie histopatologiczne. Ponadto ważne jest, aby ocena histopatologiczna była 
zrobiona zgodnie z obowiązującym standardem, co umożliwi podjęcie dalszych 
decyzji terapeutycznych np. dotyczących leczenia uzupełniającego radioterapią 
lub chemioterapią. Czas oczekiwania na wynik badania histopatologicznego nie 
powinien przekraczać 14 dni. Wyniki uzyskane w pilotażu w województwie dol-
nośląskim i świętokrzyskim przedstawiono na rysunku 6.

Rysunek 6.  Czas oczekiwania na wynik badania histopatologicznego w województwie 
dolnośląskim i świętokrzyskim między 3/2019–3/2020

Źródło: A. Maciejczyk, Wskaźniki jakości w onkologii –pilotaż sieci onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onko-
logiczne, https://pto.med.pl/sites/default/files/aktualnosci/Wska%C5%BAniki%20jako%C5%9Bci%20 w%20
okologii_maciejczyk.pdf (luty 2022).

Ważnym miernikiem z punktu widzenia postępu naukowego w onkologii jest 
miernik pokazujący odsetek pacjentów, u których wykonano badania genetyczne 
i molekularne czynników predykcyjnych.

Uzyskiwanie informacji o wartościach mierników i zestawienie ich z wartością 
docelową powinno stanowić podstawę doskonalenia procesów leczenia. Oczy-
wiście każde odchylenie od wyznaczonego do osiągnięcia celu będzie poddane 
głębszej analizie, aby umożliwić zaplanowanie i wdrożenie postępowania wpro-
wadzającego poprawę, a w kolejnym kroku – ocenę tak wdrożonych rozwiązań.
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Podsumowanie

W rozdziale uwaga została skoncentrowana na najaktualniejszych kwestiach 
związanych z leczeniem onkologicznym w Polsce. Obecnie trwa pilotaż do końca 
2022 r. Tak więc intensywne prace trwają nad rozwiązaniami szczegółowymi 
dla świadczeniodawców biorących udział w tym pilotażu. Jednocześnie lekarze 
i medycy związani z leczeniem onkologicznym zgłaszają swoje zastrzeżenia, aby 
wejście w życie ustawy o KSO rzeczywiście doprowadziło do poprawy skuteczno-
ści leczenia onkologicznego.

W rozdziale skoncentrowano się na najważniejszych zmianach, jakie mają 
być wprowadzone w ramach KSO, a także na niewielkiej wiedzy o doświadcze-
niach prowadzonego pilotażu. Ponadto przedstawiono najważniejsze głosy kry-
tyki, dotyczące planowanych i jednocześnie radykalnych zmian procesu leczenia 
onkologicznego. Ze względu na znaczenie wiedzy dotyczącej monitorowania, oceny 
i poprawiania jakości poszczególnych procesów w trakcie leczenia została przed-
stawiona koncepcja wskaźników umożliwiająca pomiar skutków tych procesów.

Skuteczność leczenia onkologicznego należy do najważniejszych zagadnień 
polityki zdrowotnej i problemów społecznych. Dlatego uwaga została skoncentro-
wana na zagadnieniach odbywających się na bieżąco, z czym związany jest brak 
literatury, która dopiero jest pisana.
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Finansowanie i efektywność inwestycji 
publicznych w ujęciu długookresowym

Wprowadzenie

Finansowanie inwestycji w sektorze publicznym może być realizowane według 
wielu możliwych scenariuszy, w zależności od przyjętej koncepcji i uwarunkowań 
wynikających z przyjętej polityki rozwoju. Szczególnie istotna może okazać się 
bariera finansowa, wpływająca na możliwości pozyskiwania zasobów umożliwia-
jących prawidłową realizację projektów.

Metodyka finansowania inwestycji publicznych może być znacząco zróżnico-
wana i zależy od możliwości finansowych jednostki, która podejmuje inwestycje 
oraz od bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej w zakresie wolumenu zadań, 
które jednostki mają do zrealizowania. Czynniki finansowe determinują działal-
ność jednostek sektora publicznego i zajmują ważne miejsce w zakresie kształto-
wania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Długookresowe ujęcie oznacza 
zastosowanie wymiaru strategicznego względem badania rezultatów inwestycji 
rozwojowych, wraz z wykorzystaniem metodyki analizy i oceny charakterystycz-
nej dla planowania strategicznego, co daje podstawę do perspektywicznych analiz 
w obszarze efektywności wykorzystania funduszy publicznych i umożliwia wła-
ściwy dobór źródeł finansowania projektów inwestycyjnych.

W niniejszym rozdziale podjęto próbę identyfikacji uwarunkowań oceny efek-
tywności działalności inwestycyjnej sektora publicznego na tle ilościowej analizy 
zróżnicowanych miar wydatków publicznych na poziomie sektora administracji 
rządowej i sektora administracji lokalnej. Zestawiono dane empiryczne dla państw 
członkowskich UE oraz wybranych państw świata. W badaniu wykorzystano 
metodę desk research z zakresie zasobów statystycznych, metodę analizy porów-
nawczej oraz metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu. Przeprowadzono 
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kwerendę zasobów baz danych Eurostat, OECD i AMECO (Annual macro-econo-
mic database of the European Commission’s Directorate General for Economic and 
Financial Affairs) oraz opracowań i zestawień danych udostępnianych w zasobach 
urzędów statystycznych badanych państw, a także w zasobach Komisji Europej-
skiej. W trakcie badań empirycznych zgromadzono obszerny materiał statystyczny, 
jednak z uwagi na przyjętą koncepcję badań, zawężono prezentowany w tekście 
horyzont czasowy do lat 2018–2021. Ten okres jest charakterystyczny z punktu 
widzenia zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym, a zwłaszcza pogor-
szeniu się sytuacji w sektorze finansów publicznych w związku z następstwami 
gospodarczymi pandemii COVID-19. W niektórych zakresach problemowych 
przyjęto szerszy horyzont czasowy sięgający roku 2013, co wiązało się z uzasad-
nioną prezentacją zmian w sferze nakładów inwestycyjnych w sektorze publicz-
nym w Polsce. W badaniach uwzględniono także wyniki prognoz gospodarczych 
na lata 2022–2023 publikowane przez AMECO, co poszerzyło możliwości oceny 
kierunków dalszych zmian w procesach inwestycyjnych.

1.  Uwarunkowania finansowe procesów inwestycyjnych 
w sektorze publicznym

Sektor publiczny uważany jest za jeden z ważniejszych stymulatorów rozwoju 
społeczno-gospodarczego z uwagi na charakter wypełnianych funkcji oraz przy-
pisane mu zadania realizacyjne o charakterze publicznym. Zakres kompetencji 
i odpowiedzialności jednostek sektora publicznego może znaleźć odzwierciedlenie 
w wielu obszarach działalności inwestycyjnej, która w dużej mierze determinuje 
efekty kształtowania warunków rozwoju w perspektywie krótko- i długoterminowej1. 
Działania podmiotów i jednostek organizacyjnych sektora publicznego, zarówno 
rządowych, jak i samorządowych, powinny być nakierowane na osiągnięcie nad-
rzędnego celu całego systemu społeczno-gospodarczego i w tym kontekście należy 
badać zagadnienie efektywności tego sektora2. Znaczenie strategicznego podejścia 
do inwestycji publicznych związane jest ze skalą środków publicznych wydatkowa-
nych na cele inwestycyjne w sektorze publicznym. Uzasadniona jest tutaj ilościowa 

1 M. McCartney, Economic Growth and Development: A Comparative Introduction, Palgrave, Lon-
don 2015.

2 D. Miłaszewicz, Problemy społecznej efektywności sektora publicznego, „Studia Ekonomiczne” 
2014, nr 180, cz. 2 Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej: racjonalność – efektywność – etyka. Cz. 
2, Podejście praktyczne, Katowice, s. 163–173; K. Jarosiński, B. Opałka, Sektor publicznych w warunkach 
społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, w: J. Osiński (red.), Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 346–349.
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analiza zróżnicowanych wydatków publicznych na poziomie administracji rzą-
dowej, regionalnej i lokalnej, która mogłaby potwierdzić istotność wypracowa-
nia nowych podejść służących lepszemu gospodarowaniu zasobami publicznymi.

Specyfika inwestycji publicznych często wiąże się właśnie z dość dobrze roz-
poznanym mechanizmem polegającym na konieczności zgromadzenia odpowied-
nich środków finansowych na realizację inwestycji oraz zabezpieczenia środków 
na finansowanie działalności operacyjnej w okresie późniejszym. Wynika to z cech 
usług publicznych, które co do zasady ukierunkowane są na zabezpieczenie pod-
stawowych potrzeb społecznych. Ważne jest zapewnienie określonej ilości usług 
oraz zabezpieczenie odpowiedniej jakości tych usług. Ocena działalności spro-
wadza się najczęściej do oceny ilościowej i jakościowej, w mniejszym natomiast 
stopniu do oceny w ujęciu wyłącznie finansowym. Finansowy wymiar inwestycji 
publicznych jest oczywiście ważny, ogniskuje się jednak na ustaleniu odpowied-
nich źródeł finansowania w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji.

Obserwacje przebiegu procesu wdrażania strategicznych planów rozwoju pro-
wadzą do stwierdzenia, że realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury technicz-
nej i społecznej charakteryzuje się dużą złożonością i wiąże się z koniecznością 
rozwiązania wielu problemów. Tym samym w ocenie ich efektów należy uwzględnić 
dużą liczbę zmiennych, które pojawiają się zarówno w trakcie bieżącej działalno-
ści, jak i w procesie planowania strategicznego3. Wśród powyższych uwarunkowań 
ważne miejsce zajmuje bariera finansowa, wpływająca na możliwości pozyskiwa-
nia zasobów umożliwiających prawidłową realizację projektów4.

Jako podstawowe źródło finansowania inwestycji jednostek sektora publicz-
nego wskazuje się zazwyczaj środki własne gromadzone i wydatkowane w ramach 
budżetów odpowiednich jednostek. Analiza budżetów jednostek sektora publicz-
nego jest ważnym kierunkiem w badaniu czynników kształtujących możliwości 
inwestycyjne, ze względu na bezpośrednią zależność źródeł dochodów budżeto-
wych od stanu gospodarki i wcześniej ukształtowanych procesów rozwojowych. 
Z badań dotyczących wydatków publicznych wynika, że w wielu państwach człon-
kowskich UE trwale utrzymuje się niedobór środków budżetowych na finansowa-
nie zadań rozwojowych w sektorze publicznym, zwłaszcza na poziomie samorządu 
terytorialnego5. W tabeli 1 przedstawiono zmiany wartości nakładów inwestycyj-
nych w sektorze publicznym (general government) na przykładzie grupy państw 

3 R. J. Sawant, Infrastructure Investing: Managing Risks & Rewards for Pensions, Insurance Compa-
nies & Endowments, John Wiley & Sons, Hoboken 2010, s. 1–26.

4 M. Kollatz-Ahnen, M. J. Roick, Financing public sector investment, „Public Sector Economics” 2018, 
vol. 42 (2), s. 111–124.

5 J. Kostecki, Security of Public Finances under Economic Crisis and Pandemic: Theoretical-Empiri-
cal Aspects, „European Research Studies Journal” 2020, vol. 23 (3), s. 360–385.
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członkowskich UE z Europy Wschodniej, wchodzące dawnej w skład bloku państw 
socjalistycznych.

Tabela 1.  Nakłady inwestycyjne sektora publicznego (general government) 
w wybranych państwach UE w latach 2018–2021 oraz wartości 
prognozowane na lata 2022–2023 (w mld EUR)

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Unia Europejska – 27 państw 395,9 420,2 438,5 483,9 533,8 556,7

Bułgaria 1,7 2,1 2,3 2,6 3,3 3,7

Czechy 8,8 9,8 10,5 11,4 13,0 14,0

Estonia 1,4 1,4 1,6 1,8 1,9 2,0

Chorwacja 1,8 2,4 2,8 3,1 3,6 4,0

Łotwa 1,6 1,6 1,7 1,9 2,5 2,2

Litwa 1,5 1,5 2,0 1,9 2,1 2,1

Węgry 7,9 9,1 8,8 9,7 11,8 11,7

Polska 23,2 22,8 23,5 25,2 28,0 29,2

Rumunia 5,4 7,7 10,1 13,1 17,1 20,1

Słowenia 1,7 1,9 1,9 2,6 3,5 3,4

Słowacja 3,3 3,4 3,2 3,5 4,5 6,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych AMECO, https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_
dashboard_mt/public/sense/app/667e9fba-eea7-4d17-abf0-ef20f6994336/sheet/f38b3b42-402c-44a8-9264-
9d422233add2/state/analysis/ (15.01.2022).

Jak wynika z materiału empirycznego zgromadzonego w trakcie badań, wydatki 
związane z finansowaniem inwestycji publicznych w relacji do PKB kształtowały 
się na dość stabilnym poziomie w większości państw objętych badaniem. W zakre-
sie wartości nakładów brutto na środki trwałe w sektorze publicznym analiza 
wskazuje na występowanie dużych różnic między państwami członkowskimi UE. 
Pomimo zauważalnych wahań w gospodarce UE, następował jednak wzrost warto-
ści nakładów sektora publicznego w badanym okresie. Podobnie jak w przypadku 
badanej grupy, w większości państw UE zwiększone wartości nakładów w sekto-
rze publicznym obserwowano we wszystkich prezentowanych latach 2018–2021.

Warto przypomnieć, że w przypadku badanej grupy państw ważne źródło 
wsparcia w finansowaniu inwestycji publicznych, zwłaszcza w sytuacji deficytu 
środków własnych jednostek sektora publicznego, stanowią środki budżetowe UE 
przekazywane w ramach polityki spójności. Warto odnotować, że instrumenty 
realizacji polityki spójności spowodowały istotne zmiany w podejściu do tworze-
nia własnej polityki inwestycyjnej, zarówno na poziomie administracji rządowej 
państw członkowskich, jak i regionów oraz lokalnego samorządu terytorialnego. 
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W państwach korzystających z dotacji z budżetu UE, konieczne stało się zapew-
nienie zgodności z predefiniowanymi priorytetami rozwojowymi, preferencjami 
i decyzjami dotyczącymi kierunków i zakresu inwestycji w sektorze publicznym. 
Wykorzystanie dotacji z budżetu UE w istotny sposób zmieniło rygory finanso-
wania inwestycji publicznych, jak też wymusiło powszechną adaptację wspólnej 
metodyki ewaluacji efektów realizowanych przedsięwzięć.

W zakresie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji publicznych głów-
nym ograniczeniem mogą być przepisy nakładające określone warunki zadłu-
żenia jednostek sektora publicznego, a także ograniczone możliwości obsługi 
zadłużenia w ramach dochodów budżetowych takich jednostek. W sytuacji presji 
inwestycyjnej wobec podmiotów sektora publicznego pojawiło się zainteresowa-
nie wspólnymi projektami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego. W ujęciu strategicznym należy podkreślić istotną cechę 
partnerstwa publiczno-prywatnego, jaką jest nawiązywanie długookresowej współ-
pracy między podmiotem publicznym a prywatnym w celu realizacji projektów 
z zakresu usług użyteczności publicznej.

Rysunek 1.  Nakłady inwestycyjne w sektorze publicznym ogółem (general 
government) i na poziomie samorządu terytorialnego (local government) 
w relacji do PKB w wybranych państwach UE w 2020 r. (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
(15.01.2022).

Biorąc pod uwagę głębokie przemiany struktury wewnętrznej gospodarki w wielu 
państwach Europy, a także świata, konieczne jest zwrócenie uwagi na makropro-
porcje dotyczące wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym oraz 
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wartości PKB. Miernik ten pozwala ocenić, jak następowały zmiany podziału PKB 
w związku z faktycznym rzeczywistym spadkiem wartości produktu krajowego 
brutto wobec zjawisk kryzysowych w latach 2020–2021.

Znaczące zmiany, odnotowane w latach 2020–2021, oznaczały, że nastąpił 
wyraźny wzrost udziału wydatków publicznych związanych z finansowaniem inwe-
stycji w PKB. Lata 2020–2021 były specyficznym okresem, jeśli chodzi o kształ-
towanie się PKB w wielu państwach świata, a dostępne materiały empiryczne 
dowodzą, że właśnie w tym czasie odnotowano wyraźny spadek wartości PKB. 
Zwiększenie wolumenu inwestycji, a tym samym udziału ich udziału w PKB ozna-
cza, że w latach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 utrzymano lub nawet 
zwiększono wydatki inwestycyjne związane z finansowaniem zadań publicznych. 
Na rysunku 1 przedstawiono wyniki badań dla 2020 r. dotyczące grupy państw 
członkowskich Unii Europejskiej z obszaru Europy Wschodniej (postsocjalistycz-
nych). Jak łatwo zauważyć, udział inwestycji w PKB różnił się pomiędzy poszcze-
gólnymi państwami. Należy powiązać ten stan z wewnętrzną sytuacją gospodarczą 
oraz społeczną, ale także wskazać na zróżnicowanie stopnia zapotrzebowania 
na nowe inwestycje publiczne, który może odbiegać od poszczególnych wartości 
obserwowanych w poszczególnych państwach członkowskich.

Analiza danych liczbowych dla powyższych dwóch grup podmiotów wyraźnie 
wskazuje, że w omawianym okresie zdecydowanie był wyższy poziom wskaźnika 
relacji nakładów inwestycyjnych sektora rządowego do PKB, choć w niektó-
rych krajach, jak Chorwacja i Rumunia, wartość w sektorze samorządowym była 
znaczna. Rozbieżności w tym zakresie były wyraźne i uwarunkowane wielkością 
państwa, liczbą ludności, potencjałem gospodarczym i rozwojowym. Należy przy-
jąć, że struktura publicznych nakładów inwestycyjnych ogółem była uwarunko-
wana rozwiązaniami organizacyjnymi, odnoszącymi się do relacji między rządem 
a samorządem terytorialnym. Największą rozbieżność w poziomie omawianego 
wskaźnika pomiędzy sektorem rządowym a samorządem terytorialnym odno-
towano w przypadku Węgier, natomiast w państwach, gdzie występuje większy 
zakres kompetencji i większa niezależność finansowa po stronie samorządu tery-
torialnego, rozwiązania powyższe mogły skutkować stosunkowo wyższymi wydat-
kami o charakterze inwestycyjnym (i tym samym poziomie badanego wskaźnika) 
w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE.

Analiza dowodzi, że istniejąca struktura nakładów brutto na środki trwałe sektora 
general government w podziale na sektor rządowy i samorządowy jest stosunkowo 
stabilna, co można uznać za przejaw prawidłowych relacji między administracją 
publiczną na poziomie rządowym a administracją publiczną na poziomie lokal-
nym. Do 2019 r. w badanych państwach UE obserwowana była zmiana podejścia do 
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problemu zarządzania w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, w tym 
w samorządzie terytorialnym, co miało na celu poprawę efektywności i sprawne 
prowadzenie inwestycji publicznych, a także bieżącą działalność dostawców 
usług publicznych. Zjawiska kryzysowe, zapoczątkowane wystąpieniem pande-
mii COVID-19 powodują jednak, że w wymiarze finansowym inwestycji publicz-
nych wzrosło znaczenie nakładów brutto na środki trwałe, ponoszonych przez 
sektor rządowy. Ograniczenie aktywności inwestycyjnej obserwowane po stronie 
samorządu terytorialnego wynika z pewnością w dużej mierze ze zmniejszania 
się strumieni dochodów własnych (na skutek spowolnienia gospodarczego) oraz 
związane jest z ryzykiem nadmiernego zadłużenia i prawnymi limitami dopusz-
czalnego poziomu zadłużenia jednostek sektora publicznego.

Rysunek 2.  Nakłady inwestycyjne w sektorze publicznym ogółem (general 
government) i na poziomie samorządu terytorialnego (local government) 
w relacji do PKB w Polsce w latach 2013–2021 oraz wartości 
prognozowane na lata 2022–2023 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych AMECO, https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_
mt/public/sense/app/667e9fba-eea7-4d17-abf0-ef20f6994336/sheet/f38b3b42-402c-44a8-9264-9d422233add2/
state/analysis/ (15.01.2022); danych EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (25.04.2022).

Należy wskazać na zmiany, jakie zachodziły w latach 2013–2021 w Polsce, jeśli 
chodzi o udział inwestycji publicznych w PKB. Na przestrzeni badanego okresu 
nastąpiło początkowo znaczące obniżenie wartości wskaźnika, które utrzymywało 
się do 2016 r., natomiast już w 2018 r. wartość wskaźnika ogółem dla wydatków 
sektora rządowego oraz samorządowego łącznie ponownie osiągnął udział 4,7%. 
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W późniejszym okresie, to jest w latach 2019–2021, mimo zjawisk kryzysowych 
nadal utrzymywał się stosunkowo duży udział inwestycji publicznych w PKB, 
a obserwowane nieznaczne obniżenie udziału w granicach 0,2–0,3 pkt proc. w ist-
niejących wówczas warunkach gospodarczych można uznać za mało istotne, tym 
bardziej, że w owym czasie dochodziło również do pewnych zmian, jeśli chodzi 
o bezwzględną wartość wytworzonego PKB.

Podobny przebieg zmian odnotowano w przypadku wydatków na poziomie 
local government, choć zjawiska kryzysowe wywołały większy spadek udziału 
wydatków na inwestycje publiczne w PKB. W 2018 r. odnotowano poziom wskaź-
nika na poziomie 2,5%, natomiast już w latach 2019–2020 uległ on znaczącemu 
obniżeniu do poziomu 2,2% w 2019 r., następnie do poziomu 2,1% w 2020 r. oraz 
dalszemu spadkowi do 1,8% w 2021 r. Zamieszczone na powyższym rysunku dane 
prognostyczne opublikowane przez instytucje finansowe wskazują, że na kolejne 
lata do 2023 r. przyjmowano założenie, że będą następowały wyraźne zmiany 
w koniunkturze gospodarczej, pozwalające także na poprawę relacji wydatków 
inwestycyjnych do PKB.

2.  Efektywność inwestycji publicznych w zróżnicowanych 
wymiarach gospodarczych

Działania podejmowane w ramach sektora publicznego powinny przyczy-
niać się do poprawy dobrobytu społeczeństwa, przy czym uwarunkowania funk-
cjonowania tego sektora mają charakter złożony wykraczający poza zagadnienia 
czysto ekonomiczne. Pojawia się przy tym problem, w jakim zakresie efektyw-
ność funkcjonowania tego sektora może być oceniana na poziomie makroeko-
nomicznym i makrospołecznym, a w jakim będzie dotyczyć wyłącznie poziomu 
mikro-, obejmującego poszczególne jednostki sektora publicznego, czy poziomu 
mezo-, ograniczonego do części tego sektora wydzielonych według różnych kry-
teriów6. Poziom makroekonomiczny i makrospołeczny dotyczy zarządzania całą 
gospodarką i efektów tworzonych przez całościowo ujęty sektor publiczny, który 
ponosi nakłady społeczne w formie kosztów funkcjonowania systemu wytwa-
rzania dóbr i usług publicznych, dostarczając całemu społeczeństwu określoną 
wartość publiczną. Pomiar efektywności wymaga zastosowania precyzyjnych 
miar ponoszonych nakładów i osiąganych efektów. W sektorze publicznym 

6 J. Kleer, Identyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, w: J. Kleer (red.), Sek-
tor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 9.
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efekty realizowanych zróżnicowanych zadań mają zarówno wymiar ilościowy, 
jak i jakościowy, co często powoduje utrudnienia ich bezpośredniego pomiaru, 
a niekiedy problem niewymierności w ujęciu liczbowym7. Dlatego też niezwy-
kle istotny jest dobór właściwych mierników ocen oraz prawidłowa interpretacja 
otrzymanych wyników.

W przeciwieństwie do sytuacji, jaka występuje w przedsiębiorstwach funk-
cjonujących na zasadach ogólnych w sektorze prywatnym, pomiar efektywności 
przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w sektorze publicznym jest zagad-
nieniem bardziej skomplikowanym. Wynika to ze specyfiki prowadzenia dzia-
łalności produkcyjnej usługowej i związanym z tym pomiarem efektów. Efekty 
w sektorze publicznym związane z prowadzoną działalnością gospodarczą cha-
rakteryzują się zróżnicowanym odniesieniem do bezpośredniego odbiorcy usług, 
a zwłaszcza charakteryzują się różną formą dystrybucji tych usług na rzecz odbiorcy. 
Mamy zatem do czynienia z odpłatnością za dostarczone usługi, ale mamy także 
do czynienia z sytuacją, gdzie usługi są dostarczane nieodpłatnie lub też w for-
mie odpłatności częściowej. Zależności te prowadzą do znaczącego zafałszowania 
wszelkich rachunków związanych z próbą ustalenia efektywności poszczególnych 
przedsięwzięć związanych z wymienionymi wyżej rodzajami działalności usługo-
wej i produkcyjnej.

Badanie efektów inwestycyjnych w sektorze publicznym odnosi się do wystę-
powania dość specyficznej sytuacji, gdzie w stosunku do niektórych rodzajów 
działalności ocena efektywności jest utrudniona i nie może być prowadzona 
tylko w formie rachunku efektów i nakładów mierzonych w ujęciu pienięż-
nym. Konieczne jest zastosowanie innych narzędzi oceny, jak chociażby narzę-
dzi uwzględniających efektywność kosztową ocenianych inwestycji. Jeśli chodzi 
o metodologiczne podejście do problematyki oceny efektywności przedsięwzięć 
inwestycyjnych w sektorze publicznym, to zgodnie z dostępnymi narzędziami 
i metodami oceny projektów inwestycyjnych możemy poddać analizie jedynie 
część przedsięwzięć, które charakteryzują się określoną specyfiką działania, 
a zwłaszcza tych przedsięwzięć, które w rachunku ekonomicznym prowadzonej 
działalności przez przedsiębiorstwo charakteryzują się odpłatnością za dostar-
czane usługi. Pozwala to ocenić efekty prowadzonej działalności zarówno w for-
mie rzeczowej, jak i w formie finansowej. Schemat możliwych powiązań efektów 
inwestycyjnych przedstawiono na rysunku 3.

7 Ł. Satoła, Społeczna percepcja inwestycji komunalnych współfinansowanych z funduszy struktu-
ralnych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2017, nr 1 (49), s. 292–293.
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Rysunek 3.  Schemat możliwych powiązań efektów inwestycyjnych w sektorze 
publicznym

Efekty inwestycyjne

Efekty finansowe

Efekty rzeczowe

Projekt/program

Skala makro

Wymiar
pieniężny

Wymia
niepieniężny/

pośrednir

Specyfika
„branży”

Specyfika
dystrybucji

Źródło: opracowanie własne.

Zastosowanie zróżnicowanych mechanizmów oceny projektów inwestycyj-
nych w sektorze publicznym może dotyczyć jedynie projektów, które zostaną 
wyspecyfikowane jednostkowo, a zatem mogą być prowadzone w stosunku do 
przedsięwzięć pojedynczych. Trudno jest zatem, jeśli chodzi o działalność pod-
miotów publicznych i realizowane przez te podmioty inwestycje, dokonać oceny 
efektywności w ujęciu zagregowanym na poziomie makroekonomicznym. Można 
tu przywołać przykład złożoności sytuacji odnoszącej się do oceny efektywności 
regionalnej lub krajowej polityki inwestycyjnej i strategii związanych z ochroną 
środowiska, gdzie jedynym instrumentem oceny może być porównanie z innymi 
podobnymi jednostkami na poziomie regionów lub państw8. Na poziomie makro 
mogą natomiast znajdować zastosowanie określone wytyczne, rekomendowane 
metodologie, które wskazują sposób postępowania w warunkach danej gospo-
darki, specyfiki danego systemu organizacyjno-prawnego będą tworzyły ramy 
oceny efektywności przedsięwzięć podejmowanych i realizowanych w sektorze 
publicznym. Wynika to z faktu, że na ten wynik mają wpływ zróżnicowane czyn-
niki o charakterze ekonomicznym i społecznym, a także czynniki o charakterze 
technicznym i organizacyjnym, które w ostatecznym rachunku powodują, że każde 
przedsięwzięcie posiada swoją własną i niepowtarzalną specyfikę, która przesą-
dza o efektywności danego przedsięwzięcia, jeśliby zostało ono poddane ocenie.

8 M. E. Zalewska, W. Kozioł, W poszukiwaniu miar efektywności inwestycji na rzecz środowiska, 
„Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, nr 40, t. 2, Szczecin, s. 183–185.
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Można więc stwierdzić, że prowadzenie rachunku ekonomicznego inwesty-
cji publicznych dotyczy w istocie pojedynczych przedsięwzięć inwestycyjnych, 
które w nieco łatwiejszy sposób podporządkowują się ogólnym zasadom prowa-
dzenia rachunku związanego z oceną i wyborem wariantów przedsięwzięć. Ocena 
efektywności w skali makroekonomicznej może być dokonana jedynie pośrednio 
i to w ograniczonym zakresie z uwagi na zróżnicowanie występujące w tym wzglę-
dzie. W efekcie w skali makro możemy uzyskać wyniki jako pewien sposób agre-
gowania zmian w poziomie efektywności poszczególnych pojedynczych projektów 
inwestycyjnych. Zgodnie z przedstawionym wyżej schematem należy zauważyć, że 
poszczególne przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być poddane szczegółowej anali-
zie związanej z oceną ich efektywności poprzez zastosowanie adekwatnych metod 
oceny w zależności od warunków, w jakich inwestycja jest realizowana i w jakich 
warunkach przyszłe przedsięwzięcie będzie prowadzone w fazie operacyjnej.

Mając na uwadze udzielenie odpowiedzi odnośnie do oceny efektywności inwe-
stycji publicznych realizowanych na zróżnicowanym poziomie kompetencyjnym, 
na poziomie rządowym lub też na poziomie jednostek samorządu terytorialnego 
różnych szczebli, należy zauważyć, że efektywność powinna być zorientowana 
na zastosowanie dwóch podstawowych grup mierników oceny. Pierwszym z nich 
mogą być metody i mierniki stosowane powszechnie w przedsiębiorstwach funk-
cjonujących na zasadach ogólnych, jak chociażby zaktualizowana wartość netto 
(NPV) lub też ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV), co w rezultacie 
może prowadzić do osiągnięcia wyników w ujęciu finansowym, które są bardziej 
czytelne i łatwiejsze w odbiorze otoczenia społeczno-gospodarczego. Drugą grupę 
mierników możemy zastosować w stosunku do tych przedsiębiorstw i jednostek 
organizacyjnych, które świadczą usługi publiczne o charakterze nieodpłatnym. 
Do tej grupy możemy zaliczyć wiele rodzajów działalności, które nie poddają się 
w żaden sposób kwantyfikacji i wycenie w warunkach pieniężnych. Mając na uwa-
dze wprowadzenie mechanizmów, które pozwoliłyby jednak przybliżyć problem 
efektywności w tego rodzaju przedsięwzięciach inwestycyjnych, należałoby zasto-
sować inny zakres metod analizy i oceny, który pozwoliłby na bazie istniejącego 
zakresu informacji źródłowych dokonać oceny, która dałaby podstawy do wyboru 
wariantu inwestycyjnego na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji, 
a także pozwoliłaby monitorować przedsięwzięcie w ujęciu bieżącym w trakcie 
fazy operacyjnej.

Jak wskazuje S. Kasiewicz, zakres dostępnych metod badawczych wykazuje 
znaczne zróżnicowanie pod względem wypracowanych dotychczas propozycji 
i rozwiązań. Z reguły procedury te wymagają stworzenia sytuacji, w której moż-
liwe byłoby dokonanie oceny danego przedsięwzięcia sformułowanego w sposób 
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wariantowy, a zatem zróżnicowanego pod kątem pewnych cech charakterystycz-
nych dla jego działalności9. W przypadku wspomnianej wcześniej grupy podmio-
tów świadczących usługi publiczne, ważną grupą metod są wspomniane wcześniej 
metody oceny efektywności kosztowej, a zatem porównywanie nakładów inwesty-
cyjnych z efektami rzeczowymi, które często nie mogą być wyrażone w jednostkach 
pieniężnych. Tego rodzaju sytuacja pozwala dokonać symulacji pomiędzy zróż-
nicowanymi rozwiązaniami o charakterze organizacyjnym i technicznym, które 
niosą ze sobą zróżnicowany poziom nakładów inwestycyjnych, a w rezultacie także 
zróżnicowany poziom kosztów i korzyści wynikających ze świadczonych usług10.

W praktyce proponuje się porównywanie wariantów poszczególnych projektów 
inwestycyjnych związanych z działalnością operacyjną i wybór projektu o możli-
wie najniższych kosztach obsługi mieszkańca. W takim przypadku możliwe jest 
zastosowanie metod porównywania kosztów, jak choćby metody CEA (cost effec-
tivitty analisys) lub też metod pokrewnych, gdzie porównuje się koszty uzyskania 
jednostki rezultatu w kilku zróżnicowanych wariantach projektów11. Wskazane 
zatem jest przygotowanie instrumentów i narzędzi do przeprowadzenia analizy 
wariantowej planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, które mogłoby być 
w tej analizie zróżnicowane z punktu widzenia podstawowych czynników, które 
mają znaczenie dla inwestora publicznego oraz dla odbiorców usług publicznych. 
Wariantowanie to wymaga zatem przygotowania oraz przeprowadzenia badań 
w formie zagregowanej, które mogłyby być prowadzone a priori opierając się na pro-
jektowanych danych dla danej inwestycji przy zastosowaniu zróżnicowanych roz-
wiązań technicznych, zróżnicowanego poziomu nakładów inwestycyjnych, a także 
zróżnicowanych efektów końcowych. Tak przygotowany proces oceny pozwalałby 
uniknąć błędów decyzyjnych polegających na wyborze wariantu jednego z moż-
liwych, bez wcześniejszego zróżnicowania tych wariantów pod względem wspo-
mnianych wcześniej cech.

Analiza i wybór wariantu co do zasady prowadzi do zmniejszenia ryzyka inwe-
stycyjnego, a zarazem poprawy efektywności wykorzystania środków publicznych, 
mając oczywiście na uwadze, że wspomniana efektywność dotyczy konkretnego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego, a więc i ostateczna ocena prowadząca do przy-
jęcia danego projektu do realizacji lub też jego odrzucenia dotyczy określonego 

9 S. Kasiewicz, Rozwój rachunku efektywności inwestycji realizowanych w sektorze publicznym, 
w: S. Kasiewicz, W. Rogowski, Inwestycje hybrydowe – nowe ujęcie oceny efektywności, Oficyna Wydaw-
nicza SGH, Warszawa 2009, s. 53–62.

10 Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicz-
nej polityki spójności 2014–2020, Komisja Europejska, Bruksela 2014, s. 51–63.

11 K. Jarosiński, Cost-Effectiveness Analysis (CEA) of Public Investment Projects, „European Research 
Studies Journal” 2021, vol. 24 (3B), s. 769–786.



Finansowanie i efektywność inwestycji publicznych w ujęciu długookresowym 333

przypadku. Zakres możliwych rozwiązań i zakres dostępnych metod jest dość 
szeroki, dlatego też z punktu widzenia analityczno-badawczego ważne jest, aby 
zastosowane zostały adekwatne środki i metody oceny w stosunku do prowadzo-
nych, czy też planowanych inwestycji. Inne metody znajdą zastosowanie do infra-
struktury technicznej, inne natomiast w stosunku do infrastruktury społecznej, 
a zatem należy podkreślić, że zróżnicowanie sposobu produkcji i świadczenia 
usług publicznych (co można uznać za specyfikę określonej „branży” w ramach 
aktywności sektora publicznego) rzutuje bezpośrednio na wybór metod oceny 
efektywności planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zróżnicowania co do oceny efektywności uzyskiwanych rezultatów inwesty-
cyjnych mogą być także analizowane z uwzględnieniem korelacji ze źródłami 
finansowania inwestycji publicznych. Podejście takie może znajdować zastoso-
wanie w zakresie badania inwestycji na wielu poziomach sektora publicznego. 
Warto jednak podkreślić, że przykłady badań przeprowadzonych w jednostkach 
samorządu terytorialnego, z wykorzystaniem m.in. metod DEA (Data Envelop-
ment Analysis) i regresji wielorakiej, wskazują na możliwość uzyskania szerokiego 
zakresu wyników odnoszących się nie tylko do samej miary efektywności uzyska-
nych rezultatów działalności inwestycyjnej, ale także do problematyki autonomii 
finansowej oraz zróżnicowań w zakresie typów jednostek terytorialnych i dostęp-
ności kapitału inwestycyjnego z poszczególnych źródeł dochodów i przychodów 
budżetowych jako czynników znacząco kształtujących poziom efektywności inwe-
stycji publicznych12.

Przyjmując kompleksowe podejście do problematyki oceny efektywności nakła-
dów inwestycyjnych w sektorze publicznym, należy także mieć na uwadze takie 
przedsięwzięcia, gdzie występuje ogromna trudność lub wręcz nie jest możliwe 
przeprowadzenie rachunku finansowego i ekonomicznego pozwalającego ocenić 
efekty przedsięwzięcia. Z reguły są to przedsięwzięcia o charakterze społecznym 
o dużym zasięgu oddziaływania i pewnych cechach, gdzie występuje ogromna 
trudność ocenienia generowanych efektów, wyliczenia generowanych efektów, 
a także określenia wartości tych efektów. Jeśli chodzi o stronę kosztową tego rodzaju 
przedsięwzięć, problem nie występuje z uwagi na znajomość a priori niezbędnych 
nakładów inwestycyjnych, które należy ponieść dla zapewnienia prawidłowego 
procesu świadczenia usług. Ważne jest natomiast zachowanie zasad gospodarki 

12 M. Zioło, Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków 
publicznych, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 253–310; A. Sekuła, B. Julkowski, Zastosowanie metody DEA 
w ocenie efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego – przegląd literaturowy wyników 
dotychczasowych badań w przestrzeni europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu” 2017, nr 477, Wrocław, s. 220–231.



Benedykt Opałka 334

budżetowej oraz zasad wydatkowania środków publicznych, zwłaszcza celowo-
ści i oszczędności nakierowanej na uzyskiwanie najlepszych efektów z danych 
nakładów, jak też optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
przyjętych celów13. Na etapie realizacji projektów, decyzje dotyczące finansowa-
nia muszą być także analizowane pod kątem zachowania zgodności z przepisami 
prawa o zamówieniach publicznych, jako że wykonawcami usług, dostaw i robót 
budowlanych są często podmioty prywatne, a wymóg osiągania efektywności eko-
nomicznej (z punktu widzenia interesu publicznego) jest coraz mocniej podkre-
ślany w kolejnych modyfikacjach rozwiązań prawnych dotyczących udzielania 
zamówień publicznych14.

Należy zauważyć, że w omawianej grupie przedsięwzięć inwestycyjnych finan-
sowanych ze środków publicznych mogą wystąpić trudno przewidywalne zjawi-
ska, które będą generowały zarówno planowane korzyści, jak i mogą pojawić się 
zróżnicowane skutki negatywne. Taka sytuacja może mieć miejsce na obszarach 
problemowych, gdzie osiągnięcie jednoznacznego konsensusu w ramach prowa-
dzonego procesu inwestycyjnego okazuje się niemożliwe. Realizacja projektów 
inwestycyjnych zorientowanych wyraźnie na osiągnięcie określonych znaczą-
cych efektów społecznych może także niekiedy przynieść negatywne rezultaty, 
np. o charakterze środowiskowym lub zjawiska społeczne dotyczące pogorszenia 
się warunków życia innych beneficjentów usług publicznych.

Podsumowanie

Problematyka finansowania i efektywności zadań publicznych wymaga odwo-
łania się do form planowania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w wymiarze 
organizacyjnym, technicznym, prawnym i finansowym, przejętych często z praktyki 
zarządzania przedsiębiorstwami prywatnymi oraz rozwijania zdolności dostoso-
wawczych do zmieniających się warunków wewnętrznych i otoczenia zewnętrz-
nego. We współczesnej gospodarce rynkowej oczekuje się, że inwestycje publiczne 
będą charakteryzować się ustalonym i zaakceptowanym poziomem efektywności. 
Postęp cywilizacyjny oddziałuje na wzrost oczekiwań społecznych, w tym wyko-
rzystywania nowych technologii w inwestycjach publicznych, ale również m.in. 

13 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1240 
z późn. zm.), art. 44 ust 3.

14 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU 2019, poz. 2019), art. 17 
ust. 1 pkt 1 i 2; B. Wieczerzyńska, Efektywność zamówień publicznych w wymiarze prawnym, ekonomicz-
nym i społecznym, „Rocznik Administracji Publicznej” 2016, nr 2, s. 558–570.
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zachowania wymogów dotyczących zakresu oddziaływania na środowisko. Dążenie 
do zaspokojenia potrzeb społecznych w warunkach gospodarki rynkowej wymaga 
dostosowania metod zarządzania w sektorze publicznym, w tym poszukiwania 
rozwiązań umożliwiających poprawę efektywności wykorzystania ponoszonych 
nakładów inwestycyjnych.

Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym jest ważnym czynnikiem 
wpływającym na skuteczne i efektywne wykorzystanie endogenicznych zasobów 
finansowych i organizacyjnych. Dotyczy to zagadnień związanych z planowaniem 
infrastruktury technicznej i społecznej, która jest podstawą zarówno prowadzenia 
działalności gospodarczej, jak i jakości życia mieszkańców. Strategiczne podejście 
do problemów rozwojowych daje podstawę do perspektywicznych analiz w zakre-
sie finansów publicznych i umożliwia dobór źródeł finansowania projektów inwe-
stycyjnych oraz prowadzenia oceny rezultatów inwestycji publicznych w wymiarze 
wpływu i oddziaływania na zjawiska gospodarcze i społeczne.

Zdolność do efektywnej realizacji powyższych celów inwestycyjnych, badanych 
w skali makro, wynika zarówno z uwarunkowań prawno-organizacyjnych funkcjo-
nowania jednostek sektora publicznego, jak i ze stopnia ich niezależności finanso-
wej. W badanych państwach Unii Europejskiej poziom nakładów inwestycyjnych 
sektora publicznego był zdywersyfikowany. Przykłady państw członkowskich, dążą-
cych do wyrównywania różnic rozwojowych wskazują, że finansowanie inwestycji 
w sektorze publicznym nadal koncentruje się na identyfikacji i realizacji zadań 
infrastrukturalnych obejmujących utrzymanie i odtworzenie istniejących środków 
trwałych, a także realizacji nowych inwestycji. Istotne jest monitorowanie czyn-
ników determinujących politykę inwestycyjną sektora publicznego w warunkach 
gospodarki rynkowej. W warunkach kryzysu, którego skalę i czas trwania trudno 
jeszcze oszacować z uwagi na zmieniające się czynniki polityczne i następstwa 
gospodarcze, ważne jest nie tylko opracowanie długookresowych planów rozwoju 
i określenie ścieżki finansowania przyszłych projektów inwestycyjnych, ale także 
doskonalenie metod zarządzania oraz zwiększanie efektywności gospodarowania 
zasobami publicznymi w jednostkach sektora publicznego.
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Wpływ struktury rynku na powiązania 
między sektorem finansowym a gospodarką 

realną. Rola technik cyfrowych

Wprowadzenie

Rozwinięty i sprawnie funkcjonujący sektor finansowy jest ważnym czynni-
kiem determinującym tempo wzrostu gospodarczego w każdym państwie. Jed-
nak jak dowodzi dorobek naukowy teorii finansów, na rynkach finansowych 
występuje szereg negatywnych zjawisk, które zaburzają jego sprawne funkcjo-
nowanie. Efektem niedoskonałości rynków finansowych jest zjawisko asymetrii 
informacji, która implikuje inne niekorzystne procesy, w tym negatywną selekcję, 
czy pokusę nadużycia. Gotowość banków do udzielania kredytów, czyli strona 
podażowa, może zależeć od czynników charakteryzujących banki: wewnętrznych, 
tj. płynności, zarządzania kapitałem, zarządzania ryzykiem oraz od zewnętrz-
nych, m.in. konkurencji ze strony innych podmiotów na rynku kredytów. Z kolei 
popyt na kredyt zależy od sytuacji makroekonomicznej, w przypadku przed-
siębiorstw zależy od dostępności alternatywnych źródeł finansowania, czy ich 
sytuacji finansowej.

Ważnym czynnikiem wpływającym na powiązanie między sektorem finan-
sowym a gospodarką realną jest struktura sektora bankowego, która zmienia się 
w zależności od warunków rynkowych i oddziałuje zarówno od strony popytowej, 
jak i podażowej1. Na strukturę rynku od strony podażowej wpływają nowi gracze 
w sektorze bankowym, ale również podmioty spoza sektora bankowego, które 

1 Por. M. Pawłowska, Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne, CH Beck, 
Warszawa 2014; M. Pawłowska, Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego – nowe 
techniki, nowe wyzwania, CH Beck, Warszawa 2021.
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wraz z rozwojem nowych technologii stały się głównymi czynnikami transforma-
cji sektora finansowego w skali globalnej. Spośród tych graczy można wymienić 
zarówno małe przedsiębiorstwa (start-upy), jak i duże przedsiębiorstwa technolo-
giczne BigTech, które są coraz ważniejszym czynnikiem transformacji rynku usług 
zarezerwowanych wcześniej dla banków2. Dlatego w niniejszym rozdziale posta-
wiono pytanie badawcze, jak nowe techniki cyfrowe wpływają na relację między 
sektorem finansowym a gospodarką realną?

W rozdziale podjęto próbę opisania obecnego stanu wiedzy na temat relacji 
między sektorem finansowym a gospodarką realną w kontekście nowych konku-
rentów działających na rynku finansowym związanych z technikami cyfrowymi. 
Starano się scharakteryzować, jak rozwój sektora nowych technik cyfrowych Fin-
Tech wpływa na konkurencję na rynku finansowym, ponieważ jej poziom oddzia-
łuje również na relacje między sektorem finansowym a gospodarką realną. W tym 
celu przedstawiono rozważania, jak struktura rynkowa sektora bankowego wpływa 
na relacje między sektorem finansowym a gospodarką realną, następnie jak nowi 
gracze wpływają na tę strukturę. Należy zauważyć, że rozdział ma charakter teo-
retyczny i zawiera przegląd teoretycznych rozważań dotyczących powiązań mię-
dzy sektorem finansowym a gospodarką realną oraz wpływu technik cyfrowych 
na te powiązania. Rozważania teoretyczne oparto na przeglądzie i krytyce litera-
tury przedmiotu (artykułów naukowych i raportów międzynarodowych instytu-
cji finansowych).

Na podstawie analizy aktualnych raportów międzynarodowych instytucji 
finansowych oraz dostępnej literatury przedmiotu wykazano, że na sektor FinTech 
można spojrzeć również w kontekście przenikania się sektora finansowego i niefi-
nansowego, co wnosi nową jakość w badania relacji między sektorem finansowym 
a gospodarką realną. Sektor FinTech zmienia strukturę rynkową sektora finanso-
wego, a pandemia COVID-19 wzmocniła powyższe zjawisko. Co więcej, wydaje 
się, że w kontekście zrównoważonego wzrostu gospodarczego, sektor finansowy 
powinien dodatkowo wspierać politykę związaną z ochroną środowiska oraz zmia-
nami klimatu, czemu pomagają również nowe technologie cyfrowe.

2 T. Boobier, AI and the Future of Banking, Wiley, 2020; P. H. Beaumont, Digital Finance, Big Data, 
Start-ups, and the Future of Financial Services, Routledge, London 2020; A. W. A. Boot, P. Hoffmann, 
L. Laeven, L. Ratnovski, Fintech: what’s old, what’s new? „Journal of Financial Stability” 2021, vol. 53, 
s. 100836, https://doi.org/10.1016/j.jfs.2020.100836.
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1. Niedoskonałości rynku kredytowego – strona podażowa

W literaturze wyodrębniono następujące kanały/mechanizmy wpływające 
na związek między sektorem finansowym a gospodarką realną od strony poda-
żowej: kanał kredytowy, kanał kapitałowy oraz kanał płynnościowy i dźwigni. 
Powyższe kanały w znacznym stopniu się pokrywają, a na ich działanie w ramach 
relacji między sektorem finansowym a gospodarką realną oddziałuje struktura 
rynku w sektorze bankowym3.

1.1. Racjonowanie kredytów

Teoria racjonowania kredytów oraz pozostałe koncepcje związane z podażowym 
ograniczaniem akcji kredytowej nawiązują do istnienia asymetrii informacyjnej 
w systemie finansowym. W latach 50. XX wieku dominował pogląd, że zaostrze-
nie polityki pieniężnej może mieć silny wpływ na ograniczenie wydatków sektora 
prywatnego, nawet jeżeli oczekiwane zmiany stóp procentowych będą małe, ponie-
waż banki ograniczają udzielanie kredytów. Było to podstawą doktryny dostęp-
ności, która wyrażała pogląd, że wydatki zawsze przewyższają dostępne środki4.

Ograniczenie dostępności kredytów, które nosi nazwę racjonowania kredy-
tów, ma miejsce, mimo spełnienia przez potencjalnych kredytobiorców wszystkich 
obiektywnych warunków określonych przez banki w ramach cenowych i niece-
nowych elementów umowy i stanowi podstawowy argument zawodności rynku 
kredytowego. Racjonowanie kredytów jest związane z asymetrią informacji i ma 
służyć bankom przeciwdziałaniu skutkom negatywnej selekcji i pokusy naduży-
cia. Zjawisko to polega na nierównym dostępie do informacji na temat sytuacji 
finansowej poszczególnych kredytobiorców. Występowanie wysokiej asyme-
trii informacyjnej na rynkach prowadzi do dwóch rodzajów ryzyka: negatywnej 
selekcji – sytuacji, w której np. na rynku kredytowym bank zgodził się na finan-
sowanie ryzykownej inwestycji lub odmówił kredytu chociaż inwestycja nie była 
ryzykowna. Może też dojść do ryzyka zmiany zachowania (ang. moral hazard), 
czyli wysokiego prawdopodobieństwa, że wypożyczający środki finansowe może 
przeznaczyć je na inne cele, niż zadeklarował to w momencie ustalania kontraktu 
finansowego (tzn. udział podmiotów zamierzających oszukać instytucję kredytową, 
w ogólnej populacji zgłaszających popyt na kredyt, jest bardzo wysoki). Zarówno 

3 Por. M. Pawłowska, Kredyt w zmieniającej się strukturze…, op.cit.
4 K. Matthews, J. Thompson, Ekonomika bankowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-

szawa 2007.
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ryzyko ex ante (selekcja negatywna), jak i pokusa nadużycia mogą być łagodzone 
przez banki ze względu na ich doświadczenie w wyszukiwaniu i monitorowaniu 
pożyczkobiorców5. Oba rodzaje ryzyka prowadzą do wysokich kosztów związanych 
z pozyskiwaniem informacji na temat potencjalnych kredytobiorców. W sytuacji, 
gdy racjonowanie kredytów powoduje całkowite zaprzestanie akcji kredytowej 
przez instytucje finansowe, dochodzi do tzw. credit crunch.

Zwiększająca się asymetria informacji na rynkach finansowych i obniżenie 
płynności na rynku międzybankowym powodują ograniczenie podaży kredytów 
ze strony instytucji finansowych. Niektóre podmioty gospodarcze są w stanie 
korzystać z finansowania zewnętrznego jedynie w postaci kredytów banko-
wych6. Nie mają one dostępu do innych źródeł funduszy, m.in. w postaci obli-
gacji, akcji czy papierów komercyjnych, ze względu na brak informacji na ich 
temat wśród potencjalnych inwestorów. Są to często przedsiębiorstwa z grupy 
MŚP, które mają ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego. Podmioty 
te nie mają więc możliwości finansowania inwestycji w przypadku ograniczania 
przez banki akcji kredytowej, niezależnie od wysokości oprocentowania, jakie 
skłonne byłyby zapłacić.

Z koncepcją racjonowania kredytu łączy się pojęcie bankowości relacyjnej (rela-
tionship banking)7, której teoretyczne podłoże stanowią prace Stiglitza i Weissa8. 
Należy zauważyć, że racjonowanie kredytów oraz credit crunch są związane z wystę-
powaniem kanału kredytowego, lecz nie są warunkiem koniecznym jego funkcjo-
nowania. Oba zjawiska mogą bowiem wystąpić niezależnie od funkcjonowania 
kanału kredytowego. Może to być związane m.in. z regulacjami ograniczającymi 
możliwości banków w zakresie prowadzenia akcji kredytowej lub kryzysem finan-
sowym powodującym, że banki tracą płynność.

5 D. Diamond, Financial intermediation and delegated monitoring, „Review of Economic Studies” 
1984, vol. 51; D. Diamond, Monitoring and reputation: the choice between bank loans and directly placed 
debt, „Journal of Political Economy” 1991, vol. 99.

6 A. K. Kashyap, J. C. Stein, The impact of monetary policy on bank balance sheets, Carnegie-Roches-
ter Conference Series on Public Policy, no. 42, Cambridge University Press, 1995; A. K. Kashyap, J. C. Stein, 
What million observations on banks say about the transition of monetary policy, „American Economic 
Review” 2000, vol. 90 (3).

7 M.in. M. A. Petersen, R. G. Rajan, The benefits of lending relationships: evidence from small business 
data, „The Journal of Finance” 1994, vol. 49 (1); A. W. A. Boot, Relationship banking: What do we know, 
„The Journal of Financial Intermediation” 2000, vol. 9; A. N. Berger, G. F. Udell, Small business credit 
availability and relationship lending: the importance of bank organizational structure, „Economic Jour-
nal” 2002, vol. 112; N. Cetorelli, Real effects of bank competition, „Journal of Money, Credit, and Banking” 
2004, vol. 36 (3); E. Carletti, V. Cerasi, S. Daltung, Multiple-bank lending: diversification and free-riding 
in monitoring, „Journal of Financial Intermediation” 2007, vol. 16.

8 J. E. Stiglitz, I. Weiss, Credit rationing in markets with imperfect information, „American Economic 
Review” 1981, vol. 71 (3).



Wpływ struktury rynku na powiązania między sektorem finansowym a gospodarką realną… 341

1.2. Kanał kredytowy

Kanał kredytowy, zwany także wąskim kanałem kredytowym, wynika ze 
szczególnej roli banków w udzielaniu kredytów. Problemy związane z asymetrią 
informacji są bardziej prawdopodobne wśród gospodarstw domowych i małych 
przedsiębiorstw. Może to ograniczyć ich dostęp do usług finansowych (zjawisko 
racjonowania), nawet jeśli gospodarstwa domowe mają odpowiednie dochody 
lub przedsiębiorstwa mają projekty o stosunkowo wysokich zwrotach skorygowa-
nych o ryzyko. Koncepcja bankowego kanału kredytowego zakłada, że asymetria 
informacji, którymi dysponują pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy, czyni z ban-
ków jedyne źródło kredytów dla określonej grupy kredytobiorców. Mechanizm 
działania kanału kredytowego jest następujący: wywołana przez politykę banku 
centralnego zmiana poziomu płynności banków (np. za pomocą operacji otwar-
tego rynku) sprawia, że zmieniają się stopy procentowe na rynku międzybanko-
wym oraz struktura aktywów banków. Jeśli banki nie są w stanie skompensować 
spadku rezerw przez odpowiednie dostosowanie portfela papierów wartościowych 
lub pozyskanie funduszy pozadepozytowych, muszą obniżyć podaż kredytów9. 
Zmniejszenie podaży kredytów oddziałuje na składniki zagregowanego popytu 
i na inwestycje. Z kolei ekspansywna polityka pieniężna powodująca spadek stóp 
procentowych prowadzi do zwiększania dostępności kredytów i wzrostu wydat-
ków na inwestycje.

Zależność przedsiębiorstw od finansowania bankowego wpływa na to, jak poli-
tyka pieniężna jest przenoszona do gospodarki realnej poprzez kanał kredytowy. 
Działania polityki pieniężnej mogą wpływać na zdolność banków do udzielania 
kredytów, ponieważ wpływają na podaż środków, do których bank ma dostęp 
– poprzez wpływających na ich dostępność środków depozytowych i bardziej 
ogólnie na koszty ich finansowania – a co za tym idzie na wysokość kredytów, 
jakie bank może udzielić. Bernanke i Blinder10 jako jedni z pierwszych rozpoczęli 
rozważania na temat oddziaływania polityki pieniężnej na podaż kredytów ban-
kowych i wykazali, że restrykcyjna polityka pieniężna w USA doprowadziła do 
ograniczenia łącznej sumy udzielanych kredytów. W celu zidentyfikowania zmian 
w podaży kredytu rozpoczęto również próby określenia i analizy tych cech ban-
ków, które nie mają wpływu na popyt na kredyt, lecz oddziałują na jego podaż.

 9 Por. F. S. Mishkin, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002.

10 B. S. Bernanke, A. S. Blinder, Credit, money and aggregate demand, „American Economic Review” 
1988, vol. 78 (2); B. S. Bernanke, A. S. Blinder, The federal funds rate and the channels of monetary trans-
mission, „American Economic Review” 1992, vol. 82 (4).
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1.3. Konkurencja na rynku finansowym

Ważnym czynnikiem kształtującym rynek kredytowy jest struktura rynku (mar-
ket structure) wpływająca na poziom konkurencji i siłę rynkową banków11. W bada-
niach dotyczących pomiaru konkurencji w sektorze bankowym wykorzystuje się 
modele empiryczne i teoretyczne z teorii przedsiębiorstw (Industrial Organiza-
tion), identyfikujące główne czynniki wpływające na podejmowanie decyzji mar-
ketingowych przez banki12. Po kryzysie finansowym z 2008 r., który potwierdził 
rosnącą rolę banków w gospodarce, szczególną uwagę zwraca się na wzrost kon-
centracji sektora bankowego i problem istnienia coraz większych banków TBTF.

Jednak teoria nie dostarcza jednoznacznych wniosków dotyczących skutków 
struktury rynku i konkurencji między bankami na podaż i cenę kredytów13. Z jed-
nej strony, opierając się na tradycyjnym poglądzie w teorii ekonomii, siła rynkowa 
skutkuje niższą podażą po wyższych kosztach. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę 
asymetrie informacyjne i koszty agencji prowadzi do zjawiska, które wykazuje 
dodatni lub nieliniowy związek między siłą rynkową oraz dostępem do kredytu.

Teoria sugeruje, że wszelkie odstępstwa od doskonałej konkurencji skutkują 
mniejszym dostępem kredytobiorców do kredytów po wyższych cenach. Wpływ 
struktury rynku na działalność kredytową-depozytową banków jako jeden z pierw-
szych zbadał Pagano14. Należy jednak zauważyć, że od dawna trwa naukowa debata 
w celu rozstrzygnięcia problemu i nie istnieje konsensus naukowy, czy konkuren-
cja w sektorze bankowym prowadzi do mniejszej lub większej stabilności15. Ceto-
relli16 potwierdził, że generalnie wzrost konkurencji w sektorze bankowym jest 
pozytywny dla rozwoju gospodarczego, jednak istnieją kanały, przez które może 
on oddziaływać negatywnie, np. większa konkurencja może prowadzić do więk-
szej liczby kredytów na rynku i zwiększenia udziału kredytów zagrożonych. Rat-
novski17 podkreślił konieczność tworzenia nowej polityki konkurencji dla banków 

11 M. Pawłowska, Konkurencja w sektorze bankowym…, op.cit.
12 S. Martin, Industrial Economics, Economic Analysis and Public Policy, Macmillan Publishing Com-

pany, New York, Collier Macmillan Publishers, London 1989.
13 Por. M. Pawłowska, Konkurencja w sektorze bankowym…, op.cit.; H. Degryse, M. Kim, S. Ongena, 

Microeconometrics of Banking: Methods, Applications and Results, Oxford University Press, 2009.
14 M. Pagano, Financial markets and growth: An overview, „European Economic Review” 1993, 

vol. 37 (2–3).
15 X. Vives, Competition and Stability in Banking: The Role of Regulation and Competition Policy, 

Princeton University Press, 2016; J. A. Bikker, L. Spierdijk, Handbook of Competition in Banking and 
Finance, Edward Elgar, Cheltenham 2017.

16 E. Carletti, The structure of bank relationships, endogenous monitoring, and loan rates, „Journal 
of Financial Intermediation” 2004, vol. 13.

17 L. Ratnovski, Competition policy for modern banks, „IMF Working Paper” 2013, no. 13/126, https://
ssrn.com/abstract=2270288.
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od strony produktowej, a nie tylko dotyczącej struktury rynku. Ważną kwestią 
jest związek między konsolidacją systemu bankowego i wywołanymi przez nią 
zmianami koncentracji a konkurencją w sektorze bankowym. W większości prac 
poświęconych relacjom między wzrostem koncentracji a konkurencją na podsta-
wie analiz empirycznych stwierdzono, że nie ma jednoznacznych związków mię-
dzy wzrostem koncentracji systemu a poziomem jego konkurencji18. Współczesna 
literatura bada również wpływ konkurencji w sektorze bankowym na przebieg 
mechanizmów transmisji polityki pieniężnej19.

2. Niedoskonałości rynku kredytowego – strona popytowa

Niedoskonałości rynku finansowego, które wpływają na stronę popytową rów-
nież wynikają z asymetrii informacji. Ze względu na asymetrię informacji, z jed-
nej strony, pożyczkodawcy i inwestorzy wiedzą mniej o oczekiwanej stopie zwrotu 
z potencjalnych projektów niż ubiegający się o kredyt właściciele przedsiębiorstw 
lub menedżerowie. Z drugiej strony, pożyczkodawcy i inwestorzy nie wiedzą też 
wszystkiego o pożyczkobiorcach (np. czy też wybierają efektywne ekonomicznie 
projekty, tj. o dodatniej wartości bieżącej netto i czy podejmują wystarczające 
wysiłki na rzecz projektu). Ponieważ perspektywy ekonomiczne projektów, sytu-
acja finansowa pożyczkobiorców i rzeczywisty wysiłek włożony przez pożyczko-
biorców nie mogą być dokładnie obserwowane ex ante, pojawiają się problemy 
z tzw. negatywną selekcją i pokusą nadużycia. Aby wybrać wartościowe projekty, 
uniknąć negatywnej selekcji, pożyczkodawcy i inwestorzy będą musieli ponieść 
koszty transakcyjne związane z monitorowaniem.

Badania dotyczące niedoskonałości rynków od strony podażowej biorą pod 
uwagę analizę kredytu dla sektora niefinansowego, tj. dla przedsiębiorstw i gospo-
darstw domowych.

Historycznie podstawy teoretyczne do budowy mikroekonomicznych modeli 
empirycznych opisujących rynek kredytowy stworzyli m.in. Schwartz20. W lite-
raturze istnieje również wiele teoretycznych modeli matematycznych opisu-
jących racjonowanie kredytu, np. model Stiglitza i Weissa21. Niedoskonałości 

18 S. Claessens, L. Laeven, What drives bank competition? Same international evidence, „Journal of 
Money, Credit, and Banking” 2004, vol. 36 (3).

19 M.in. A. Leroy, Y. Lucotte, Is there a competition-stability trade-off in European banking? „Journal 
of International Financial Markets, Institutions and Money” 2017, vol. 46, January.

20 R. A. Schwartz, An economic model of trade credit, „Journal of Financial and Quantitative Analy-
sis” 1974, vol. 9 (4).

21 J. E. Stiglitz, I. Weiss, Credit rationing in markets…, op.cit.
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rynku finansowego zwykle dotykają małe przedsiębiorstwa, zwłaszcza w czasach 
napięć finansowych, ponieważ takie przedsiębiorstwa mają bardziej ograniczony 
dostęp do rynków finansowych z uwagi na brak odpowiedniego zabezpieczenia 
lub są mniej przejrzyste dla inwestorów zewnętrznych i ich inwestycje są rzeczy-
wiście znacznie bardziej wrażliwe na bieżące przepływy pieniężne22. W badaniach 
empirycznych dotyczących kredytowania przedsiębiorstw od strony popytowej, 
często za miarę racjonowania kredytów przyjmuje się wielkość kredytu kupiec-
kiego. Fenomen dynamiki zmian zapotrzebowania na kredyt kupiecki jako pierw-
szy wykazał23, który stwierdził, że przedsiębiorstwa mające ograniczony dostęp 
do kredytów bankowych zwiększają wykorzystanie kredytu kupieckiego. Teoria 
kredytu kupieckiego w kontekście racjonowania kredytów bankowych wiąże się 
z motywem finansowym jego wykorzystywania, opartym na minimalizacji zjawi-
ska asymetrii informacji między kredytodawcą a kredytobiorcą. W porównaniu 
z innymi przedsiębiorstwami, najwięcej kredytu kupieckiego wykorzystują przed-
siębiorstwa w fazie start-up24 oraz przedsiębiorstwa z sektora MŚP25.

Niedoskonałości rynków finansowych wpływają również na kredyty dla 
gospodarstw domowych. Kredyty gospodarstw domowych zazwyczaj dominują 
w portfelach banków. Dlatego polityka pieniężna banku centralnego oraz polityka 
makroostrożnościowa, która rozwinęła się w odpowiedzi na kryzys z 2008 roku, 
są skierowane głównie na minimalizację ryzyka kredytowego gospodarstw domo-
wych w tym kredytów hipotecznych.

2.1. Procykliczność kredytu bankowego

Podobnie, jak opisane powyżej czynniki relacji między sektorem finansowym 
a gospodarką realną z uwagi na niedoskonałości rynku finansowego, analiza zja-
wiska kształtowania się cykli na rynku kredytowym jest bardzo złożona z uwagi 
na trudną identyfikację związków przyczynowych popytu i podaży na kredyt. Pro-
cykliczność jest szerokim pojęciem opartym na definicji, zgodnie z którą o pojęciu 
ekonomicznym/wskaźniku finansowym mówi się, że jest „procykliczny”, jeśli ma 
tendencję do wzmacniania wahań cyklu koniunkturalnego. Zgodnie z tą definicją 

22 Por. M. A. Petersen, R. G. Rajan, The effect of credit competition on lending relationships, „The 
Quarterly Journal of Economics” 1995, vol. 110 (2).

23 A. Meltzer, Mercantile credit, monetary policy, and the size of firm, „Review of Economics and Sta-
tistics” 1960, vol. 42 (4) 

24 N. Huyghebaert, On the determinants and dynamics of trade credit use: empirical evidence from 
business start-ups, „Journal of Business & Accounting” 2006, vol. 33 (1–2).

25 M. A. Petersen, R. G. Rajan, Trade credit: theories and evidence, „Review of Financial Studies” 1997, 
vol. 10.
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np. kredyt zachowuje się procyklicznie, jeśli jego dynamika spada w czasie spo-
wolnienia gospodarczego i rośnie w okresie ożywienia26. Pojęcie procykliczności 
kredytowej było również szeroko omawiane w literaturze dotyczącej powiązań 
makrofinansowych, zwłaszcza w zakresie, w jakim wyjaśnia cykliczne zachowania 
sektora bankowego27. To że kredyt bankowy zachowuje się procyklicznie jest jednym 
z podstawowych argumentów przemawiających za regulacją sektora finansowego28. 
Teoretyczne podłoże procykliczności w kontekście strony podażowej, zwłaszcza 
w odniesieniu do procyklicznego zachowania sektora bankowego, zostało szeroko 
wyjaśnione w pracy Borio29. Badania dotyczące procykliczności kredytowej stały się 
kluczowym tematem w wielu publikacjach ekonomicznych, np., Leroy i Lucotte30.

Kolejnym pojęciem jest pojęcie akceleratora finansowego, który obrazuje 
sprzężenie zwrotne pomiędzy stanem koniunktury, a wielkością akcji kredytowej 
banków. Mechanizm akceleratora finansowego wyjaśnia z jednej strony, w jaki 
sposób zmiany w bilansie i pozycjach przepływów pieniężnych u kredytobiorców 
– strona popytowa – może wpłynąć na ich dostęp do finansowania, a tym samym 
prowadzić do wzmocnienia i rozprzestrzeniania się wstrząsów. Z drugiej strony, 
bilanse banków oraz cechy całego rynku finansowego – strona podażowa – mogą 
również stanowić źródło wstrząsów w gospodarce realnej. Akcelerator finansowy 
może być definiowany jako mechanizm rozpowszechniania i dopełniania szoków 
gospodarczych, za pośrednictwem oddziaływania na wartość zabezpieczonego 
kredytu a w rezultacie na wielkość udzielonego finansowania zewnętrznego31.

W gospodarce przebieg cyklu koniunkturalnego może zostać wzmocniony 
przez procesy zachodzące w systemie finansowym. Kluczową rolę odgrywa tu sektor 
bankowy ze względu na ważne funkcje, jakie pełnią banki kredytując działalność 
inwestycyjną przedsiębiorstw i konsumpcję klientów indywidualnych. Zjawisko 
procykliczności działalności kredytowej oznacza istnienie sprzężenia zwrotnego 
pomiędzy systemem finansowym a gospodarką realną, tzn. zwiększenie akcji kre-
dytowej przez banki powoduje nakręcanie koniunktury, natomiast ograniczenie 
podaży kredytów, na skutek strat wywołanych spowolnieniem gospodarczym, 

26 C. Borio, C. Furfine, P. Lowe, Procyclicality of the financial system and financial stability: issues 
and policy options, „BIS Papers” 2001, no. 1, https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap01a.pdf.

27 C. Borio, The financial cycle and macroeconomics: what have we learnt? „Journal of Banking and 
Finance” 2014, vol. 45.

28 M. Dewatripont, J. Tirole, The Prudential Regulation of Banks, MIT Press, Cambridge 1994; D. Van 
Hoose, The Industrial Organization of Banking, Bank Behavior, Market Structure, and Regulation, Spring-
er-Verlag, Berlin–Heidelberg 2010.

29 Ibidem.
30 A. Leroy, Y. Lucotte, Competition and credit procyclicality in European banking, „Journal of Bank-

ing & Finance” 2019, vol. 99, February.
31 Por. M. Pawłowska, Kredyt w zmieniającej się strukturze…, op.cit.
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utrudnia wyjście z recesji32. Banki, racjonując kredyt podczas spowolnienia gospo-
darczego, lub udzielając go nadmiernie podczas ekspansji gospodarczej, powodują 
wzmacnianie rzeczywistego cyklu koniunkturalnego prowadząc do niezrównowa-
żonego wzrostu np. do głębszej recesji w okresach dekoniunktury. W ten sposób 
względnie niewielkie wstrząsy ekonomiczne mogą być wzmacniane i propagowane 
przez procykliczne zmiany na rynku kredytowym33.

3. Wpływ FinTech na strukturę sektora finansowego

Przedsiębiorstwa z sektora FinTech wkraczając w tradycyjny obszar działalności 
zarezerwowany wyłącznie dla banków wywierają ogromy wpływ na konkurencję 
w sektorze usług finansowych. Do nowych uczestników sektora usług finansowych 
można zaliczyć przedsiębiorstwa FinTech oraz duże przedsiębiorstwa technolo-
giczne o ugruntowanej pozycji – BigTech, których działalność wpływa zarówno 
na produkty finansowe, jak i na infrastrukturę instytucji finansowych. Duże firmy 
technologiczne, które poszerzają swoją działalność o bezpośrednie świadczenie 
usług finansowych lub bardzo podobnych do produktów finansowych – np. Ama-
zon, Facebook, Google, Apple, Alibaba i Tencent. Model biznesowy tych wielkich 
przedsiębiorstw technologicznych polega na umożliwieniu bezpośredniej interak-
cji dużej liczbie użytkowników danych. Nowi konkurenci oferują klientom sze-
roki zakres produktów i umożliwiają wygodny dostęp do rynku finansowego przy 
jednoczesnym obniżeniu kosztów34. Wielkie technologie BigTech wykorzystują 
własności samowzmacniającej się pętli, która pojawia się między danymi a siecią, 
którą tworzą tzw. DNA. „DNA” to skrót od trzech pojęć: tzw. analizy danych (ang. 
Data Analytics), sieciowych efektów zewnętrznych (ang. Network externalities) 
oraz przeplatających się działań (ang. interwoven Activities) lub wykorzystując 
skrót angielski Data-Network-Activity (DNA). Wykorzystując zalety wzmacniającej 
się natury pętli DNA, niektóre duże przedsiębiorstwa technologiczne wkroczyły 
na rynek usług finansowych, w tym płatności, zarządzanie pieniędzmi, ubezpie-
czenia i pożyczki. Jak dotąd usługi finansowe stanowią jedynie niewielką część 
ich działalności w skali globalnej. Do nowych konkurentów na rynku finansowym 
wykorzysującym techniki cyfrowe zalicza się też banki wirtualne tzw. neobanki, 

32 C. A. E. Goodhart, A. K. Kashyap, D. P. Tsomocos, A. P. Vardoulakis, Financial regulation in general 
equilibrium, NBER Working Paper 2012, no. 17909.

33 M.in. C. Borio, H. Zhu, Capital regulation, risk-taking and monetary policy: a missing link in the 
transmission mechanism? „Journal of Financial Stability” 2012, vol. 8 (4).

34 Por. BIS, Big tech in finance: opportunities and risks, Annual Economic Report, Chapter III, Bank 
for International Settlements, 2019, https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e3.pdf.
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które mają licencję bankową, ale nie mają tradycyjnych oddziałów35. Tradycyjne 
banki również dostosowują swoje modele biznesowe do technik cyfrowych, co ma 
istotne konsekwencje dla przyszłości całego sektora finansowego.

Nowe technologie wpływają na rynek kredytu bankowego zarówno od strony 
popytu, jak i od strony podaży. Po stronie podaży, wraz z większą mocą obli-
czeniową komputerów nastąpił wzrost użyteczności korzystania z interfejsów 
programowania aplikacji w Internecie, korzystania technologii Bigdata oraz 
przetwarzania w chmurze. Drugim aspektem są zmiany regulacyjne stymulu-
jące podaż na rynku kredytowym (np. dyrektywa PSD2). Wśród czynników 
popytowych można wymienić: zmiany w zachowaniu konsumentów związane 
z wygodą inwestowania za pośrednictwem narzędzi internetowych i mobilnych, 
czynniki demograficzne oraz poziom rozwoju gospodarczego i rynku finanso-
wego. Cyfryzacja zmieniła oczekiwania klientów na rynku detalicznym co do 
komfortu w zakresie korzystania z usług finansowych. Czynniki demograficzne 
napędzające popyt na usługi sektora FinTech związane są z rosnącym wpływem 
młodszego pokolenia. Młodsi konsumenci mogą mieć większe zaufanie do pod-
miotów z sektora FinTech, ponieważ może istnieć przekonanie, że ich produkty 
np. pożyczki P2P są bardziej odpowiedzialne społecznie i mają większą wartość 
społeczną niż tradycyjna bankowość.

Przedsiębiorstwa FinTech osłabiają zatem dwie przewagi konkurencyjne 
banków na rynku finansowym. Po pierwsze, banki mogą tanio pożyczać z dostę-
pem do tanich depozytów oraz jawnego lub dorozumianego ubezpieczenia przez 
rząd. Po drugie, banki cieszą się uprzywilejowanym dostępem do stabilnej bazy 
klientów36. Obecnie w dobie cyfryzacji i coraz powszechniejszego wykorzysta-
nia internetu, ważną kwestią jest analiza wpływu innowacji finansowej FinTech 
na strukturę rynku, w tym na wyodrębnianie kanałów, którymi nowe technologie 
oddziałują na poziom konkurencji w poszczególnych segmentach rynku. Konku-
rentami dla banków są niebankowe instytucje finansowe, w tym przedsiębiorstwa 
z sektora FinTech świadczące usługi finansowe. Rozróżniamy dwa rodzaje graczy 
określanych mianem FinTech: banki wykorzystujące techniki cyfrowe FinTech 
oraz przedsiębiorstwa FinTech niebędące bankami (m.in. start-upy) i oferujące 
podobne produkty jak banki działające na rynku pożyczkowym. Analizując inte-
rakcyjną wersję klasycznego paradygmatu SCP, można stwierdzić, że nowe techniki 

35 S. Chen, D. D’Silva, F. Packer, S. Tiwari, Virtual banking and beyond, „BIS Papers” 2022, no. 120, 
January.

36 Por. X. Vives, The impact of FinTech on banking, w: Barba Navaretti G., Calzolari G., Pozzolo A. F. (red.), 
FinTech and Banking. Friends or Foes? 2017, https://blog.iese.edu/xvives/files/2018/02/EE_2.2017.pdf.
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cyfrowe są obecnie dominującym elementem postępu technologicznego, który 
wpływa na poszczególne elementy paradygmatu, tzn. strukturę, taktykę i wynik.

Należy zauważyć, że niedoskonałości rynku finansowego są również istotne 
dla nowych graczy z sektora FinTech. Historycznie działalność tradycyjnych 
banków ukierunkowanych na budowanie relacji ze swoimi klientami była uwa-
żana za czynnik zmniejszający asymetrię informacji między dostawcą funduszy 
a odbiorcą na rynku kredytów37. Zarówno ryzyko ex ante (selekcja negatywna), 
jak i pokusa nadużycia mogą być łagodzone przez tradycyjne banki ze względu 
na ich doświadczenie w monitorowaniu kredytobiorców. Jednak rozwój wyko-
rzystania internetu i funkcjonujących na nim platform umożliwił bezpośrednie 
kojarzenie pożyczkodawców i pożyczkobiorców dzięki tzw. pożyczkom peer-to-
-peer (P2P). W ich przypadku nie jest wymagane pośrednictwo instytucji finan-
sowych, co podkreśla np. Morse38. Z tego względu nowi konkurenci przez swoją 
działalność wywierają i będą wywierać ogromny wpływ na dotychczasowe rela-
cje bank–kredytobiorca, gdyż jedna z podstawowych funkcji banków dotyczy ich 
zdolności do łagodzenia problemów informacyjnych w relacjach między pożycz-
kobiorcami a pożyczkodawcami.

Przedsiębiorstwa z sektora FinTech wpływają na zmianę struktury rynku usług 
finansowych poprzez następujące czynniki: liczba i wielkość uczestników rynku, 
bariery wejścia i wyjścia oraz poprzez dostępność do informacji i technologii dla 
wszystkich uczestników rynku. Według FSB39 technologie finansowe mogą wpły-
wać na strukturę rynku usług finansowych za pośrednictwem poniższych kanałów: 
wpływ na zyskowność banków, wejścia dużych, ugruntowanych przedsiębiorstw 
technologicznych do usług finansowych („BigTech”) oraz świadczenie ważnych 
usług przez osoby trzecie. Instytucje finansowe polegają na zewnętrznych dostaw-
cach usług w zakresie dostarczania danych, łączności fizycznej i usług w chmu-
rze. Zależność tradycyjnych instytucji finansowych i przedsiębiorstw FinTech od 
zewnętrznych dostawców usług może z czasem wzrosnąć.

Wydaje się, że Neobanki i przedsiębiorstwa BigTech mogą mieć przewagę 
konkurencyjną nad tradycyjnymi bankami, zwłaszcza w segmencie bankowości 
detalicznej. Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych mogą świadczyć usługi ban-
kowe po niższych kosztach niż tradycyjne banki. Z jednej strony model ich zysków 
opiera się głównie na opłatach i prowizjach, ale też na przychodach odsetkowych 

37 M.in. J. E. Stiglitz, I. Weiss, Credit rationing in markets…, op.cit.
38 A. Morse, Peer-to-Peer Crowdfunding: Information and the Potential for Disruption in Consumer 

Lending, „Annual Review of Financial Economics” 2015, vol. 7 (1).
39 FSB, s. 3–4, FinTech and market structure in financial services: market developments and poten-

tial financial stability implications, Financial Stability Board, 2019, https://www.fsb.org/wp-content/
uploads/P140219.pdf (luty 2022).
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(choć w mniejszym stopniu), przy niższych kosztach operacyjnych związanych 
w wykorzystaniem technologii chmurowych i Bigdata. Z drugiej strony, istniejące 
tradycyjne banki mogą napotykać na dodatkowe koszty związane z dostosowa-
niem starych złożonych systemów do obecnej technologii i architektury danych. 
Dlatego nowe banki mogą zabrać tradycyjnym bankom ich zyski, a te mogą stać 
się relatywnie mniej rentowne. Jednak potencjalnie wyższe przychody Neoban-
ków mogą zostać zagrożone przez ich agresywne strategie cenowe i mniej zróż-
nicowane źródła przychodów.

Chociaż wśród naukowców jest zgoda co do głębokich i rozległych konsekwencji 
wpływu nowych technologii na sektor finansowy, to nie ma jednak konsensusu co 
do prawdopodobnego przyszłego modelu świadczenia usług finansowych. Wydaje 
się jednak, że czynnikiem wyróżniającym banki i zapewniającym im stałych klien-
tów jest element zaufania i to, że banki w odróżnieniu od nowych graczy są insty-
tucjami zaufania publicznego40. Banki endogenicznie mają silniejsze podstawy do 
utrzymania zaufania. Zaufanie ma charakter asymetryczny – jest trudniej je zdobyć 
niż stracić. Gdy pożyczkobiorca nie wywiąże się ze zobowiązań, podważa zaufa-
nie kredytodawców, banki są w stanie przetrwać kryzys zaufania, podczas gdy dla 
pożyczkodawców FinTech może to być trudne ze względu na charakter działalności. 
Czynniki rozwoju gospodarczego i konwergencji na niektórych rynkach wschodzą-
cych i gospodarkach rozwijających się np. w Azji zapewniły platformom FinTech 
większą bazę inwestorów z uwagi na oczekiwanie uzyskania wyższych zysków41. 
Ostatecznie stwierdzono, że pomimo szybkiego rozwoju sektora FinTech, element 
zaufania publicznego jest czynnikiem wyróżniającym banki i zapewniającym im 
stałych klientów42. Według Thakora43 zaufanie zapewnia pożyczkodawcom pewny 
dostęp do finansowania, a utrata zaufania inwestorów powoduje dostęp uzależ-
niony od warunków rynkowych i reputacji pożyczkodawcy.

3.1.  Zagrożenia i szanse wynikające z działalności 
przedsiębiorstw FinTech

Postęp techniczny i cyfryzacja zapewniają wiele korzyści, ale mogą również 
ujawniać nowe zagrożenia i potęgować już istniejące. Działalność przedsiębiorstw 
wykorzystujących techniki cyfrowe, zwłaszcza przedsiębiorstw BigTech, daje 
możliwość łagodzenia problemu zjawiska asymetrii informacji. Przedsiębiorstwa 

40 A. V. Thakor, FinTech and banking: What do we know? „Journal of Financial Intermediation” 2020, 
vol. 41 (C), http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104295731930049X (luty 2022).

41 Por. FSB, FinTech and market structure…, op.cit., s. 5–10.
42 A. V. Thakor, FinTech and banking…, op.cit., s. 12.
43 Ibidem.
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technologiczne BigTech posiadają dużą bazę użytkowników z działalności poza-
finansowej i mogą wykorzystywać dane o użytkownikach na dużą skalę na rynku 
kredytowym, również w celu złagodzenia problemów związanych z ich monitoro-
waniem klientów. Duże ilości zgromadzonych danych pozwalają przedsiębiorstwom 
BigTech na skuteczne dokonywanie pomiarów jakości pożyczek co potencjalnie 
powoduje zmniejszenie niespłacanych pożyczek44. Jednak ważną kwestią jest pro-
blem prywatności danych oraz ich ochrona45, np. gdy informacje są gromadzone 
bez świadomej zgody konsumenta, co często narusza ich prywatność osobistą. 
Stwierdzono, że popularne strony internetowe poświęcone zdrowiu posiadają 
wrażliwe dane osób (np. objawy medyczne, diagnozy, nazwy leków itp.) i dane 
te są udostępniane dziesiątkom przedsiębiorstw na całym świecie, w tym dużym 
firmom technologicznym, takim jak Google, Amazon i Facebook. Korzyści i koszty 
wykorzystania danych osobowych w finansach budzą bardzo duże wątpliwości. 
Wykraczają one poza tradycyjną stabilność finansową i konkurencję w sektorze 
finansowym, tworząc nowe obszary bezpieczeństwa finansowego dotyczące rela-
cji między efektywnością usług finansowych a prywatnością danych. Należy mieć 
też na uwadze, że rozwój działalności dużych przedsiębiorstw BigTech, z jednej 
strony powoduje wzrost konkurencji na rynku finansowym, z drugiej strony model 
oparty na platformach cyfrowych oraz sprzężenia zwrotne związane z tzw. DNA 
może powodować wzrost siły monopolistycznej przedsiębiorstw BigTech46. Ponadto 
wykorzystanie przedsiębiorstw FinTech zwiększa ryzyko operacyjne związane 
z awariami IT oraz ryzyko związane z cyberprzestępczością. W celu ograniczenia 
tego rodzaju ryzyka, należy zwiększyć bezpieczeństwo cybernetyczne47.

Ryzyko na poziomie makroekonomicznym w odniesieniu do przedsiębiorstw 
Fintech dotyczy ryzyka systemowego. Monitorowanie ryzyka na poziomie sys-
temowym jest niezmiernie istotne dla polityki makroostrożnościowej i dotyczy 
relacji między sektorem finansowym, a gospodarką realną. Ryzyko na poziomie 
systemowym odnosi się m.in. do procykliczności (ang. pocyclicality)48. Przykła-

44 Por. T. Philippon, The Great Reversal: How America Gave Up on Free Markets, Belknap Press, 2019.
45 BIS, Big tech in finance: opportunities and risks, Annual Economic Report, Chapter III, Bank for 

International Settlements, 2019, https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e3.pdf (luty 2022); Armantier O., 
Doerr S., Frost J., Fuster A., Shue K., Whom do consumers trust with their data? US survey evidence, „BIS 
Bulletin” 2021, no. 42, May; F. Boissay, E. Torsten, L. Gambacorta, Hyun Song Shin, Big techs in finance: 
on the new nexus between data privacy and competition, „BIS Working Papers” 2021, no. 970; E. Feyen, 
J. Frost, L. Gambacorta, H. Natarajan, M. Saal, FinTech and the digital transformation of financial ser-
vices: implications for market structure and public policy, „BIS IS Papers” 2021, no. 117.

46 F. Boissay, E. Torsten, L. Gambacorta, Hyun Song Shin, Big techs in finance…, op.cit.
47 G. Strupczewski, Defining cyber risk, „Safety Science” 2021, vol. 135, March.
48 FSB, Financial stability implications from FinTech: supervisory and regulatory issues that merit 

authorities’ attention, Financial Stability Board, 2017, https://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.
pdf (luty 2022).
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dem tego zjawiska jest sytuacja, gdy dochodzi do nadmiernego udzielania kredy-
tów przez banki podczas ożywienia gospodarczego oraz gdy występuje skrajnie 
wysokie delewarowanie, zazwyczaj wówczas, gdy gospodarka zaczyna spadać 
i pozycje kapitałowe są zagrożone. Procykliczność pożyczek FinTech może wyni-
kać z wielu źródeł, w tym z większej koncentracji w niektórych segmentach rynku 
oraz z faktu, że przepływy finansowe na platformach kredytowych FinTech sta-
łyby się duże i niestabilne.

Wymieniając korzyści wynikające z obecności przedsiębiorstw FinTech na rynku 
finansowym można wymienić nowe systemy oceny kredytowej klientów. Gdy kre-
dytobiorca jest blisko zintegrowany z platformą e-commerce, BigTech może sto-
sunkowo łatwo dokonać potrącenia swoich należności z tytułu linii kredytowej 
od przychodów, które przepływają przez rachunek płatniczy kredytobiorcy. Nato-
miast tradycyjne banki nie mają takiej wiedzy, ponieważ kredytobiorca może mieć 
rachunki w innych bankach. BigTech-y mogą również wymuszać spłatę kredytu 
przez zwykłą groźbę obniżenia ratingu lub wykluczenia z ich ekosystemu w przy-
padku kredytobiorców nie wywiązujących się ze swoich płatności. Jednym z waż-
nych problemów dla pożyczkodawcy jest to, jak wybrać osobę mającą zdolność 
kredytową, tj. jak monitorować pożyczkobiorców. Inną ważną kwestią jest to, że 
pożyczkobiorcy muszą ponosić odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie poży-
czonych środków. Do tradycyjnych funkcji banków należy przetwarzanie informacji 
o kredytobiorcach. Tradycyjne banki zazwyczaj uciekają się do gwarancji osobi-
stych lub pożyczek relacyjnych, polegając na lokalnych powiązaniach i miękkich 
informacjach w celu zmniejszenia asymetrii informacji49. Niemniej jednak budo-
wanie relacji jest również kosztowne i trudno jest osiągnąć dużą skalę biznesową, 
tych relacji. Wprawdzie instytucje z sektora FinTech mają przewagę kompara-
tywną w zakresie Big Data i analityki, jednak długoterminowe relacje nawiązane 
przez tradycyjne banki z klientami pomogły im nie tylko w zbudowaniu reputacji 
i zaufania, lecz także w monitorowaniu kredytobiorców oraz zmniejszeniu pokusy 
nadużycia. Nasuwa się pytanie, w jakim stopniu masowe wykorzystanie danych 
i zaawansowane technologie zastąpią obecne informacje o klientach i jaką prze-
wagę mają banki tradycyjne dzięki relacjom z kredytobiorcami.

Podsumowując korzyści wynikające z rozwoju technologii cyfrowych, na uwagę 
zasługuje wykorzystanie zbiorów dużych ilości danych Big Data. Zastosowanie 
dużych ilości danych Big Data staje się coraz bardziej powszechną podstawą usług 
finansowych. Analiza dużych ilości danych napędza przemiany w różnych branżach, 

49 A. N. Berger, G. F. Udell, Small business credit…, op.cit.; A. Berger, G. Udell, The institutional memory 
hypothesis and the procyclicality of bank lending behavior, „Journal of Financial Intermediation” 2004, 
vol. 13 (4).
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umożliwia szybkie przeprowadzanie szeroko zakrojonych analiz i usprawnia iden-
tyfikację i ocenę ryzyka. Jednak poważnym zagrożeniem jest monopolistyczne 
wykorzystanie danych. Należy zauważyć, że techniki cyfrowe wspierają też zrów-
noważone finanse i zrównoważony rozwój ESG50. Uczenie maszynowe i sztuczna 
inteligencja mogą ułatwić zrozumienie jakie obszary działalności przedsiębior-
stwa rzeczywiście przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju „sustainability”, 
a jakie wymagają w tym obszarze poprawy. Odnosi się to także do inwestowania 
w instrumenty finansowe. Tradycyjne banki przyspieszyły wdrażanie nowych tech-
nologii, żeby sprostać wyzwaniom wynikającym z pandemii i przystosować się do 
zmian w preferencjach klientów. Dzięki temu mogą dotrzymać kroku innowacjom 
technologicznym w sektorze finansowym i rosnącej konkurencji ze strony firm 
specjalizujących się w nowatorskich rozwiązaniach cyfrowych, np. FinTech i Big-
Tech. Niemniej jednak rozwój technik cyfrowych oraz wejście nowych przedsię-
biorstw w obszary zarezerwowane wcześniej dla tradycyjnych banków powodują, 
że zaciera się różnica między sektorem finansowych a gospodarką realną. Dodat-
kowo kryzys pandemiczny zwiększył wykorzystanie technik cyfrowych zarówno 
w sektorze finansowym, jak i niefinansowym. A duże bazy danych oraz rozwój 
przedsiębiorstw BigTech działających w dwóch obszarach zaciera również różnice 
między tymi sektorami.

Podsumowanie

Kryzys finansowy z 2008 r. potwierdził ogromne znaczenie pogłębienia wiedzy 
na temat powiązań między sektorem finansowym a gospodarką realną. Uwidocz-
nił bowiem, jak silny może być wpływ gwałtownych wahań cen aktywów, dynamiki 
kredytów i przepływów kapitału na sytuację finansową gospodarstw domowych, 
przedsiębiorstw, a w konsekwencji na zadłużenie suwerennych państw, które 
doprowadziło do głębokiej recesji. Co więcej, powiązania te przyniosły ogromne 
wyzwania dla polityki fiskalnej, monetarnej oraz sektorowej. Dodatkowo w celu 
ograniczenia procykliczności działalności kredytowej stworzono ramy polityki 
makroostrożnościowej. Dodatkowo dochodzi to tego polityka klimatyczna oraz 
rola sektora finansowego w celu wspierania zrównoważonego rozwoju. Należy 

50 D. Schoenmaker, W. Schramade, Principles of Sustainable Finance, Oxford University Press, 2019; 
D. W. Arner, R. P. Buckley, D. A. Zetzsche, R. Veidt, Sustainability, FinTech and Financial Inclusion, „Eur 
Bus Org Law Rev” 2020, vol. 21, s. 7–35, https://doi.org/10.1007/s40804-020–00183-y; S. Kourabas, 
Global Finance in the 21st Century: Stability and Sustainability in a Fragmenting World, 1st ed., Routledge 
Research in Finance and Banking Law, Routledge 2022, https://doi.org/10.4324/9780429329708.
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zauważyć, że nadal trwa ożywiona debata naukowa dotycząca roli niedoskonało-
ści rynku finansowego w zaburzeniach w jego funkcjonowaniu, a dwukierunkowe 
interakcje między sektorem finansowym a realną gospodarką z jednej strony utrud-
niają formułowanie jednoznacznych wniosków, z drugiej zaś inspirują do kolejnych 
badań i rozwoju metod ekonometrycznych. Działalność przedsiębiorstw Finch jest 
napędzana przez szereg czynników po stronie popytu i podaży. Dostępne bada-
nia wskazują, że niezaspokojony popyt na usługi finansowe (m.in. wykluczenia 
finansowe) jest bardzo silnym czynnikiem napędzającym rynek przedsiębiorstw 
FinTech, a pandemia COVID-19 jeszcze przyspieszyła ten rozwój. Dodatkowo 
nowi gracze z sektora FinTech powodują, że zaciera się granica między sektorem 
finansowym a gospodarką realną.
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Bezpieczeństwo małych i średnich 
przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej

Wprowadzenie

Trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesną firmę, która nie uważa techno-
logii informatycznych za integralną część, tak strategii biznesowej, jak i dzia-
łalności operacyjnej. Nowe technologie przyczyniają się do większej integracji 
przedsiębiorstw, konsumentów i międzynarodowych rynków, budując przewagę 
konkurencyjną przedsiębiorstw. Jednocześnie za dynamicznymi zmianami tech-
nologicznymi niezwłocznie podążają zorganizowane grupy przestępcze, które 
zachęcone pozorną anonimowością sieci, ograniczoną skutecznością organów 
ścigania oraz niskim kosztem podejmowanych działań atakują regularnie orga-
nizacje oraz ich klientów tam, gdzie są oni najbardziej podatni – w cyberprze-
strzeni. Balansując pomiędzy koniecznością zapewnienia wzrostu i utrzymania 
bezpieczeństwa, przedsiębiorstwa często nie doceniają skali zagrożenia, z jaką się 
mierzą. Znanych jest wiele przykładów ataków i związanych z nimi incydentów, 
skutkujących zatrzymaniem głównych procesów biznesowych, jednak informa-
cje o ich faktycznych kosztach nie są zbierane.

W połowie 2018 roku weszły w życie dwa ważne akty regulujące zasady cyber-
bezpieczeństwa: rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i dyrektywa 
NIS. Unijne wymogi zapisane w dyrektywie NIS nakładają obowiązek monitoro-
wania i zgłaszania incydentów przez firmy odpowiedzialne za świadczenie usług 
kluczowych. W wielu przedsiębiorstwach dominuje przekonanie, że zagrożenie 
incydentami cyberbezpieczeństwa ich po prostu nie dotyczy. Bezpieczeństwo 
danych osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE RODO, zależy od 
posiadanego systemu prawnego i systemu IT, na którym opiera się biznes. Można 
mieć opracowaną i wdrożoną dokumentację (polityki, procedury), prowadzić 
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prawidłowo wymagane rejestry, a mimo tego może dojść do niekontrolowanego 
wycieku danych spowodowanego atakiem hakerskim lub nieuwagą pracownika1.

61% prezesów największych światowych organizacji wskazało cyber zagroże-
nia jako jedno z największych obszarów ryzyka dla ich biznesu2. Jakie jest w takim 
razie podejście małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do przeznaczenia 
budżetu na bezpieczeństwo informatyczne? Kto w przedsiębiorstwie jest odpo-
wiedzialny za bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo?

W świetle powyższych przesłanek, celem niniejszego rozdziału jest zidentyfi-
kowanie technologii jakie są dostępne dla małych i średnich firm oraz próba okre-
ślenia działań podejmowanych w stosunku cyberbezpieczeństwa.

Dobre przygotowanie do odpierania cyberataków nie jest prostym zadaniem. 
Wymaga zaangażowania wielu zasobów: ludzkich, technologicznych i oczywi-
ście finansowych. Dlatego interesującym problemem badawczym była odpowiedź 
na następujące pytania badawcze:
PB 1. Jaki procent swojego całkowitego budżetu małe i średnie przedsiębiorstwa 
przeznaczają na bezpieczeństwo informatyczne?
PB 2. Kto jest odpowiedzialny w firmie za cyberbezpieczeństwo? Jaki status jest 
nadany takiemu pracownikowi?

Odpowiedź na powyższe pytania badawcze pozwoli określić krajobraz działań 
podejmowanych przez małe i średnie firmy w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
informatycznego. Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety, 
dokładnie wyjaśniona metodyka badawcza została przedstawiona w rozdziale 
metodycznym.

1.  Bezpieczeństwo małych i średnich firm –  
perspektywa teoretyczna

Bezpieczeństwo związane z odpowiednią ochroną danych jest istotną kwe-
stią, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Zarówno duże korporacje jak 
i małe lub średnie firmy borykają się z licznymi problemami i zagrożeniami 
z tego tytułu. Niewielki zakres przedsiębiorstwa wcale nie chroni jej przed cybe-
ratakami. Co istotne, według raportu TrendMicro/Ponemon Institute Cyber Risk 
Index, przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 100 pracowników znajdują się 

1 T. Grabowska, Bezpieczeństwo cyfrowe małych i średnich firm, Gazeta Małych i Średnich Przed-
siębiorstw, 15.11.2021, http://gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=5257 (10.01.2022).

2 Badanie PwC CEO Survey 2020, https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2020.html 
(15.09.2020).



Bezpieczeństwo małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej 359

w grupie największego ryzyka. To oznacza, że celem hakerów nie zawsze są duże 
korporacje, ale także niewielkie przedsiębiorstwa, zatrudniające małą liczbę pra-
cowników. Z czego to zjawisko może wynikać? Najczęstszą przyczyną jest fakt, że 
większość małych firm nie posiada żadnego planu na wypadek cyberataku. Szacuje 
się, że 58% ofiar cyberprzestępców, to małe przedsiębiorstwa (mikro i małe przed-
siębiorstwa stanowią 92% badanych). Znacznie bardziej niepokojący jest nato-
miast fakt, że pomimo tak dużej podatności na ataki, tylko 14% mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw jest przygotowanych do walki z cyberzagrożeniami3. 
Konsekwencje braku odpowiednich zabezpieczeń mogą okazać się nieprzyjemne 
w skutkach, zwłaszcza pod względem finansowym.

Skutki nieodpowiedniej ochrony danych osobowych mogą obejmować:
– zainfekowanie systemu informatycznego – pracownicy, klikając w spreparowane 

linki wysłane w wiadomościach e-mail lub pobierając i otwierając zainfeko-
wane załączniki, mogą w bardzo szybki i prosty sposób naruszyć cyberbez-
pieczeństwo w przedsiębiorstwie,

– kradzież lub wyciek danych osobowych – niezależnie od wielkości przedsię-
biorstwa przetwarzanych jest szereg informacji, takich jak: dane klientów, 
wyniki badań, informacje finansowe, czy dane techniczne. Ich utrata może 
być dotkliwa w skutkach dla przedsiębiorstwa.

– negatywna reputacja – wyciek danych osobowych możne negatywnie wpłynąć 
na wizerunek przedsiębiorstwa. Nieodpowiednie zabezpieczenie dokumentów 
najczęściej skutkuje utratą reputacji, ale także zaufania wśród klientów. Taki 
incydent stanowi realne zagrożenie dla przedsiębiorstwa, gdyż poufne dane, 
które wyciekły, mogły trafić do niepożądanych osób.,

– przestoje w działaniu firmy – zamknięcie firmy lub przestoje w jej działa-
niu, zawsze wiążą się z poważnymi konsekwencjami. Długofalowe przestoje 
w funkcjonowaniu firmy mogą wpłynąć na znaczący spadek zaufania klien-
tów wobec firmy.

2. Metodyka badania

Badania zostały przeprowadzone w 2020 roku na grupie 115 małych i średnich 
przedsiębiorstw za pomocą kwestionariusza ankiety, który składał się z 35 pytań 
zamkniętych. Każdy z pracowników Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem był 

3 Cyberbezpieczeństwo w małych i średnich przedsiębiorstwach, Hydrovision DLP, https://hyprovi-
sion.com/cyberbezpieczenstwo-w-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach/ (20.01.2022).
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odpowiedzialny za przygotowanie pięciu pytań do kwestionariusza i analizę pytań 
w ramach swojego obszaru. Niniejsze badanie prezentuje pytania opracowane 
przez autora ww. badania. Z badania wyłączono mikro firmy. Badania empiryczne 
zrealizowano metodą wywiadu komputerowego (CAWI) z właścicielami lub oso-
bami zarządzającymi badanych przedsiębiorstw, reprezentujące małe i średnie 
przedsiębiorstwa, będącymi podmiotami niniejszego badania. W bazie danych 
o przedsiębiorstwach, firma badawcza, która realizowała badania empiryczne 
na zlecenie Instytutu Zarządzania, dysponuje dostępem elektronicznym do ponad 
1,3 mln osób w wieku 25+. Do wszystkich z nich zostało skierowane zapytanie 
o wypełnienie ankiety. Odpowiedziało 115 respondentów. Celem badania było 
określenie stosowanych technologii ICT oraz podejmowanych działań w ramach 
cyberbezpieczeństwa.

W badanej grupie dominowały przedsiębiorstwa usługowe, stanowiąc blisko 44% 
liczby respondentów. Dominującym rodzajem formy prawnej prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej była spółka kapitałowa, która stanowiła 70% respondentów.

Tabela 1. Cechy badanych przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo N w %

Liczba zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie

10–49 osób 51 44,3

50–249 osób 64 55,7

Branża działalności 
przedsiębiorstwa

produkcja 27 23,5

handel 38 33,0

usługi 50 43,5

Forma własności 
przedsiębiorstwa

spółka kapitałowa 80 69,6

jednoosobowa działalność gospodarcza 35 30,4

Zasięg działania 
przedsiębiorstwa

międzynarodowy 29 25,2

krajowy 52 45,2

regionalny 22 19,1

lokalny 12 10,4

Okres funkcjonowania 
przedsiębiorstwa na rynku

do 5 lat 32 27,8

powyżej 5 lat 83 72,2

Źródło: badania empiryczne Instytutu Zarządzania SGH 2020, n = 115.

Analizując zasięg badanych podmiotów, to przewagę miały te o zasięgu kra-
jowym – 45% badanych respondentów, a o zasięgu międzynarodowym stanowiły 
25%, regionalnym 19%, najmniej było podmiotów o zasięgu lokalnym – 12 jed-
nostek. Przedsiębiorstwa z dłuższym stażem funkcjonowania na rynku wyraźnie 
dominowały stanowiąc ponad 72% wszystkich analizowanych podmiotów.
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Podsumowując, dominującą grupę badanych podmiotów stanowiły przed-
siębiorstwa średnie, działające w branży usługowej, w formie spółki kapitałowej, 
o zasięgu krajowym oraz okresie funkcjonowania na rynku dłuższym niż 5 lat. 
Taka próba badawcza dała możliwość wnioskowania, co do możliwości wykorzy-
stywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

3.  Cyberbezpieczeństwo – postrzeganie przez MŚP 
i alokacja środków

Cyfrowa transformacja wystawia na próbę zaufanie w cyfrowym świecie. Sku-
teczna ochrona systemów IT, zgromadzonych danych i informacji jest dziś klu-
czowym elementem dla stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Patrząc na rozwój firmy w długiej perspektywie, utrzymanie odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa to sztuka umiejętnego dopasowania się do specyfiki biz-
nesu, towarzyszących mu zagrożeń i technologii koniecznych dla uzyskania prze-
wagi konkurencyjnej. Co ciekawe, jak wynika z badania przeprowadzonego przez 
firmę PWC w 2017 roku, deklarowanemu wzrostowi zainteresowania nowymi tech-
nologiami nie towarzyszy wzrost zapotrzebowania na zabezpieczenia w danym 
zakresie. Jak ukazało badanie Digital IQ 20174, polskie firmy zaczynają już pla-
nować działania w obszarze Internet of Things (60%) czy Sztucznej Inteligencji 
(36%). Tymczasem zapytani o priorytety bezpieczeństwa, respondenci wskazują 
przede wszystkim na zagadnienia związane z bieżącą ochroną i wykonywaniem 
swoich obowiązków. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszy się dzia-
łanie ukierunkowane na zapewnienie spójności między procesami technologicz-
nymi, a bezpieczeństwem funkcji organizacji.

Fundamentalne znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa informatycznego 
ma wyasygnowanie budżetu umożliwiającego podjęcie działań obronnych.

Interesującym obszarem badawczym było poznanie również przeznaczenia 
budżetu IT. Przeznaczenie budżetu IT przedstawiono na wykresie 1.

Małe i średnie przedsiębiorstwa największy odsetek budżetu poświęcają 
na wydatki związane ze sprzętem co stanowi prawie 30% wydatków w budżecie 
IT, co oznacza to, że firmy te są w fazie wzmożonych inwestycji. Na drugim miej-
scu znajduje się oprogramowanie (19,8%) a na trzecim miejscu bezpieczeństwo 

4 Digital IQ 2017. Cyfrowy wyścig firm, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/digitaliq2017.html 
(14.09.2020). Badanie Digital IQ, zostało przeprowadzone w przedsiębiorstwach, z których 62% z nich 
reprezentuje organizacje o przychodach powyżej 1 mld USD, zaś 38% – organizacje o przychodach pomię-
dzy 500 mln a 1 mld USD.
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informatyczne, które stanowi 14,2%. Wyniki powyższych badań są zbieżne z rapor-
tem firmy Salesforce, z którego wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa średnio 
wydają na technologie IT 15% swojego budżetu. Pieniądze najczęściej przezna-
czane są na sprzęt (46% wskazań), oprogramowanie wspomagające podstawowe 
obszary działalności (np. finansowo-księgowe – 33%), oprogramowanie do pro-
wadzenia działalności (w tym głównie MS Office – 26%), hosting (22%) oraz bez-
pieczeństwo informatyczne (21%).

Wykres 1. Przeznaczenie budżetu IT, % odpowiedzi
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Źródło: badania empiryczne Instytutu Zarządzania, n=115.

Analizie poddano również przeznaczenie budżetu IT w podziale na wielkość 
przedsiębiorstwa, co zaprezentowano na wykresie 2.

Interesujące zależności w rozbiciu na wielkość przedsiębiorstwa można 
zauważyć w stosunku do przeznaczenia budżetu na sprzęt, małe firmy wydały 
o 1,2 pkt proc. od średnich firm więcej i analogicznie więcej w oprogramowa-
nie o 1,9 pkt proc. Wynika to z opóźnienia małych firm w wyposażenie firmy 
w komputery i świadczy, że małe firmy zmniejszają dystans jaki dzieli ich w sto-
sunku do średnich firm. Firmy coraz częściej zaczynają kupować regularne oprogra-
mowanie, bo to się po prostu opłaca. Wielkość firmy nie różnicuje przeznaczenia 
środków na bezpieczeństwo informatyczne.

Zdecydowana większość firm ogranicza się do zabezpieczenia elementarnych 
składników infrastruktury IT i nie decyduje się na wdrażanie technologii, które 
w istotny sposób mogą budować ich przewagę konkurencyjną. Małe i średnie przedsię-
biorstwa ostrożnie wydają środki na technologie, kierując się raczej względami finan-
sowymi, niż perspektywą osiągnięcia konkretnych efektów biznesowych, ale widać 
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znaczące zmiany w pozycjach budżetowych. Potwierdza to K. Kowalska (account 
executive w firmie Salesforces): „Paradoks małych firm polega na tym, że ich właści-
ciele są zbyt zajęci obsługą bieżących działań, by wdrażać technologie, które pozwo-
liłyby im wynieść biznes na wyższy poziom. Na liście priorytetów figurują inwestycje 
w rozwiązania podstawowe, mające odpowiedzieć na elementarne potrzeby firmy”5.

Wykres 2.  Przeznaczenie budżetu IT w zależności od ich wielkości, % odpowiedzi
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Źródło: badania empiryczne Instytutu Zarządzania, n=115.

Wyniki badań własnych nie potwierdzają powyższej tezy, gdyż różnice przy 
wykorzystaniu nowych technologii pomiędzy np. jednoosobową działalnością 
gospodarczą a spółką kapitałową stanowią różnice rzędu dziesiętnych punktów 
procentowych, co prezentuje tabela 2.

Analizując podział budżetu w podziale na cechy przedsiębiorstwa, można 
wysunąć wiele ciekawych zależności. Tak naprawdę nie istnieją znaczące różnice 
w przeznaczeniu budżetu IT na sprzęt, sięgają one jeden, dwa procent w podziale 
na branżę produkcyjną, handlową i usługową, analogicznie zasięg działania nie jest 
czynnikiem różnicującym w przeznaczenie budżetu na sprzęt. Natomiast od roku 
2015 zwiększył się udział wyposażenia małych firm w komputery o 3 pkt proc. z 93% 
do 96,1%6, co również potwierdzają dane niniejszego badania przedstawione 
w tabeli 2. 31% małych firm przeznacza w ramach swojego budżetu IT na sprzęt 

5 Małe firmy nie wykorzystują potencjału technologii IT, Digital&More, 15.01.2017, http://www.digi-
talandmore.pl/male-firmy-nie-wykorzystuja-potencjalu-technologii-it/ (20.02.2022).

6 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015–2019, GUS, War-
szawa 2019.
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w stosunku do średnich firm, gdzie odsetek ten wynosi 28,8%. Świadczy to o tym, 
że małe firmy wypełniają lukę jaka ich dzieliła w stosunku do średnich firm. Okres 
funkcjonowania na rynku jest czynnikiem różnicującym przeznaczenie budżetu IT 
na sprzęt w stosunku do firm, które funkcjonują do 5 lat stanowi on 30,4% w sto-
sunku do firm powyżej 5 lat 27,1%. Hosting w chmurze internetowej jest najbar-
dziej popularny wśród firm handlowych, stanowiąc 14% budżetu IT i wynika on 
z ogromu danych, które ta firma ma przetwarzać. Wydatki na bezpieczeństwo 
informatyczne analogicznie są najwyższe wśród firm handlowych – 17,4% i wyni-
kają z obowiązku zabezpieczenia danych klientów.

Tabela 2. Przeznaczenie budżetu IT – cechy przedsiębiorstwa (w %)

Cechy  
przedsiębiorstwa 

Przeznaczenie
budżetu

Branża działalności 
firmy

Forma 
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Sprzęt 29,8 26,8 28,0 32,7 29,7 29,9 29,0 29,8 30,4 27,1

Oprogramowanie 19,5 16,8 22,3 20,1 19,2 17,6 21,1 19,7 19,0 20,1

Web/Cloud Hosting 10,9 14,0 9,7 10,6 13,2 11,9 10,4 12,5 14,3 10,3

Bezpieczeństwo 
informatyczne 14,1 17,4 11,8 14,2 14,2 12,3 15,1 14,3 13,4 14,5

Rozwiązania mobilne 14,6 11,7 11,7 12,6 11,9 13,8 11,1 13,0 13,9 11,8

Usługi zewnętrzne 
(zakup dostępu do 
rozwiązań sprzętowych 
i aplikacyjnych w modelu 
usługowym) 

14,2 12,1 11,8 12,8 11,7 15,3 12,5 10,0 12,3 12,5

Źródło: badania empiryczne Instytutu Zarządzania, n=115.

Co ciekawe, forma własności nie różnicuje budżetu IT, różnice stanowią co naj-
wyżej jeden pkt proc. lub są na tym samym poziomie, analogicznie wielkość firmy 
nie różnicuje budżetu IT. Płeć w niewielkim stopniu różnicuje wydatki budżetu 
IT, w stosunku do sprzętu i oprogramowania, kobiety przeznaczają o około 2% 
budżetu więcej. Natomiast mężczyźni przeznaczają więcej na web hosting – 3,6%, 
bezpieczeństwo informatyczne – 0,2% czy rozwiązania mobilne – 1,1%. Wiek 
przesądza o przeznaczeniu budżet IT na rozwiązania mobilne i usługi zewnętrzne, 
im młodszy przedsiębiorca tym więcej wydaje na te usługi, odpowiednio 13,7% 
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i 13,2%. Analogicznie im młodsza firm (do 5 lat funkcjonowania na rynku) tym 
więcej środków przeznacza na budżet IT.

Przez dekady wysokie koszty sprzętu komputerowego i oprogramowania spra-
wiały, że małe i średnie przedsiębiorstwa, chcące rozwinąć swoją działalność na glo-
balnych rynkach, znajdowały się na przegranej pozycji. Pomimo tego, że lokalnie 
przedsiębiorstwa te działają szybko i elastycznie, przez co łatwiej im jest dostoso-
wać się do wymagań klientów, to tylko niewielki ich odsetek mógł sobie pozwolić 
na zbudowanie kompletnej infrastruktury IT, niezbędnej do właściwego przepro-
wadzenia procesu międzynarodowej ekspansji sprzedaży i operacji biznesowych. 
Model chmury obliczeniowej, po latach dyskusji – często niemających poparcia 
w praktyce biznesowej – zmienił warunki konkurowania w realiach globalnej gospo-
darki, oferując mniejszym szansę na skuteczną rywalizację z większymi gigantami. 
Za sprawą chmury firmy z sektora MŚP nie muszą już inwestować w budowę dro-
giej infrastruktury IT, wspierającej funkcje biznesowe niezbędne do prowadzenia 
nowoczesnego, a w szczególności rozproszonego pod względem geograficznym, 
biznesu. Model cloud computing pozwala w efektywny kosztowo sposób korzystać 
z potrzebnych narzędzi – także tych, które do tej pory były osiągalne jedynie dla 
dużych korporacji – bez względu na fizyczną lokalizację poszczególnych pracow-
ników. Prowadzenie biznesu na dużą skalę staje się więc zdecydowanie łatwiejsze.

Tabela 3. Wyniki testu Kruskała Wallisa i U-Manna Whitney’a

Dane grupujące Istotność asymptotyczna p

Branża działalności:
produkcyjna
handlowa
usługowa

0,014

Zasięg działania:
międzynarodowy
krajowy
regionalny
lokalny

0,309

Liczba zatrudnionych osób:
10–49
50–249

0,821

Liczba lat na rynku:
do 5 lat
powyżej 5 lat

0,912

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=115.

Za pomocą testów U-Manna Whitney’a i Kruskała Wallisa sprawdzono czy ist-
nieje zależność między wydatkami poniesionymi na bezpieczeństwo a zmiennymi 
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takimi jak: branża działalności, zasięg działania, liczba zatrudnianych osób czy 
okres funkcjonowania na rynku.

Istnieje zależność tylko w jednym przypadku między przeznaczeniem budżetu 
na bezpieczeństwo informatyczne a branżą działalności co przedstawia tabela 3.

Zależność między przeznaczeniem budżetu informatycznego a branżą dzia-
łalności prezentuje wykres 3.

Przedsiębiorstwa z branży handlowej w największym stopniu przeznaczają 
środki na cyberbezpieczeństwo co jest rezultatem większej świadomości tych 
podmiotów w zakresie potencjalnych zagrożeń, związanej np. z kradzieżą danych.

Wykres 3.  Zależność między przeznaczeniem budżetu informatycznego 
a branżą działalności

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, n=115.

4. Personel IT

Pracodawcy mają problem z rekrutacją kompetentnych cyfrowo pracowni-
ków. Z tego względu coraz większą popularnością cieszy się outsourcing usług 
IT, szczególnie wśród małych i średnich firm. Zarządzający firmami dostrzegają 
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też, że bardziej opłacalne jest nawiązanie współpracy z jednym wyspecjalizowa-
nym i doświadczonym dostawcą zewnętrznym niż rozwijanie własnego działu IT.

Z uwagi na złożoność środowiska informacyjnego oraz zawiłości związane 
z przepływem informacji, wiele organizacji rozumie obecnie potrzebę posiada-
nia wykwalifikowanego personelu, tj. menadżerów bezpieczeństwa informacji, 
specjalistów cyberbezpieczeństwa oraz zespołów ds. bezpieczeństwa IT. Nie-
które z nich tworzą odrębne działy odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji 
i reagowanie na incydenty cyberbezpieczeństwa. Mimo to wiele organizacji wciąż 
waha się, czy warto inwestować w środki bezpieczeństwa. Luki w cyberbezpie-
czeństwie mogą prowadzić do poważnych problemów, które można podzielić na 
trzy główne kategorie:
• utrata dostępności danych, zakłócająca działalność biznesową;
• utrata poufności danych, szkodząca reputacji organizacji lub grożąca konse-

kwencjami prawnymi;
• utrata integralności prowadząca do wykorzystania nieprawidłowych lub nawet 

zafałszowanych danych.
Warto dodać, że cyberbezpieczeństwo jest kluczowe dla ochrony aktywów firm 

niezależnie od wielkości i rodzaju działalności, jaką prowadzą.
Formalnie nie istnieje definicja cyberbezpieczeństwa7, ale znaczenie tego 

terminu jest zbliżone do bezpieczeństwa informacji. Często uważa się, że cyber-
bezpieczeństwo obejmuje najbardziej techniczne aspekty dotyczące bezpie-
czeństwa informacji, które samo ma na celu ochronę informacji gromadzonej 
w formie papierowej, elektronicznej czy nawet tej przechowywanej przez ludzi. 
Cyberbezpieczeństwo dotyczy głównie ochrony i procesu przetwarzania informa-
cji przechowywanych w postaci elektronicznej. Definiuje się je jako stan, w któ-
rym ryzyka związane z korzystaniem z technologii informatycznych, biorąc pod 
uwagę wszelkie zagrożenia i podatności, są zminimalizowane do akceptowalnego 
poziomu poprzez zastosowanie właściwych środków. Czynnik ludzki, w tym inte-
resy narodowe, również odgrywają coraz ważniejszą rolę w cyberbezpieczeństwie. 
Stąd też cyberbezpieczeństwo obejmuje wykorzystanie odpowiednich środków 
w celu ochrony poufności, integralności oraz dostępności informacji oraz tech-
nologii informatycznych.

Ostateczna odpowiedzialność za cyberbepzieczeństwo i bezpieczeństwo 
informacji spoczywa na kadrze kierowniczej wyższego szczebla, która jest czę-
ścią ogólnego systemu zarządzania. Głównym zadaniem kadry kierowniczej jest 

7 A. Górniak, R. Siudak, B. Sztokfisz (red.), Poradnik dla MŚP. Wdrażanie ISO/IEC 27001, Instytut 
Kościuszki, Warszawa. Publikacja przygotowana w ramach Standaryzacji usług Hubów Innowacji Cyfro-
wej transformacji przedsiębiorstw na lata 2019–2020.
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dopilnowanie, by bezpieczeństwo informacji służyło osiąganiu celów bizneso-
wych poprzez skoordynowanie jego wymogów z dostarczaniem wartości przez 
organizację, właściwe zarządzanie aktywami i ustalenie odpowiadających mu kry-
teriów pomiaru osiąganych wyników. Kadra kierownicza wyższego szczebla nie 
musi wiedzieć o wszystkich aktywach w obrębie swojej organizacji, ale powinna 
mieć ogólne rozeznanie, jeśli chodzi o jej aktywa krytyczne oraz ich znaczenie dla 
działalności biznesowej.

Respondenci zostali zapytani kto jest w ich organizacji odpowiedzialny za 
cyberbezpieczństwo. Wyniki prezentuje wykres 4.

Wykres 4.  Osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, % odpowiedzi

32,2
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Menedżer [członek zarządu, dyrektor
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Menedżer ds. cyberbezpieczeństwa
[dyrektor/kierownik ds. cyberbezpieczeństwa,

dyrektor/kierownik ds. bezpieczeństwa
informatycznego/teleinformatycznego (IT/TI)]

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa

Nie wskazano żadnej roli
o takiej odpowiedzialności

Źródło: badania empiryczne Instytutu Zarządzania, n=115.

W co 10 podmiocie nie wskazano roli o takim zakresie. Co świadczy o tym, 
że poziom świadomości i małych i średnich firm pozostawia wiele do życzenia. 
32,2% respondentów wskazało właściciela bądź współwłaściciela firmy jako osobę 
odpowiedzialną za cyberbezpieczeństwo. Tak postawa wskazuje, że w konkret-
nej organizacji bezpieczeństwo jest ustanowione jako najwyższy priorytet. W co 
czwartym podmiocie taka rola nadana jest specjaliście d.s. cyberbezpieczeństwa, 
bądź kierownikowi/menedżerowi d.s. bezpieczeństwa, natomiast w prawie 30% 
analizowanych podmiotach taka rola nadana jest menedżerowi IT. Trudno jedno-
znacznie interpretować wyniki niniejszego badania analizując stanowisko specja-
listy d.s. cyberbiezpieczeństwa i menedżera d.s. cyberbezpieczeństwa. Te obydwie 
role mogą mieć takie same znaczenie, jeśli rola specjalisty d.s. cyberbiezpieczeń-
stwa będzie podlegać bezpośrednio pod zarząd. Natomiast warto zaznaczyć, że 
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rola osoby odpowiedzialnej za IT nabiera strategicznego znaczenia, CIO (dyrek-
tor ds. informatyki), niejednokrotnie towarzyszy prezesowi przy podejmowaniu 
najważniejszych decyzji. Funkcja IT nie jest już rolą wspierającą ale najważniej-
szą od której zależy zapewnienie ciągłości organizacji. Wykres 5 prezentuje przy-
pisanie osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w podziale na wielkość 
przedsiębiorstwa.

Wykres 5.  Osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo w zależności od ich 
wielkości, % odpowiedzi
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50–249 osób 10–49 osób

Źródło: badania empiryczne Instytutu Zarządzania, n=115.

Analizując dane w podziale na wielkość przedsiębiorstwa, dane wskazują 
logiczne zależności. To w małych firmach osobą odpowiedzialną za cyberbezpie-
czeństwo jest właściciel bądź współwłaściciel firmy w 39% analizowanych pod-
miotów. Osobne stanowisko na poziomie menedżera ds. cyberbezpieczństwa jest 
zlokalizowane w średnich firmach, a różnica stanowi 19,9 pkt proc. w stosunku do 
małych firm. Wielkość firmy różnicuje na jakim poziomie osoba odpowiedzialna 
za cyberbezpieczeństwo jest zlokalizowana w strukturze firmy.

Tabela 4 zaprezentowano wyniki badania w podziale na cechy przedsiębiorstwa.
Analizując branżę działalności firmy, wyniki badania wskazują, że prawie 

50% zakres odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo przypada na działalność 
produkcyjną, która jest przypisana właścicielowi bądź współwłaścicielowi firmy, 
podobnie w branży usługowej gdzie procent ten wynosi 32%. Na drugim miejscu 
40,7% jest przypisanych dyrektorowi IT w firmie produkcyjnej. Forma własności 



Celina Sołek-Borowska 370

firmy mocno różnicuje przypisanie roli odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo. 
51,4% respondentów jednoosobowej działalności gospodarczej wskazuje, że w ich 
podmiotach, to właściciel bądź współwłaściciel jest odpowiedzialny za cyberbez-
pieczeństwo. Generalnie, w firmach kapitałowych więcej pracowników jest przy-
pisanych za obszar cyberbezpieczeństwa i wynika to głównie z wielkości firmy, co 
potwierdzają wyniki badania w kategorii liczna osób zatrudnionych w firmach. 
Właściciel bądź współwłaściciel jest odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo 
w 39,2% firm małych zatrudniających od 10 do 49 pracowników.

Tabela. 4.  Osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo – cechy przedsiębiorstwa 
(w %)
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Właściciel/
współwłaściciel firmy 48,1 21,1 32,0 23,8 51,4 37,9 28,8 32,4 34,4 31,3 39,2 26,6

Menedżer (członek 
zarządu, dyrektor 
generalny, dyrektor 
pionu…) 

14,8 13,2 20,0 20,0 8,6 20,7 13,5 17,6 15,6 16,9 13,7 18,8

Menedżer IT [dyrektor IT] 40,7 26,3 26,0 32,5 22,9 24,1 36,5 23,5 21,9 32,5 27,5 31,3

Menedżer 
ds. cyberbezpieczeństwa 
(dyrektor/kierownik 
ds. cyberbezpieczeństwa, 
dyrektor/kierownik 
ds. bezpieczeństwa 
informatycznego/
teleinformatycznego  
(IT/TI)) 

22,2 21,1 20,0 21,3 20,0 27,6 23,1 11,8 21,9 20,5 9,8 29,7

Specjalista 
ds. cyberbezpieczeństwa 14,8 26,3 30,0 27,5 20,0 17,2 25,0 32,4 31,3 22,9 33,3 18,8

Nie wskazano 
żadnej roli o takiej 
odpowiedzialności

7,4 15,8 8,0 10,0 11,4 10,3 3,8 20,6 3,1 13,3 7,8 12,5

Źródło: badania empiryczne Instytutu Zarządzania, n=115.
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Analizując zasięg działania w 37,9% małych i średnich przedsiębiorstwach 
właściciel bądź współwłaściciel jest odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo. 
W 27,6% podmiotach z kapitałem międzynarodowym zatrudniony jest menedżer 
ds. cyberbezpieczeństwa. Najwięcej specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa zatrud-
nionych jest w firmach o zasięgu lokalnym, regionalnym. Analogicznie wielkość 
firmy jest czynnikiem wyznaczającym zakres odpowiedzialności za cybezpieczeń-
stwo. W malej firmie jest ich zatrudnionych więcej niż w średniej jak wskazano 
30,3% respondentów. Największa rola odpowiedzialności za cyberbezpieczeń-
stwo jest przypisana menedżerowi ds. IT jak wskazało 31,3% respondentów firm 
średnich. W firmach średnich, 12,5% respondentów stwierdziło, że nie wskazano 
roli o takim zakresie. Analogicznie w co 5 podmiocie o zasięgu działania lokal-
nym/regionalnym nie wskazano takiej roli. Na szczeblu kierowniczym mene-
dżer ds. cyberbezpieczeństwa jest zatrudniony w co trzecim podmiocie o zasięgu 
międzynarodowym.

Podsumowanie

Nowoczesne technologie dają przedsiębiorstwom niezwykle efektywne narzę-
dzia budowania przewagi konkurencyjnej

W co 10 podmiocie nie przypisano roli, stanowiska odpowiedzialnego za cyber-
bezpieczeństwo. Co świadczy o tym, że poziom świadomości i małych i średnich 
przedsiębiorstw jest na niskim poziomie. 32,2% respondentów wskazało właściciela 
bądź współwłaściela firmy jako osobę odpowiedzialną za cyberbezpieczeństwo. 
Tak postawa wskazuje, że w konkretnej organizacji bezpieczeństwo jest ustano-
wione jako najwyższy priorytet. W co czwartym podmiocie taka rola nadana jest 
specjaliście d.s. cyberbezpieczństwa, lub kierownikowi/menedżerowi d.s. bezpie-
czeństwa, natomiast w prawie 30% analizowanych podmiotach taka rola nadana 
jest menedżerowi IT. Trudno jednoznacznie interpretować wyniki niniejszego 
badania analizując stanowisko specjalisty d.s. cyberbezpieczeństwa i menedżera 
d.s. cyberbezpieczeństwa. Te obydwie role mogą mieć takie same znaczenie, jeśli 
rola specjalisty d.s. cyberbezpieczeństwa będzie podlegać bezpośrednio pod zarząd. 
Natomiast warto zaznaczyć, że rola osoby odpowiedzialnej za IT nabiera strate-
gicznego znaczenia, CIO (dyrektor ds. informatyki), niejednokrotnie towarzyszy 
prezesowi przy podejmowaniu najważniejszych decyzji. Funkcja IT nie jest już rolą 
wspierającą ale najważniejszą od której zależy zapewnienie ciągłości organizacji.

Badania potwierdzają pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa prze-
znaczają budżet na wdrożenie nowych technologii, odpowiednio plasując 
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cyberbezpieczeństwa, niestety za budżetem w infrastrukturę, nie idą realne dzia-
łania, działania poprawiające bezpieczeństwo użytkowników, brak jest codzien-
nych „dobrych nawyków” podejmowanych przez pracowników w przestrzeganiu 
podstawowych zasad zapewniających cyberbezpieczeństwo.

Przedsiębiorstwa nie muszą odkrywać na nowo działań, aby stworzyć efek-
tywny program obrony przed cyberatakami – wystarczy dobrze się rozejrzeć, 
poznać wartościowe praktyki branży i odpowiednio wykorzystać te elementy, które 
przynoszą prawdziwą wartość.

Ponadto, firmy muszą pamiętać, że stopniowa zmiana jest lepsza niż żadna. 
Z tego powodu nie powinny zwlekać z działaniami zwiększającymi ich bezpie-
czeństwo na pojawienie się idealnego zabezpieczenia, które nie istnieje.
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Dobrobyt i wzrost w gospodarce cyfrowej

Wprowadzenie

W rozdziale autor podejmuje próbę wskazania na problemy związane z pomia-
rem dobrobytu wynikające z rozwoju gospodarki cyfrowej jednocześnie wskazu-
jąc, że ten wzrost dobrobytu istotnie ma miejsce. Omówione zostaną trudności 
związane z ekstrapolacją na dobrobyt miar PKB tworzonych w gospodarce cyfrowej 
i w niektórych przypadkach ich całkowita nieadekwatność jako mierników dobro-
bytu. Wskazane zostaną także sposoby, poprzez które dzięki gospodarce cyfro-
wej może następować wzrost dobrobytu mimo braku wzrostu, a czasami wręcz 
spadku, mierników PKB. Omówione będą zwłaszcza aspekty dobrobytu wynikające 
z cyfrowej dystrybucji dóbr tradycyjnych, z konsumpcji dóbr cyfrowych, ze zja-
wisk prosumpcji oraz z efektów sieciowych. Rozważany też będzie długookresowy 
związek miar tradycyjnej produkcji z dobrobytem tworzonym przez gospodarkę 
cyfrową. Analiza będzie prowadzona w formie rozważań teoretycznych opartych 
na dostępnej literaturze przedmiotu.

1.  Gospodarka cyfrowa związana z finalnymi 
dobrami analogowymi

Rozważane najpierw będą te segmenty gospodarki cyfrowej, które są sprzężone 
z tradycyjną gospodarką analogową w postaci dóbr finalnych, a więc kanały dys-
trybucji i inne usługi skupione wokół tradycyjnych, analogowych towarów i usług. 
Przede wszystkim będzie to e-handel dla dóbr analogowych oraz platformy cyfrowe.

Należy najpierw rozważyć, czy w ich przypadku pomiar wartości dla gospo-
darki nie nastręcza trudności wykraczających poza zagadnienia rachunku PKB ze 
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względu na fakt, że wszelkie przejawy cyfrowe nie są w tym przypadku dobrami 
finalnymi. Ponieważ celem takiej aktywności konsumpcyjnej na rynku jest pozy-
skanie tradycyjnych, analogowych dóbr i usług, to ich materialna wartość eko-
nomiczna dla społeczeństwa może być uznana za co do zasady wyrażoną w cenie 
dobra finalnego, zaś koszt funkcjonowania takich platform cyfrowych będzie wpły-
wać jedynie na ową cenę. Tym samym można by uznać, że tradycyjny rachunek 
PKB przynajmniej ten segment gospodarki cyfrowej ujmuje nie gorzej niż trady-
cyjną gospodarkę.

Jednakże można wskazać w tym podejściu pewne niedociągnięcia. Po pierw-
sze takie ujęcie okazuje się przynajmniej pod niektórymi względami napotykać 
na silniejsze problemy w odzwierciedleniu dobrobytu niż w przypadku tradycyj-
nych kanałów dystrybucji. Można tu wskazać dwa istotne elementy, a mianowicie 
koszt konsumpcji oraz stopień nasycenia preferencji.

Jeśli rozważymy koszt konsumpcji, to nie sposób wpierw nie zauważyć, że 
w przypadku wielu dóbr konsumpcja za pośrednictwem kanałów cyfrowych jest 
o wiele mniej czasochłonna. Konsument oszczędza czas poświęcany na dotar-
cie do sklepu, wyszukanie produktu, stanie w kolejce czy tłumaczenie swoich 
potrzeb obsłudze sklepu. W zależności od rodzaju nabywanego dobra może to być 
oszczędność liczona w godzinach a nawet dniach, jeśli uwzględnić porównywanie 
asortymentu i warunków zakupu w wielu sklepach. Prócz zaoszczędzenia czasu 
można również rozważyć zaoszczędzenie wysiłku, zwłaszcza fizycznego1. Do tego 
można przyporządkować takim zakupom wymierny monetarny koszt transakcyjny, 
zwłaszcza jeśli wiązał się on z korzystaniem z opłacanych jednorazowo bądź wła-
snych środków transportu. Oczywiście takiej oszczędności, która ewidentnie jest 
dla konsumenta wzrostem dobrobytu, rachunek PKB nie uwzględnia. Paradok-
salnie, w przypadku monetarnych kosztów transakcyjnych nastąpi wręcz ubytek 
PKB i pokrewnych mierników mimo wzrostu dobrobytu – choćby w przypadku 
zaoszczędzenia sobie podróży samochodem, sprzedane zostanie mniej paliwa. 
Warto przy tym zauważyć, że oszczędności z takiego sposobu zakupu bądź zama-
wiania usług mogą nie być dostatecznie duże, by przewyższyć korzyści z korzysta-
nia z kanałów analogowych. Przykładem takiej wartości dla konsumenta, mimo 
rosnącego udziału w tym sektorze e-handlu, jest dodatkowy dobrobyt wynikający 
z przymiarek w zakupach odzieży i obuwia. Można wskazywać również szereg 
innych, zwłaszcza kontakt ze sprzedawcą na żywo.

1  Z oczywistych względów pochwały cyfrowych kanałów dystrybucji wyrażane są np. przez osoby 
niepełnosprawne ruchowo.
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Kolejnym zagadnieniem jest próba pomiaru tej dodatkowej nadwyżki konsu-
menta, uzyskiwanej dzięki oszczędności czasu, wysiłku i środków finansowych. 
Ten ostatni element jest najprostszy w analizie – nic nie stoi na przeszkodzie, by 
uznać oszczędność monetarną wprost za miarę wzrostu dobrobytu. Więcej trud-
ności nastręcza oszczędność czasu. Można co do zasady wskazać dwa podejścia do 
jego pomiaru2. Pierwszym z nich jest przeliczanie owego czasu na potencjalny czas 
pracy i w ten sposób wyznaczenie dochodowego ekwiwalentu tej oszczędności, 
przy czym należy korzystać z krańcowej, nie przeciętnej stawki wynagrodzenia3. 
Drugim sposobem jest rozważenie, jak dużo konsument byłby skłonny zapłacić 
za możliwość zakupu przez kanał cyfrowy i uzyskane w ten sposób oszczędności 
czasu i wysiłku. Oczywiście takie dane są co najwyżej możliwe do przybliżenia 
na sposób ankietowy, jednakże mogą w ściślejszy sposób uwzględnić oszczędność 
wysiłku, w przeciwieństwie do poprzedniej metody. W jednym bądź drugim przy-
padku jesteśmy w stanie, przynajmniej teoretycznie, wyrazić przyrost dobrobytu 
konsumenta w jednostkach dochodu czy też produktu.

Drugim aspektem, który należy rozważyć, jest możliwość ściślejszego dopa-
sowania nabywanych dóbr i usług do preferencji konsumenta. W pewien sposób 
wiąże się to z aspektem oszczędnościowym omawianym wcześniej. Otóż dzięki 
cyfrowym kanałom dystrybucji konsument jest w stanie skuteczniej a także mniej-
szym nakładem czasu i wysiłku porównywać jakościowe oraz cenowe cechy ofert, 
a także ograniczać niepewność poprzez dostęp do opinii o konkretnym produk-
cie. Tym samym można powiedzieć, że ma lepiej zmapowaną przestrzeń poten-
cjalnych koszyków konsumpcyjnych i jest w stanie dzięki temu osiągnąć wyższy 
dobrobyt przez bardziej preferowaną konsumpcję. Tradycyjne miary PKB ten 
wzrost dobrobytu są w stanie wychwycić jedynie w przypadku, gdy konsument 
w wyniku takiej optymalizacji wybierze konsumpcję droższą – wtedy mamy do 
czynienia ze wzrostem PKB. W przypadku zmiany konsumpcji niepowodującej 
zmiany kosztów, jak znalezienia bardziej odpowiadającego gustowi konsumenta 
produktu, czy wręcz wyraźnie tańszej i nie za wiele gorszej alternatywy, na pozio-
mie indywidualnym tradycyjnie mierzony produkt krajowy nie wzrośnie, a może 
wręcz się obniżyć. Można argumentować, że na poziomie całej gospodarki tego 
typu zmiany będą skutkować wzrostem popytu na niektóre dobra finalne i tym 
samym wzrostem ich cen, uwzględnianym w rachunku PKB. Jednak nie musi tak 
być. Jeśli rozważyć dwoje konsumentów, z których dzięki lepszej mapie preferen-
cji jeden zmienia konsumpcję dobra A na B, zaś drugi B na A, to dobrobyt obojga 

2  H. Varian, Value of the Internet now and in the Future, „Economist”, 10.03.2013.
3  Np. ze stawki, jaką konsument uzyskałby w ramach nadgodzin, a nie regularnego czasu pracy.
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wzrośnie, zaś PKB pozostanie bez zmian. Tego typu wzrosty dobrobytu mogą być 
do wykrycia jedynie za pomocą deklaracji konsumentów, ile byliby skłonni zapła-
cić za swoje koszyki konsumpcyjne, i zmierzyć przyrost wartości tych deklaracji, 
co oczywiście byłoby bardzo zawodną metodą pomiaru.

Ten aspekt cyfrowych ram konsumpcji dóbr analogowych warto uzupełnić 
o jeszcze jedną obserwację. Należy zauważyć, że dbanie o względną szczegółowość 
map preferencji dla potencjalnych koszyków konsumpcyjnych jest dla konsumenta 
kosztowne – w postaci potrzeby poświęcenia temu czasu, koncentracji, zakumu-
lowania wiedzy o cechach dóbr itp. Wraz z poszerzaniem i uszczegółowianiem tej 
mapy, krańcowe korzyści dla konsumenta niemal z pewnością spadają asympto-
tycznie do zera – optymalny względem potrzeb konsumenta koszyk4 dóbr5 istnieje 
i z każdym uszczegółowieniem mapy preferencji konsument jest w stanie wskazać 
go z coraz mniejszym błędem. Jednocześnie wydaje się, że krańcowy koszt posia-
dania bardziej szczegółowej mapy preferencji jest rosnący6. W takiej sytuacji może 
pojawiać się problem nadmiaru informacji i spadku dobrobytu z tego powodu. 
Będzie on mieć miejsce wtedy, gdy jednocześnie krańcowy koszt utrzymywania 
mapy preferencji przewyższa krańcową korzyść, ale  jednocześnie konsument 
obawia się, że ograniczenie szczegółowości mapy preferencji obarczone będzie 
utratą z tejże mapy najbardziej odpowiadających mu koszyków7. Sytuacja taka 
może mieć miejsce zwłaszcza na rynkach o niskiej powtarzalności zakupów. Tym 
samym w odpowiednich warunkach dla części konsumentów ułatwienia w uszcze-
gółowianiu mapy preferencji mogą paradoksalnie przyczyniać się do spadku ich 
dobrobytu przez wpadnięcie w pułapkę nadmiaru informacji. Przy jednostkowo 
kosztowniejszym dostępie do informacji zapewne wartość oczekiwana ich bezpo-
średniego zadowolenia z konsumpcji byłaby niższa, ale proces konsumpcji byłby 
okupiony o wiele niższym całkowitym niemonetarnym kosztem transakcyjnym.

Reasumując, o ile istotna część wzrostu dobrobytu z konsumpcji analogowych 
dóbr finalnych dzięki jej sprzężeniu z gospodarką cyfrową może przekładać się 
na wzrost mierzony PKB, to prawdopodobnie o wiele większa część tego wzro-
stu dobrobytu takiego odzwierciedlenia nie znajdzie, a wręcz będziemy mieli do 
czynienia z zerowym bądź negatywnym wpływem na tradycyjne miary produktu 

4  Bądź koszyki dla sytuacji wielości równowag.
5  Dla zachowania założenia o nienasyceniu preferencji można dodać, że przy zadanym budżecie.
6  Czego znakomitą egzemplifikacją jest częsta niechęć konsumentów do wypróbowywania nowych 

odmian  konsumowanych dóbr  i  niezadowolenie  z  zanikania  tych,  do  których  się  przyzwyczaiło, 
por. C. D. Carroll, D. N. Weil, Saving and Growth: A Reinterpretation, „Carnegie-Rochester Conference 
Series on Public Policy” 1994, vol. 40; C. D. Carroll, J. Overland, D. N. Weil, Saving and Growth with Habit 
Formation, „American Economic Review” 2000, vol. 90 (3).

7  B. Schwartz, Paradox of Choice. Why More is Less, HarperCollins e-Books, 2009.
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mimo wzrostu dobrobytu materialnego. Można zatem twierdzić, że wzrost dobro-
bytu poprzez rozwój gospodarki cyfrowej może odbywać się niezależnie od zmian 
PKB, potencjalnie nawet ujemnych.

Warto na koniec rozważyć wpływ tego rodzaju przemian na długoterminowy 
wzrost gospodarczy. Otóż wymieniane wyżej korzyści dla dobrobytu z konsump-
cji są skutkiem albo obniżenia kosztu konsumpcji, albo lepszego nasycenia prefe-
rencji konsumenta. Zarówno jeden, jak i drugi kanał wzrostu dobrobytu ze swojej 
natury przyjmuje ścisłe kresy. Jest to odpowiednio zerowy koszt transakcyjny kon-
sumpcji i koszyk zapewniający bezwzględne nasycenie preferencji8. Tym samym 
obydwa źródła wzrostu dobrobytu, którego nie jest w stanie objąć rachunek PKB, 
nieuchronnie podlegają wyczerpaniu, wobec czego rozwój gospodarki cyfrowej 
w tym aspekcie osiągnie albo trwałą równowagę, albo ścieżkę asymptotycznego 
zbiegania do tychże kresów. W obu przypadkach od pewnego momentu dalszy 
wzrost dobrobytu będzie marginalny bądź wprost żaden. A zatem tak rozumiany 
wzrost dobrobytu w długim okresie nie będzie w stanie być samopodtrzymują-
cym się wzrostem gospodarczym znanym z teorii wzrostu. Jest i będzie on raczej 
formą przejścia fazowego między dwoma różnymi poziomami odzwierciedlenia 
dobrobytu przez miarę produktu i gdy to przejście się dokona, to dalszy wzrost 
dobrobytu będzie już w miarę ściśle skorelowany z mierzonym pochodnymi PKB 
wzrostem gospodarczym. Jednocześnie poziomy PKB sprzed takiego przejścia i po 
nim będą nieporównywalne.

2. Dobra cyfrowe i ich konsumpcja

Osobnego rozważenia wymaga dynamicznie rozwijająca się konsumpcja, i z racji 
o wiele wyraźniejszego przeplatania się z konsumpcją niż w przypadku dóbr ana-
logowych także produkcja, dóbr cyfrowych. Są one szczególnym przypadkiem 
dóbr opartych na ideach i ich konsumpcji, których niektóre formy występowały 
w gospodarce jeszcze w czasach przednowożytnych. Najbardziej tradycyjnymi for-
mami dóbr opartych na ideach są książki i szeroko rozumiane występy, od przed-
stawień teatralnych do śpiewu i muzyki. Dobrami cyfrowymi są dobra tego typu 
poddane bądź wymagające digitalizacji i tym samym funkcjonujące w znacznym 
oderwaniu od konkretnego fizycznego nośnika.  Istotną cechą dóbr cyfrowych 
w odróżnieniu od  innych dóbr opartych na  ideach  jest skrajnie niski koszt  ich 
powielania i rozpowszechniania. Konsekwencją tego faktu i oparcia na ideach jest 

8  Ewentualnie dla zadanego budżetu, patrz przypis nr 4.
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uwypuklenie w ich funkcjonowaniu w gospodarce cech właściwych ideom czy też 
czystym dobrom publicznym, z nierywalizacyjnością9 i problemami w finansowa-
niu na sposób rynkowy na czele10. Rozwój gospodarki cyfrowej przyczynił się do 
znacznego wzrostu konsumpcji tego typu dóbr, choć dobra o zbliżonej formie i pod 
pewnymi względami charakterystyce, konkretnie analogowych audycji radiowych 
i telewizyjnych, funkcjonują w gospodarce już od dłuższego czasu.

Pierwszym sposobem mierzenia dobrobytu z konsumpcji tego typu dóbr jest 
zastosowanie miar, za pomocą których gospodarka ta jest rejestrowana w PKB. 
Można wyróżnić tutaj trzy zasadnicze sposoby ujmowania tego rodzaju dóbr 
w rachunku produktu. Pierwszym jest sprzedaż bądź wypożyczanie tego rodzaju 
dóbr wraz z fizycznymi nośnikami, a ostatnio również licencjami na użycie kopii 
bez fizycznego nośnika11. Tego typu organizacja rynku jest najbardziej zbliżona 
do dóbr analogowych i tym samym ocena dobrobytu konsumentów jest relatyw-
nie mało problematyczna. Można jednakże kilka trudności wskazać. Po pierw-
sze, jak zaznaczono wcześniej, dobra cyfrowe co do zasady mogą funkcjonować 
niezależnie od nośnika i być powielane bez straty jakości małym kosztem. Tym 
samym jedna zakupiona kopia może być dalej powielana bez opłat, przyczynia-
jąc się do dobrobytu znacznie wyższej liczby konsumentów niż ci, którzy zakupili 
swoją kopię. Nierywalizacyjność powoduje, że korzystanie przez kogoś innego niż 
nabywca nie wpływa negatywnie na dobrobyt samego nabywcy, inaczej niż przy 
dobrach analogowych. W konsekwencji ten sam poziom wydatków może obrazo-
wać wyższy dobrobyt konsumentów. Oczywiście taki proceder może ograniczać 
sprzedaż i tym samym znaczna część wydawców wprowadza różne formy zabez-
pieczeń utrudniających kopiowanie czy inne formy współdzielenia kopii.

Drugim istotnym elementem różnicy we wpływie na dobrobyt jest wynika-
jąca z łatwości kopiowania trwałość zakupu w czasie. Można bez utraty ogólności 
stwierdzić, że jednorazowy zakup wystarczy konsumentowi na zawsze. Natural-
nie w momencie zakupu można zakładając odpowiednio silne dyskontowanie 
zawrzeć przyszły dobrobyt w relacji do ponoszonego wydatku.  Jednakże coraz 
istotniejsza jest sytuacja, w której konsument posiada liczną kolekcję tego typu 
dóbr i bieżąca użyteczność czerpana z ich korzystania, jeśli tylko ich ponowna 
konsumpcja realizuje potrzeby konsumenta, może zmniejszać skłonność do 
wydatków na nowe dobra tego rodzaju, gdyż stare nieustannie mogą zaspokajać 

  9  Ang. non-rivalry.
10 O własnościach idei jako czynników produkcji por. P. M. Romer, Endogenous Technological Change, 

„Journal of Political Economy” 1990, vol. 98 (5); Ch. I. Jones, Paul Romer: Ideas, Nonrivalry and Endoge-
nous Growth, „Scandinavian Journal of Economics” 2019, vol. 121.

11 Zwłaszcza w przypadku gier komputerowych nabywanych przez platformy cyfrowe.
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potrzeby konsumenta. Nowe będą nabywane jedynie w sytuacji substytuowania 
ich konsumpcją konsumpcji wcześniej nabytych dóbr cyfrowych. Można rozwa-
żyć konsumpcję takich dóbr jako analogiczną do konsumpcji niepodlegających 
zużyciu trwałych dóbr konsumpcyjnych. Innymi słowy, dobrobyt z konsumpcji 
tych dóbr może pozostawać na stałym a nawet rosnącym poziomie mimo maleją-
cych w czasie wydatków. Gdyby sytuacja taka dotyczyła wszystkich konsumentów, 
to mielibyśmy do czynienia z niemalejącym dobrobytem przy spadającym PKB.

Można rozważyć także wpływ zabezpieczeń przed kopiowaniem na dobrobyt, 
w większości obcy rynkom dóbr analogowych. Otóż takie zabezpieczenia bardzo 
często są w stanie istotnie zmniejszać dobrobyt konsumentów płacących za dobra, 
w tym nawet silniej niż tym korzystającym z nieopłaconych kopii12.

Warto także zaznaczyć, że z racji praw autorskich każde takie dobro jest dys-
trybuowane przez monopolistę, zwykle napotykającego na wiele bliskich substy-
tutów. Oczywiście ta forma jest konieczna dla rynkowego finansowania produkcji 
w sytuacji, gdy koszt stały stanowi zdecydowaną większość kosztów procesu pro-
dukcji, bez monopolu produkcja na zasadach komercyjnych byłaby utrudniona 
i wymagała mecenatu prywatnego.  Jakkolwiek nie wpływa to na ocenę dobro-
bytu konsumentów osiąganego dzięki zakupionym dobrom cyfrowym, to wpływa 
na ocenę efektywności alokacji. Jak w przypadku każdego monopolu, sprzedaż13 
odbywa się na poziomie generującym martwą stratę w dobrobycie14 a więc zapew-
niającym pole do  interwencji, a  jednocześnie sprzedaż po koszcie krańcowym 
– praktycznie równym zeru – w oczywisty sposób czyniłaby produkcję takich dóbr 
nieopłacalną ekonomicznie.

Drugą formą pojawiania się w rachunku PKB jest finansowanie dóbr cyfro-
wych przez państwo i inne podmioty publiczne jako dobra publicznego. Oczywistą 
analogią są tu publiczne kanały radia i telewizji, których produkcja rejestrowana 
jest w PKB jak  inne zamówienia publiczne. Analogiczne są również problemy 
z wyznaczaniem dobrobytu konsumentów wynikającego z tych wydatków. A więc 
po pierwsze mamy wyraźne oderwanie dobrobytu od kosztów produkcji i w kon-
sekwencji wszelkie problemy znane z teorii wyboru publicznego, a dotyczące 
poziomu dostarczania dóbr publicznych. Są one dodatkowo spotęgowane często 
niskim kosztem konkretnych dóbr cyfrowych w przeliczeniu na jednego konsu-
menta, czyniącym wycenę konkretnych dóbr na indywidualnym poziomie, choćby 

12 Najbardziej uciążliwe i niesławne wśród konsumentów są ograniczenia ilości instalacji na różne 
komputery, powodujące problemy przy zmianie sprzętu, a nawet pojedynczych komponentów zestawu 
komputerowego.

13 O produkcji trudniej mówić przy dystrybucji czysto cyfrowej, gdyż wtedy produkowana jest w isto-
cie tylko pierwsza kopia dla każdej wersji.

14 Ang. deadweight loss.
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w formie zgłaszanej gotowości do finansowania, niewykonalną15. Dystrybucja 
odbywająca się w dużych pakietach pomnaża problemy z wyceną, gdyż źródłem 
dobrobytu po stronie konsumentów i kosztów po stronie produkcji są konkretne 
dobra cyfrowe, zaś podstawą wyceny czy też oceny wartości społecznej pakiety. 
Narzędzia próbujące rozwikłać ten problem, jak oglądalność, przy zerowym kosz-
cie krańcowym po stronie konsumenta są potencjalnie bardzo zawodne w próbach 
pomiaru dobrobytu.

Pośrednim rozwiązaniem finansowania między wymienionymi powyżej jest 
finansowanie abonamentowe. Wydaje się ono w mniejszym stopniu być obarczone 
problemami w odzwierciedlaniu dobrobytu przez wnoszone opłaty. Z jednej strony 
występowanie ceny wprowadza element wyceny po stronie konsumenta, z drugiej 
daje stronie podażowej dodatkowe narzędzia do wyceny konkretnych dóbr cyfro-
wych – konkretnie korelacji zmian w abonamentach ze zmianami w oferowanym 
zestawie dóbr cyfrowych. Oczywiście tak samo jak w przypadku sprzedaży kopii 
dóbr cyfrowych, sprzedaż abonamentowa wiąże się z monopolem opartym na wła-
sności intelektualnej i tym samym obniżaniem dobrobytu społecznego w wyniku 
przechwytywania nadwyżki konsumenta przez monopolistów.

Mimo że potencjalnie w mniejszym stopniu, niedoskonałości w pomiarze 
dobrobytu obu tych form i tu występują. A więc tak jak przy zakupie kopii fizycznej 
bądź cyfrowej, dostęp do dobra cyfrowego zapewniany przez abonament pozwala 
również na utworzenie jego kopii, a także jej rozpowszechnianie. W oczywisty 
sposób przyczynia się to do wzrostu dobrobytu – zarówno konsument może wró-
cić do dobra cyfrowego po zaprzestaniu opłacania abonamentu, jak i może udo-
stępnić to dobro innym konsumentom nieodpłatnie. Drugi sposób, w jaki wydatki 
na abonamenty mogą nie odzwierciedlać dobrobytu polega na podobnym zjawi-
sku do opisanej wcześniej wiecznotrwałości kopii. Otóż z jednej strony abonenci 
wykazują niezadowolenie z sytuacji, gdy wcześniej dostępna w ramach abona-
mentu treść miałaby zniknąć, z drugiej strony oferowanie starszych treści wiąże 
się z relatywnie niewielkim kosztem względem pozyskiwania nowych. Wobec tego 
wraz z upływem czasu i pojawianiem się nowych dóbr cyfrowych w abonamencie 
dobrobyt tworzony przez dostęp do treści nim zapewnianych staje się coraz więk-
szy, nawet mimo stałych opłat i stałego poziomu wydatków. Jednocześnie często 
brak jest możliwości wyceny starego, szczuplejszego zestawu treści w cenach bie-
żących i uwzględnienia poszerzenia oferty w PKB.

Ostatnim tradycyjnym źródłem finansowania i jednocześnie rejestrowania pro-
dukcji i konsumpcji dóbr cyfrowych w PKB jest metoda powszechna w przypadku 

15 W przypadku gdy koszt jednostkowy produkcji będzie praktycznie zerowy.
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darmowej części  Internetu, a także radia  i telewizji tradycyjnej, a mianowicie 
wpływy z reklam, które mają trafić do odbiorców treści. Ta metoda odzwiercie-
dlenia gospodarki cyfrowej w PKB nastręcza potencjalnie najwięcej problemów 
z odzwierciedlaniem dobrobytu osiąganego przez konsumentów. W istocie war-
tość reklamy może być uznana za niemal zupełnie oderwaną od ich preferencji 
i tym samym w ogóle nie mierzyć dobrobytu konsumenta16. Istotnie, jakkolwiek 
ceny reklam są zależne od miar takich jak liczba odwiedzin strony czy wyświetleń 
materiału, które mogą być w jakiś sposób pochodne względem dobrobytu konsu-
menta, to z racji praktycznie zerowego kosztu odwiedzin strony czy niepełnego 
wyświetlenia materiału dla konsumenta, wiele z tych zdarzeń może nie odzwier-
ciedlać żadnego istotnego przyrostu dobrobytu. Co więcej, reklamy w istocie mogą 
i to w znaczny sposób obniżać dobrobyt konsumenta, wręcz o wiele większym stop-
niu w przypadku dóbr cyfrowych konsumowanych przez Internet niż w przypadku 
radia i telewizji. Dzieje się tak choćby za sprawą wymuszonej interakcji z reklamą, 
która pełni wtedy funkcję kosztu transakcyjnego, którego ujemny wpływ na dobro-
byt nie jest w żaden bezpośredni sposób rekompensowany ceną rynkową reklamy.

W związku z tym dla pomiaru wartości tej  „darmowej” części gospodarki 
cyfrowej pojawiają się koncepcje szacowania dobrobytu konsumenta oderwane 
od finansowania dóbr cyfrowych. Pierwszą wartą rozważenia jest pomiar oszczęd-
ności17. W tym ujęciu należy rozważyć, jaki koszt musiałby ponieść konsument, 
by zaspokoić swoje potrzeby w sytuacji, gdyby nie istniał darmowy, internetowy 
dostęp do danego dobra cyfrowego. Wliczany jest tu zarówno koszt ewentualnych 
dóbr finalnych, jak i wszelkie koszty transakcyjne w tym zużyty na ową alterna-
tywną konsumpcję czas. W ten sposób wartość np. wyszukania jakiejś informacji 
w Wikipedii może być ujmowana jako zarówno koszt zakupu odpowiedniej fizycz-
nej encyklopedii w przeliczeniu na każde wyszukanie poszerzony o nadwyżkę 
czasu potrzebnego na wyszukanie hasła względem wyszukania w Internecie, jak 
i całkowity koszt transakcyjny udania się do publicznej biblioteki i wyszukania 
informacji tamże. W skali makro ta metoda sugeruje pomiar dobrobytu z dóbr 
cyfrowych poprzez zmierzenie wartości rynków, które dobra cyfrowe wyparły oraz 
oszczędności w kosztach transakcyjnych po stronie konsumentów. Warto jednak 
zauważyć, że dzięki niskiemu kosztowi korzystania z dóbr cyfrowych przez Inter-
net konsumowanych jest ich wiele o niskim jednostkowym wkładzie w dobrobyt 
konsumenta – ponieważ są mało kosztowne18. Tym samym miara taka mogłaby 

16 S. Greenstein, Measuring Consumer Surplus Online, „Economist”, 11.2.2013; H. Varian, Value of 
the Internet…, op.cit.

17 S. Greenstein, Measuring Consumer Surplus…, op.cit.
18 H. Varian, Value of the Internet…, op.cit.
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być z jednej strony zawyżona – jeśli oszczędność czasu i kosztów transakcyjnych 
liczyć względem konsumpcji dóbr cyfrowych, jak i zaniżona – jeśli liczyć ją wzglę-
dem konsumpcji ich wcześniejszych, droższych odpowiedników. Co więcej, odpo-
wiedź wymagałaby szacowania funkcji popytu na dobra cyfrowe19. Prócz tego miara 
ta ma jeszcze jeden mankament – nie nadaje się do zastosowania dla wszystkich 
kategorii dóbr cyfrowych, a wyłącznie tych, które posiadają bądź posiadały w miarę 
bliskie niecyfrowe substytuty.

Wychodząc z pomiaru oszczędności czasu w ramach analizy zaoszczędzonego 
kosztu transakcyjnego można wszakże wskazać inny sposób mierzenia dobrobytu 
z konsumpcji dóbr cyfrowych. Otóż nieusuwalnym kosztem transakcyjnym kon-
sumpcji dóbr cyfrowych jest zużycie strumienia czasu przez konsumenta, przy 
różnych wymaganych poziomach uwagi. Miarą zaoszczędzonego kosztu trans-
akcyjnego zużytego czasu w poprzednim ujęciu był dochód20, zatem tak samo 
można uwzględnić jako miarę dobrobytu zużyty na konsumpcję dóbr cyfrowych 
czas poprzez zastosowanie ekwiwalentu dochodu. Jeżeli przyjąć, że w trakcie kon-
sumpcji dóbr cyfrowych nie jest wykonywana żadna inna istotna konsumpcja czy 
produkcja21, to można uzyskać miarę dobrobytu z konsumpcji dóbr cyfrowych 
mnożąc czas spędzony na ich konsumpcji przez godzinowe stawki wynagrodze-
nia22. Zważywszy na ogrom czasu spędzany współcześnie na konsumpcji dóbr 
cyfrowych, może to być bardzo znaczny szacunek.

Co więcej, ta metoda pozwala także na wycenę dobrobytu uzyskiwanego z kon-
sumpcji dóbr cyfrowych także w segmentach zawierających płatności oraz finanso-
wanych publicznie. Jednakże warto do tej metody podejść z pewną rezerwą. Otóż 
gdyby konsumenci mieli do dyspozycji dochód na poziomie, jaki im oszacujemy 
i musieliby nabywać np. czas spędzany na konsumpcji dóbr cyfrowych, to nieko-
niecznie zadysponowaliby swoim dochodem tak, by uzyskać swoją rzeczywistą 
konsumpcję.  Jak zauważa Baumol23, dobra, których technologia produkcji  jest 
relatywnie wolniej udoskonalana, będą relatywnie droższe a także więcej warte dla 
konsumenta. Innymi słowy, mając do dyspozycji odpowiednio większy dochód, 
ale musząc przeznaczać jego część na opłacenie czasu spędzanego na konsump-
cję dóbr cyfrowych, prawdopodobnie chcieliby substytuować konsumpcję dóbr 
cyfrowych konsumpcją dóbr tradycyjnych.  Jest tak, gdyż dobra cyfrowe z racji 

19 Ibidem.
20 Konkretnie godzinowa płaca, por. ibidem.
21 Założenie ewidentnie fałszywe, warto zaznaczyć.
22 Istotne  jest  tu  założenie,  że czas  zużyty na  konsumpcję  i produkcję  jest dla  konsumenta  tyle 

samo wart.
23 W. J. Baumol, The cost disease: Why computers get cheaper but healthcare doesn’t, Yale University 

Press, 2012.
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swojej nierywalizacyjności osiągają bardzo niskie koszty krańcowe i tym samym 
na różne sposoby zbliżają się do darmowości24, jednocześnie zapewniając niezerowy 
dobrobyt. Z drugiej strony, nawet jeśli każda godzina z budżetu czasu konsumenta 
jest tak samo cenna, to substytucja czasu wolnego i pracy jest ograniczona, a tym 
samym ów dobrobyt nie może być bezkosztowo zamieniony na dobra analogowe25.

Warto także nadmienić o do pewnego stopnia nowym źródle finansowania 
dóbr cyfrowych, a konkretnie mecenacie prywatnym, zwłaszcza rozproszonym. 
Tzw. crowdfunding oraz serwisy patronackie pozwalają najbardziej zainteresowa-
nym konsumentom finansować powstawanie dóbr cyfrowych, ale z racji na ich 
nierywalizacyjność nie wykluczają darmowej dystrybucji przynajmniej części 
wytworzonych dóbr cyfrowych nieodpłatnie szerokiej publice. W takim przypadku 
z jednej strony można założyć, że owe dobrowolne wpłaty zawierają miarę dobro-
bytu wpłacających, jednocześnie mamy do czynienia z analogicznymi problemami 
w pomiarze dobrobytu co przy finansowaniu zakupowym czy abonamentowym.

Na koniec warto rozważyć i ten problem w ujęciu długookresowym, a mianowicie 
jak rozwój konsumpcji dóbr cyfrowych i problemów z pomiarem dobrobytu z ich 
konsumpcji będzie wpływał na adekwatność miar pochodzących od PKB w dłu-
gim okresie. Z jednej strony, w przeciwieństwie do omawianej wcześniej redukcji 
kosztów, poprzez metodę oszczędnościową bądź dochodową jesteśmy w stanie 
uzależnić wartość tej konsumpcji dla konsumenta od dochodu i w jakimś stopniu 
ją szacować. Dodatkowo w przypadku liczenia dochodowego ekwiwalentu czasu 
spędzonego na konsumpcji wartość tej konsumpcji dla konsumentów przyjmuje 
pewne ograniczenia. Mianowicie budżet czasu  jest bezwzględnie ograniczony 
z góry i w konsekwencji wartość miary dobrobytu z konsumpcji dóbr cyfrowych, 
zakładając stały czas pracy, będzie podążać za dochodem z pracy, na tyle ściśle, 
na ile stały w czasie będzie czas spędzany na konsumpcji dóbr cyfrowych. Nawet 
w przypadku zmienności czasu pracy  i czasu spędzanego na konsumpcji dóbr 
cyfrowych miara ta będzie do zastosowania. Warto zauważyć, że i w tym przypadku 
będzie ona zakotwiczona w tradycyjnym dochodzie, a także że powstanie sektora 
produkcji dóbr cyfrowych można uznać za jednorazową zmianę fazową, być może 
niedopełnioną, po dopełnieniu której wzrost dobrobytu i dochodu mierzonego 
tradycyjnymi miarami opartymi na PKB będą się odbywać w podobnym tempie.

24 Nie tylko przy finansowaniu reklamowym czy publicznym, ale i abonamentowym i tradycyjnej 
sprzedaży. Zwłaszcza w tym ostatnim możliwa jest sprzedaż za niewielki ułamek ceny dobra cyfrowego, 
które albo poniosło sprzedażową porażkę, albo jest na rynku bardzo długo. Taki proceder, o ile sprzedaż 
po normalnej cenie jest bardzo niska, zawsze zwiększa zyski bądź ogranicza straty sprzedawcy.

25 Co więcej, gdyby możliwa była w większym stopniu substytucja czasu wolnego pracą, to w przy-
padku chęci dokonania takiej substytucji spadłyby wynagrodzenia i tym samym obniżyła się wartość 
czasu konsumenta.
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3. Prosumpcja w gospodarce cyfrowej

Nie sposób omawiając gospodarkę cyfrową i jej wpływ na dobrobyt nie wspo-
mnieć także o nawet jeśli w płytki sposób, to wyraźnie prosumpcyjnym26 charak-
terze wielu aktywności podmiotów w świecie cyfrowym. Ma on miejsce zarówno 
w sferze cyfrowych dóbr konsumpcyjnych,  jak  i w przypadku aktywności sku-
pionych wokół rynków analogowych dóbr i usług. W tym pierwszym przypadku, 
zwłaszcza na platformach służących do prezentowania treści, mamy do czynie-
nia z nieodpłatnym tworzeniem treści, które dla innych użytkowników są cyfro-
wymi dobrami konsumpcyjnymi27, przy czym istotna jest tu motywacja twórców, 
dla których musi to być aktywność o wartości autotelicznej. Oczywiście może się 
przeplatać z komercyjną, np. rysownik przyjmujący zlecenia a jednocześnie upu-
bliczniający swoje „prywatne” prace czy czerpiący dochód z patronatu i reklam 
twórca materiałów wideo, który nawet w sytuacji braku dochodu nie zrezygnowałby 
całkowicie z twórczości i jej upubliczniania. Pomiar dobrobytu w przypadku takiej 
prosumpcji napotyka na te same szykany i prowadzi do podobnych wniosków co 
w przypadku konsumpcji dóbr cyfrowych ogółem, acz wymaga co najmniej dwóch 
uzupełnień. Po pierwsze, nieodpłatność tej produkcji skutkuje możliwością nie-
pojawienia się żadnej reprezentacji takiej twórczości w miarach produktu, przy 
jednoczesnym przyroście dobrobytu, co nam jednak tylko pogłębia omawiane 
wcześniej problemy z szacowaniem dobrobytu. Po drugie i istotniejsze, pojawia 
się problem uwzględnienia dobrobytu takiego niekomercyjnego twórcy. W tym 
przypadku niezależnie od motywacji28 jej zaspokojenie, a więc część dobrobytu 
twórcy, w możliwych do zastosowania i przedstawionych wcześniej miarach dobro-
bytu pozostanie nieuwzględnione. Aby miara wartości spędzonego na tworzeniu 
dzieła czasu mogła być uznana za adekwatną, satysfakcja z dzieła musiałaby byś 
silnie skorelowana z wysiłkiem i czasochłonnością jego wytworzenia. Jeśli zało-
żymy taką zależność, to możemy zastosować miarę wartości czasu, acz pamięta-
jąc, że obejmuje ona ten dobrobyt w jeszcze mniejszym stopniu.

W przypadku prosumpcji występującej przy cyfrowych kanałach dystrybucji 
dóbr analogowych przede wszystkim mamy do czynienia z opiniami i ocenami 
klientów. Z jednej strony ich wartość użytkowa dla innych konsumentów może być 
uznana za uwzględnianą w miarach sprzedaży na danym rynku, jednakże pojawia 

26 A więc jednocześnie produkcyjnym i konsumpcyjnym.
27 Bądź uzupełnieniami takich dóbr, jak napisy do filmów czy nieoficjalne modyfikacje gier.
28 Może być bardzo różnorodna, zarówno chęć ekspresji artystycznej czy publicystycznej, ale też 

np. chęć podzielenia się treścią użytkową, którą ktoś i tak by zrobił na użytek własny.
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się tu dodatkowo aspekt satysfakcji opiniotwórcy z wystawionej opinii, zarówno 
jeśli chodzi o opinie negatywne, jak i pozytywne. Podobnie jak w przypadku twór-
czości omówionej wyżej, w najlepszym razie można zastosować miarę zużytego 
na wytworzenie opinii czasu ze wszystkimi jej ograniczeniami, gdyż pomiar war-
tości subiektywnej satysfakcji bez wyceny umocowanej w koszcie jest niezwykle 
trudny do przeprowadzenia.

4. Efekty sieciowe

Na koniec należy rozważyć jeszcze jedno powszechne w gospodarce cyfrowej 
zjawisko, a mianowicie bardzo silne efekty sieciowe. Efekty sieciowe występują 
w sytuacji, gdy liczba użytkowników danej sieci ma dodatni wpływ na użytecz-
ność osiąganą przez tychże użytkowników29. Dotyczy on przede wszystkim plat-
form cyfrowych, a więc usług polegających na zapewnianiu podmiotom cyfrowej 
przestrzeni do różnych czynności. Na przykładzie sieci społecznościowych można 
zauważyć, że są one tym więcej warte dla użytkownika, im więcej osób, z którymi 
byłby on skłonny do  interakcji, znajduje się  już w sieci. Tym samym dobrobyt 
konsumentów tego rodzaju usług będzie zależał nie tylko od oprogramowania 
sieci, ale  i od bieżącego zbioru użytkowników. Naturalną będzie tu tendencja 
do oligopolizacji i monopolizacji rynku, jednakże w tym przypadku wiążąca się 
z lepszym zaspokojeniem potrzeb konsumentów. Dzięki własnościom dóbr cyfro-
wych, a zwłaszcza nierywalizacyjności, sieci o największych zbiorach uczestników 
są w stanie osiągać dodatkowo właściwość sieci kompletnej, a więc zawierającej 
asymptotycznie wszystkich innych użytkowników, których obecność w sieci jest 
dla konsumenta pożądana. Tym samym zarówno zbieranie, jak i wysyłanie komu-
nikatów jest dla konsumenta zarówno niezwykle proste, jak i zaspokajające jego 
potrzeby. Odbywa się przy bardzo niskim koszcie transakcyjnym, który natychmiast 
by wzrósł gdyby musiał on korzystać z większej liczby platform społecznościo-
wych naraz, jednocześnie dając mu pewność, że komunikat dotrze do zasadni-
czo wszystkich pożądanych adresatów. Innymi słowy, dobrobyt konsumenta jest 
negatywnie skorelowany z  liczbą sieci społecznościowych, w których musiałby 
uczestniczyć dla utrzymywania kontaktów z pożądaną grupą osób. Tym samym 
potencjalne zapotrzebowanie na tę właściwość czyni prawdopodobnym powsta-
nie monopolu naturalnego, ograniczanego jedynie substytucyjnymi platformami. 

29 I. Dąbrowski, Mechanizmy sprzężeń zwrotnych a równowaga i dynamika systemu ekonomicznego, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
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Co więcej, być może nawet uwzględniając negatywny wpływ na dobrobyt prak-
tyk monopolistycznych,  jest to monopol pozytywnie wpływający na dobrobyt 
konsumentów. Podobnie istotne efekty sieciowe będą mieć miejsce w przypadku 
konsumpcji dóbr cyfrowych, zwłaszcza w sytuacji prosumpcji, a więc platform pre-
zentowania treści użytkowników. W tym przypadku jednak o wiele silniejsze będą 
one po stronie użytkowników przede wszystkim dostarczających treści. Dostęp do 
potencjalnie wszystkich zainteresowanych ich twórczością jest pożądaną korzystną 
okolicznością, i to niezależnie od przeważającego modelu finansowania, a więc 
reklamowego czy patronackiego. Ze względu na fakt finansowania większości tego 
typu platform reklamami, szacowanie tego dobrobytu w mierze pokrewnej PKB 
nastręcza podobne trudności jak przy niespołecznościowych dobrach cyfrowych. 
Jednocześnie można zauważyć, że monopolizacja ułatwia uzyskiwanie dochodu 
z reklam, więc przynajmniej kierunek wzrostu uwzględniania funkcjonowania 
tych platform w PKB i wzrostu dobrobytu społecznego jest zachowany.

W przypadku platform cyfrowych kojarzących podaż z popytem30 również 
mamy do czynienia z silnymi efektami sieciowymi, przy czym ich pozytywny wpływ 
na rynek jest dwojaki. Jak najbardziej występuje obniżenie kosztów transakcyjnych 
opisane wcześniej, przy czym występuje ono zarówno dla strony popytowej, jak 
i podażowej. Ponadto poprawia się sprawność mechanizmu rynkowego poprzez 
zagregowanie możliwie dużej podaży i popytu w jednym „miejscu”. W tym przy-
padku z jednej strony z racji powiązania z konkretnymi dobrami można mówić 
o jakimś zawieraniu tego dobrobytu w rachunku PKB, z drugiej strony skoro mamy 
do czynienia z obniżką kosztów transakcyjnych, to może nastąpić spadek PKB przy 
wzroście dobrobytu. Podobnie jak w przypadku usprawnień cyfrowych omawia-
nych w pierwszej części rozdziału, wzrost sprawności przyjmuje asymptotyczne 
kresy. Prócz spadku kosztów transakcyjnych do zera jest to także rozrost wzglę-
dem liczby podmiotów rynku do rozmiarów czyniących dalsze przyrosty rozmiaru 
rynku nieistotnymi. Dodatkowym problemem jest niewątpliwy przyrost dobro-
bytu oparty na obrocie dobrami na rynku wtórnym dzięki sprawniejszym rynkom, 
który w ogóle nie jest uwzględniany w miarach produkcji. Jednakże tradycyjnie 
przyjmuje się ścisłą zależność między dobrobytem z obrotu uprzednio wytworzo-
nymi dobrami, a bieżącym PKB.

30 Przede wszystkim usług, jak Uber czy Airbnb.
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Podsumowanie

Podsumowując, w rozdziale wskazano, że funkcjonowanie i rozwój gospodarki 
cyfrowej co do zasady przyczynia się do wzrostu dobrobytu społecznego, zarówno 
poprzez efektywniejszy obrót analogowymi dobrami finalnymi, jak i dobrobyt pły-
nący z konsumpcji dóbr cyfrowych. Jednocześnie pokazano, że za wzrost dobro-
bytu mogą odpowiadać procesy objawiające się w tradycyjnych miarach aktywności 
ekonomicznej stagnacją a wręcz spadkiem produktu.

Co do samych miar dobrobytu, to w przypadku cyfrowej infrastruktury obrotu 
dobrami i usługami materialnymi wskazano, że osią oceny dobrobytu może być 
rejestrowana jako PKB aktywność ekonomiczna na tak funkcjonujących rynkach, 
acz powinna być uzupełniona o zależną od dochodu ocenę redukcji kosztów trans-
akcyjnych. Podobnie można wskazać pewną adekwatność miar wchodzących do 
rachunku PKB poprzez finansowanie do oceny dobrobytu z konsumpcji dóbr 
cyfrowych. Mimo pomijania części źródeł dobrobytu finansowanie sprzedażowe, 
abonamentowe czy patronackie pozwalają na wstępną ocenę dobrobytu konsu-
menta. Jedynie w przypadku domeny publicznej oraz finansowania reklamowego 
adekwatności takiej nie ma. Alternatywą jest szacowanie dobrobytu przez wartość 
zużytego czasu wolnego albo przez wartość dóbr i usług, które zostały wyparte 
przez gospodarkę cyfrową. Dodatkowym poziomem rozbieżności jest prosump-
cja i dobrobyt twórców treści a także dobrobyt ze znacznych efektów sieciowych. 
Na przykładzie tego drugiego wykazano, że w gospodarce cyfrowej to podążanie 
za dobrobytem konsumentów prowadzi do powstawania monopoli naturalnych. 
Tym samym wyzwaniem będzie  ich regulowanie tak, by nie utracić dobrobytu 
dla konsumentów.

Ostatnim wnioskiem jest obserwacja, że mimo oderwania od miar PKB w ujęciu 
statycznym perspektywa długookresowa, a więc wzrostu gospodarczego, łagodzi 
owo rozejście się miar produktu i dobrobytu. Istotne jest zwłaszcza to, że przyrosty 
sprawności rynku przyjmują kresy, zaś miary dobrobytu oparte na czasie wolnym 
i jego wartości również zależą od PKB. Tym samym nieuwzględniany w rachunku 
PKB a pochodzący z rozwoju gospodarki cyfrowej dobrobyt być może lepiej trak-
tować jako przejście fazowe do gospodarki o istotnie wyższym dobrobycie przy 
nie większym produkcie, w którym po dokończeniu przejścia dobrobyt i produkt 
będą nadal ze sobą skorelowane, acz na innym poziomie.
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Odpowiedzialne zarządzanie z perspektywy 
satysfakcji pracowników

Wprowadzenie

Od kilkunastu dekad obserwujemy ideologizację procesów zarządzania rozu-
mianą jako stosowanie pozaekonomicznych kryteriów oceny efektywności działań 
przedsiębiorstwa. W drugiej połowie XX wieku, w kontekście polskiej gospodarki, 
funkcjonowanie owych procesów było pochodną obowiązującego ustroju socja-
listycznego i związanego z nim upolitycznienia mechanizmów regulacji gospo-
darki. Ostatnie dekady kładą nacisk na zrównoważony rozwój, ochronę środowiska, 
rozwój społeczny, sprawiedliwy podział korzyści, etyczny aspekt funkcjonowania 
przedsiębiorstw itp.1 Niestety nie zawsze występują precyzyjne kryteria oceny spra-
wiedliwych, etycznych czy odpowiedzialnych działań. Mają one charakter subiek-
tywny, co sprzyja realizacji partykularnych (a także niejawnych) uzasadnianych 
ideologicznie interesów np. troską o dobro człowieka czy środowiska.

W tym kontekście obserwujemy rozwój koncepcji odpowiedzialnego zarzą-
dzania rozumianego jako strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa 
w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz 
relacje z różnymi grupami interesariuszy, zwłaszcza z pracownikami, co przyczy-
nia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków 
dla zrównoważonego rozwoju2. Nie wchodząc w dyskusje natury ideologicznej3 

1 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, http://
www.un-documents.net/our-common-future.pdf (20.09.2022).

2 A. Skowronek-Mielczarek (red.), Odpowiedzialne zarządzanie w małych i średnich przedsiębior-
stwach, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2017; A. Skowronek-Mielczarek i in., Raport z realizacji 
badania statutowego nr KZiF/S21/1.55, SGH, Warszawa 2021.

3 Por.: S. Winch, HR Business Partner – organizacja, kultura społeczeństwo, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2021; R. Scruton, Zielona filozofia, Zysk i S-ka, Poznań 2017.
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można zadać pytanie o to, czy tak rozumiane odpowiedzialne zarządzanie wpływa 
na satysfakcję zatrudnionych osób z wykonywanej przez nie pracy? Był to jeden 
z problemów badawczych sformułowanych dla potrzeb badań pt.: Barometr Odpo-
wiedzialnego Zarządzania4.

Celem rozdziału jest pokazanie statystycznej siły związku pomiędzy odpowie-
dzialnym zarządzaniem a satysfakcją pracowników.

Ilościowy charakter badań oraz uwarunkowania ich realizacji nie pozwoliły 
na analizę satysfakcji na różnych jej poziomach np.: relacji międzyludzkich, roz-
woju zawodowego pracowników, stopnia innowacyjności prowadzonych działań, 
prestiżu społecznego. Pojęcie satysfakcji odnosi się do ogólnie rozumianego zado-
wolenia z wykonywanej pracy w danym przedsiębiorstwie.

1. Odpowiedzialne zarządzanie

Koncepcja odpowiedzialnego zarządzania (czy szerzej Corporate Social 
Responsibility – CSR) bywa przeciwstawiana koncepcjom konserwatywnym. 
I tak A. Wolak-Tuzimek stwierdza, że „M. Friedman wielokrotnie podkreślał swój 
negatywny stosunek do działań na rzecz społeczeństwa i środowiska”5. Nie jest 
to odosobniony punkt widzenia kreującego wizję przedsiębiorstwa na dwóch krań-
cowo różnych biegunach. Pierwszym jest koncentracja wyłącznie na zysku (konser-
watyzm), a drugim przedsiębiorstwo realizujące także cele CSR (nowoczesność). 
W jednym z klasycznych dzieł M. Friedmana odnajdujemy twierdzenia mówiące 
o konieczności rozdzielenia głównej funkcji przedsiębiorstw (tj. generowanie zysku) 
od realizacji innych celów. Nie ma to nic wspólnego z negatywnym stosunkiem 
do działań na rzecz społeczeństwa i środowiska. Generalnie rzecz ujmując para-
dygmat myśli konserwatywnej lokuje zagrożenia dla wolności obywateli – a dalej 
przedsiębiorstw – w rozmytych funkcjach organizacji gospodarczych i nadmier-
nej ingerencji państwa w sferę ich codziennych działań6.

O trwaniu przedsiębiorstwa w czasie decyduje posiadanie zasobów na jego 
utrzymanie i rozwój. W perspektywie konserwatywnej kluczowym, i jedynym, 

4 Kierownikiem zespołu była A. Skowronek-Mielczarek. Skład zespołu: T. Gigol, S. Gregorczyk, 
M. Juchniewicz, G. Leśniak-Łebkowska, A. Lubowiecki-Vikuk, A. Masłoń-Oracz, M. Pietrzak, M. Pojda, 
C. Sołek-Borowska, P. Wachowiak, S. Winch, M. Wojtysiak-Kotlarski M. Zajkowska.

5 A. Wolak-Tuzimek, Społeczna odpowiedzialność społeczeństwa a konkurencyjność przedsiębiorstw, 
CeDeWu, Warszawa 2019, s. 30. Oddać trzeba Autorce, że na innych stronach swojej monografii, np. 60, 
rzetelniej streszcza założenia myśli konserwatywnej.

6 M. Friedman, Kapitalizm i wolność, Rzeczpospolita, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1993; 
R. Scruton, Zielona filozofia…, op.cit.
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kryterium są generowane zyski ekonomiczne. Konserwatyzm widzi  uzasadnienie 
dla istnienia organizacji gospodarczych wspieranych przez państwo, a ważnych dla 
funkcjonowania społeczeństwa. Nie wyklucza, a czasami wręcz zachęca, do 
 podejmowania działań na rzecz innych – działań wynikających z „potrzeby serca”. 
Zagrożenie dla przedsiębiorstw stanowią idee, które pozornie tylko prowadzą do 
wolności i utopijnej równości, a w rzeczywistości podważają konserwatywne filary 
organizacji gospodarczych tj. ograniczanie: wolności indywidualnej, prawa wła-
sności, kanonu wartości i norm.

Z punktu widzenia nauk o zarządzaniu i jakości jest wielce zasadnym dyskurs 
na poziomie teoretycznym, ponieważ może on wpływać nie tylko na rozwój teorii, 
ale także na praktykę zarządzania. Na odpowiedzialne zarządzanie można spoj-
rzeć z wielu perspektyw, a jedną z nich jest skala oddziaływań – globalna i lokalna. 
Pierwsza mówi o zagrożeniach dla całej planety, wskazując np. na dziurę ozonową 
(temat bardzo popularny kilka dekad temu), nadejście nowej ery lodowcowej (lata 
70. XX wieku) a współcześnie ocieplenie klimatu wynikające m.in. z emisji CO₂. 
W momencie, gdy czynniki generujące owe niebezpieczeństwa stają się elemen-
tem gry biznesowej oraz spekulacji (np. handel prawami do emisji CO₂) trudno 
jest nie oprzeć się wrażeniu, że wskazania na owe zagrożenia wynikają bardziej 
z interesów ekonomicznych niż troski o naszą planetę. Co więcej, społeczeństwo 
ponosi koszty owej gry interesów (np. wzrosty cen energii) nie czerpiąc z tego 
żadnych korzyści poza mglistym oraz mało wiarygodnym zapewnieniem, że ura-
towane zostaną kolejne pokolenia. Dla ilustracji. Największymi emitentami CO₂ 
(tzn. odpowiadają za ok. 70% emisji) w świecie są, od wielu lat, Chiny, Indie, Rosja, 
USA, Japonia7. Dla stanu planety nie ma znaczenia skąd pochodzą źródła emi-
sji, ale dla biznesu już tak. Można bowiem zmniejszać koszty produkcji lokując ją 
w krajach, gdzie nie obowiązuje handel emisjami lub inne przepisy ją ograniczające. 
Z punktu widzenia pracowników pojedynczego przedsiębiorstwa wpływ odpowie-
dzialnego zarządzania z perspektywy globalnej nie musi mieć wielkiego znaczenia.

Inaczej rzecz się ma w perspektywie lokalnej, gdzie idee CSR są znane od blisko 
dwóch wieków. Mówiło się o nich w kategoriach działań charytatywnych, dobro-
czynnych itp. Dla K. Wedla, założyciela – w 1851 roku fabryki czekolady w War-
szawie, dbałość o pracowników była czymś oczywistym. Organizował im wyjazdy 

7 M. Popkiewicz, S. P. Malinowski, Najwięksi emitenci CO2 – przegląd, Nauka o Klimacie, ttps://
naukaoklimacie.pl/aktualnosci/najwieksi-emitenci-co2-przeglad-431/ (luty 2022). Udział emisji Pol-
ski, na skutek spalania węgla, szacuje się poniżej 1%. Warto dodać, że 95% CO2 zawartego w atmosfe-
rze pochodzi z emisji naturalnych (wybuchy wulkanów, oceany). Wkład w emisję człowieka wynosi 5%. 
Wolański P., Co ma wpływ na zmiany klimatyczne? Na pewno nie człowiek, 12.03.2021, https://dorzeczy.
pl/kraj/175652/co-ma-wplyw-na-zmiany-klimatyczne-na-pewno-nie-czlowiek.html?utm_source=do-
rzeczy.pl&utm_medium=recommendation&utm_campaign=autoload-return (6.02.2022).
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sobotnio niedzielne, wprowadzał opiekę zdrowotną, zapewniał mieszkania i wiele 
innych rzeczy. Nie był on wyjątkiem. Wielu przedsiębiorców prowadziło działania 
związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu rozumianą w dzisiejszych kate-
goriach CSR8. W drugiej połowie XX wieku, w czasach tzw. „komuny”, państwowe 
przedsiębiorstwa – głównie z powodów politycznych – realizowały rozbudowane 
wsparcie socjalne dla pracowników (osiedla zakładowe, kasy pożyczkowo zapo-
mogowe, wczasy pracownicze itd.). W badaniach OBOP z 2004 roku 40% respon-
dentów wskazało na „wybór życia w socjalizmie takim, jaki był” mając zapewne 
na uwadze nie tylko kwestie socjalne, ale głównie bezpieczeństwo zatrudnienia9.

Blisko już dwuwiekowa tradycja polskich przedsiębiorstw wskazuje, że odpo-
wiedzialne zarządzanie, którego podmiotem są pracownicy jest głęboko zakorze-
nione w świadomości zatrudnionych.

2. Problem badawczy i hipoteza, metodyka badania

Jednym z problemów badawczych Barometru Odpowiedzialnego Zarządzania 
było pytanie o to, czy odpowiedzialne zarządzanie wpływa na satysfakcję zatrud-
nionych osób z wykonywanej pracy? Hipoteza badawcza głosiła, że odpowie-
dzialne zarządzanie skierowane na zewnątrz przedsiębiorstwa ma niewielki wpływ 
na satysfakcję zatrudnionych osób z wykonywanej pracy. Jeżeli już, to wynika ona 
z działań skierowanych bezpośrednio do pracowników (np. sfera socjalna).

Badania przeprowadzono opierając się na kwestionariuszu ankiety, który został 
stworzony na bazie normy ISO 26000. Badanie zostało przeprowadzone na pró-
bie 1007 podmiotów w sierpniu 2021 roku przy wykorzystaniu techniki CAWI. 
Badania zostały zrealizowane przez firmę ABR Sesta na zlecenie SGH w Warsza-
wie. Grupa badawcza objęła 1000 celowo dobranych przedsiębiorstw na próbie 
reprezentatywnej dla struktury podmiotowej polskiej gospodarki małych, śred-
nich i dużych podmiotów gospodarczych (na podstawie danych GUS). W badaniu 
największą grupę respondentów stanowiły firmy handlowe 47%, funkcjonujące 
ponad 5 lat na rynku 89%, zdominowane głównie przez kapitał polski – 71% oraz 
o zasięgu krajowym – 43%, najliczniej reprezentowane były średnie i duże firmy 
– 31%. W grupie respondentów najliczniej reprezentowani byli specjaliści mający 
wpływ na podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie – 51%, głównie kobiety 59% 
w wieku od 18 do 34 lat – 39%.

8 Przykładów można mnożyć, np. działalność rodziny Majlertów w Warszawie i wielu innych. Por.: 
K. Osiejuk, 39 wypraw na dziewiąty krąg, Klinika Języka, Warszawa 2015.

9 Demokracja w wydaniu socjalnym – sondaż OBOP, „Rzeczpospolita”, 14.05.2004, nr 112, s. A4.
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3.  Satysfakcja pracowników na tle innych obszarów 
działalności przedsiębiorstwa

Jedno pytań kwestionariusza ankiety dotyczyło wpływu realizacji zasad odpo-
wiedzialnego zarządzania na wybrane obszary działalności przedsiębiorstwa. Roz-
kłady procentowe odpowiedzi zilustrowano na wykresie 1.

Wykres 1.  Wpływ odpowiedzialnego zarządzania na wybrane obszary (w %)
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Źródło: opracowanie własne. W wierszach rozkłady % nie sumują się do 100%, ponieważ nie uwzględniono (dla 
przejrzystości wykresu) rozkładów % odpowiedzi na pytania „trudno powiedzieć”).

Najmniej wskazań procentowych (bardzo mały, mały wpływ oraz brak wpływu) 
odnosi się zmiennej „redukcja negatywnych skutków pandemii (32%) oraz zain-
teresowania inwestorów (25%). Najwięcej wskazań (bardzo duży i duży wpływ) 
odnotowano w obszarach: zadowolenia klientów (66%) oraz wizerunku przed-
siębiorstwa (63%).

Zmienna „satysfakcja pracowników” znajduje się na 9. miejscu rozkładów pro-
centowych wskazań „bardzo dużego i dużego wpływu”.
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4.  Satysfakcja pracowników z perspektywy 
analizy statystycznej

Wśród przedstawionych wcześniej 13 obszarów można wyróżnić następu-
jące grupy działań: skierowanych na zewnątrz (zadowolenie klientów, zadowole-
nie partnerów biznesowych, wizerunek przedsiębiorstwa, pozyskiwanie nowych 
klientów, lojalność klientów, zainteresowanie inwestorów) – tj. w stronę interesa-
riuszy biznesowych; skierowanych do wewnątrz (satysfakcja pracowników, pełne 
wykorzystanie potencjału pracowników, potencjał innowacyjny, redukcję kosztów, 
wzrost przychodów) – tj. w stronę bieżących działań wewnątrz przedsiębiorstwa; 
skierowanych do ogółu społeczeństwa (redukcja negatywnych skutków pandemii) 
– tj. misji społecznej przedsiębiorstwa.

Związana z sformułowanym problemem badawczym hipoteza nie przesądzała, 
na który z wyróżnionych grup ma największy wpływ odpowiedzialne zarządzanie. 
Przyjęto, że analiza czynnikowa10 wskaże kilka głównych składowych i nie będzie 
wśród nich „satysfakcji pracowników”. Wiele badań wskazuje, że satysfakcja z pracy 
ma swoje źródła w skali wynagrodzenia, relacji między ludzkich, możliwości roz-
woju zawodowego itp.11 Odpowiedzialne zarządzanie, jak stwierdzono we wstę-
pie rozdziału, pełni funkcje ideologiczne i nie musi, w świadomości pracowników, 
przekładać się na ich funkcjonowanie w przedsiębiorstwie.

Pierwszym krokiem analizy była ocena istotności macierzy korelacji pomię-
dzy 13 zmiennymi (obszarami wpływu). Przyjmuje się, że pomiędzy zmiennymi 
powinna występować silna zależność, tzn. współczynnik korelacji powinien być 
większy od 0,412. Wielkość współczynnika mieściła się w przedziale od 0,447 do 
0,703. Wyznacznik macierzy korelacji wyniósł 0,000113.

W drugim kroku analizy należy sprawdzić poziom zróżnicowania zmiennych 
– wartość odchylenia standardowego. Ważne jest, by statystyka ta była jak naj-
mniej zróżnicowana w ramach każdej zmiennej, a odchylenie standardowe nie 
przyjmowało wartości równej zero. Należy też sprawdzić, czy zmienne są ze sobą 
w odpowiednim stopniu skorelowane. Do realizacji tego celu wykorzystuje się 
trzy metody: wcześniej zaprezentowany wyznacznik macierzy korelacji, miarę 

10 Por.: D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów, INP UW, Warszawa 
2013, s. 339–361.

11 Por.: coroczne raporty badawcze firmy Randstad www.randstad.pl
12 M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2002, s. 200.
13 Przyjęto, że wartość graniczna wyznacznika wynosi 0,3. Powyżej owej granicy nie powinno stoso-

wać się analizy. Wartość 0,0001 spełnia warunek.
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adekwatności doboru próby (współczynnika Kaisera – Mayera – Olkina14 – KMO) 
oraz test sferyczności Bartletta15. Współczynnik KMO jest bardzo duży i wynosi 
0,96316. W teście sferyczności Bartletta empiryczna wartość chi-kwadrat wynosi 
8446,478 przy poziomie istotności 0,000 i 78. stopniach swobody. Teoretyczna 
wartość tej statystyki odczytana z tablic rozkładu wynosi 122,348. Jest ona ok. 70. 
krotnie razy mniejsza od tej, która występuje w teście Bartletta, co pozwala na 
uznanie wszystkich współczynników korelacji za istotne statystycznie17.

Następnym krokiem jest ustalenie liczby czynników branych pod uwagę w dal-
szej analizie. Do realizacji tego celu wykorzystano kryterium Kaisera. W tym przy-
padku jest wykorzystywana statystyka o nazwie „wartość własna”, określająca część 
wariancji wyjaśnianej przez każdą z grup zmiennych. Istotne są tylko te, w których 
przypadku wartość własna jest większa od jednego18. W literaturze przedmiotu 
twierdzi się ponadto, że wyróżnione grupy zmiennych powinny wyjaśniać ok. 70% 
wariancji19. Dalej wykorzystuje się macierz rotowanych składowych (tabela 1).

Tabela 1.  Macierz rotowanych składowych

Zmienna
Składowe

1 2 3 4

Zadowolenie klientów .793 .253 .262 .133

Zadowolenie partnerów biznesowych .495 .672 .237 .094

Wizerunek przedsiębiorstwa .702 .192 .302 .274

Pozycja konkurencyjna .556 .326 .336 .277

Satysfakcja pracowników .632 .150 .022 .636

Pełne wykorzystanie potencjału pracowników .597 .344 .139 .418

Pozyskiwanie nowych klientów .659 .418 .276 .142

Lojalność klientów .708 .332 .222 .137

Zainteresowanie inwestorów .246 .826 .165 .278

Potencjał innowacyjny .360 .569 .340 .333

14 Do oceny istotności macierzy korelacji wykorzystuje się test sferyczności Bartletta, dla której spraw-
dzianem jest test chi-kwadrat. Wartość statystyki jest zależna od liczebności próby. Przy dużej liczbie 
obserwacji nawet słabe korelacje spełniają warunki tego testu. Z tego powodu warto ocenić ich adekwat-
ność do założeń analizy czynnikowej. W tej sytuacji wykorzystuje się wspomniany w tym miejscu test. 
Por. M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach…, op.cit., s. 195–196.

15 D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych…, op.cit., s. 341.
16 Statystyka KMO przyjmuje wartości od 0 do 1. Stąd też wartość 0,963 należy uznać za bardzo 

wysoką.
17 M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach…, op.cit., s. 196.
18 D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych…, op.cit., s. 342.
19 W literaturze przedmiotu spotyka się różne ograniczania wyjaśnianej wariancji. M. Rószkiewicz, 

Metody ilościowe w badaniach…, op.cit., s. 198.
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cd. tabeli 1

Zmienna
Składowe

1 2 3 4

Redukcja kosztów .280 .222 .816 .240

Wzrost przychodów .555 .280 .584 .129

Redukcja negatywnych skutków pandemii .128 .304 .373 .751

Źródło: opracowanie własne

Wśród wyróżnionych czynników tylko jedna zmienna (satysfakcja pracow-
ników) charakteryzuje się zależnością przekraczającą 0,5 w ramach co najmniej 
dwóch wyodrębnionych składowych (czynników). Oznacza to, że nie jest ona 
jednoznacznie związana z danym czynnikiem20. W ramach każdej ze składowych 
bierze się pod uwagę tylko te zmienne, których wartość zależności przekracza 0,7. 
Pierwsza składowa (zadowolenie klientów, wizerunek przedsiębiorstwa, lojalność 
klientów) wyjaśnia – po dalszych wyliczeniach programu SPSS – 30% wariancji 
odpowiedzialnego zarządzania; druga składowa (zainteresowanie inwestorów) 
– 18%, trzecia (redukcja kosztów) – 14%; czwarta (redukcja negatywnych skut-
ków pandemii) – 13% (rysunek 1).

Rysunek 1. Wpływ odpowiedzialnego zarządzania
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Źródło: opracowanie własne.

20 Por. D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych…, op.cit., s. 357–358. W wielu anali-
zach odrzuca się już zmienne charakteryzujące się zależnościami powyżej 0,30. W tym przypadku granicę 
wyznaczono powyżej 0,50, ponieważ wszystkie zmienne są związane z zarządzaniem firmą i z natury 
rzeczy istnieje pomiędzy nimi pewna zależność. Por. A. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2000.
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Analiza głównych składowych daje przybliżoną odpowiedź na pytanie: na które 
z wyróżnionych zmiennych w największym stopniu wpływa odpowiedzialne zarzą-
dzanie. W bisko 50% jest ono nakierowane w stronę zewnętrznych działań przed-
siębiorstwa. W składzie żadnej z 4. składowych nie było „satysfakcji pracowników”. 
Nie oznacza to, że pracownicy są obojętni wobec odpowiedzianego zarządzania, 
ale ma ono znikomy wpływ na ich satysfakcję z pracy w danej firmie.

Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania zawierał następujące bloki pytań: 
zarządzanie w organizacji, pracownicy, dostawcy/partnerzy, środowisko, społecz-
ność lokalna. Było też kilka pytań metryczkowych, np.: płeć, zajmowane miejsce 
w strukturze organizacyjnej, wielkość firmy oraz jej lokalizacja. W sumie ankieta 
zawierała 90. zmiennych. Dla celów rozdziału dokonano pomiaru statystycznej siły 
związku pomiędzy każdą ze zmiennych badania ze zmienną „satysfakcja z pracy” 
(zmienna zależna). Wartość współczynnika Eta (mierzącego siłę związku) wahała 
się w przedziale 0,240–0,340 (przy poziomie istotności < 0,01). W literaturze 
przedmiotu wielkość owej siły określa się jako małą.

Z punktu widzenia sformułowanej hipotezy ważny był pomiar siły związku 
zmiennej „satysfakcja z pracy” ze zmiennymi w bloku pracownicy. Występowały 
w nim takie zmienne jak: dyskryminacja w miejscu pracy, procedury związane 
z równym traktowaniem pracowników, instytucjonalne przeciwdziałanie mob-
bingowi, kompetencje jako wyznacznik awansu, warunki pracy dla niepełno-
sprawnych, szkolenia, opieka socjalna, sprawiedliwy system wynagrodzeń. W tym 
przypadku wartość współczynnika Eta także nie przekroczyła 0,340. Hipoteza nie 
została pozytywnie zweryfikowana.

Dotychczasowa analiza wskazuje, że odpowiedzialne zarządzanie bardziej 
wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa, zadowolenie i lojalność klientów niż 
na satysfakcję pracowników. Warto też spojrzeć na tę problematykę z drugiej 
strony – klientów.

Instytut Zarządzania SGH w Warszawie, poza Barometrem Odpowiedzialnego 
Zarządzania podjął się także opracowania Barometru Społecznej Odpowiedzial-
ności Konsumenta21. Jedne z pytań ankiety dotyczyły postrzegania, przez konsu-
mentów, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w kategoriach „chwilowej 
mody” oraz „działalności na pokaz”. Blisko 32% respondentów uważało, że nie jest 
to moda (34% udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć” i blisko 35% uważa, że 
jest to chwilowa moda). W kontekście drugiego pytania („działania na pokaz”) 
blisko 23% nie zgodziło się z tym punktem widzenia (34% wybrało odpowiedź 

21 Badania zrealizowano na statystycznie reprezentatywnej próbie ponad 1000 konsumentów. Były 
one realizowane przez zespół kierowany przez A. Dąbrowską.
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„trudno powiedzieć”, a nieco ponad 43% zgodziło się z tym stwierdzeniem). Obie 
grupy respondentów, przedsiębiorstwa i konsumentów, łączy postrzeganie zasad 
odpowiedzialnego zarządzania, czy szerzej – społecznej odpowiedzialności biz-
nesu w kategoriach wizerunkowych. Dla ponad 20% konsumentów nie są to dzia-
łania na pokaz i nie należy wykluczyć, że stanowią one ważne dla nich kryterium 
podejmowania decyzji zakupowych. Postawa wobec społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu może stać się – a nie wykluczone, że już jest – kryterium segmentacji 
rynku. Opanowanie owego segmentu może stanowić źródło zysku dla przedsię-
biorstw i być jednym z czynników budowania przewagi konkurencyjnej.

Rokrocznie firma Randstad Employer Brand realizuje badania dotyczące naj-
bardziej atrakcyjnych pracodawców. Badanie w 2020 roku zostało przeprowadzone 
na próbie 6256 respondentów w wieku od 18 do 65 lat (z przewagą grupy wieko-
wej 25–44), wśród nich znaleźli się także bezrobotni i studenci oraz zastosowano 
dobór reprezentatywny ze względu na płeć22.

Przed wybuchem pandemii najbardziej pożądanymi aspektami zatrudnienia 
wśród respondentów były: atrakcyjne wynagrodzenie i benefity 74%, stabilność 
zatrudnienia 55%, miła atmosfera w pracy 51%, możliwość rozwoju zawodowego 
49%, równowaga między pracą a życiem prywatnym 40%, dobra sytuacja finan-
sowa firmy 32%, dobra reputacja 25%, ciekawa treść pracy 19%, najnowsze tech-
nologie 14%, produkty wysokiej jakości 14%, otwartość na różnorodność 14%, 
troszczy się o społeczeństwo/środowiska 14%, silne kierownictwo 10%23.

W raporcie z 2021 roku (w Polsce próba badawcza liczyła 4931 responden-
tów) wzrosło znaczenie atrakcyjnego wynagrodzenia i benefitów (80%), stabil-
ność zatrudnienia (70%). Kolejność kategorii odpowiadała tej z 2020 roku. Można 
zatem powiedzieć, że kolejność pożądanych aspektów zatrudnienia nie uległa 
zmianie24. Na tym tle kategoria „firma troszczy się o społeczeństwo/środowisko” 
jest wymieniana na przedostatnim miejscu.

Podsumowanie

Analiza statystyczna pozytywnie zweryfikowała sformułowaną hipotezę w czę-
ści odnoszącej się do niewielkiej satysfakcji pracowników z konsekwencji odpowie-
dzialnego zarządzania skierowanego do otoczenia przedsiębiorstwa. Zaskakującym 

22 Randstad employer brand research 2020, raport krajowy, http://info.randstad.pl/pobieranie-
-rebr-2020? submissionGuid=429d56b7-3803-4f44-ab6a-f9cc2e45eb57 (3.03.2021).

23 Ibidem, s. 13.
24 http://info.randstad.pl/randstad-employer-brand-2021 (30.01.2022).
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jest słaby związek statystyczny pomiędzy satysfakcją pracowników a działaniami 
podejmowanymi przez przedsiębiorstw na ich rzecz. Powodów tego stanu rzeczy 
można poszukiwać w:
1) sytuacji niepewności zatrudnienia związanej z pandemią. Bisko 2/3 respon-

dentów lokowało możliwości redukcji negatywnych konsekwencji poza przed-
siębiorstwem – w sferze działań państwa. Odpowiedzialne zarządzanie ich 
firmy, w tej sytuacji, nie miało zatem wielkiego znaczenia dla poczucia bez-
pieczeństwa socjalnego dla pracowników;

2) wiele badań wskazuje, że w sytuacji kryzysu (a dla większość branż pande-
mię należy do niej zaliczyć) jednym z pierwszych działań zarządzających jest 
redukcja zatrudnienia25. W tym kontekście hasła odpowiedzialnego zarządza-
nia głoszące, że „pracownicy są najważniejsi” tracą swój sens;

3) satysfakcję z wykonywanej pracy można analizować na wielu poziomach sygna-
lizowanych we wstępie rozdziału. Ich uwzględnienie w kolejnych badaniach 
może przyczynić się do wyróżnienia czynników w silniejszym stopniu wpły-
wających na satysfakcję.
Idea odpowiedzialnego zarządzania jest wpisana w działania przedsiębiorstw. 

Znacząca część respondentów zarówno będących w roli pracowników, jak i kon-
sumentów postrzega ją w kategoriach marketingowych. Jeżeli pozytywnie wpły-
wają one na ekonomiczny aspekt funkcjonowania organizacji gospodarczych, 
to można mówić o realizacji ich podstawowego celu. Odpowiedzialne zarządza-
nie rozumiane w kategoriach CSR pociąga za sobą określone koszty bardzo często 
uzasadniane od strony ideologicznej, która bywa bardziej oparta na emocjach niż 
na faktach. Co więcej, może być ona świadomym instrumentem oddziaływania 
na obniżanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw w kontekście cen oferowa-
nych produktów oraz usług. W tej perspektywie wymyka się ona analizie na pozio-
mie zarządzania przedsiębiorstwem a wchodzi w obszar mechanizmów regulacji 
gospodarki jako takiej.

25 M. Romanowska, W. Mierzejewska (red.), Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2016.
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Rachunkowość banku centralnego –  
teoria i praktyka

Wprowadzenie

Dobrym przykładem łączenia teoretycznych i praktycznych aspektów w naukach 
ekonomicznych jest rachunkowość. O przenikaniu teorii z praktyką świadczą trzy 
argumenty. Po pierwsze, znajomość istoty oraz dorobku teoretycznego i praktycz-
nego rachunkowości pozwala stwierdzić, że jest ona dyscypliną naukową1. Pomimo 
braku w Polsce formalnego wyodrębnienia jej jako dyscypliny naukowej, zaliczana 
jest do dziedziny „nauk społecznych”, a konkretnie do wyróżnionej – w ramach tej 
dziedziny – dyscypliny naukowej „ekonomia i finanse”2. Jest więc umiejscowiona 
w obszarze tzw. nauk ekonomicznych (dawniej w dziedzinie nauk ekonomicznych). 
Po drugie, zbudowana jest na teorii opartej na metodach i zasadach kształtowanych 
przez wiele wieków. Została stworzona i funkcjonuje według określonego modelu 
i wzorów. Rachunkowość jest zatem systemem egzemplarycznym. Po trzecie, ze 
względu na swój status, musi rozwijać się wraz ze zmianą otoczenia, czyli podążać 
za ewoluującą praktyką, aby odpowiadać na pojawiające się potrzeby informacyjne 
interesariuszy (bieżące dostarczanie przydatnej informacji).

1 W literaturze można znaleźć pogląd, że rachunkowość jest dyscypliną naukową, ponieważ jest 
społecznie zorganizowaną działalnością. Bada relacje oraz zdarzenia o charakterze społecznym, jak też 
tworzy informację, wykorzystywane przez odbiorców w działaniach mających skutki społeczne. Ponadto 
ma wyodrębniony przedmiot i cel badań. Posiada także bogaty dorobek naukowy. Szerzej na ten temat: 
M. Bąk, Wybrane problemy rachunkowości – jej status naukowy i obszary badawcze, „Zeszyty Teoretyczne 
rachunkowości” 2013, t. 71 (127), SKwP, Warszawa, s. 58.

2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (DzU 2018, poz. 1818).
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Celem rozdziału jest przybliżenie rachunkowości banku centralnego, w tym 
jego zasad rachunkowości. Podjęta zostanie próba ukazania na przykładzie rachun-
kowości Narodowego Banku Polskiego, jak teoria rachunkowości znalazła zasto-
sowanie w praktyce rachunkowości.

1. Istota rachunkowości

Początki rachunkowości sięgają zamierzchłych czasów. Jej historia pokazuje, 
że od początku swojego istnienia była ona zorientowana na zaspokajanie bieżą-
cych potrzeb informacyjnych określonych odbiorców. O ile wcześniej informa-
cje dostarczane przez rachunkowość były potrzebne do kontrolowania majątku, 
to obecnie są niezbędne również do oceny słuszności podejmowanych decyzji, czy 
też oceny efektów działalności podmiotu.

W literaturze przedmiotu rachunkowość nie jest jednoznacznie nazywana. 
Powszechne użycie tego wyrazu nie oznacza bowiem, że istnieje jedno precyzyjne 
i ogólnie przyjęte określenie. Formułowane definicje podkreślają różne jej aspekty, 
a jej zakres zamknięty w tych definicjach wskazuje, że podejście do rachunko-
wości ewoluowało wraz z rozwojem gospodarczym. Występowanie w literaturze 
przedmiotu różnych określeń istoty rachunkowości należy uznać za wyraz ewo-
lucji i rozszerzania zakresu badań w ramach nauki o rachunkowości3. Chociaż 
pierwotnie rachunkowość była utożsamiana tylko z ewidencją majątku (księgo-
wością), to już w drugiej połowie XX w. zaczęto postrzegać ją szerzej, jako istotny 
element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, niezbędny do podejmowania 
decyzji, służących realizacji celu. W poradniku księgowości dla kupców i szkół 
kupieckich z 1937 r., omawiając pojęcie i ogólne zasady prawidłowej księgowości 
wskazywano, że: „Zwierciadłem każdego przedsiębiorstwa, w którym odbija się 
stan majątku i wyniki gospodarowania, są zapiski w specjalnych księgach prowa-
dzonych systematycznie, tj. według pewnego planu. Zbiór tych ksiąg nazywamy 
rachunkowością”4. Jednak niezależnie od tego, czy określa się ją mianem mię-
dzynarodowego języka biznesu, systemem informacyjno-kontrolnym, czy też 
systemem pomiaru5, to stanowi ona z jednej strony, najważniejsze i najbar-

3 A. Szychta, Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków roz-
woju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, War-
szawa 1996, s. 22.

4 W. Bartyński, Księgowość detalisty według metody tabelarycznej (amerykańskiej) i uproszczonej. 
Poradnik dla kupców i szkół kupieckich, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, Lwów 
1937, s. 5.

5 Szerzej na temat podstawowych poglądów na temat rachunkowości w: A. Szychta, Teoria rachun-
kowości Richarda Mattessicha…, op.cit., s. 20–22.
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dziej wszechstronne źródło informacji ekonomicznej, z drugiej zaś – proces „tech-
nologiczny” tworzenia materiału informacyjnego jest zbliżony do procesu tworzenia 
materiału informacyjnego w ujęciu cybernetycznym6. Analiza różnych definicji 
rachunkowości prowadzi do wniosku, że „rachunkowość jest systemem informa-
cyjnym danej jednostki gospodarczej, który zasilany na wejściu w określone dane 
(dotyczące przeszłości, jak i oczekiwane) pozwala otrzymać na wyjściu zbiory infor-
macji o ustalonej strukturze, np. sprawozdanie finansowe lub pojedyncze infor-
macje na potrzeby doraźne użytkowników”7. Rachunkowość jest podsystemem 
systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, co wynika z samej definicji rachunko-
wości oraz struktury funkcjonalnej systemu informacyjnego8. Stanowi integralny 
element systemu informacyjnego, który gromadzi, klasyfikuje, przetwarza, anali-
zuje i dostarcza – zarówno odbiorcom zewnętrznym (inwestorzy, kredytodawcy), 
jak i wewnętrznym (menadżerowie) – istotne informacje wspomagające ich pro-
cesy decyzyjne9. Inne wybrane definicje rachunkowości przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wybrane definicje rachunkowości

Definicja – rachunkowość Rok Autor

Jest sztuką rejestrowania, sensownego klasyfikowania 
i przedstawiania w zwięzłej formie, w kategoriach 
pieniężnych, transakcji i zdarzeń o charakterze 
przynajmniej częściowo finansowym oraz interpretacji 
uzyskanych w ten sposób wyników.

1941 American Institute of Accounting, 
Review and Reasume, „Accounting 
Terminology Bulletin” 1953, no. 1, AIA, 
New York, par. 9, za E. A. Hendriksen, 
M. F. van Breda, Teoria rachunkowości, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2002, s. 35.

Jest szczególnym rodzajem ewidencji 
odzwierciedlającej działalność gospodarczą i sytuację 
majątkową jednostki gospodarczej. Najogólniej 
sformułowanym celem rachunkowości jest stwarzanie 
podstaw liczbowych dla podejmowania decyzji 
na różnych szczeblach zarządzania.

1973 S. Skrzywan, Teoretyczne podstawy 
rachunkowości, wyd. IV, PWE, Warszawa 
1973, s. 13.

Uniwersalny, elastyczny, podmiotowy system 
informacyjno-kontrolny, zdeterminowany metodą 
bilansową, która jest nierozerwalnie z nim związana 
metodą poznawczą, umożliwiającą tworzenie 
liczbowego obrazu powstawania, podziału i przepływu 
wartości oraz wynikających stąd rozrachunków 
między podmiotami gospodarczymi.

1980 E. Burzym, Rachunkowość 
przedsiębiorstw i instytucji, PWE, 
Warszawa 1980, s. 13.

6 Z. Messner, Informacja ekonomiczna w przedsiębiorstwie i jej wykorzystanie w zarządzaniu, 
w: Rachunkowość polska, PWE, Warszawa 1967, s. 151.

7 J. Wielgórska-Leszczyńska, Rachunkowość w zarządzaniu bankiem, czyli system informacyjny 
rachunkowości w procesach decyzyjnych banków komercyjnych, Kwantum, Warszawa 2000, s. 13.

8 G. Idzikowska, Wiarygodność danych a bezpieczeństwo zasobów w środowisku informatycznym 
rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 27.

9 J. Turyna, System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnic-
two Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 9.
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Definicja – rachunkowość Rok Autor

System informacyjny służący użytkownikom do 
podejmowania decyzji gospodarczych, zwłaszcza 
finansowych oraz rozliczania kierownictwa 
z odpowiedzialnego i efektywnego zarządzania 
powierzonym majątkiem; proces identyfikacji, 
pomiaru i przekazywania informacji, które 
są potencjalnie użyteczne do podejmowania decyzji 
gospodarczych.

1992 A. Jarugowa, Rachunkowość finansowa, 
praca zbiorowa, RAFIB, Łódź 1992, s. 8.

Stanowi oparty na dokumentach, zamknięty 
i bilansujący się system ewidencji gospodarczej; 
zajmuje się liczbowym ujęciem i interpretacją 
– dla celów poznawczych i decyzyjnych – zjawisk 
i procesów zachodzących w jednostkach 
gospodarczych.

1994 J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, 
Rachunkowość od podstaw, 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 
Warszawa 1994, s. 61.

Uniwersalny system informacyjno-kontrolny 
o wielowiekowej historii, powszechnie uznawanym 
dorobku teoretycznym i niekwestionowanych 
walorach praktycznych.

2014 B. Micherda, K. Świetla, Współczesna 
rachunkowość w świetle badań 
empirycznych, Difin, Warszawa 2014, 
s. 7.

Jest systemem informacyjnym, jest także systemem 
pomiaru wartości; dostarcza informacji o przebiegu 
prowadzonej działalności, lecz także dokonuje 
pomiaru wartości różnych wielkości ekonomicznych, 
a w szczególności pomiaru wyniku finansowego.

2019 K. Stępień, Polityka rachunkowości 
w kreowaniu wartości informacyjnej 
sprawozdań finansowych, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2019, s. 9.

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu wskazanej w tabeli w kolumnie „Autor”10.

Pomimo że autorzy podejmują różne próby określania rachunkowości, to nie-
zależnie od uchwycenia jej w ścisłe granice definicji, niemal każda z nich wska-
zuje, w sposób bezpośredni lub pośredni, na jej aspekt informacyjny. Można zatem 
powiedzieć, że: „Podstawowym zadaniem rachunkowości jako pragmatycznego 
systemu informacyjno-kontrolnego jest tworzenie wiarygodnego obrazu jedno-
stek gospodarczych prezentowanego w postaci sprawozdania finansowego oraz 
ocen i opinii z nim związanych”11. Z przytaczanych definicji przebija się jej istota 
– dążenie do zaspokajania określonych potrzeb informacyjnych. Nawet jeżeli 
pierwotnie rachunkowość utożsamiano tylko z ewidencją a nie z tworzeniem 
informacji (sprawozdawczością), to zapisy o stanie posiadania w formie np. pry-
mitywnych inskrypcji na kamieniu, nacięć na rogach czy kościach12, już stanowiły 

10 Na temat definicji rachunkowości w ujęciu praktycznym i naukowym pisał też M. Bąk, Majątek 
niewidzialny przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 18–20.

11 B. Micherda (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa 2010, s. 9.
12 O stosowanych w czasach prehistorycznych formach ewidencji, posiadających znamiona ewi-

dencji szerzej pisała np. E. Łazarowicz, Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów, 
„Monografie i Opracowania” 2011, nr 579, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie, Warszawa, s. 11–13.

cd. tabeli 1
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nośnik informacji. W starożytności ewidencjonowano w jakimś celu, po to, by coś 
wiedzieć, szczególnie znać stan posiadania. To dostarczanie informacji potrzebnych 
do podejmowania decyzji, niezależnie od sposobu jej tworzenia, wskazuje jedno-
cześnie na podstawową funkcję rachunkowości – funkcję informacyjną. Funkcja 
ta wyraża się w dostarczaniu przez rachunkowość informacji dla podejmowania 
decyzji i rozliczania kadry zarządzającej przedsiębiorstwa w zakresie osiąganych 
wyników finansowych, efektywności wykorzystania majątku i pozycji rynkowej 
tego przedsiębiorstwa13. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w literaturze przed-
miotu można także napotkać na inne funkcje rachunkowości. Na przykład funk-
cje rachunkowości klasyfikowane są na zewnętrzne (rozliczeniowa, dowodowa, 
sprawozdawcza, kontrolna) i wewnętrzne (kontroli wewnętrznej, informacyjna 
wewnętrzna, obrachunkowa)14. Wskazuje się też na funkcję: informacyjną, nad-
zorczą, analityczną, interpretacyjną, statystyczną15. Mówi się też o funkcji stymu-
lacyjnej, rozumianej jako odziaływanie rachunkowości na pobudzanie podmiotów 
gospodarczych do aktywnego działania16. Jednak najczęściej obok funkcji infor-
macyjnej, wymienia się funkcję kontrolną (atestacyjną), która pomaga zwłaszcza 
w ochronie i zabezpieczeniu mienia, ocenie racjonalności wykorzystania posia-
danych przez jednostkę zasobów oraz ocenie osiąganych wyników17. Pomaga też 
w nadawaniu materiałowi informacyjnemu waloru wiarygodności18. Wydaje się 
jednak, że funkcje te wypływają z podstawowej funkcji informacyjnej, a nadawanie 

13 W swoich rozważaniach na temat celu rachunkowości M. Gmytrasiewicz wskazała wprost, że: 
„Głównym celem prowadzenia rachunkowości jest ochrona interesów otoczenia jednostki gospodar-
czej”; M. Gmytrasiewicz, System informacyjny rachunkowości, w: M. Gmytrasiewicz (red.), Rachunko-
wość, LexisNexis, Warszawa 2003, s. I/B/2 – I/B/3. Kwestię tej odpowiedzialności uwypuklano w polskim 
piśmiennictwie II połowy XX w., co wynikało z roli, jaką miała pełnić rachunkowość w gospodarce socja-
listycznej. Podkreślano, że jednolicie zorganizowana w skali całej gospodarki narodowej rachunkowość, 
pozwala na bieżącą i wszechstronną kontrolę i zapewnia zarówno ochronę mienia społecznego i kontrolę 
wykonania planów, np. planów handlowo-finansowych, planu zatrudnienia i płac, planu kosztów. Szerzej 
na ten temat pisali: S. Górniak, I. Serwan, Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych, praca zbiorowa, 
PWE, Warszawa 1973, s. 13–14. Na ważną rolę rachunkowości w dziedzinie mienia społecznego wskazy-
wała również E. Burzym, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980, s. 15.

14 B. Siwoń, Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa 1977, s. 31–35.
15 B. Gierusz, Rachunkowość bankowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999, s. 15.
16 B. Micherda, Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu jednostki gospodar-

czej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 23. O stymulowaniu gospodar-
ności przez rachunkowość pisała też E. Burzym. Autorka wskazywała, że: „Rachunkowość (…) stymuluje 
gospodarność i zachowania etyczne, stwarza bowiem udokumentowana podstawę rozrachunku z tytułu 
odpowiedzialności podmiotów gospodarczych za efektywność i społeczno-ekonomiczną racjonalność 
gospodarowania. Jest zatem instrumentem kształtowania oraz utrzymania ładu ekonomicznego i finan-
sowego”, E. Burzym, Społeczna funkcja rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2008, 
t. 45 (101), Warszawa, s. 83.

17 J. Wielgórska-Leszczyńska, Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem 
specyfiki działalności bankowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 30–32.

18 Np. przez kontrolę merytoryczną, a następnie formalno-rachunkową dowodów księgowych, czy 
przez badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
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im określonych przymiotów jest tylko dookreśleniem potrzeb, dla jakich funk-
cja informacyjna jest realizowana (np. dla celów kontrolnych czy dowodowych). 
W tym miejscu warto przywołać wyrażany w literaturze pogląd, że duża liczba 
funkcji rachunkowości wynika z faktu, że rachunkowość ciągle ewoluuje i dosto-
sowuje się do rosnących potrzeb jej użytkowników i do zmieniających się warun-
ków gospodarczych19.

Rachunkowość od pozostałych podsystemów systemu informacyjnego20 przed-
siębiorstwa odróżnia generowanie i dostarczanie specyficznych informacji, które 
w wymierny sposób charakteryzują funkcjonowanie danej jednostki21. Elementem 
wyróżniającym rachunkowość od pozostałych podsystemów jest fakt, że opiera się 
ona na szczególnych metodach – tj. sposobie osiągania wytyczonego celu, zasadach 
– tj. ogólnie przyjętych konwencjach i zwyczajach oraz regułach – tj. określonym 
sposobie postępowania przy realizacji zasad rachunkowości22, które są jednocze-
śnie „filarami” tego systemu (metody), jak też „filtrami” (zasady, reguły), syste-
matyzującymi proces tworzenia informacji i pomiaru w mierniku pieniężnym23.

Punktem wyjścia dla tworzenia informacji przez rachunkowość jest metoda 
podmiotowa. Polega ona na tym, że w rachunkowości informacja tworzona jest 
z punktu widzenia konkretnej jednostki gospodarczej, a nie tak jak np. w staty-
styce w ujęciu globalnym (masowym)24. Drugim filarem systemu informacyjnego 
rachunkowości obok metody podmiotowej jest metoda bilansowa. Nakazuje ona 
tak tworzyć informację, aby jednocześnie móc wskazać zarówno stan posiadania 

19 K. Stępień, Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań finansowych, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, s. 25.

20 W literaturze istnieją różne definicje systemu informacyjnego. Np. S. Alter wskazywał, że system 
informacyjny jest systemem pracy, którego proces i działanie poświęcone są przetwarzaniu informacji, 
ich pobieraniu, przechwytywaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu (manipulowaniu) i prezentowaniu, 
S. Alter, Defining Information System as Work Systems: Implication for the IS Field, „European Journal of 
Information System” 2008, vol. 17 (5), w: S. K. Boell, D. Cecez-Kecmanovic, What is an Information Sys-
tem? 48th Hawaii International Conference on System Sciences, Conference Paper, March 2015, s. 4961. 
Najogólniej, system informacyjny opisywany jest jako posiadająca wiele poziomów struktura, pozwala-
jąca użytkownikowi na przetwarzanie informacji wejściowych w wyjściowe, Wikipedia, https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/System_informacyjny (12.11.2020).

21 A. Bujak, Rachunek efektywności systemu informacyjnego rachunkowości, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 21.

22 S. Skrzywan, Teoretyczne podstawy rachunkowości, wyd. IV, PWE, Warszawa 1973, s. 17–21.
23 T. Kiziukiewicz, prowadząc rozważania na temat statystyki i rachunkowości, a więc podsystemów 

systemu informacyjnego przedsiębiorstwa podkreśla, że: „Domeną statystyki jest pomiar, rejestracja 
i systematyka zjawisk występujących masowo. Posługuje się ona własnymi, specyficznymi metodami 
poznawania rzeczywistości, które różnią się od metod rachunkowości (…)”, T. Kiziukiewicz, Problemy 
dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 28.

24 O ile informacje stworzone przez rachunkowość dotyczą pojedynczego podmiotu (ewentualnie 
podmiotów od siebie zależnych – konsolidacja), to informacje tworzone przez statystykę, dotyczą wielu 
podmiotów i stanowią zagregowane dane tych podmiotów.
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jednostki gospodarczej (majątku), jak i źródło finansowania tego majątku. Jej 
celem jest odpowiedź na pytania, co podmiot gospodarczy ma (aktywa) oraz skąd 
to ma (pasywa), zachowując przy tym zasadę równowagi bilansowej. Na takie uję-
cie informacji pozwala stosowanie zasady podwójnego zapisu zdarzeń gospodar-
czych25, której pierwowzorów można doszukiwać się już od VII w. na muzułmańskim 
Wschodzie26, a która to zasada została opisana przez „ojca rachunkowości”27 Luca 
Pacioli’ego w podręczniku Summa de arithmetica, geometria, proportioni et pro-
portionalità (Ogół wiadomości z zakresu arytmetyki, geometrii, proporcji i propor-
cjonalności) wydanym w 1494 roku w Wenecji28. Nakazuje ona ujęcie zdarzenia 
gospodarczego (informacji) co najmniej na dwóch różnych kontach, po dwóch róż-
nych stronach w tej samej wartości. To na niej oparta jest księgowość podwójna29, 
która poprzez stopniowy rozwój i precyzowanie różnych szczegółowych zasad 
związanych z organizacją i techniką jej prawidłowego prowadzenia, nabrała cech 
systemu przetwarzania danych30.

Kwestią, o której warto wspomnieć w rozważaniach na temat istoty rachun-
kowości jest wskazanie granicy między rachunkowością a innymi składowymi 
systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Bowiem z wyodrębnieniem systemu 
z otoczenia wiąże się istnienie jego granicy31. W odniesieniu do systemu infor-
macyjnego rachunkowości granicami systemu są: (a) na wejściu – zasady, reguły 
i standardy rachunkowości; (b) na wyjściu – potrzeby informacyjne użytkowni-
ków, częściowo wyznaczane regulacjami prawnymi32. Natomiast elementami skła-
dowymi systemu informacyjnego rachunkowości są przede wszystkim: (1) zasoby 
informacyjne zorganizowane w postaci księgi głównej i ksiąg pomocniczych, 
dokumentów i dowodów księgowych; (2) określone metody, techniki i procedury 
w zakresie sposobu gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji odbior-
com; (3) nadawcy i odbiorcy informacji finansowej; (4) środki techniczne wspo-
magające proces informacyjny, np. systemy informatyczne33.

25 S. Skrzywan wprost wskazuje, że zastosowanie metody bilansowej znajduje wyraz m.in. przy 
podwójnym zapisie operacji gospodarczej, S. Skrzywan, Teoretyczne podstawy…, op.cit., s. 19.

26 K. Kobiela-Pionnier, W poszukiwaniu źródeł podwójnego zapisu – zapomniany wkład nauki islamu, 
w: S. Sojak (red.), Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 35–62.

27 N. Davies, Europa: rozprawa historyka z historią, Znak, Kraków 1999, s. 437.
28 E. Pogodzińska-Mizdrak, Przedmowa do wydania polskiego, L. Pacioli, Summa de arithmetica, 

geometria, proportioni et proportionalità, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 12.
29 E. Łazarowicz, Historia powstania księgowości…, op.cit., s. 12.
30 T. Peche, Metody bilansowe w rachunkowości a systemy informacyjne w gospodarce narodowej, 

PWN, Warszawa 1991, s. 29.
31 G. Idzikowska, Wiarygodność danych…, op.cit., s. 23.
32 J. Turyna, System informacyjny rachunkowości…, op.cit., s. 118–119.
33 Na temat składowych systemu informacyjnego rachunkowości patrz też w J. Turyna, System infor-

macyjny rachunkowości…, op.cit., s. 70, czy też A. Bujak, Rachunek efektywności systemu…, op.cit., s. 21.
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2. Rachunkowość banku centralnego

Rachunkowość banku centralnego można najogólniej zdefiniować jako sfor-
malizowany oraz uporządkowany organizacyjnie i tematycznie podsystem systemu 
informacyjnego banku centralnego, którego domeną jest kształtowanie informacji 
finansowych. Informacje te, odzwierciedlone najczęściej w formie pieniężnej34, 
dotyczą sytuacji majątkowej i finansowej banku centralnego oraz jego wyniku 
finansowego. Podmiotem rachunkowości jest bank centralny, a przedmiotem są 
dotyczące go zdarzenia gospodarcze, które wpływają na jego majątek, finanse oraz 
przychody i koszty banku centralnego. Dla porównania w tabeli 2 przedstawiono 
definicje rachunkowości bankowej prezentowane w piśmiennictwie polskim.

Tabela 2. Wybrane definicje rachunkowości bankowej

Definicje rachunkowości bankowej Rok Autor

System ewidencji, grupowania, prezentacji 
i interpretacji operacji pieniężnych przeprowadzanych 
za pośrednictwem rachunków bankowych przez ich 
posiadaczy oraz własnych operacji gospodarczych 
w banku wyrażonych w jednostkach pieniężnych.

1991 Leksykon finansowo-bankowy, PWE, 
Warszawa 1991, s. 372.

Zadaniem rachunkowości w banku jest ewidencja 
rozliczeń i kontrola zdarzeń gospodarczych mających 
wpływ na stan finansowy i majątkowy banku.

1994 J. Wielgórska, Bank komercyjny 
w świecie rachunkowości, OLYMPUS 
Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 
Warszawa 1994, s. 10–11.

System ciągłego w czasie ujmowania, grupowania 
i prezentowania wyrażonych wartościowo 
i samobilansujących się danych wynikających z operacji 
przeprowadzanych za pośrednictwem rachunków 
bankowych przez ich posiadaczy oraz własnych operacji 
banku.

1999 B. Gierusz, Rachunkowość bankowa, 
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 
Kadr, Gdańsk 1999, s. 16.

Jest systemem informacyjnym służącym użytkownikom 
do podejmowania decyzji w mikroorganizmie, jakim jest 
bank, a zwłaszcza decyzji finansowych. Służy również 
do rozliczania kierownictwa z efektywnego zarządzania 
powierzonym kapitałem.

2000 J. Uryga, W. Magielski, Bankowy plan 
kont z komentarzem, schematami 
i słownikiem, Interfin, Kraków 2000, 
s. 14.

System ewidencji i grupowania operacji pieniężnych 
przeprowadzanych za pośrednictwem rachunków 
bankowych przez ich posiadaczy oraz własnych operacji 
banku.

2004 K. Jankowska, K. Baliński, 
Rachunkowość bankowa, Difin, 
Warszawa 2004, s. 15.

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu wskazanej w kolumnie w tabeli „Autor”.

34 Mogą być też odzwierciedlone w jednostkach naturalnych. I tak w odniesieniu do złota odpowia-
dającego międzynarodowym standardom czystości (tzw. złota monetarnego) w uncjach a w odniesieniu 
do innych metali szlachetnych np. w gramach.
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System ten bazuje na dwóch fundamentalnych metodach rachunkowości: (1) 
metodzie podmiotowej – informacja finansowa jest kształtowana z punktu widze-
nia banku centralnego, (2) metodzie bilansowej – realizowanej przy zachowaniu 
zasady równowagi bilansowej, opierając się na zasadzie podwójnego zapisu.

Celem rachunkowości banku centralnego jest wierne i rzetelne przedstawie-
nie informacji finansowych, zgodnie z istotą i ekonomicznym znaczeniem zda-
rzeń gospodarczych i nadanie im określonych cech jakościowych tak, aby były one 
przydatne szerokiemu gronu interesariuszy35, w procesie podejmowania decyzji, 
oceny dokonań banku centralnego i jego organów36. Cechy szczególne rachunko-
wości banku centralnego, zarówno w zakresie przyjętych przez nią zasad, jak i jej 
organizacji, są podobne do cech przypisywanych rachunkowości banków komer-
cyjnych. W bankach istnieje konieczność prowadzenia codziennej ewidencji dużej 
liczby zróżnicowanych operacji na dużej liczbie kont, w różnych przekrojach37. 
Podobnie jest w banku centralnym. Niemniej jednak istotną cechą odróżniającą 
bank centralny od banku komercyjnego jest ewidencja operacji charakterystycz-
nych tylko dla banku centralnego, związanych głównie z emisją pieniądza gotów-
kowego (banknotów i monet).

Kształtowanie materiału informacyjnego w rachunkowości banku centralnego 
odbywa się, podobnie jak w innych jednostkach, w trzech etapach:
1) wejścia – obejmuje ujęcie prawidłowo sporządzonego i poddanego kontroli 

merytorycznej i formalno-rachunkowej dowodu dokumentującego zdarze-
nie gospodarcze (tj. dowodu księgowego); kontrole te mają nadać informacji 
przede wszystkim cechę wiarygodności;

2) przetwarzania – etap ten zawiera pomiar wartości (wyceny danego zdarzenia 
np. przeliczenie waluty obcej na walutę krajową), ujęcie zdarzenia w księgach 
rachunkowych (ewidencja na kontach), gromadzenie i agregację informacji, 

35 Głównymi odbiorcami informacji finansowych (interesariuszami) w przypadku NBP są np.: Mini-
sterstwo Finansów, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny (EBC), inne banki 
centralne, banki komercyjne (w tym banki – korespondenci banku centralnego), Główny Urząd Staty-
styczny, Eurostat, Sejm i Senat, agencje ratingowe, szeroko rozumiany świat nauki i mediów, instytucje 
finansowe, inwestorzy. Należy tu wskazać, że w przypadku, kiedy kraj korzysta z finansowania zewnętrz-
nego np. poprzez emisję obligacji za granicą (a tak jest w przypadku Polski), informacja finansowa banku 
centralnego jest jednym z kryteriów oceny kraju – emitenta przez inwestorów zagranicznych i może mieć 
wpływ na powodzenie emisji długu za granicą.

36 W przypadku NBP cel ten został określony w podstawowym akcie prawnym regulującym zasady 
rachunkowości NBP, gdzie wskazano, że: „NBP stosuje zasady rachunkowości w sposób zapewniający 
rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, zgodnie z isto-
tą i ekonomicznym znaczeniem zdarzeń gospodarczych”, uchwała nr 13/2020 Rady Polityki Pieniężnej 
w sprawie zasad rachunkowości Narodowego Banku Polskiego, układu aktywów i pasywów bilansu, 
rachunku zysków i strat oraz zawartości informacji dodatkowej (DzUrz NBP z dnia 6 listopada 2020 r.), 
poz. 24, §2, ust. 1.

37 B. Gierusz, Rachunkowość…, op.cit., s. 18.
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aktualizowanie wartości na konkretny okres sprawozdawczy (porównanie 
wyceny na dzień ujęcia w księgach rachunkowych z wartością na dzień bilan-
sowy), sprawdzenie i ocenę informacji (np. uzgadnianie sald, czy uzgadnianie 
ksiąg rachunkowych); działania te mają nadać informacjom przede wszyst-
kim cech wiarygodności, bezbłędności, kompletności, porównywalności oraz 
przydatności;

3) wyjścia – obejmuje on sporządzenie sprawozdań, zestawień i raportów, gene-
ralnie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami odbiorców wewnętrznych 
i zewnętrznych.
Rachunkowość banku centralnego nie mogłaby być uznana za system infor-

macyjny, gdyby nie posiadała wszystkich atrybutów systemu informacyjnego, 
tj. „wejścia”, „przetwarzania”, „wyjścia” i „sprzężenia zwrotnego” (w literaturze 
anglojęzycznej określane także mianem „feedback” lub „feedback mechanism”). 
Najogólniej sprzężenie zwrotne w systemie informacyjnym rachunkowości banku 
centralnego można określić mianem reakcji „wejścia” na informacje powstałe 
na „wyjściu”. Ma to służyć np. zwiększeniu przydatności materiału informacyj-
nego w celu podejmowania lepszych, trafnych decyzji bądź weryfikacji dotych-
czasowych decyzji, po to, aby racjonalnie gospodarować. Sprzężenie zwrotne ma 
zapewnić ciągłe informowanie niezbędne dla kontynuacji sukcesu banku, bądź 
informowanie o niekorzystnej dla banku sytuacji po to, by móc ją zmienić38. Ma 
umożliwić użytkownikom informacji odziaływanie na dane wejściowe39. Jednak, 
o ile odbiorcy wewnętrzni mogą wpływać np. na zakres i szczegółowość danych 
już na wejściu i w dość krótkim czasie, to odbiorcy zewnętrzni mają ograniczone 
możliwości. Stąd istotne jest zrewidowanie materiału informacyjnego banku 
centralnego przez niezależnego audytora. Może on, badając roczne sprawozda-
nie finansowe, sformułować odpowiednie sugestie odnośnie do prezentowanych 
informacji a nawet rekomendować ich poprawę, aby podnieść ich użyteczność 
czy przejrzystość. Może też wpływać ustawodawca, narzucając sposób tworzenia 
i zakres informacji, co jest z kolei procesem długotrwałym.

W zakresie systemu informacyjnego rachunkowości banku centralnego mie-
ści się:
1) księgowość – obejmująca prowadzenie ksiąg rachunkowych banku, tj. księgi 

głównej oraz ksiąg pomocniczych. Utożsamiana jest z zadaniami realizowa-
nymi na etapie wejścia i przetwarzania informacji w systemie rachunkowości 
(informacja przez nią tworzona ma charakter retrospektywny);

38 E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa, wyd. III, Biblioteka Menedżera i Bankowca, 
Warszawa 2000, s. 12.

39 J. Turyna, System informacyjny rachunkowości…, op.cit., s. 113.
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2) analiza finansowa – obejmująca analizę informacji finansowych, charaktery-
zujących sytuację finansową banku, dla realizacji potrzeb zarządczych, jak też 
działania podejmowane w zakresie planowania pozycji aktywów i pasywów 
(bilansu), przychodów i kosztów (rachunku zysków i strat) oraz okresową 
analizę odchyleń wykonania wspomnianych pozycji od planu finansowego, 
zwłaszcza w zakresie kosztów działania. Jest związane generalnie z etapem 
wyjścia (informacja przez nią tworzona może mieć zarówno charakter retro-
spektywny i prospektywny40);

3) sprawozdawczość finansowa – obejmująca zestaw informacji wyjściowych z sys-
temu informacyjnego rachunkowości i dotycząca sporządzania okresowych 
informacji o sytuacji majątkowej i finansowej banku centralnego oraz jego 
wyniku finansowym (raportów i informacji dziennych, miesięcznych, kwar-
talnych, rocznego sprawozdania finansowego). Dotyczy zadań realizowanych 
na etapie wyjścia (informacja ma charakter retrospektywny);

4) audyt – obejmujący działania ukierunkowane na weryfikację informacji finan-
sowej, sprawdzenie poprawności materiału informacyjnego „wytworzonego” 
przez system rachunkowości pod kątem zgodności z obowiązującymi przepi-
sami prawa (sprawdzenie w celu potwierdzenia ich wierności i rzetelności), 
mające na celu m.in. wyeliminowanie z systemu rachunkowości informacji 
nieprawdziwych, tj. nieposiadających odpowiedniej charakterystyki jakościo-
wej; obejmuje usługi atestacyjne takie jak np. badanie rocznego sprawozdania 
finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta (audyt finansowy), czy 
okresowe audyty podatkowe, inwentaryzację, okresowe bądź doraźne kontrole 
wewnętrzne. Utożsamiana jest z etapem wyjścia (informacja ma charakter 
retrospektywny) oraz ze zjawiskiem sprzężenia zwrotnego (informacja pro-
spektywna może wpływać na informację retrospektywną41).
Taka struktura systemu informacyjnego rachunkowości banku centralnego 

skoncentrowana jest bezpośrednio lub pośrednio na problemie kształtowania 
informacji finansowej, niezbędnej w realizacji celu i zadań banku centralnego.

Jak już wspomniano, potrzeby odbiorców, dotyczące celu i zadań banku central-
nego, są czynnikami wpływającymi w zasadniczy sposób na system informacyjny 

40 Przykładem jest informacja o równowartości złotowej posiadanych walut obcych (retrospektywna) 
wraz z prognozą zmian równowartości na skutek założonej aprecjacji czy deprecjacji waluty krajowej 
względem waluty obcej (prospektywna). 

41 Rozpatrując ten aspekt warto przytoczyć pogląd M. Andrzejewskiego. Wskazał on, że rewizję spra-
wozdań finansowych można określić jako czynnik sprzężenia zwrotnego pomiędzy przeszłością a przy-
szłością. Podkreślił, że na skutek badania sprawozdań w rachunkowości dokonuje się zmian, najczęściej 
po dacie ich sporządzenia, co wpływa na ostateczny kształt sprawozdania finansowego, M. Andrzejew-
ski, Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 53.
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banku centralnego i to one wyznaczają zakres informacji tworzonej przez ten sys-
tem. Tym samym, informacje te muszą być użyteczne dla interesariusza, ale żeby 
takie były, muszą być przede wszystkim rzetelne42. Odpowiednią jakość informa-
cji finansowej zapewniają stosowane przez rachunkowość w procesie tworzenia 
informacji – wspomniane już – metody rachunkowości (podmiotowa, bilansowa) 
oraz zasady rachunkowości, które – jak już wspomniano – określa się jako ogólnie 
przyjęte konwencje i zwyczaje43. Analiza literatury przedmiotu pozwala wysnuć 
pogląd, że determinantami systemu informacyjnego rachunkowości banku cen-
tralnego są potrzeby informacyjne interesariuszy oraz – będące odzwierciedleniem 
tych oczekiwań – zasady, a także organizacja rachunkowości banku centralnego.

Zasady rachunkowości banku centralnego to ukształtowane przez wielowie-
kową tradycję normy, konwencje, zwyczaje, instrukcje postępowania, które sta-
nowią podstawę funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości banku 
i zapewniają opracowanie materiału informacyjnego o ściśle określonych cechach 
(walorach). Naczelną zasadą rachunkowości, która – jak już wspomniano – wyzna-
cza jednocześnie cel rachunkowości banku centralnego, jest zasada wiernego 
i rzetelnego obrazu (ang. true and fair view)44. To ona stanowi punkt wyjścia dla 
wszelkich czynności i decyzji podejmowanych w rachunkowości. Nadaje ton wszyst-
kim działaniom, toczącym się w tym systemie informacyjnym, zarówno podczas 
tworzenia, jak i prezentowania informacji. Można zatem rzec, że jako imperatyw 
rachunkowości „rządzi” całym systemem informacyjnym rachunkowości banku, 
dostarczając mu modelowych rozwiązań. Zasada ta jest jednocześnie uważana 
za naczelną cechę rachunkowości45. Można więc ją uznać za paradygmat rachun-
kowości, któremu podporządkowane są wszystkie inne zasady rachunkowości.

W przypadku polskiego banku centralnego podstawowymi zasadami rachun-
kowości, tzw. „zasadami nadrzędnymi”, stosowanymi od 2004 r., tj. od momentu, 
kiedy na NBP nałożono obowiązek zgodności zasad rachunkowości ze standar-
dami stosowanymi przez banki centralne Unii Europejskiej46, oprócz wspomnia-
nej zasady wiernego i rzetelnego obrazu, są:

42 Założenia koncepcyjne do MSSF wskazują, że informacje, aby były użyteczne muszą być odpo-
wiednie i wiernie, a przydatność informacji finansowych jest zwiększona, gdy są one porównywalne, 
weryfikowalne, aktualne i zrozumiałe, The Annotated IFRS Standards Part A, Standards required 1 Janu-
ary 2019, Conceptual framework, IFRS Foundation, London 2019, s. A31.

43 S. Skrzywan, Teoretyczne podstawy…, op.cit., s. 17–21.
44 Należy zwrócić uwagę na niespójność terminologiczną, jaka pojawia się w literaturze przedmiotu 

przy omawianiu zagadnienia „wiernego i rzetelnego obrazu”, mianowicie zamiennie używa się terminów 
koncepcja, metoda, zasada.

45 M. Gmytrasiewicz, System informacyjny…, op.cit., s. I/B/17.
46 Ustawa o NBP wskazała, że: „Zasady rachunkowości NBP powinny odpowiadać standardom sto-

sowanym w Europejskim Systemie Banków Centralnych”, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o Narodowym 
Banku Polskim (t.j. DzU 2020, poz. 2027; 2021, poz. 1598), art. 67.
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1) zasada przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną – przy opracowaniu 
materiału informacyjnego należy kierować się ekonomicznym znaczeniem 
zdarzeń gospodarczych, niezależnie od ich formy prawnej (wynika z zasady 
wiernego i rzetelnego obrazu),

2) zasada ostrożności – aktywa i pasywa wycenia się a wynik finansowy ustala 
się w sposób ostrożny. Oznacza to, że wyniku finansowego nie powiększa się 
dodatnimi efektami z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów, lecz 
ujmuje się w kapitale, jako różnice z wyceny, a wynik finansowy pomniejsza się 
na dzień bilansowy ujemnymi efektami wyceny na dzień bilansowy aktywów 
i pasywów. Nie można zawyżać wartości aktywów i przychodów oraz zaniżać 
wartości zobowiązań, rezerw i kosztów (nie można tworzyć ukrytych rezerw 
lub celowo zniekształcać pozycji bilansu lub rachunku zysków i strat)47,

3) zasada memoriałowa – przychody i koszty ujmuje się w księgach w roku obro-
towym, którego dotyczą (w którym zostały osiągnięte lub poniesione), a nie 
w okresie, w którym zostały faktycznie zapłacone lub otrzymane48,

4) zasady ciągłości – zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonu-
jąc w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospo-
darczych na kontach, wyceny aktywów, wyceny pasywów, ustalania wyniku 
finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata 
informacje z nich wynikające były porównywalne (zapewnienie cechy jako-
ściowej informacji). Wykazane w księgach rachunkowych na koniec roku stany 
aktywów i pasywów ujmuje się w tej samej wysokości w księgach rachunko-
wych otwartych na następny rok obrotowy,

5) zasada istotności – można stosować uproszczony sposób grupowania operacji 
gospodarczych na kontach, wyceny aktywów i zobowiązań, ujmowania przy-
chodów i kosztów, o ile nie wpływa to negatywnie na rzetelne i jasne przed-
stawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz nie wpływa w istotny sposób 
na wynik finansowy,

47 Zasada ta jest opisana w art. 3 pkt 2 Wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 
z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Euro-
pejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2016/34) (DzU UE L 347 z 20.12.2016), zmienionych 
Wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2217 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniają-
cymi wytyczne (UE) 2016/2249 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finanso-
wej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2019/34) (DzU UE L 332, z 23.12.2019), zwane 
także dalej „wytyczne rachunkowości EBC”.

48 Przeciwieństwem tej zasady jest zasada kasowa, w myśl której przychody i koszty ujmuje się 
w wyniku finansowym w momencie otrzymania lub zapłacenia środków pieniężnych bądź ich ekwiwa-
lentów, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1994, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, War-
szawa 1994, s. 24.
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6) zasada periodyzacji (okresowych sprawozdań) – polega na tym, że działalność 
banku rozpatrywana jest w perspektywie wskazanego okresu sprawozdawczego, 
to jest powtarzalnego odcinka czasu (rok, kwartał, miesiąc)49,

7) kontynuacji działania – przyjmuje się, że sporządzając sprawozdanie finansowe 
zakłada się, że bank będzie kontynuował swoją działalność w niezmniejszo-
nym istotnie zakresie, w dalej dającej się przewidzieć przyszłości (kolejnym 
roku obrotowym). W przypadku NBP przyjmuje się, że zasada ta jest zagwa-
rantowana w ustawie o NBP50.
W tym miejscu należy wskazać również na inną zasadę rachunkowości, tj. zasadę 

współmierności przychodów i kosztów. Zgodnie z tą zasadą koszty, poniesione 
w celu osiągnięcia przychodów, muszą być ujęte w wyniku finansowym w tym 
samym okresie, w którym zostały ujęte określone przychody. Zasada ta jest ważna 
w jednostkach produkcyjnych, gdzie istotną rolę odgrywają np. koszty wytwo-
rzenia sprzedanych wyrobów. Jak wskazywał na to Międzynarodowy Standard 
Rachunkowości nr 30 „Sprawozdania finansowe banków i pokrewnych instytu-
cji finansowych”, w przypadku banków współmierność należy do rzadkości, gdyż 
transakcje gospodarcze mają różny charakter i cechuje je duży stopień niepewno-
ści51. Można wnioskować, że w przypadku banku centralnego, którego działalność 
bazuje przede wszystkim na instrumentach finansowych, a nie na produkcji dóbr, 
ideę zasady współmierności realizuje zasada memoriałowa52.

Oprócz zasad nadrzędnych, w tworzeniu materiału informacyjnego przez 
system informacyjny rachunkowości polskiego banku centralnego, istotną rolę 
odgrywają zasady szczegółowe rachunkowości, którymi są zasady:
a) wyceny aktywów i pasywów (cena zakupu, średnia cena rynkowa, wartość 

nominalna), zarówno na dzień ujęcia w księgach rachunkowych, jak i na dzień 
bilansowy,

49 NBP za okres sprawozdawczy uznaje okres, za który sporządza się̨ sprawozdanie finansowe na pod-
stawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych, w trybie określonym w przepisach wewnętrznych 
(na koniec miesiąca). Niemniej jednak kluczowym okresem jest rok obrotowy, który odpowiada rokowi 
kalendarzowemu. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim wskazuje, że „Rokiem 
sprawozdawczym (obrotowym) NBP jest rok kalendarzowy” (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Naro-
dowym Banku Polskim, op.cit., art. 68 ust. 2).

50 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim wskazuje, że „Nie można ogłosić 
upadłości NBP” (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, op.cit., art. 58). Ozna-
cza to zagwarantowanie przez ustawodawcę kontynuacji (ciągłości) działania banku w kolejnych latach.

51 Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 30 „Sprawozdania finansowe banków i pokrewnych 
instytucji finansowych”, w: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1994…, op.cit., s. 564.

52 Na przykład w tym samym okresie do wyniku finansowego bank zalicza zarówno przychody z tytułu 
odsetek od posiadanych przez bank środków pieniężnych w walucie obcej (należności finansowych), 
jak i koszty odsetek od będących źródłem ich finansowania środków pieniężnych przyjętych od klienta 
banku w walucie obcej (zobowiązań finansowych). 
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b) rozliczania odsetek, dyskonta i premii od instrumentów finansowych,
c) wyceny rozchodu i ustalania wyniku finansowego na transakcjach związanych 

z dłużnymi papierami wartościowymi, walutami obcymi i złotem odpowiada-
jącym międzynarodowym standardom czystości,

d) amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
e) prowadzenia ksiąg rachunkowych i ujmowania zdarzeń gospodarczych na kon-

tach oraz dokumentowania zdarzeń i obiegu dowodów księgowych,
f) inwentaryzacji składników aktywów i pasywów banku (w tym też pozycji poza-

bilansowych i pozaksięgowych),
g) ujmowania informacji o zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym,
h) sporządzania i publikacji rocznego sprawozdania finansowego.

Stosowanie powyższych zasad, zapewnia nadanie informacji odpowiednich 
cech jakościowych i pomaga realizować cel rachunkowości banku centralnego.

Nieco odmiennie do sposobu opisywania nadrzędnych zasad rachunkowości 
i cech jakościowych oraz ich klasyfikacji podchodzi EBC. Jako podstawowe zasady 
rachunkowości przewidziane dla ESBC wymienia on zasady53:
1) kontynuacji działania, gdzie podkreśla się, że rachunkowośćć prowadzi się̨ przy 

założeniu, że dany podmiot (bank) będzie kontynuował działalność;
2) memoriałową, według której przychody i koszty ujmuje się w księgach w okre-

sie obrachunkowym, w którym zostały osiągnięte lub poniesione, a nie w okre-
sie, w którym zostały faktycznie otrzymane lub zapłacone;

3) dotyczącą zdarzeń następujących po dniu bilansowym wskazując, że aktywa 
i pasywa koryguje się uwzględniając zdarzenia, które miały miejsce pomiędzy 
dniem bilansowym a dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych przez 
odpowiednie organy, o ile zdarzenia te mają wpływ na stan aktywów i pasywów 
na dzień bilansowy. Jeżeli zdarzenia takie nie mają wpływu na stan aktywów 
i pasywów na dzień bilansowy, jednak ich nieujawnienie mogłoby spowodo-
wać, że adresaci sprawozdań finansowych nie byliby w stanie właściwie ocenić 
sytuacji i podejmować odpowiednich decyzji, wówczas aktywów i pasywów nie 
koryguje się, a zdarzenia takie podlegają jedynie ujawnieniu.

53 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie 
ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Central-
nych (EBC/2016/34) (DzU UE L 347 z 20.12.2016), zmienione Wytycznymi Europejskiego Banku Cen-
tralnego (UE) 2019/2217 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającymi wytyczne (UE) 2016/2249 w sprawie 
ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Central-
nych (EBC/2019/34) (DzU UE L 332, z 23.12.2019, art. 4).
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Odnośnie do cech jakościowych EBC z kolei wymienia54:
1) rzeczywistość gospodarczą i przejrzystość, wskazując, że metody rachunko-

wości i sprawozdawczość finansowa mają odzwierciedlać rzeczywistość gospo-
darczą, mają być przejrzyste oraz posiadać cechy jakościowe zrozumiałości, 
przydatności, wiarygodności i porównywalności. Transakcje mają być księ-
gowane i przedstawiane zgodnie z ich treścią i rzeczywistością gospodarczą, 
a nie tylko zgodnie z ich formą prawną;

2) zasadę ostrożności, według której aktywa i pasywa mają być wyceniane 
a wynik finansowy ustalany w sposób ostrożny. Oznacza to, że niezrealizo-
wanych zysków, będących efektem wyceny, nie należy zaliczać do przycho-
dów w rachunku zysków i strat, lecz ujmować bezpośrednio na rachunku 
różnic z wyceny, a niezrealizowane koszty (straty) ujmować na koniec roku 
w rachunku zysków i strat, o ile przekroczą one uprzednie zyski z aktualizacji 
wyceny ujęte na odpowiednim rachunku różnic z wyceny. Tworzenie ukrytych 
rezerw lub celowe zniekształcanie pozycji bilansu lub rachunku zysków i strat 
jest niezgodne z zasadą ostrożności;

3) zasadę istotności, która umożliwia odstępstwa od zasad rachunkowości, w tym 
także odstępstwa mające wpływ na sporządzanie rachunku zysków i strat, jeżeli 
można je racjonalnie uznać za nieistotne w ogólnym kontekście i sposobie pre-
zentacji sprawozdań finansowych podmiotu sprawozdawczego;

4) zasadę spójności i porównywalności, zakładającą, że kryteria wyceny bilanso-
wej i ustalania wyniku finansowego stosuje się w sposób spójny, zapewniając 
jednolitość i ciągłość metod stosowanych w ramach Eurosystemu w celu osią-
gnięcia porównywalności danych zawartych w sprawozdaniach finansowych.
Należy podkreślić, że wykazana powyżej odmienność uznania przez NBP i EBC, 

co jest zasadą nadrzędną (podstawową) a co cechę jakościową, jest nieistotna. 
Wynika to z faktu, że samo zakwalifikowanie określonego sposobu postępowa-
nia przy tworzeniu informacji, czy to do zasady, czy też do cechy jakościowej, nie 
powoduje niezgodności z ogólnym wzorcem rachunkowości, to jest ze wspomnianą 
już zasadą wiernego i rzetelnego obrazu.

O ile potrzeby odbiorców kreują treść zasad rachunkowości banku centralnego, 
to zasady te wytyczają z kolei sposób wykonywania zadań z zakresu rachunko-
wości (organizację rachunkowości). Organizacja rachunkowości powinna przede 
wszystkim zapewnić prawidłową realizację zasad rachunkowości, terminowe, 
rzetelne i kompletne udokumentowanie oraz zaksięgowanie wszystkich operacji 

54 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie 
ram prawnych rachunkowości…, op.cit., art. 3.
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gospodarczych, kontrolę dowodów księgowych i zapisów księgowych, terminowość 
i rzetelność sprawozdania finansowego, a także innych sprawozdań oraz dekla-
racji podatkowych, sporządzanych na podstawie danych, wynikających z ksiąg 
rachunkowych, właściwe zabezpieczenie dowodów księgowych przed ich powtór-
nym zaksięgowaniem, a także właściwe zabezpieczenie dowodów księgowych oraz 
innych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i sprawozdawczości 
finansowej przed ich zniszczeniem, zagubieniem i ujawnieniem, w przypadkach 
uregulowanych przepisami o ochronie informacji, właściwy sposób korygowania 
błędnych zapisów księgowych55.

Rachunkowość banku centralnego obejmuje następujący zakres56:
1) przyjęte zasady rachunkowości57, w tym zwłaszcza: cel rachunkowości, wycenę 

aktywów i pasywów na dzień ujęcia w księgach rachunkowych i na dzień 
bilansowy, zaliczanie przychodów i kosztów do wyniku finansowego, zasady 
tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania, zasady ujmowania i wyceny instru-
mentów finansowych pozabilansowych, podstawowe wymagania w zakresie 
układu aktywów i pasywów bilansu oraz układu rachunku zysków i strat;

2) sposób wykonywania zadań z zakresu rachunkowości, w tym zwłaszcza: 
wskazanie nadzoru nad rachunkowością i odpowiedzialności za prawidłowe 
wykonywanie zadań z zakresu rachunkowości, zasady dotyczące organizacji 
rachunkowości, podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich 
organizację oraz ich uzgadnianie, wymagania w zakresie dowodów księgowych 
i zapisów księgowych, zasady korygowania błędów księgowych, podstawowe 
zasady prowadzenia ewidencji pozaksięgowej, zasady inwentaryzacji aktywów 
i pasywów oraz pozycji pozaksięgowych, aspekty organizacyjne dotyczące rocz-
nej sprawozdawczości finansowej w tym określenie minimalnych wymagań 
w zakresie zawartości informacji dodatkowej oraz terminów publikacji rocz-
nego sprawozdania finansowego, zagadnienia ochrony danych (ksiąg rachun-
kowych, dowodów księgowych, dokumentacji inwentaryzacyjnej), sprawozdań 
finansowych, plan kont, schematy ewidencji operacji gospodarczych w banku 
(schematy księgowe).
Należy wskazać, że w przypadku NBP, przyjęte zasady rachunkowości oraz 

organizacja rachunkowości stanowią szeroko rozumianą politykę rachunkowości 
banku centralnego.

55 Kwestię organizacji rachunkowości w polskim banku centralnym regulują przepisy wewnętrzne 
Zarządu NBP.

56 Należy zaznaczyć, że NBP wyłączony jest ze stosowania ustawy o rachunkowości, ustawa z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. DzU 2021, poz. 217), op.cit., art. 2 ust. 1 pkt 1.

57 Od 1999 r. zasady rachunkowości NBP są określane przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). 
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Proces modelowania informacji przez system rachunkowości banku central-
nego można w uproszczeniu opisać następująco. Do systemu informacyjnego 
banku wpływają różne informacje, najczęściej o charakterze społeczno-gospo-
darczym. Jeżeli mają one charakter informacji ekonomicznej, czyli dotyczą zda-
rzeń gospodarczych (zjawisk związanych z gospodarowaniem – zaspokajaniem 
potrzeb), zachodzących w gospodarce lub w banku, są one absorbowane przez 
system informacji ekonomicznej58. Do systemu tego trafiają zatem informacje 
związane z prowadzoną przez bank centralny działalnością gospodarczą oraz 
z sytuacją majątkowo-finansową i wynikiem finansowym banku, tj. informacje 
finansowe. Informacje finansowe, które mają wpływ na zmianę sytuacji majątko-
wo-finansowej, czy też na wynik finansowy banku, prezentowane są w ujęciu war-
tościowym (mierniku pieniężnym), są udokumentowane (np. faktury, rachunki, 
czyli tzw. „dowody księgowe”), stają się przedmiotem opisu w systemie informa-
cyjnym rachunkowości banku centralnego i noszą miano operacji gospodarczych.

Kształtowanie materiału informacyjnego (informacji finansowej) w rachun-
kowości, na każdym etapie jego tworzenia (wejście, przetwarzanie, wyjście), 
odbywa się w sposób unormowany, tj. stosownie do wymagań określonych w poli-
tyce rachunkowości banku. Zapis informacji w systemie rachunkowości nastę-
puje na podstawie dowodu księgowego, dokumentującego wystąpienie operacji 
gospodarczej (etap „wejścia”). Pojedyncze operacje gospodarcze, po określeniu 
ich wartości (wycena) są ujmowane w księgach rachunkowych, chronologicznie 
i w usystematyzowany sposób na kontach (etap „przetwarzania”), tj. podstawo-
wych urządzeniach służących do ujmowania operacji gospodarczych o jednorod-
nym charakterze, zgodnie ze wspomnianą już zasadą podwójnego zapisu (zapis 
księgowy – ewidencja). Informacje te mają charakter szczegółowych zapisów 
(zapisy analityczne). Kolejnym krokiem jest grupowanie pojedynczych zapisów 
i tworzenie z nich informacji zagregowanych (zapisy syntetyczne). Etap ten obej-
muje również okresową weryfikację wartości informacji ujętych na kontach, w tym 
sprawdzenia ich poprawności. Po odpowiednim przetworzeniu informacje mają 
charakter materiału sprawozdawczego z odpowiednimi cechami jakościowymi 

58 W literaturze przedmiotu mianem „zdarzenie gospodarcze” określa się najczęściej wszystkie dzia-
łania i zjawiska związane z działalnością gospodarczą konkretnego podmiotu (ujęcie mikroekonomiczne). 
Wydaje się, że można stosować definicję rozszerzającą i termin ten używać w ujęciu makroekonomicznym 
(tj. odnosić również do zjawisk występujących w gospodarce). Uzasadnienia takiego podejścia można 
doszukiwać się już w samej definicji informacji ekonomicznej. Domeną tej informacji jest bowiem powia-
damianie o różnych zjawiskach (zdarzeniach) gospodarczych, zachodzących w przedsiębiorstwie (infor-
macja mikroekonomiczna), bądź w gospodarce (informacja makroekonomiczna). Zjawiska gospodarcze, 
to te, które są związane z gospodarowaniem, czyli zaspokajaniem potrzeb. Zatem zjawiska gospodarcze 
i zdarzenia gospodarcze można uznać za pojęcia zbliżone.
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i są wykorzystywane do sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz spra-
wozdań okresowych (dziennych, miesięcznych, rocznych), raportów i zestawień 
(etap „wyjścia”).

W tym miejscu warto przyjrzeć się jednemu z ostatecznych produktów sys-
temu informacyjnego rachunkowości banku, tj. bilansowi. Uwarunkowanie spo-
rządzenia bilansu banku centralnego od określonych metod, zasad rachunkowości, 
ustalonego odcinka czasu (rok obrotowy), czy określonego układu (wzór bilansu) 
podkreśla, że rachunkowość banku centralnego jest systemem egzemplarycznym 
(od łac. exemplaris – wzór, przykład, model). Bilans wyraża zatem modelowość 
systemu informacyjnego rachunkowości. Bowiem – podobnie jak bilanse innych 
podmiotów – bazuje on na fundamentalnej notacji rachunkowości, to jest rów-
naniu A = P, tj. aktywa równają się pasywom. Notacja ta zwana także w literaturze 
złotą zasadą bilansowania59 i wyrażająca istotę metody bilansowej oznacza, że cały 
majątek banku musi mieć pokrycie w jego pasywach. Bank centralny powinien 
zatem wykazać wszystkie aktywa i jednocześnie wszystkie źródła ich finansowa-
nia, czyli pasywa. Ale jak zauważa w swoich rozważaniach na temat gospodarki 
banku centralnego M. Szadkowski: „(…) funkcje pełnione przez bank centralny 
wzajemnie się przenikają. Oznacza to, iż nie ma tutaj równości pomiędzy aktywami 
a pasywami związanymi z daną funkcją banku centralnego. Równość pomiędzy 
aktywami a pasywami występuje na poziomie sumy bilansowej banku central-
nego”, „(…) dla poszczególnych składników majątku banku centralnego nie ma 
możliwości bezpośredniego wskazania zobowiązań, które są źródłem ich finan-
sowania”60. Rachunkowość banków ESBC zna jednak przypadki identyfikowania 
źródła finansowania wybranych aktywów i przyporządkowania im odpowied-
nich pasywów. Dotyczy to na przykład tzw. „wyodrębnionych portfeli” (ang. ear-
marked portfolio)61, których źródłem finansowania są fundusze własne banku62. 
Mogą to też być wydzielone portfele aktywów finansowych, dotyczące programów 
emerytalnych dla pracowników banku centralnego. Wówczas wykazywane będą 

59 O złotej zasadzie bilansowania E. Walińska (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 
2008, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 44.

60 M. Szadkowski, Koncepcja senioratu a gospodarka finansowa banku centralnego, Oficyna Wydaw-
nicza SGH, Warszawa 2019, s. 71.

61 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie 
ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Central-
nych (EBC/2016/34), Załącznik II Glosariusz, gdzie wyodrębniony portfel zdefiniowano jako „wyodręb-
nione inwestycje utrzymywane po stronie aktywów bilansu jako fundusz równoważący, obejmujące dłużne 
papiery wartościowe, instrumenty udziałowe, depozyty terminowe i rachunki bieżące oraz udziały lub 
inwestycje w podmioty zależne. Wyodrębniony portfel odpowiada dającemu się zidentyfikować składni-
kowi pasywów bilansu, niezależnie od ograniczeń natury prawnej, statutowej lub innego rodzaju ogra-
niczeń”. Wykazywane są one w aktywach w poz. A 11.3. „Inne aktywa finansowe”.

62 M. Szadkowski, Koncepcja senioratu…, op.cit., s. 72.
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po stronie aktywów np. zakupione w celach inwestycyjnych dłużne papiery war-
tościowe, a po stronie pasywów zobowiązania z tytułu funduszu emerytalnego 
prowadzonego dla pracowników. O ile w przypadku banku komercyjnego i przed-
siębiorstwa niefinansowego złota zasada bilansowania może być wyrażona rów-
naniem: Aktywa = Zobowiązania + Kapitał własny, to w przypadku NBP może 
być ona wyrażona dwojako:
1) Aktywa = Zobowiązania (w tym pieniądz w obiegu) + Kapitał własny
2) Aktywa = Pieniądz w obiegu + Zobowiązania + Kapitał własny.

Dwa różne sposoby zapisu tej zasady są związane z realizacją przez bank cen-
tralny funkcji emisyjnej i uznaniu, czy emitowany przez bank centralny pieniądz 
gotówkowy (banknoty i monety) należy traktować jako osobną kategorię pasywów 
– „pieniądz w obiegu”, czy też należy je traktować jako zobowiązania. Na szczególną 
uwagę zasługuje również fakt, że bilans banku centralnego jest nie tylko zesta-
wieniem mikroekonomicznym, ale również zestawieniem zjawisk o charakterze 
makroekonomicznym. Wynika to z faktu, że banki centralne odpowiedzialne są za 
znaczne kwoty funduszy publicznych i pełnią znaczącą rolę w gospodarkach63, 
a prowadzona przez nie polityka ma wpływ na gospodarkę i może odgrywać klu-
czową rolę we wzroście gospodarczym64. Bilans banku centralnego jest zatem 
nośnikiem informacji nie tylko o samym banku centralnym, jako przedsiębior-
stwie, ale też środkiem przekazu informacji rynkowych. Dotyczą one np. podaży 
pieniądza, sytuacji finansowej banków komercyjnych (kredyty i pożyczki udzielone 
bankom i odpisy i aktualizujące), ilości posiadanych walut obcych pozwalających 
regulować zobowiązania państwa wobec zagranicy (rezerwy dewizowe świadczą 
np. o zdolności kredytowej państwa). Prezentuje zatem informacje potrzebne nie 
tylko do samego zarządzania bankiem (mikroekonomiczne), ale też niezbędne 
innym podmiotom podejmującym wiele decyzji o różnym zakresie i znaczeniu 
(makroekonomiczne). Obrazując bilans banku centralnego można powiedzieć, 
że jest on jak soczewka skupiająca w jednym punkcie rozproszoną informację 
makroekonomiczną w ujęciu mikroekonomicznym.

63 D. Bholat, R. Darbyshire, Accounting in central banks, „Staff Working Paper” 2016, no. 604, Bank 
of England, s. 1.

64 O. Sweidan, Central bank losses: Causes and Consequences, „Asian-Pacific Economic Literature” 
2011, vol. 25 (1), s. 29.
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Podsumowanie

Reasumując przeprowadzone rozważania na temat rachunkowości banku 
centralnego można wyciągnąć wniosek, że bank centralny, aby móc na bieżąco 
reagować na zmiany otoczenia, powinien posiadać użyteczne informacje (wia-
rygodne i rzetelne), które mogą np. wspomagać proces decyzyjny w banku lub 
być przydatne do oceny działań banku. To rachunkowość, realizując swoją pod-
stawową funkcję (tj. funkcję informacyjną), dostarcza wiernych i rzetelnych 
informacji na temat sytuacji majątkowo-finansowej oraz wyniku finansowego 
banku. Rachunkowość banku centralnego jest kształtowana przez potrzeby infor-
macyjne interesariuszy, dotyczące szczególnie celu i zadań banku centralnego, 
a także przyjęte przez bank centralny zasady oraz organizację rachunkowości 
(politykę rachunkowości), które pozwalają realizować potrzeby informacyjne 
odbiorców w wystandaryzowanej formie, prezentując wiernie i rzetelnie obraz 
sytuacji majątkowo-finansowej oraz wyniku finansowego banku. W praktyce do 
tworzenia odpowiedniego materiału informacyjnego rachunkowość banku cen-
tralnego, wykorzystuje również aspekty teoretyczne, będące efektem wielowie-
kowego kształtowania rachunkowości, sformułowane w metodach i zasadach 
rachunkowości (metoda podmiotowa, zasada podwójnego zapisu, zasada równo-
wagi bilansowej). Łączy zatem teorię rachunkowości z praktyką, na którą wpływ 
mają oczekiwania odbiorców informacji finansowej. Jednak zmieniające się oto-
czenie stymuluje rozwój nowych rozwiązań w zakresie rachunkowości. Nakreśla 
nowe bądź ulepsza stare zasady, reguły czy sposób postępowania, pomniejszając 
rangę niektórych zasad (zasada kasowa vs. zasada memoriałowa)65. Rachunko-
wość ma odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą. Zatem, skoro zmienia się 
rzeczywistość, automatycznie musi też zmieniać się rachunkowość. To zmienia-
jące się warunki, w jakich funkcjonuje rachunkowość oraz pojawiające się nowe 
potrzeby, implikują nowe rozwiązania.

65 Zdaniem Z. Kołaczyka w rachunkowości niezmiennymi w czasie i przestrzeni podstawowymi ele-
mentami są: miernik pieniężny, podwójny zapis oraz konta bilansowe; Z. Kołaczyk, Kierunki ewolucji 
rachunkowości w trzydziestoleciu Polski Ludowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1976, 
nr 2, UAM, Poznań, s. 126.
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W poszukiwaniu wartości wiedzy

Wprowadzenie

Na jednym z wykładów dotyczącym rewolucji przemysłowej studenci mieli 
za zadanie zastanowić się, jak wyglądałby ich tydzień bez Internetu. Odpowie-
dzi nie były zaskakujące. Studenci nie wyobrażali sobie życia bez Internetu, bez 
mediów społecznościowych, FB itp. Dla niektórych oznaczałoby to koniec świata 
lub wybuch wojny. Część osób uznała, że dzięki temu, że mają dostęp do Internetu, 
lepiej się uczą, mogą się rozwijać, nie czują się ograniczeni miejscem i czasem, 
mogą połączyć się z ludźmi na całym świecie. Nie czują się osamotnieni, wyklu-
czeni, czy wyobcowani, wręcz przeciwnie mają dostęp do aktualnych informacji, 
nie muszą chodzić do biblioteki i czytać „grubych książek”, by coś wiedzieć o świe-
cie i o innych. Uzyskane odpowiedzi1 potwierdzają jak ważne dla studentów jest 
podłączenie do „sieci”, ale też, że to co w niej jest stanowi źródło wiedzy dla wielu 
ludzi młodego pokolenia (i nie tylko). A jakość tej wiedzy jest różna. Pojawia się 
więc problem negatywnych skutków dostępu do informacji nieprawdziwej i nie-
sprawdzonej. A przecież wiedza, która powstaje przez wykorzystanie tego typu 
informacji, wpływa na ludzkie działanie.

Celem rozdziału jest próba pokazania jak łatwo „zgubić się w cyfrowej prze-
strzeni”, a więc jest to refleksja na temat roli wiedzy w ludzkim życiu lub w pro-
cesie decyzyjnym. Szczególnie w okresie pandemii, gdy powszechne było i jest 
wykorzystywanie Internetu w komunikacji międzyludzkiej, w nauczaniu i w pracy, 
gdy zmieniło się miejsce człowieka „w sieci” i „miejsce sieci” w codziennym życiu.  
 

1 Nie można uznać uzyskanych odpowiedzi za reprezentatywne, gdyż uzyskano 47 odpowiedzi 
na 118 osób, które uczestniczyły w zajęciach z HME (studia stacjonarne semestr zimowy 2021/2022).
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Wykorzystano podstawowe metody badawcze (analizę, syntezę i krytykę litera-
tury). Podstawą do poniższych rozważań była literatura z obszaru metodologii 
ekonomii, historii myśli ekonomicznej, epistemologii i filozofii nauki.

1. „Knowledge is power”2

W ekonomii wiedzę traktuje się jako specyficzne dobro ekonomiczne. Nie jest 
jednak prosto zdefiniować wiedzę i podać wszystkie jej cechy. Przyjmuje się naj-
częściej, że wiedza stanowi zbiór informacji, których użyteczność zależy od kon-
tekstu i doświadczenia podmiotu, który nimi dysponuje. Dodatkowo to zdolność 
wykorzystania informacji, właściwego ich interpretowania, przetwarzania i zasto-
sowania3. A więc wiedza powstaje w procesie aktywnego i celowego wykorzysty-
wania informacji, której przysługuje określona użyteczność i wartość praktyczna4. 
Dzięki temu możliwe jest zrozumienie, analizowanie, później wnioskowanie, aż 
w końcu rozwiązywanie problemów.

Pojęcie „informacja” ma wiele znaczeń, które wykorzystuje się w różnych dys-
cyplinach naukowych oraz w języku potocznym. Przede wszystkim informacja 
to zbiór danych, jakie podmiot „pozyskuje przez obserwację lub inną czynność 
umysłową”5. Informacje nie stanowią stałego i niezmiennego zasobu. Nie wszystkie 
informacje są bowiem użyteczne i rzetelne. Część danych jest bezużyteczna, nie-
potrzebna lub nieaktualna. Nowe informacje wypierają stare, a część – w obliczu 
nowych faktów lub argumentów – należy odrzucić jako nieprawdziwe lub nieak-
tualne. Na zasób informacji należy więc patrzeć jak na strumienie danych, które 
są nieokreślone, niewyczerpane i ulegające ciągłym modyfikacjom. Dodatkowo 
zdobywając informacje, nie zawsze znana jest ich wartość i użyteczność. Wydaje 
się, że dopiero odpowiednia sytuacja lub okoliczność powoduje, że wykorzystuje 
się dany zasób informacji.

Informacja może być traktowana jako „sygnał odbierany z systemu społecz-
no-gospodarczego, będący podstawą redukcji poziomu niepewności i ryzyka”6 
lub jako „wytwór działalności podmiotów gospodarczych (produkt, usługa)”7. Tak 
określona informacja ma specyficzne cechy:

2 G. Stigler, The Economics of Information, „The Journal of Political Economy” 1961, vol. 69 (3), s. 213.
3 J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 

2005, s. 15.
4 K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. I, PWN, Warszawa 1985, s. 314.
5 K. Skelnik, O pojęciu informacji w świecie mediów elektronicznych, „Zarządzanie mediami” 2018, 

t. 6 (1), AMW, Gdynia, s. 52.
6 R. Żelazny, Gospodarka informacji i wiedzy, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2020, s. 15.
7 Ibidem.
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1) Zasoby informacji są nieskończone i niewyczerpywalne. Wynika to z założe-
nia, że „konsumpcja, powielanie i przenoszenie nie skutkuje zużywaniem się 
informacji”8;

2) pozyskanie informacji wiąże się często z dużymi kosztami stałymi, a niskimi 
kosztami krańcowymi, co powoduje pojawienie się „podażowych korzyści 
skali, czyli obniżeniem się jednostkowych kosztów produkcji informacji wraz 
ze wzrostem skali działalności”9;

3) informacja ma określoną wartość a jej określenie „uwzględnia subiektywny 
kontekst użytkownika”10 i możliwość zaspokojenia potrzeb.
Wiedzę określa też doświadczenie. Można mówić o doświadczeniu uczuć, 

wrażeń, doświadczeniu danej sytuacji, doświadczeniu jako metodzie naukowej, 
ale też o doświadczeniu życiowym lub doświadczeniu zawodowym. W kontek-
ście wiedzy „doświadczenie” to suma zdarzeń, które wynikają z wrażeń zmysło-
wych (doświadczenie zewnętrzne) oraz z przeżyć psychicznych i wewnętrznych 
(doświadczenie wewnętrzne: rozumowe, uczuciowe), które podmiot poznaje 
świadomie i pozostawiają one „ślad w umyśle”, ale też gdy jest to proces nieświa-
domy. Doświadczenie powstaje przez gromadzenie takich „danych” przez wiele 
lat i jest ukształtowane możliwościami percepcyjnymi podmiotu, „na podłożu 
osobistych przekonań, wrażliwości, nastawienia psychicznego, a nawet uprzedzeń 
i skłonności”11. Odbywa się przez spostrzeganie, czyli przez aktywną interpretację 
danych zmysłowych, w których istotne są emocje i nastawienie, ale też wcześniej-
sze doświadczenie. W wyniku tego procesu możliwe jest poznanie danej sytuacji, 
przedmiotu. Nie jest to jednak ocena obiektywna, tylko subiektywna. Dodatkowo 
może pojawić się problem dotyczący zniekształceń i zaburzeń percepcyjnych. 
W ten sposób powstają też schematy poznawcze (dostępne i niedostępne), czy 
konstrukty poznawcze dotyczące przeszłości i przyszłości. Nie oznacza to, że w ten 
sposób powstaje wiedza pewna, gdyż „konstruowane na jego podstawie wnioski 
są tylko możliwe, lecz wcale niekonieczne”12. Doświadczenie stanowi więc zbiór 
danych z przyszłości, w którym wraz z ilością przeżyć, pozytywnie skorelowanych 
z upływającym czasem (albo po prostu z wiekiem) zwiększa swoją pojemność.

Trzecim składnikiem wiedzy jest kontekst, czyli „okoliczność, otoczenie, tło 
lub powiązania (…) z innymi obiektami”13. To on wpływa na interpretacje infor-
macji. Konieczność odniesienia danej informacji do konkretnego kontekstu, czyli 

 8 Ibidem.
 9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 B. Stefanowicz, Wiedza. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 17.
12 Ibidem, s. 18.
13 Ibidem.
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sensu jego użycia, ujawnia się zarówno w rozmowie (czyli przez wybór znaczenia 
pojęć, które w języku naturalnym są wieloznaczne), w odniesieniu do konkret-
nej sytuacji, aspektu badanego problemu, okoliczności badań, ale też zależy od 
podmiotu, który wskazuje na właściwe umiejscowienie danej informacji. Dlatego 
też dana informacja może być różnie rozumiana w zależności od znaczeń uży-
tych w niej pojęć, okoliczności, jak i przesłanek, jakimi kieruje się dany człowiek. 
Kontekst pokazuje również, czy dana informacja jest zrozumiała dla podmiotu, 
czy też nie. Nieporozumienia, nieścisłości i często konflikty są spowodowane wła-
śnie brakiem zrozumienia właściwego kontekstu danej informacji. David Johnson 
wyróżnił trzy rodzaje kontekstów14:
1) jako opis określonej sytuacji, problemu, okoliczności,
2) jako relacja, czyli „otoczenie pośrednie, które ma określony wpływ na rozwój 

danej sytuacji”,
3) jako interpretacja zależna od podmiotu, który analizuje dany problem lub 

sytuację15.
Ze względu na ludzkie doświadczenie wiedza jest wykorzystywana w różny 

sposób, można ją odnawiać, zdobywać i uzupełniać. Można też przyjąć, że nie ma 
wiedzy, która byłaby niepotrzebna, co najwyżej w danym momencie dla danej osoby 
jest ona „nieuświadomiona”, bezużyteczna lub niezrozumiała16. Co więcej, wiedza 
„wzrasta”, czy też jak wskazał Bogdan Stefanowicz „przejawia cechę synergii”17, czyli 
pozwala uzyskać wartość dodaną z tytułu posiadania danej wiedzy, ale pod warun-
kiem „dynamicznego ujęcia wiedzy – w procesach jej wykorzystania”18, w innym 
przypadku jest to tylko wiedza potencjalna, ujęta zasobowo „w stanie spoczynku”19.

Wiedzę można też traktować jak towar lub kapitał20 jest bowiem środkiem 
wymiany, ma określoną cenę i wartość21. Można ją pozyskać i efektywnie zastoso-
wać, można ją kupić i sprzedać, można nią zarządzać, wykorzystać w różny sposób, 
zarówno w nauce, jak i w procesie komunikacji międzyludzkiej. Wiedza pomaga 
w osiąganiu zysków, usprawnia ludzkie działanie, zwiększa kapitał społeczny oraz 
intelektualny22. Ogromny postęp powoduje, że wciąż trzeba uzupełniać wiedzę 

14 D. Johnson, On contexts of information seeking, „Information Processing and Menagment” 2003, 
vol. 39 (5), s. 735–760, za: B. Stefanowicz, Wiedza. Wybrane zagadnienia…, op.cit., s. 19.

15 K. Stóżyński, Ukryte założenia, „Matematyka – czasopismo dla nauczycieli” 2006, nr 5, s. 14.
16 B. Stefanowicz, Wiedza. Wybrane zagadnienia…, op.cit., s. 14.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem, s. 24.
21 R. Podgórski, Kryzys tożsamości współczesnego człowieka w społeczeństwie ponowoczesnym, 2017, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/F/FA/rp_antropolog2.html (1.12.2021).
22 B. Kaczmarek, Kapitał intelektualny (wiedza) a kreowanie wizji przedsiębiorstwa, http://ur.edu.pl/

pliki/Zeszyt7/29_Kaczmarek.pdf (18.06.2020).
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powszechną i specjalistyczną. Zasób wiedzy zmienia się bowiem pod względem 
ilości, jak i wartości informacji, na których bazuje. Dlatego też w kontekście war-
tości i ceny wiedzy odnosi się ją do zasobu informacji. George Stigler, noblista 
ekonomiczny z roku 1982, podkreślał znaczenie wiedzy dla człowieka gospodaru-
jącego i dla społeczeństwa: „informacja jest cennym zasobem, a wiedza to potęga”23. 
Pozyskanie wiedzy jest związane z procesem poznawczym: wewnętrznym i psy-
chicznym przekonaniem, któremu towarzyszy określony stan umysłu podmiotu, 
który staje się, jak to określa Jan Maria Bocheński, „człowiekiem wiedzącym”24. 
Liczne badania dotyczące wiedzy pozwalają wskazać na najważniejsze jej cechy:
1) „Względna obfitość wiedzy” – wiedza nie zużywa się, bo im więcej i częściej 

jest wykorzystywana, „tym jej ilość i jakość wzrastają, gdyż w toku użytkowania 
gromadzi się nowe doświadczenie i wzbogaca wiedzę (efekt kuli śnieżnej)”25.

2) „Nieokreślony sposób wykorzystania wiedzy”, tzn., że w tym samym momencie 
czasowym wiele podmiotów może wykorzystywać ten sam zasób informacji 
(tzw. symultaniczność)26. Wzrost możliwości dostępu do wiedzy, nośników 
wiedzy i sposobu jej przekazywania powoduje dodatkowo, że trudno jest kon-
trolować jej ilość (wielkość), jakość, rzetelność (efekt faksu).

3) Nierównomierny dostęp i niejednorodny sposób korzystania z zasobów wie-
dzy – rozkład dostępu do wiedzy w społeczeństwie jest nierówny a nawet asy-
metryczny, tzn. „pewne zasoby (…) wiedzy będą znane (RW) dla jednych osób 
(…), a nie będą znane dla innych”27.

4) „Ukryta wartość wiedzy” – nie wszystkie podmioty znają wartość wiedzy 
i potrafią określić użyteczność i potrzebę posiadania wiedzy. W procesie ucze-
nia się podmioty pozyskują wiedzę, której użyteczność i wartość ujawnia się 
w określonych sytuacjach, a więc w momencie jej zdobywania nie jest znana. 
Co więcej, ze względu na doświadczenie i kontekst wartość i użyteczność wie-
dzy się zmienia. Ma to swoje potwierdzenie, również wtedy, gdy porównuje się 
gospodarki krajów rozwiniętych i nierozwiniętych, np. w kontekście przyczyn 
pułapki ubóstwa, zacofania społecznego, czy konwergencji.

5) Nieliniowy charakter informacji, tzn. „niewielka ilość wiedzy może przynieść 
ogromne korzyści oraz zmiany i na odwrót, olbrzymia ilość wiedzy może oka-
zać się bezużyteczna”28.

23 G. Stigler, The Economics of Information, „The Journal of Political Economy” 1961, vol. 69 (3), s. 213.
24 J. Bocheński, Współczesne metody myślenia, W drodze, Poznań 1992, s. 14–15.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 B. Stefanowicz, Wiedza. Wybrane zagadnienia…, op.cit., s. 14.
28 Ibidem.
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W końcu można zastanowić się w jakim celu powstaje wiedza. Bogdan Ste-
fanowicz wskazuje na istotną rolę wiedzy w rozwoju osobowości człowieka, jako 
swoiste „tworzywo modelowania obserwowanego świata”, jako „energia intelek-
tualna”, jako źródło adaptacji do życia w danej społeczności (czynnik integrujący) 
oraz w danej kulturze (jako tworzywo i nośnik). Niewątpliwie wiedza jest też siłą 
sprawczą, źródłem motywacji do życia, choć niewiadomą pozostaje jak zostanie 
ona wykorzystana. Człowiek bez wiedzy nie mógłby przecież zrozumieć siebie 
i innych. Dlatego można powtórzyć za Karlem Popperem, że „Zjawisko wiedzy 
ludzkiej jest bez wątpienia największym cudem naszego wszechświata. Jej ist-
nienie stanowi zagadkę, która jeszcze długo będzie oczekiwała na wyjaśnienie”29. 
Wiedza jest podstawą rozwoju człowieka, a jej brak prowadzi do wykluczenia 
informacyjnego czy cyfrowego. Użytkownik wiedzy musi więc zdobywać nowe jej 
zasoby, czyli stale gromadzić, przetwarzać, dokonywać selekcji.

Istotne jest również, jaki rodzaj wiedzy jest pozyskiwany. Przede wszystkim 
wyróżnia się wiedzę potoczną i naukową, które różnią się stopniem użyteczności. 
Wiedza potoczna jest „naturalna”, „samoistna” bez wyraźnych reguł powstania 
i funkcjonowania. Jan Such podkreśla dodatkowo, że „jest najstarszym gatunkiem 
wiedzy ludzkiej”30, która „koncentruje się głównie na zjawiskach mających szcze-
gólne znaczenie dla ludzi – stąd jej (pragmatyczny (użyteczny) charakter”31. Jednak 
„ze względu na nieokreśloność, wieloznaczność potocznych wyrażeń, nieostrość 
pojęć (…) wiedza potoczna stanowi węzeł gordyjski trudny do rozplątania”32.

Z wiedzy potocznej powstała wiedza naukowa. Jednak bardzo się od niej 
różni: „wiedza naukowa to uznawany przez przedstawicieli danej dyscypliny 
naukowej zespół sądów, o tym jak jest, jak się rzeczy mają, dlaczego tak się mają, 
oraz twierdzeń (lub systemów twierdzeń) stanowiących bądź opisy poszczegól-
nych fragmentów rzeczywistości, bądź też teorie wyjaśniające zjawiska z danej 
dziedziny”33.

W wiedzy naukowej przyjmuje się określone prawdy, czy teorie. Dlatego w wie-
dzy ważne jest uzasadnienie, które traktuje się jako potwierdzenie o pewnym 
stopniu pewności. Można mówić o uzasadnieniu wystarczającym lub niewystar-
czającym. W tym przypadku mowa o powszechnie przyjętych kanonach uzasad-
nienia, jakie stosuje się w nauce głównie przez przedstawicieli danej dyscypliny 

29 K. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002, s. 5.

30 J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 37.
31 Ibidem.
32 Ibidem, s. 38.
33 Ibidem.
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(specjalistów)34. Przy czym jest to wyraz przyjętych norm i zwyczajów o charakte-
rze „kolektywu myślowego” (a nie indywidualnego „mniemania”35 lub „podmiotu 
kolektywnego”36).

Wiedzę naukową można porównać do ogromnej kuli, która „zawiera wiedzę 
naukową i wraz z pracą każdego pokolenia naukowców jest coraz bardziej nadmu-
chana. Na jej powierzchni znajduje się obszar wiedzy i wysepki niewiedzy. Gdy się 
rozrasta, zwiększa się obszar naukowego poznania, ale też jest coraz więcej pro-
blemów i obszarów niewiedzy”37.

Porównując wiedzę naukową, którą dysponują uczeni do wiedzy potocznej, 
naturalnej, którą dysponują wszyscy można zauważyć, że różni je również metoda 
sprawdzania wiarygodności informacji, które są wykorzystane do jej zbudowania. 
W przypadku wiedzy naukowej dane stwierdzenie sprawdza się przez zastosowa-
nie mocnej zasady racjonalności oraz słabej zasady racjonalności38. W pierwszej 
wskazuje się, że stopień przekonania, który dotyczy danego stwierdzenia, „powi-
nien odpowiadać stopniowi jego uzasadnienia”39 (nie może być większy). W drugiej 
zasadzie istotna jest intersubiektywna komunikowalność oraz intersubiektywna 
sprawdzalność wiedzy.

Intersubiektywność w sensie komunikatywnym można rozumieć jako: wiedzę, 
która „może być zrozumiała dla każdego normalnego, odpowiednio przygotowa-
nego (np. wykształconego) człowieka”40. Z kolei intersubiektywna sprawdzalność 
dotyczy możliwości sprawdzania przez różnych badaczy rezultatów badawczych, 
uzyskanych wyników i całego procesu badawczego. Oba warunki są ze sobą powią-
zane: „intersubiektywna komunikowalność wiedzy jest warunkiem koniecznym 
jej intersubiektywnej sprawdzalności, (…) wiedza naukowa nie może być inter-
subiektywnie sprawdzalna, jeśli nie jest intersubiektywnie komunikowalna”41.

Wiedza naukowa jest fundamentem nauki. Kazimierz Ajdukiewicz, polski 
filozof i logik, napisał: „Nauka jest skarbnicą najlepiej uzasadnionej i najjaśniej 
sformułowanej wiedzy ludzkiej”42. A naukę utożsamia się też z nauczycielem, 

34 P. Zeidler, Prawda i znaczenie w świetle metaforycznego charakteru aparatu konceptualnego nauk 
empirycznych, w: D. Leszczyński (red.), Prawda, UWr, Wrocław 2011, s. 325.

35 J. Giedymin, Polish Philosophy in the Inter-War Period and Ludwik Fleck’s Theory of Thought-Styles 
and Thought-Collectives, w: R. S. Cohen, T. Schnelle (red.), Cognition and Fact – Materials on Ludwik 
Fleck, D. Riedel Publishing Company, 1986, s. 179.

36 K. Rolin, Science as Collective Knowledge, „Cognitive Systems Research” 2008, vol. 9 (1–2), s. 116.
37 S. Flejterski, M. Urchs, Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych, edu-Libri, Kraków 

– Legionowo 2015, s. 23.
38 J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki…, op.cit., s. 38.
39 Ibidem.
40 J. Such, O rodzajach wiedzy „Człowiek i Społeczeństwo” 1986, nr 2 (86), s. 7.
41 J. Boruszewski, op.cit., s. 272.
42 K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. I, PWN, Warszawa 1985, s. 314.
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naukowcem, badaczem43, którego „bezpośrednim celem jest przekazanie wie-
dzy innym (uczniom, studentom, słuchaczom)”44. A łatwy dostęp do informacji 
umieszczonej w Internecie nie zwalnia ani uczniów, ani nauczycieli, z poszuki-
wania wiedzy właściwej, czyli pewnej, rzetelnej i sprawdzonej.

2. „Cogito ergo sum”45

Wiedzy przypisuje się różne stopnie pewności lub użyteczności, bada się jej 
możliwe sposoby pozyskania i zastosowania. Jednak nie zawsze użytkownicy wie-
dzy zastanawiają się nad źródłem danych, nad ich wiarygodnością, czy rzetelnością. 
Nie chodzi o wątpliwości, które miał Bertrand Russell: „Czy istnieje na świecie (…) 
wiedza tak pewna, że żaden rozumny człowiek nie mógłby w nią wątpić?”46. Istotna 
jest bowiem wartość użytkowa informacji, które są podstawą wiedzy, nawet jeśli 
założy się jej hipotetyczny charakter. Jednak trudno jest to określić zarówno wtedy, 
gdy nie można określić zarówno w fazie ex ante jak i ex post. Pojawia się bowiem 
problem asymetrii informacji oraz problem niedoskonałej informacji. W pierwszym 
przypadku chodzi o sytuację, gdy podmioty, które uczestniczą w transakcji nie mają 
takiego samego dostępu do informacji (jeden z podmiotów wie więcej od drugiego), 
czyli osoba, która posiada pełną lub większą wiedzę od osoby, a która uczestni-
czy w transakcji, przekazuje tylko część danych dla uzyskania własnych korzyści. 
W drugim przypadku chodzi o sytuację, gdy podmiot ekonomiczny nie dysponuje 
wszystkimi informacjami (albo nie ma pełnej wiedzy) o danym produkcie, zjawi-
sku. Przy czym asymetria informacyjna dotyczy przynajmniej dwóch podmiotów, 
a niedoskonała informacja może występować już w przypadku jednego podmiotu. 
Sprawę komplikuje dodatkowo fakt pozyskania danej informacji (lub informacji 
o danym towarze) w odniesieniu do czasu zawarcia umowy. Jeśli asymetria informa-
cyjna pojawi się przed lub w trakcie tego procesu (ex ante), to pojawia się problem 
negatywnej selekcji. Jeśli asymetria informacyjna pojawi się z kolei w fazie ex post, 
to często dochodzi do zachowań nieetycznych, w tym problemu moral hazard47.

43 Jest to jedno z sześciu głównych znaczeń pojęcia nauka taktowanej jako: rezultat, czynność, narzę-
dzie, działalność dydaktyczna, instytucje i dział kultury. S. Stachak, Wstęp do metodologii nauk ekono-
micznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1997, s. 21–23.

44 Ibidem.
45 R. Descartes (Karteziusz), Rozprawa o metodzie, Antyk, Kęty 2002 (pierwsze wydanie 1637).
46 B. Russell, op.cit., s. 10
47 Więcej w: T. Baker, On the Genealogy of Moral hazard, Texas Law Review, 1996; L. Summers, Beware 

moral hazard fundamentalists, FT, 23.09.2007; H. Lewis, Moral hazard help shape mortgage mess, bank-
rate.com. 18.04.2007.
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O negatywnej selekcji pisał jako jeden z pierwszych George Akerlof48. Zwró-
cił uwagę, że w sytuacji, gdy podmioty nie dysponują takim zasobem informacji 
na temat sprzedawanego dobra, mogą kierować się błędnym założeniem co do jego 
jakości lub wartości. W konsekwencji dobra o niskiej jakości wypierają z rynku 
dobra o wysokiej jakości. Z kolei ryzyko moralne, to problem nadużycia dostępu 
do informacji w celu uzyskania korzyści kosztem drugiej strony umowy.

Dodatkowo istnieje też problem dezinformacji, czy też problem informacji 
fałszywych.

W komunikacji międzyludzkiej, w polityce międzynarodowej, czy działaniach 
wojskowych wykorzystuje się „siłę informacji” poprzez fake newsy (neologizm), 
trollingi49 i propagandę pokazanych w odpowiedni sposób (chwytliwe nagłówki, 
specjalne strony internetowe, podszywanie się pod znane adresy witryn, maili)50. 
Intencją tworzenia tego typu informacji jest wprowadzenie w błąd odbiorców. 
Dzięki temu osiąga się korzyści finansowe lub polityczne, przewagę konkurencyjną 
na rynku, przewagę polityczną, ale też jest to działanie dla rozrywki, rozgłosu, czy 
chęci zwrócenia na siebie uwagi51. Nie można też zapomnieć o sytuacjach, które 
dotyczą ukrycia informacji ważnych (politycznie, ekonomicznie, społecznie), ale 
trudnych i kontrowersyjnych przez celowe nadmierne nagłaśnianie spraw mało 
istotnych (np. dotyczących życia prywatnego polityków, czy aktorów). Koszty 
tego typu dezinformacji są ogromne o charakterze nie tylko ekonomicznym, ale 
też społecznym i kulturowym. To z kolei jest podstawą stworzenia społeczeń-
stwa, które w sposób obojętny lub bierny przyjmuje informacje przekazywane 
w mediach, tzw. „idiot culture”52, a powszechnym zjawiskiem jest „próżniactwo 
społeczne”, nasilenie syndromu myślenia grupowego, czy rozproszenia odpowie-
dzialności społecznej.

48 G. Akerlof, The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, „Quarterly 
Journal of Economics” 1970, vol. 84 (3), s. 488–500.

49 Tolling to „działanie propagandowe lub prowadzące do zdyskredytowania i obrażenia rozmówcy 
w Internecie. (…). Trolling polega na celowym wpływaniu na internautów poprzez wywoływanie szumu 
informacyjnego, często ma na celu działania prowokacyjne, powodowanie destabilizacji, a w skrajnych 
przypadkach wzbudzanie ataku paniki wśród internautów”. Mały leksykon post prawdy, Fundacja Wol-
ność i Demokracja, s. 98, https://wid.org.pl/fake-news-i-jego-spoleczne-konsekwencje-cala-prawda-
-opostprawdzie/ (20.01.2022).

50 Ibidem.
51 Więcej w: K. Rosińska, Fake news. Geneza, istota, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2021.
52 Pojęcie „idiot culture” jako pierwszy użył dziennikarz Carl Bernstein w artykule z 8 czerwca 1992 r. 

opublikowanym w „The New Republic”. C. Bernstein, The Idiot Culture, „The New Republic” 1992, s. 25.
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Podsumowanie

Współczesny człowiek jest zagrożony nadmiarem informacji i pozyskiwaniem 
informacji niepotwierdzonych i fałszywych. Nie ma naturalnych mechanizmów 
obronnych i jednocześnie nie może całkowicie izolować się wobec chaosu infor-
macyjnego. Dlatego można zgodzić się z stwierdzeniem, że została wykreowana 
nowa potrzeba – potrzeba informacyjna, a „stopień jej zaspokojenia (tzw. stan 
poinformowania) wpływa w sposób istotny na jakość funkcjonowania oraz dobre 
samopoczucie człowieka. Z kolei „stan niepoinformowania charakteryzuje sytu-
ację, w której jednostka lub grupa społeczna nie zaspokoiła swoich potrzeb infor-
macyjnych, czego konsekwencją jest np. brak wiedzy, poczucie ograniczonych 
możliwości oraz świadomość pomniejszonej szansy rozwoju”53.

Od 2020 roku nasiliły się problemy związane z „informacyjnym przeładowa-
niem”, jak i „chaosem informacyjnym”. Pojawiły się też nowe negatywne skutki 
pracy i edukacji zdalnej takie jak: „zoom fatigue syndrome” (syndrom zmęczenia 
zdalnego, zespół zmęczenia ZOOM)54, które zwiększają obojętność użytkowni-
ków w stosunku do jakości pozyskiwanej wiedzy.

Młodzi ludzie, w tym „pokolenie COVID-19”, tworzą własną tożsamość opie-
rając się na tym co przeczytają „w sieci”, choć nie są to informacje sprawdzone, czy 
rzetelne. Często to właśnie oni są „zagubieni w świecie cyfrowym”. Poza tym miesz-
kając z rodzicami nie doświadczając samodzielnego i dorosłego życia (tzw. „gniaz-
downicy”), nie mają mechanizmów obronnych, wyrobionego krytycyzmu, czy 
dystansu życiowego. Powstaje więc problem: Czy młodzi ludzie będą pokoleniem 
straconym – „lost generation”?
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Konkurencyjność instytucji finansowych 
a era cyfrowa

Wprowadzenie

Celem prowadzonych rozważań jest próba poddania analizie konkurencyjno-
ści w sektorze bankowym w aspekcie wyzwań stawianych przez rewolucję cyfrową. 
Autorka zamierza przeanalizować, w jaki sposób rewolucja cyfrowa wpłynie na tra-
dycyjne (w którym nie są wykorzystywane współczesne technologie informatyczne) 
funkcjonowanie banków. W części pierwszej zaprezentowano stan badań nad róż-
nymi aspektami technik marketingowych biorąc pod uwagę pojęcie konkurencyj-
ności. Kategoria cyfryzacji, która stanowi sedno czwartej rewolucji gospodarczej, 
czego następstwem są przeobrażenia w poszczególnych sektorach, także w banko-
wości, została przedstawiona w części drugiej. W kolejnej części poddano analizie 
konkretne modele biznesowe, które są związane z technologią cyfrową. Zależności 
pomiędzy gospodarką 4.0 a współczesnymi bankami, z uwzględnieniem strategii 
przyjętych przez banki zaprezentowano w przedostatnie części analizy. Całość wień-
czą rozważania dotyczące przyszłych kierunków przeobrażeń tradycyjnej bankowości 
w aspekcie dalszego rozwoju gospodarki 4 0. Instytucje finansowe mają szczególne 
znaczenie, bo pieniądz jako syntetyczny miernik wartości pozwala przede wszyst-
kim na dokonanie odpowiedniego porównania wartości różnorodnych towarów 
i usług poprzez wyrażenie ich w obowiązującej cenie rynkowej. Bierze się wówczas 
pod uwagę zarówno jej wymiar przestrzenny, np. pomiędzy różnymi sklepami, jak 
i czasowy, np. dziś i rok temu, w przypadku miernika czasowego bierze się również 
pod uwagę stopień inflacji, która jest badana w określonym wymiarze, jednak naj-
częściej wzrost i spadek inflacji podawany jest w badaniu rocznym lub kwartalnym1.

1 S. Owsiak, Teoretyczne i praktyczne konsekwencje fiskalnych programów ratunkowych w warun-
kach kryzysu, Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 29.
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Konkurencyjność jest terminem ekonomicznym o wielu definicjach, co do 
których eksperci toczą dyskusje. Najogólniej można jednak uznać, że konku-
rencyjność jest to zdolność konkurowania, czyli prowadzenia działań ukierun-
kowanych na takie same lub podobne cele jak te, ku którym dążą w tym samym 
czasie i w tym samym otoczeniu inne podmioty gospodarcze. Konkurencyjność 
definiuje się jako zdolność do projektowania, kreowania i sprzedawania pro-
duktu, który byłby bardziej atrakcyjny dla klienta niż to, co oferuje konkuren-
cja. Według innej definicji konkurencyjność to zdolność do długookresowego, 
efektywnego wzrostu, bądź też rozumie się ją jako właściwość danego podmiotu 
gospodarczego, polegającą na utrzymaniu wysokiej produktywności i efektyw-
ności. W rozdziale pojęcie konkurencyjności będzie rozpatrywane w aspekcie 
dostosowywania się sektora bankowego do nowych wyzwań ery cyfryzacji opie-
rając się na metodzie naukowo-empirycznej, tj. zestawianie wiedzy naukowej 
w zakresie finansów i technologii a przełożenia na rynek praktyczny na podsta-
wie przykładów komercyjnych.

1. Cyfryzacja jako podstawa rewolucji przemysłowej 4.0

Pojęcie cyfryzacji skupia się wokół gospodarki 4.0, czyli czwartej rewolucji 
gospodarczej, która rozpoczęła się na początku pierwszej dekady XXI wieku i jest 
procesem aktualnie trwającym. Jej sednem jest postępujący rozwój rewolucji cyfro-
wej, która została określona mianem rewolucji przemysłowej, ponieważ przyjmuje 
cyfryzację i wszechstronną komunikację jako punkt wyjścia do wielopłaszczyzno-
wych przeobrażeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstw2.

Gospodarka ta opiera się na działaniach postępowania tradycyjnego, związa-
nego z tradycyjnym przemysłem i rozwojem działalności ukierunkowanej poprzez 
m.in. zmiany demograficzne i społeczne, czyli możliwości kreowane przez dany 
rynek oraz społeczeństwo, które stanowi zbiór jego potencjalnych odbiorców. 
W dużej mierze gospodarka 4.0 opiera się jednak na takich dziedzinach działania, 
jak: big data i analityka, rzeczywistość rozszerzona, zastosowanie drukarek 3D, 
technologie chmury, cyberprzestępczość, anatomiczne roboty, symulacje, pozioma 
i pionowa integracja oprogramowania i przemysłowe wykorzystanie Internetu 
wszechrzeczy (Inaczej – Internet rzeczy, IoT, Internet of Things). Wspomniane 
elementy przenikają się i wpływają wzajemnie na swój rozwój oraz możliwości 

2 D. Janczewska, Dylematy współczesnego społeczeństwa, Przedsiębiorstwo i Zarządzanie, Łódź 
– Warszawa 2018, s. 90–92.
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poszerzania oddziaływania względem potrzeb i oczekiwań społeczeństwa będą-
cego potencjalnymi konsumentami3.

Gospodarka 4.0 zyskała miano czwartej rewolucji gospodarczej ze względu 
na fakt, że poprzedzały ją inne, istotne dla rozwoju społeczeństw rewolucje. 
W pierwszej rewolucji, rozpoczętej w Anglii pod koniec XVIII wieku, skupiono się 
na wykorzystaniu energii wodnej i parowej do zmechanizowanej produkcji. Pod-
czas drugiej rewolucji, która nastała pod koniec XIX wieku, wykorzystano energię 
elektryczną do produkcji masowej. W przypadku trzeciej, której początki sięgają 
połowy ubiegłego stulecia, kiedy to wynaleziono pierwsze komputery, dążono 
do wykorzystania rozwiązań informatycznych w przemyśle oraz do udoskona-
lania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wówczas też w miarę możli-
wości wykorzystywano elektronikę i technologię informacyjną do automatyzacji 
produkcji. Każda z rewolucji czerpała z dokonań poprzedniej, przez co możliwe 
było odpowiednie opracowanie działań do dalszych zmian i udoskonaleń. Jednak 
należy również wspomnieć, że istnieje wiele przesłanek, które zaprzeczają moż-
liwości opierania się na dorobku poprzednich rewolucji. W tej kwestii wielu spe-
cjalistów zwraca uwagę, że tymi powodami są prędkość, zakres i wpływ systemów. 
W porównaniu z poprzednimi, czwarta rewolucja przemysłowa ewoluuje w tempie 
wykładniczym, a nie liniowym. Co więcej, zmienia funkcjonowanie prawie każ-
dej gałęzi przemysłu, a zakres i głębia tych zmian zwiastują transformację całych 
systemów produkcji zarządzania4.

Gospodarka 4.0. niesie ze sobą olbrzymi postęp technologiczny. Rewolucja 
przemysłowa powoduje wieloaspektowe przeobrażenia w naszych społeczeństwach, 
dlatego coraz częściej i coraz większa liczba specjalistów decyduje się na podjęcie 
rozważań na jej temat. Głównie przemyślenia skupiają się wokół dynamicznego 
rozwoju cyfryzacji i jej wpływu na poszczególne rodzaje gospodarek krajowych 
oraz międzynarodowych. Jednym z sektorów, który w znaczący sposób odczuł 
czwartą rewolucję, był omawiany w niniejszym rozdziale sektor bankowy i ele-
menty z nim związane5.

Długookresowe następstwa czwartej rewolucji przemysłowej opierają się przede 
wszystkim na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych tech-
nologii, pozyskanych z obserwacji podmiotów konkurencyjnych, zarówno pod 
względem działalności rynku krajowego, jak i międzynarodowego. Wspomniana 

3 Gospodarka 4.0. Dlaczego potrzebujemy rewolucji przekwalifikowania, Światowe Forum Ekono-
miczne (29.12.2021).

4 S. Cichoń, M. Cichoń, Rola cyfryzacji w usługach bankowych, w: D. Janczewska (red.), Dylematy 
współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SAN, Łódź – Warszawa 2018, s. 494–495.

5 A. Bujak, Rewolucja przemysłowa 4.0 i jej wpływ na logistykę XXI wieku, „Logistyka” 2018, War-
szawa, s. 1313–1315.
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cyfryzacja w pierwszej kolejności zaistniała w sferze rynku przemysłowego, jako 
materializacja idei prowadzonego w kraju przemysłu czwartej generacji. Dodat-
kowo zaobserwowano wówczas rozszerzanie działalności inteligentnych fabryk 
oraz umożliwiano stopniowe przenikanie cyfryzacji do innych dziedzin działal-
ności człowieka, zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej6.

Główne różnice, jakie można zaobserwować między trzecią a czwartą rewolu-
cją przemysłową, związane są m.in. z takimi ważnymi zmianami, jak7:
• upowszechnienie w skali świata dostępu do Internetu i pojawienie się Internetu 

rzeczy, pozwalającego na globalny dostęp w czasie rzeczywistym do poszcze-
gólnych maszyn oraz danych produkcyjnych,

• radykalne obniżenie kosztów przechowywania danych cyfrowych – w 1994 r. 
zmagazynowanie na 12 miesięcy 1 GB danych kosztowało 10 tys. USD, nato-
miast w 2016 r. już tylko 3 centy,

• ogromny postęp w dziedzinie przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych 
cyfrowych na bazie chmur obliczeniowych oraz rozbudowanych algorytmów 
analitycznych, z czasem reakcji rzędu milisekund,

• rozwój sztucznej inteligencji, obejmującej tworzenie modeli zachowań inteli-
gentnych oraz programów komputerowych symulujących te zachowania; ele-
mentem sztucznej inteligencji jest oprogramowanie sterujące urządzeniami 
wytwórczymi, przeznaczonymi do automatycznego pozyskiwania danych oraz 
ich analizy w celu ulepszenia własnego systemu i eliminowania jego słabości, 
jest to tzw. uczenie maszynowe,

• pojawienie się możliwości wytwarzania przyrostowego opartego na druku 3D 
i polegającego na budowaniu wyrobu warstwa po warstwie przez selektywne 
przetapianie proszku metalowego za pomocą promienia lasera; proces ten 
pozwala na tworzenie skomplikowanych kształtów, niemożliwych do uzyska-
nia tradycyjnymi metodami obróbki ubytkowej, np. toczenia czy frezowania,

• rozwój techniki symulacji funkcjonowania rzeczywistych obiektów, w tym 
zwłaszcza maszyn i wytwarzanych wyrobów w ich wirtualnych odwzorowa-
nych elementach przemysłu.
Technologie cyfrowe w znaczący sposób zmieniają również funkcjonowanie 

systemu finansowego, dotychczas ustabilizowanego i działającego według nie-
zmiennych zasad. Klienci indywidualni oczekują od banku elastyczności i stworze-
nia różnorodnych możliwości wyboru. Ponadto firmy, będące klientami banków, 

6 A. Derwiński, PSD2 – rewolucja, która w sektorze finansowym nie zdarza się często, w: A. Kawiń-
ski, A. Sieradz, Wyzwania informatyki bankowej, Gdańsk 2017, s. 102–105.

7 W. Paprocki, Koncepcja przemysłu 4.0. i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej, 
w: Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Instytut 
Badań, Gdańsk 2018, s. 56–58.
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same przechodzą cyfrową transformację i nierzadko korzystają z kanałów sprze-
daży e-commerce, potrzebują zatem bardziej nowatorskich rozwiązań w dzie-
dzinie płatności, uwzględniających ich potrzeby. Chcąc utrzymać się na rynku, 
banki powinny przejść wewnętrzną restrukturyzację i dostosować się do potrzeb 
klientów, dla których technologie cyfrowe stają się narzędziem przydatnym także 
w kształtowaniu systemu finansowego8.

2. Modele biznesowe gospodarki 4.0

Zjawisko cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa było często analizowane przez 
wielu specjalistów, przez co możliwe było wytypowanie przede wszystkim szans, 
jak i zagrożeń dla poszczególnych sektorów. Działo się tak, gdyż czwarta rewolu-
cja miała wpływ na całą gospodarkę krajową i międzynarodową, jednak w różnym 
stopniu widoczne to było w poszczególnych dziedzinach rynku. Jednym z teo-
retyków wprowadzania cyfryzacji na rynek światowy był Alvin Toffler, zgodnie 
z którego założeniami rewolucja przemysłowa przebiega w trzech etapach, które 
zostały nazwane falami rozwoju cywilizacji. A mianowicie etap9:
• algorytmów, jako etap w toku, obejmie początek lat 20. XXI w. oraz skupia 

się na automatyzacji prostych zadań obliczeniowych i analizie ustrukturyzo-
wanych danych w takich dziedzinach, jak finanse, informacja i komunikacja,

• rozszerzenia, czyli etap również już trwający, ale mający całościowo objąć rynek 
dopiero pod koniec lat 20., skupia się na automatyzacji powtarzalnych zadań, 
takich jak wypełnianie formularzy, komunikowanie się i wymiana informa-
cji, a także analizie statystycznej nieustrukturyzowanych danych w częściowo 
kontrolowanych środowiskach, takich jak samoloty bezzałogowe i roboty,

• autonomii, który rozpocznie się w latach 30. XXI wieku, może być zauwa-
żalny w automatyzacji pracy fizycznej i czynności manualnych wykonywanych 
przez pracowników; dodatkowo przewiduje się, że działania w dynamicznych, 
rzeczywistych sytuacjach wymagających reakcji i rozwiązywania proble-
mów, np. w produkcji i transporcie będą zastępowane przez maszyny i roboty 
(pojazdy bez kierowców).
J. Pieriegud w swoich rozważaniach podkreśla, że cyfryzacja społeczeństwa 

i gospodarki stanowi jedną z najbardziej znaczących i dynamicznych rewolucji 

8 P. Druszcz, Digitalizacja produktów bankowych jako cel strategiczny uczestników polskiego sek-
tora bankowego, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, Warszawa 2017, s. 238–240.

9 J. Pieriegud, A Toffler, Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – wymiar globalny, europejski i kra-
jowy, Instytut Badań, Gdańsk 2018, s. 38–39.
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przemysłowych na przestrzeni lat. Cyfryzacja pozwoliła na poszerzenie możli-
wości w tworzeniu uniwersalnych i skutecznych modeli biznesowych, umożliwiła 
ulepszenie działań zarówno wielu przedsiębiorców i start-upów, jak i specjalistów 
poszukujących pracy. Jednak z drugiej strony należy zwrócić uwagę na fakt, że 
cyfryzacja niesie ze sobą także wiele zagrożeń związanych z niepewnością i bra-
kiem stabilności na rynku, jak i z pogłębianiem się niebezpieczeństw związanych 
ze społecznymi skutkami automatyzacji procesów wytwórczych, produkcyjnych 
czy też szeroko rozumianych jako kwestie bezpieczeństwa. Teoretycy są zdania, 
że cyfryzacja wykazuje ciągłość zmian oraz wspomagania procesów konwergen-
cji rzeczywistej i wirtualnej w obszarze obejmującym rozwój wielu społeczeństw. 
Kluczowym elementem wspierającym rozwój poprzez cyfryzację są10:
• Internet rzeczy – sieć komunikujących się ze sobą urządzeń, które wymie-

niają się informacjami, aby zaoferować ludziom szerszą funkcjonalność i lep-
szą obsługę domów i miast,

• wszechobecna łączność,
• aplikacje i usługi oparte na chmurze obliczeniowej,
• analityka dużych zbiorów danych oraz duże dane działające jako usługa,
• automatyzacja oraz robotyzacja,
• wielokanałowe oraz wszechkanałowe modele dystrybucji produktów i usług.

Wykazano, że sektor rynku europejskiego, jak i międzynarodowego zdefi-
niował rozwój i działalność w aspekcie cyfryzacji, wyszczególniając cztery etapy 
działalności – cyfrowe dane, automatyzację, łączność oraz cyfrowy dostęp konsu-
mentów11. Ponadto warto podkreślić, że te cztery etapy działalności realizowane 
są w dużej mierze poprzez czynniki napędzające cyfrowy rozwój gospodarki 4.0, 
co zobrazowano na rysunku 1.

Poszczególne sektory gospodarki w niejednakowym stopniu stanowią obszar 
oddziaływania cyfryzacji i procesów z nią związanych. Ów poziom oddziaływa-
nia jest uzależniony od potrzeb i możliwości danego sektora i planów na ich dal-
szy rozwój12.

Jako jeden z elementów cyfryzacji wskazuje się rozwój Internetu, którego 
powstanie, a następnie dynamiczne przeobrażenia ukształtowały wiele udogod-
nień i możliwości dla każdego społeczeństwa, ale również jednostek indywidu-
alnych. Ogromna skala wykorzystywania globalnej Sieci przez społeczeństwo 
została ukazana na rysunku 2.

10 Ibidem, s. 42–45.
11 J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwa-

nia dla sektorów infrastrukturalnych, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk 2016, 
s. 11–12.

12 K. Korus, Wszystko o nowej dyrektywnie PSD2, „Puls Biznesu”, Warszawa 2018, s. 22–25.
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Rysunek 1.  Analiza czynników uznanych za źródło napędowe cyfryzacji przemysłu, 
czyli rozwoju gospodarki 4.0

Źródło: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla 
sektorów infrastrukturalnych, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk 2016, s. 13.

Dane zawarte na rysunku 2 potwierdzają, że cyfryzacja dotyka społeczeństwo 
niezależnie od wieku poszczególnych jednostek, statusu społecznego czy też zawo-
dowego. Współcześnie większość spraw została cyfrowana, przez co zwiększyła 
możliwości każdego obywatela. Na przykład zakup biletów na przewozy transpor-
tami publicznymi jest możliwy poprzez aplikacje bądź bankowość internetową, 
wiele spraw można załatwić online (zgłosić rejestrację pojazdu, urodzenie dziecka, 
zarejestrować wizytę u lekarza, wypełnić dokumenty dotyczące odszkodowania, 
uzyskania dowodu czy też paszportu). Poniżej w formie schematu zostały przed-
stawione aplikacje pozwalające obywatelowi na załatwienie wielu ważnych dla 
siebie spraw, pracę zdalną czy też utrzymywanie stałego kontaktu z rodziną i naj-
bliższymi (rysunek 3).
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Rysunek 2. Analiza liczby użytkowników Internetu na 31.12.2021

Źródło: na podstawie danych GSMA, www.gsma.com.pl (30.12.2021).

Rysunek 3. Najpopularniejsze aplikacje online XXI wieku

Źródło: na podstawie danych GSMA, www.gsma.com.pl (30.12.2021).
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Internet stał się podstawą rewolucji informacyjnej, umożliwiając tworzenie 
nowych modeli biznesowych, w tym handlu elektronicznego (E-commerce). Jako 
że handel elektroniczny pozwala rozszerzać sprzedaż produktów oraz znajomość 
marki i nazwy firmy poza dany rynek, realizacja strategii dla niego właściwych 
stwarza także niewielkim firmom możliwość zaistnienia na prawdziwie global-
nym rynku. Obecny etap rozwoju Internetu rzeczy (IoT – Internet of Things), jest 
możliwy dzięki ogromnemu postępowi, jaki się dokonał w zakresie technologii 
mobilnych. W USA już się mówi o zjawisku mobile-first, które oznacza, że w róż-
nych sytuacjach, kiedy potrzebna nam jest informacja o usłudze lub produkcie, 
w pierwszej kolejności sięgamy po urządzenie mobilne, jakie mamy w zasięgu ręki. 
Pod wpływem postępującej cyfryzacji, na rynku coraz częściej zaczynają między 
sobą konkurować tradycyjne przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa wykorzystu-
jące zupełnie nowe modele biznesowe, oferujące różnorodne produkty i usługi13.

Przykładem rozwoju poszczególnych obszarów działania Internetu stały się 
modele biznesowe, które zostały zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 1.  Analiza modeli biznesowych występujących na rynku podczas rozwoju 
cyfryzacji

Lp. Model 
biznesowy

Przykład
przedsiębiorstwa Opis modelu biznesowego

1 Model 
subskrypcji

Netflix, HelloFresh, 
Dollar Shave Club, 
Kindle, One

Użytkownik płaci stałą opłatę za dostęp do oferowanego 
produktu/usługi.

2 Model 
Freemium,
połączenie free 
– za darmo 
oraz premium

Spotify, Dropbox, 
Linkedin, Skype, The 
New York Times, 
Farmville

Produkt lub usługa (najczęściej oprogramowanie, gra 
komputerowa, usługa internetowa) jest dostępna za 
darmo, natomiast korzystanie z zaawansowanych funkcji 
lub uzyskanie niektórych wirtualnych dóbr wymaga 
wykupienia wersji premium.

3 Model „za 
darmo”

Google, Facebook, 
Snapchat

Użytkownik końcowy ma darmowy dostęp do produktu/
usługi, natomiast operator występujący w roli 
usługodawcy zarabia na reklamach i sprzedaży informacji 
o preferencjach konsumentów, którzy są użytkownikami 
darmowego serwisu.

4 Przestrzeń 
rynkowa

eBay, Alibaba, 
Friendsurance, 
priceline.com, 
Upwork

Firma udostępnia platformę dla transakcji zawieranych 
przez strony trzecie.

5 Dostęp bez 
zakupu

Zipcar, ParkCirca, 
Peerby, Car2Share

Użytkownicy mogą korzystać z usługi bez konieczności 
zakupu produktu, który jest wykorzystywany w czasie 
korzystania z usługi.

13 CH. Anderson, Za darmo. Przyszłość najbardziej radyklanych cen, Wyd. Znak, Kraków 2016, 
s. 131– 133.
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Lp. Model 
biznesowy

Przykład
przedsiębiorstwa Opis modelu biznesowego

6 Hipermarket Amazon, Zalando, 
Coolblue

Przedsiębiorstwa zajmujące się e-handlem oferują bardzo 
szeroki asortyment towarów i usług, często udostępniając 
produkty lub serwis na zasadzie ekskluzywności.

7 Doznanie Apple, Tesla, Disney 
World, Tomorrowland

Firmy wykorzystują skłonność użytkowników do tego, by 
zapłacić więcej na podstawie wcześniejszych doświadczeń 
(doznań) z korzystania z produktów lub kontaktu z firmą.

8 Piramida Amazon, inne 
e-sklepy

Firmy generują dużą część swoich przychodów za pomocą 
podmiotów współpracujących i sprzedawców innych dóbr.

9 Na żądanie Uber, Operator, 
Task-Rabbit

Firmy oferują produkty/usługi dostępne dla użytkowników 
„natychmiast” w momencie powstania zapotrzebowania.

10 Ekosystem Apple, Google Firmy tworzą zamknięty ekosystem produktów i usług, 
który zmusza użytkowników do nabywania w przyszłości 
kolejnych produktów tej samej firmy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych źródeł, w tym J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), 
Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Publikacja Europej-
skiego Kongresu Finansowego, Gdańsk 2016, s. 21–25.

Coraz bardziej zaawansowane technologie cyfrowe przenikają obecnie niemal 
wszystkie aspekty życia codziennego oraz działalności biznesowej. Wyrażana jest 
opinia, że Internet wszechrzeczy spowoduje większe zmiany niż Internet podczas 
trzeciej rewolucji przemysłowej i telefonia komórkowa razem wzięte. Cyfryzacja 
wpływa istotnie na oczekiwania i zachowania konsumentów, zmienia gruntownie 
zasady konkurencji rynkowej, a także prowadzi do powstania nowych modeli eko-
nomicznych14. Zjawisko cyfryzacji jest nieodzownym elementem przemian, jakie 
dokonują się obecnie na świecie a pandemia COVID-19 jeszcze bardziej napędziła 
to. Obecnie społeczeństwo we wszystkich sferach życia, tj. od społecznej po eko-
nomiczną, funkcjonuje w dwóch równoległych światach, tj. w świecie rzeczywi-
stym w relacjach interpersonalnych czy płatnościach gotówką, jak i w świecie 
wirtualnym, tj. spotkań na platformach zdalnych i płatnościach bezgotówkowych.

3. Wpływ gospodarki 4.0 na instytucje finansowe

Rozwój gospodarki 4.0, czyli wykorzystywanie możliwości związanych z posze-
rzającą się cyfryzacją, miało również wpływ na sektor bankowy. Do zmian doszło 
w obrębie ustawodawstwa finansowego oraz w otoczeniu gospodarczym sektora 
bankowego, co wpłynęło na sposoby funkcjonowania banków oraz instytucji 

14 Ibidem, s. 135–136.

cd. tabeli 1
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finansowych. Rewolucja przemysłowa doprowadziła do stopniowego zmniejszenia 
zapotrzebowania na instytucje bankowe, bowiem ich miejsce w dużym stopniu 
zajęły instytucje finansowe, które potrafiły w taki sposób wykorzystać powsta-
jące możliwości, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społeczeństwa. 
Sektor bankowy znany jest z rygorystycznego przestrzegania przepisów i zasad, 
przez co wielu potencjalnych klientów zyskuje poczucie, że banki nie są dość ela-
styczne w dostosowywaniu się do ich potrzeb i możliwości. Tymczasem instytucje 
finansowe w pierwszej kolejności nastawione są na zarobek i spełnienie potrzeb 
każdego klienta15.

Dyrektywa regulująca rynek usług płatniczych sprzyja wzrostowi konkuren-
cji, przyczynia się do konsolidacji jednolitego rynku tych usług na poziomie UE, 
wzrostowi ich innowacyjności, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz wzmocnieniu 
ochrony klientów. Jeden ze specjalistów M. Ożga argumentował, że rynek płatniczy 
prowadzi do stopniowego rozluźniania stosunków na rynku usług finansowych. 
Dzieje się to poprzez zwiększenie możliwości pozyskiwania danych klientów oraz 
umacniania zobowiązań banków do świadczenia usług na rzecz klientów zainte-
resowanych określonymi działaniami. Działania te opierają się na trzech między-
narodowych wymogach, a mianowicie16:
• Payment Initiation Services (PIS) polega na inicjacji transakcji z rachunku 

prowadzonego przez bank,
• Account Information Services (AIS) to przekazywanie informacji dotyczącej 

rachunku bankowego, np. historii transakcji,
• Confirmation of Funds (COF) pozwala uzyskać dostęp do informacji o wyso-

kości środków zdeponowanych na rachunku bankowym.
B. King podczas analizy wskazanego zjawiska stworzył proponowane scena-

riusze działań w obrębie tematów wrażliwych, czyli obszarów wrażliwych sektora 
bankowego. Jako takie obszary wskazał m.in. dystrybucję produktów oraz spo-
sób gromadzenia i późniejszego wykorzystania wiedzy o każdym kliencie danej 
placówki. Z jego opinii wynikało, że wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i jej 
dynamicznego wprowadzania w działalność banków, zwłaszcza w zakresie obsługi 
klienta, miały zyskać umiejętności współpracy człowieka z robotyką, a tym samym 
usprawnienie wszelkich wymaganych działań17. Istotnym elementem jest tutaj 
kwestia ewentualnych scenariuszy, z jakimi mogą mieć do czynienia instytucje 
finansowe w aspekcie gospodarki 4.0 (tabela 2).

15 Ł. M. Mitek, Szanse i zagrożenia związane z gospodarką 4.0 dla sektora bankowego, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, s. 36–37.

16 Ibidem, s. 38–39.
17 Z. Jagiełło, Wyzwanie bankowości detalicznej, Instytut Badań, Gdańsk 2018, s. 51–53.
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Tabela 2.  Analiza możliwych scenariuszy dla instytucji finansowych w aspekcie 
wpływu czynników gospodarki 4.0

Lp. Scenariusz dla 
sektora bankowego Opis

1 Marginalizacja Banki muszą uznać wyższość konkurentów zarówno w zakresie wytwarzania, 
jak i dystrybucji produktów finansowych. Ich miejsce zajmują pozabranżowi 
pretendenci oraz widoczne w coraz większej skali społecznościowe formuły 
pożyczania i lokowania pieniędzy – sociallending.

2 Komodytyzacja Banki tracą przewagę tylko w zakresie dystrybucji produktów finansowych, 
którą przejmują branże mające lepszy kontakt z klientem detalicznym. Rola 
banków ograniczona zostaje do dostarczania produktów po atrakcyjnej 
dla pośrednika cenie. Kluczowym obszarem konkurowania banków jest 
sprawność operacyjna.

3 Dyferencjacja Banki potrafią wykorzystać unikatowy potencjał wiedzy o kliencie, aby 
zaproponować zindywidualizowany produkt, zanim świadomość tej 
potrzeby stanie się powszechnie dostępna dla innych branż. Dogłębna 
wiedza o oczekiwaniach klienta prowadzi do właściwej segmentacji 
i skonstruowania atrakcyjnej strategii produktowo-cenowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Jagiełło, Wyzwanie bankowości detalicznej, Instytut Badań, Gdańsk 
2018, s. 51–55; J. Ostaszewski, R. Bartkowiak (red.), O nowy ład gospodarczy w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2008, s. 28–30.

Jest kwestią otwartą, który z tych trzech scenariuszy ma największe szanse 
na realizację i zależy to od wielu czynników. Nowe firmy technologiczne nie mają 
na celu jedynie dostarczać tradycyjnym bankom narzędzi w postaci technologii 
cyfrowej, ale też coraz częściej zaczynają konkurować z nimi w coraz większej licz-
bie obszarów finansowych. Eksperci są zdania, że obecnie fintechy są bardzo istot-
nym motorem zmian w dziedzinie nowoczesnych usług finansowych i zapewne 
to one będą wyznaczać nowe kierunki rozwoju dla całego sektora finansowego. 
Obecnie klienci indywidualni oraz małe i średnie firmy chętnie korzystają z usług 
oferowanych im przez firmy, z uwagi na komfort, łatwość i szybkość realizacji: 
dokonują szybkich płatności online, wymieniają walutę przez Internet czy śledzą 
aktualne notowania giełdy w czasie rzeczywistym. Są to usługi, które można zre-
alizować nawet za pośrednictwem smartfonu i w ten sposób firmy technologiczne 
są skuteczniejsze w walce o klienta niż banki, dla których tworzenie nowych pro-
duktów wymaga zazwyczaj dłuższych procesów i regulacji prawnych18. Warto pod-
kreślić, że doba cyfryzacji w tym cyfryzacji w świecie finansów to dalszy rozwój 
w tym kierunku tj. tzw. finance-technology a tempo rozwoju jest w tym zakresie 

18 J. Ostaszewski (red.), Bankowość w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia – księga jubileuszowa 
z okazji 80. Rocznicy urodzin prof. Dr. W. L. Jaworskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, 
s. 38–40. Por. szerzej: J. Komorowski, Monetarism and the Battle with the Global Economic Crisis, „Inter-
national Journal of Business Administration” 2015, vol. 6 (6).
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nieuniknione tylko, że jego intensywność uzależniona jest od tego, jak odnajdzie 
się w tym potencjalny klient i jego oczekiwania.

Poza tym wiele produktów tworzonych przez firmy technologiczne stanowi 
wersje produktów bankowych, jednak skierowanych do innej grupy odbiorców. 
Przykładem jest faktoring, usługa, która w bankowości zarezerwowana była dla 
dużych firm. Obecnie także małe i średnie firmy, współpraca z którymi była dla 
banków nieopłacalna lub zbyt ryzykowna, mogą – dzięki fintechom – korzystać 
z tej usługi. Rozwiązania oferowane przez firmy technologiczne są w odczuciu 
klientów bardziej inkluzywne, prostsze do zastosowania, bardziej nastawione 
na indywidualne potrzeby klienta; wszystko to sprawia, że zaczynają one stano-
wić konkurencję dla tradycyjnych banków. Odkąd we wrześniu 2019 roku weszła 
w życie unijna dyrektywa PSD2, firmy technologiczne zyskały dostęp do danych, 
którymi do tej pory rozporządzały wyłącznie banki, co dawało im znaczną prze-
wagę nad innymi podmiotami w sektorze finansowym. Otwarta bankowość wiąże 
się z tym, że aplikacja za zgodą klienta bezpośrednio łączy się z kontem banko-
wym, w związku z tym klient może skuteczniej zarządzać finansami, skorzystać 
z dodatkowych usług, możliwe staje się na szerszą skalę zastosowanie kredytów 
i pożyczek jako formy płatności w sektorze e-commerce.

Chociaż jednak firmy technologiczne, nierzadko współpracujące z tradycyj-
nymi bankami i dostarczające im technologii, obecnie mogą stanowić konkuren-
cję dla nich, to jednak tradycyjne banki wciąż cieszą się zaufaniem klientów jako 
instytucje gwarantujące bezpieczeństwo zgromadzonych aktywów. W przypadku 
sektora bankowego oznacza to potrzebę wyjścia naprzeciw oczekiwaniom odbior-
ców, którzy ze względu na coraz szybsze tempo życia obecnie częściej chcą swoje 
sprawy finansowe załatwiać za pośrednictwem Internetu, w sposób szybki i jed-
nocześnie bezpieczny. Dlatego banki sięgają po aplikacje mobilne czy starają się 
ułatwiać klientom pośredni kontakt, np. przez infolinie czy czaty internetowe. 
Wszystko to służy temu, aby klient mógł zadbać o swoje finanse w dowolnej chwili, 
nawet bez wychodzenia z domu. Dla klienta ważne są też niskie koszty obsługi 
konta, ceni sobie także możliwość skorzystania z dodatkowych opcji, na przykład 
szybkiego dostępu do kredytów i pożyczek, a przede wszystkim oczekuje indywi-
dualnego i elastycznego podejścia banku do swoich potrzeb. Unikatowy potencjał 
wiedzy o preferencjach klienta w połączeniu z dostępem do nowych technologii 
i ukierunkowaniem na poszukiwanie nowych sposobów komunikacji z klientem 
może stanowić o sile tradycyjnych banków.
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Podsumowanie

Zdaniem A. Bujaka koncepcja gospodarki 4.0 to zaawansowany etap rozwoju 
przedsiębiorstw, wywołany przez transformację cyfrową, w którym różnorodnym 
zmianom ulegają łańcuchy wartości, produkty, usługi i modele biznesowe. Z kolei 
M. Hermann, T. Pantek i B. Otto uważają, że gospodarkę 4.0 należy rozumieć jako 
wspólny termin łączący technologię i organizację łańcucha wartości dodanej i sta-
nowi ona inteligentne połączenie wielu technologii IT używanych w przedsiębior-
stwach. Według W. Paprockiego19 wdrożenie niemieckiej koncepcji gospodarki 
4.0 umożliwi zrównoważony rozwój oparty na wiedzy i społeczeństwie informa-
cyjnym. Z kolei Birgitte Andersen uważa, że w gospodarce cyfrowej główne war-
tości mają charakter niematerialny (algorytmy, oprogramowanie, big data, prawa 
autorskie, modele biznesowe, możliwości organizacyjne, kapitał społeczny, wie-
dza, umiejętności i powiązania strategiczne)20.

Wraz z wdrożeniem i rozpowszechnianiem nowoczesnych technologii związa-
nych z rozwojem Internetu i sztucznej inteligencji (AI, SI), ośrodki naukowo-badaw-
cze podjęły prace zmierzające do wykorzystania nowych narzędzi technologicznych 
do budowy przewagi konkurencyjnej w przemyśle i innych obszarach działalno-
ści gospodarczej. J. Pieriegud uważa, że wraz z cyfryzacją gospodarki i społeczeń-
stwa otwierają się nowe możliwości w tworzeniu modeli biznesowych, niosących 
ze sobą niepewność związaną m.in. ze społecznymi skutkami automatyzacji 
procesów wytwórczych oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Badaczka 
postrzega cyfryzację jako proces nieustannej konwergencji rzeczywistego i wir-
tualnego świata, który prowadzi do zmian w większości sektorów gospodarki21.

The Boston Consulting Group w jednym z raportów przedstawia rozwiązania 
technologiczne, które urzeczywistniają się w koncepcji gospodarki 4.0, wpływając 
na zmiany procesów produkcyjnych i wdrażanie nowych modeli dystrybucji pro-
duktów i usług. Bez względu na to, że zmiany technologiczne przebiegają w róż-
nym tempie w zależności od sektora oraz stopnia specjalizacji, zrewolucjonizują 
one światową gospodarkę22.

Eksperci nie są zgodni co do przyszłych kierunków rozwoju sektora banko-
wego, jednak można przypuszczać, że banki tradycyjne i cyfrowe technologie, 

19 J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa…, op.cit.
20 K. Śledziewska, R. Włoch, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnic-

two Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 21–22.
21 Ibidem, s. 25.
22 P. Druszcz, Digitalizacja produktów bankowych jako cel strategiczny uczestników polskiego sek-

tora bankowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Warszawa 2017, s. 242–245.
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które stanowią ich alternatywę, będą koegzystować, odpowiadając na zmieniające 
się potrzeby społeczeństw. Jak wynika z przedstawionych powyżej scenariuszy, 
trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o przyszłość sektora finansowego. 
Firmy technologiczne wyraźnie dążą do ewolucji systemu, a klienci nie mają obaw 
przed cyfrową technologią. Z drugiej strony banki wychodzą naprzeciw tym ocze-
kiwaniom, oferując nowy rodzaj cyfrowych usług, np. konta w chmurze, mobilne 
wpłatomaty czy mobilną obsługę transakcji. Rośnie liczba użytkowników systemu 
BLIK w Polsce. Można sądzić, że przynajmniej w naszym kraju, wraz z rozwojem 
technologii cyfrowych współpraca między bankami a firmami technologicznymi 
będzie się zacieśniać, ku obopólnej korzyści.

Należy jednak pamiętać, że cyfryzacja jest zjawiskiem nieuchronnym, ale 
należy tutaj pamiętać, że o ile postęp technologiczny to przyszłość, to nie może 
on jednak doprowadzić do sytuacji tzw. izolacji finansowej części społeczeństwa 
w tym. tzw. silver generation, tj. pokolenia ludzi starszych, dla których wirtualny 
świat jest zagadką a to co nienamacalne, czymś bardzo trudnym do wyobrażenia 
i funkcjonowania. Poza tym cyfryzacja w finansach nie zawsze będzie miała swoje 
odzwierciedlenie w świecie rzeczywistym. Digitalizacja bowiem łączy wszech-
obecnym dostępem do Internetu/elektryczności, bez której cyfrowe finanse nie 
są wstanie funkcjonować. Dlatego też patrząc na kraje rozwijające się, w których 
elektryczność jest problemem (część krajów Ameryki Południowej czy część kra-
jów Azji Południowo-Wschodniej), tradycyjny rynek finansowy z „żywą gotówką” 
będzie jeszcze długo funkcjonował jako jedyny możliwy sposób płatności. Można 
więc pokusić się o stwierdzenie, że cyfryzacja w dobie finansów to koegzystencja 
jeszcze przez kolejne dekady dla tradycyjnego rynku finansowego.
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Digitalizacja współpracy z klientem 
w procesie tworzenia innowacji – 
analiza porównawcza wybranych 

krajów europejskich

Wprowadzenie

Organizacje na dzisiejszym konkurencyjnym rynku coraz częściej dostrze-
gają potrzebę rozwoju innowacji we współpracy ze swoimi klientami. Zmieniają 
swoje strategie innowacyjne z „innowacji dla klientów” na „innowacje z klientami” 
i angażują ich w proces „współtworzenia wiedzy”1. Klienci stają się coraz bardziej 
związani z firmą i innymi klientami i tym samym stają się partnerami w zakresie 
rozwoju innowacji powstałych w przedsiębiorstwie. Zaangażowanie klientów w pro-
ces innowacji wiąże się z tworzeniem nowych modeli współpracy, koncepcji oraz 
decyzji zarządczych. Przejście ze starszych modeli braku lub niskiego zaangażo-
wania klientów wymaga zwrócenia uwagi na różne rodzaje oraz strategie doboru 
właściwych narzędzi i kanałów komunikacyjnych służących budowaniu efektyw-
nego zaangażowania klienta w proces rozwoju innowacji. Sprzyja temu również 
postępujący proces digitalizacji działalności biznesowej, który przyczynia się do 
zwiększenia możliwości form współpracy z klientem.

1 K. C. Desouza, Y. Awazu, Gaining a Competitive Edge from Your Customers: Exploring the Three 
Dimensions of Customer Knowledge, „KM Review” 2004, vol. 7 (3), s. 12–15; K. C. Desouza, Y. Awazu, 
Engaged Knowledge Management: Engagement with New Realities, Palgrave Macmillan, Hampshire, UK 
2005; E. von Hippel, R. Katz, Shifting Innovation to Users via Toolkits, „Manage Ment Science” 2002, 
vol. 48 (7), s. 821–834; E. von Hippel, Democratiz ing Innovation, MIT Press, Boston, MA 2005.
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Celem rozdziału jest przedstawienie wyników analizy porównawczej wybra-
nych krajów europejskich w zakresie nowych technologii wykorzystywanych we 
współpracy z klientem w ramach podejmowanych aktywności innowacyjnych. Pro-
blemem badawczym postawionym w rozdziale jest identyfikacja różnic w wyko-
rzystaniu metod cyfrowych do identyfikacji, przetwarzania i wdrażania innowacji 
zorientowanych na klienta. Szczegółowe pytania badawcze dotyczą określenia, 
w jaki sposób przedsiębiorstwa tworzą i wdrażają innowacje oparte na klientach, 
jakich technologii cyfrowych używają, aby je wspierać, jakie korzyści i bariery 
osiąga firma angażując klientów w procesy innowacyjne. Podstawę do przygoto-
wania kwestionariusza ankiety stanowiły wnioski z przeprowadzonego przeglądu 
literatury z zakresu innowacji zorientowanych na klienta oraz analiza rozwiązań 
teleinformatycznych i cyfrowych dostępnych dla przedsiębiorstw. Dla osiągnię-
cia postawionego celu przeprowadzono badanie metodą CAWI przy wykorzysta-
niu kwestionariusza ankiety internetowej na platformie Survey Monkey w okresie 
pomiędzy 7 kwietnia a 8 czerwca 2021 roku wśród przedsiębiorstw w wybranych 
krajach europejskich. Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu między-
narodowego pt. „Digital methods, toolbox and trainings for increasing customer 
innovation in SMEs” (ICIinSMEs) Project No 2020–1‑DE02‑KA202‑007397 Pro-
gramme Erasmus + realizowanego od 1.09.2020 r. do 31.08.2023 r.

1.  Zaangażowanie klienta w proces innowacji 
w ujęciu teoretycznym

Współczesne przedsiębiorstwa zaczęły coraz bardziej świadomie sięgać po 
użytkowników i odbiorców swoich produktów i usług, którzy posiadają wiedzę 
pomocną organizacji lepiej planować rozwój nowych produktów i ulepszanie 
istniejących. Niektóre przedsiębiorstwa, np. producent oprogramowania SPSS, 
zaczęły organizować warsztaty dla klientów sprowadzając superużytkowników 
swoich produktów i ucząc się od nich. Inne organizacje posiadają centra badań 
nad produktami, w których monitorują osoby, które wchodzą w interakcje z pro-
duktami i usługami. Niektóre firmy programistyczne kupują dodatki, skrypty 
i inne artefakty utworzone przez swoich klientów podczas korzystania z ich pro-
duktów, a następnie wprowadzają te artefakty w przyszłych wersjach swoich pro-
duktów i usług2.

2 K. C. Desouza, Y. Awazu, S. Jha, C. Dombrowski, S. Papagari, P. Baloh, J. Y. Kim, Customer-driven 
Innovation, „Research Technology Management” 2008, vol. 51 (3), s. 35–44.
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Zmieniający się i niepewny świat wymusza na przedsiębiorstwach koniecz-
ność dostosowania innowacji do aktualnych i potencjalnych potrzeb klientów. 
Aby sprostać tym wyzwaniom i zachować konkurencyjność, przedsiębiorstwa 
muszą stale projektować, rozwijać i wdrażać nowe oferty produktów i usług, które 
spełniają potrzeby rynku. Aby to zrobić, muszą być zorientowani na klienta3. Dla 
celów realizacji przedmiotowych badań empirycznych i opracowania niniejszego 
rozdziału przyjęto pojęcie innowacji zorientowanych na klienta rozumiane jako 
innowacje współtworzone wspólnie z klientami – organizacja i klienci tworzą 
wspólnie innowacje. Zarówno organizacja, jak i klienci mogą być źródłem pomy-
słów. Klienci mogą oferować pomysły bez ograniczeń geograficznych i czasowych, 
a organizacja musi być w stanie szybko zastosować te pomysły do   rozwoju nowych 
produktów i usług.

Klient bierze aktywny udział w procesach innowacyjnych i staje się podstawo-
wym źródłem pomysłów na inicjowanie działań innowacyjnych. Integrując filozo-
fię innowacji zorientowaną na klienta, przedsiębiorstwa otwierają swoje działania 
badawczo‑rozwojowe, co oznacza, że proces innowacji odbywa się z wkładem 
z wewnątrz i zewnątrz organizacji. Klienci są zaangażowani na wszystkich eta-
pach procesu innowacji4. Bez narzędzi wspierających tak dynamiczną interakcję, 
organizacja ryzykuje utratę klienta na rzecz konkurencji. Koncentracja na kliencie 
w procesie rozwoju nowych produktów zapewnia metodologiczne podejście do 
modelowania, określania ilościowego i wdrażania cech wartości dodanej w nowych 
produktach lub usługach, które klienci postrzegają jako wartościowe i za które 
są gotowi zapłacić.

W programach innowacji zorientowanych na klienta zaangażowanie klienta 
wpisuje się w koncepcję „otwartych innowacji”5. Oznacza to, że program innowa-
cji jest otwarty dla klientów i mogą oni być zaangażowani w proces. Zaangażowa-
nie klienta jest dynamiczne, dostarczając pomysłów zawsze i wszędzie. Klienci 
i organizacje często wchodzą w interakcje, czasami w nieustrukturyzowany spo-
sób, a organizacje muszą zaspokajać dynamiczne potrzeby klientów.

Klienci są dziś bardziej świadomi niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki techno-
logiom cyfrowym i Internetowi mogą szybko znaleźć dokładnie to, czego szukają, 

3 A. Griffin, The PDMA Handbook of New Product Development, second edi, John Wiley & Sons, 
New York 2004; D. Zahay, A. Griffin, Customer Learning Processes, Strategy Selection and Performance 
in Business-to-Business Service Firms, „Journal of Decision Sciences” 2004, vol. 35 (2), s. 169–203.

4 F. Steinhoff, H. Breuer, Customer-centric open R&D and innovation in the telecommunication indu-
stry, 2009, s. 1–14.

5 M. Zajkowska, Open models of innovation processes as a future management challenge for small 
and medium-sized enterprises in Poland, „Central European Management Journal” 2017, vol. 25 (4), 
s. 193– 208.



Monika Zajkowska 458

kiedy i gdzie chcą, a często w najniższej dostępnej cenie. Digitalizacja stwarza 
warunki do dialogu między firmami a konsumentami, co może przyczynić się 
do tworzenia innowacji. Użytkownicy mogą angażować się w procesy innowa-
cyjne w wirtualnych społecznościach. W rzeczywistości znaczenie zaangażowa-
nia klienta w działania innowacyjne znacznie wzrosło wraz z rozwojem narzędzi 
komunikacji cyfrowej, pozwalających na dialog na masową skalę6. Ponadto klienci 
mogą korzystać z technologii cyfrowych, aby dostosowywać towary i usługi do 
swoich osobistych wymagań i potrzeb. W ten sposób nie tylko generują warto-
ściowe idee, ale też mogą rozwijać nowe produkty, komercjalizować innowacje, 
a nawet tworzyć rynki niszowe7. Szybko rosnące oczekiwania potęgują ten efekt. 
Klienci oczekują jak najlepszych doświadczeń we wszystkich transakcjach, zwłasz-
cza internetowych.

Innowacje zorientowane na klienta można również rozpatrywać z punktu widze-
nia klienta biznesowego. W tym znaczeniu innowacja zorientowana na klienta jest 
innowacją zdolną zapewnić potencjalną i rzeczywistą wartość dla klientów bizne-
sowych, która nie jest wyczerpana już wbudowanym potencjałem technologicz-
nym, ale nadal może sprostać obecnym i potencjalnym zastosowaniom klientów 
biznesowych8. Ta innowacja ma istotne implikacje dla wielu przedsiębiorstw, nawet 
najbardziej tradycyjnych. Innowacje zorientowane na klienta są nieodzowne dla 
dostawców technologii działających w środowisku biznesowym charakteryzują-
cych się bezprecedensową turbulencją, zmiennością i dynamiką9.

Źródłem innowacji w postaci finalnych produktów i usług staje się wiedza od 
klienta definiowana jako spostrzeżenia, pomysły, przemyślenia i informacje, które 
organizacja otrzymuje od klienta. Organizacja musi zatem aktywnie poszukiwać 
takiej wiedzy, aby być lepiej przygotowanym do wdrażania ulepszeń i nowych pro-
duktów. Służyć temu może szeroko pojęta digitalizacja, dzięki której wykorzystuje 
się nowe technologie do wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych i innych 
procesów przedsiębiorczych. Rosnąca digitalizacja skutkuje stałą dostępnością 
niezliczonych informacji (danych), które są gromadzone, klasyfikowane i wyko-
rzystywane efektywnie i w sposób ukierunkowany zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami przedsiębiorstw. Ponadto digitalizacja zapewnia również, że odległo-
ści przestrzenne tracą na znaczeniu, co daje możliwość większego zaangażowania 
klienta w proces inicjowania lub wdrażania innowacji.

6 E. Von Hippel, Democratizing Innovation, The MIT Press, Cambridge MA 2005.
7 W. Chang, S. A. Taylor, The effectiveness of customer participation in new product development: 

A meta-analysis, „Journal of Marketing” 2016, vol. 80 (1), s. 47–64.
8 E. M. Martinelli, Customer centric innovation: Adoption of 3D printing in the Italian jewellery sec-

tor, „Rivista Piccola Impresa/Small Business” 2018, no. 2, s. 59–85.
9 M. Christopher, Logistics & supply chain management, Pearson Higher Ed., 2016.
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2. Metodyka badań

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI przy wykorzystaniu kwestio-
nariusza ankiety internetowej na platformie Survey Monkey w okresie pomiędzy 
7 kwietnia a 8 czerwca 2021 roku. Próbę badawczą stanowiło 101 przedsiębiorstw 
z 11 różnych krajów w Europie: Niemcy, Polska, Dania, Węgry, Litwa, Białoruś, 
Estonia, Finlandia, Bułgaria, Łotwa, Rosja. Najwięcej badanych przedsiębiorstw 
pochodziło z Niemiec (28,4%), następnie z Węgier (23,2%), Polski (15,8%) oraz 
Danii (14,7%). W niniejszym rozdziale wyselekcjonowano tylko wyniki pocho-
dzące z tych krajów, natomiast zrezygnowano z analizy wyników z pozostałych 
krajów, ponieważ odpowiedzi otrzymano od jednego lub dwóch przedsiębiorstw 
z danego kraju. Grupą docelową były wyraźnie mikro, małe i średnie przedsiębior-
stwa, ale wśród respondentów pojawiły się również duże przedsiębiorstwa, ich 
odpowiedzi nie zostały wykluczone podczas analizy, ale zostały uznane za grupę 
kontrolną. Danych zebranych podczas przeprowadzonych badań pierwotnych 
nie można uznać za reprezentatywne a wniosków uzyskanych podczas analizy 
nie można uogólniać na całą grupę. Pomimo to, uzyskane wyniki badań uznano 
za wartościowe dla badanej próby w perspektywie porównawczej i stanowią one 
przyczynek do realizacji poszerzonych badań pogłębionych na szerszej grupie 
badawczej. Analizę danych przeprowadzono za pomocą pakietu oprogramowa-
nia IBM SPSS Statistics 26.

Analizie poddano 95 możliwych do oceny kwestionariuszy ankiet. Najwięk-
szy odsetek respondentów pochodzi z Niemiec (28,4%). 82% respondentów ma 
jurysdykcję w Niemczech, na Węgrzech, w Polsce lub Danii. Jedną z badanych cech 
respondentów była liczba zatrudnionych pracowników. 60% badanych stanowią 
mikroprzedsiębiorstwa z zatrudnieniem mniej niż 10 pracowników, następnie 
małe przedsiębiorstwa stanowią 17,9%, średnie przedsiębiorstwa 9,5% oraz duże 
podmioty z zatrudnieniem powyżej 249 pracowników stanowiły 12,6% badanej 
próby. W próbie badanych przedsiębiorstw 82,1% stanowiły podmioty funkcjo-
nujące na rynku dłużej niż 5 lat, pozostałe 17,9% badanych to przedsiębiorstwa 
ze stażem obecności na rynku krótszym niż 5 lat.

Analizie poddano również profil klientów, gdzie możliwe było zaznaczenie 
kilku odpowiedzi spośród klientów indywidualnych (B2B), instytucjonalnych 
(B2C) oraz publicznych (B2G). Dziesięciu respondentów nie wskazało żadnej opcji. 
Z pozostałych osiemdziesięciu pięciu respondentów dwudziestu ośmiu wskazało 
dwie opcje, a ośmiu wskazało wszystkie trzy. W pięćdziesięciu siedmiu przypad-
kach (67% odpowiedzi) odbiorcami są głównie osoby fizyczne, w pięćdziesięciu 
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sześciu (66%) inne firmy, organizacje a w piętnastu przypadkach (17,6%) insty-
tucje rządowe lub publiczne.

Analizie poddano również zależność między rodzajem klienta a wielkością 
przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 50 
pracowników klientami badanych organizacji są w większości osoby prywatne, 
liczba klientów biznesowych w tych organizacjach jest o 7–8% mniejsza niż klien-
tów indywidualnych. W większych przedsiębiorstwach klientami są głównie inne 
przedsiębiorstwa.

3.  Wykorzystanie kanałów cyfrowych do komunikacji 
i współpracy z klientami

Badane przedsiębiorstwa w największym stopniu wykorzystują do komunikacji 
i współpracy z klientami pocztę elektroniczną oraz media społecznościowe. Pełne 
zestawienie wyników badanych przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania kanałów 
cyfrowych do komunikacji i współpracy z klientami zaprezentowano na rysunku 1. 

Rysunek 1.  Wykorzystywane narzędzia cyfrowe do komunikacji i współpracy 
z klientami (ogółem, w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Korzystanie z reklamy internetowej, interaktywnej strony internetowej oraz 
Q&R są raczej na średnim poziomie (>20%). Wykorzystywanie nowatorskich 
narzędzi, takich jak chatboty czy zespoły wsparcia jest obecne, ale raczej w nie-
wielkim stopniu.

Powszechność korzystania z rozwiązań komunikacyjnych jest zróżnicowana 
w zależności od kraju badanego przedsiębiorstwa (tabela 1). Rozwiązania komu-
nikacyjne takie jak zespół wsparcia, content marketing czy chatboty częściej 
są wykorzystywane w przedsiębiorstwach duńskich i niemieckich niż w węgier-
skich czy polskich.

Tabela 1.  Wykorzystywane narzędzia cyfrowe do komunikacji i współpracy 
z klientami wg krajów (w %)

Dania Niemcy Polska Węgry

E-mail, Newsletter 76,9 85,7 81,8 94,4

Media społecznościowe (np. Facebook, 
Instagram, LinkedIn) 53,8 42,9 36,4 33,3

Reklama internetowa (np. Google Ads, 
Facebook/Instagram Ads) 30,8 28,6 27,3 11,1

Interaktywna strona 23,1 38,1 18,2 16,7

Ankiety konsumenckie 7,7 19,0 9,1 27,8

Aplikacje mobilne 38,5 9,5 9,1 22,2

Google Forms 23,1 4,8 18,2 5,6

Content Marketing (np. forum, blog) 23,1 23,8 0,0 5,6

Banery reklamowe 15,4 0,0 18,2 0,0

Chatbot 7,7 19,0 9,1 0,0

Google My Business 0,0 28,6 0,0 0,0

App Store 23,1 4,8 0,0 0,0

Zespoły wsparcia 15,4 9,5 0,0 0,0

Grywalizacja 0,0 0,0 0,0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Analiza porównawcza wybranych krajów europejskich w zakresie wykorzy-
stywanych narzędzi cyfrowych do komunikacji i współpracy z klientem wskazuje 
na duże zróżnicowanie. Spójnie wskazywano na pocztę elektroniczną/newslettery 
jako najczęściej stosowane narzędzie komunikacyjne we wszystkich krajach. Popu-
larność tego narzędzia jest najwyższa na Węgrzech (94,4%), natomiast najniższa 
wśród przedsiębiorstw pochodzących z Danii (76,9%). Odwrotną tendencję można 
zauważyć, jeśli przyjrzymy się bliżej wskazaniom badanych dotyczących wyko-
rzystywania mediów społecznościowych. Z platform społecznościowych chętniej 
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korzystają przedsiębiorstwa duńskie (53,8%) niż podmioty węgierskie (33,3%). 
Podobne zróżnicowanie widoczne jest przy wykorzystaniu reklamy online.

Wyniki badań wskazują również na wyraźne różnice w wykorzystaniu narzę-
dzi komunikacyjnych angażujących większe grupy użytkowników takie jak blog 
czy forum wymiany informacji (narzędzia Content Marketing). W tym zakresie 
zdecydowanie przeważają przedsiębiorstwa z Danii (23,1%) i Niemiec (23,8%) 
nad Polską (0%) i Węgrami (5,6%).

Podobnie narzędzia takie jak Google My Business, App Store czy Zespoły 
wsparcia nie znalazły się w ogóle w grupie narzędzi wskazywanych przez przed-
siębiorstwa polskie i węgierskie. Bardziej zaawansowane technologicznie w tym 
zakresie są przedsiębiorcy z krajów zachodniej Europy. Przyczyn takiego stanu 
należy upatrywać w poziomie cyfryzacji całych gospodarek. Dania i Niemcy repre-
zentują jeden z największych poziomów cyfryzacji społeczeństwa wśród krajów 
Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na problem niedoboru zasobów w mniejszych 
przedsiębiorstwach, co powoduje trudności w implementacji podejścia innowa-
cyjnego zorientowanego na klienta.

4.  Innowacje zorientowane na klienta w działalności 
przedsiębiorstw

Kolejnym obszarem poddanym analizie była ocena zastosowania przez badane 
przedsiębiorstwa koncepcji innowacji zorientowanych na współpracę z klientem. 
Otrzymane odpowiedzi wskazują na niemal równy podział przedsiębiorstw, które 
stosują podejście oparte na włączeniu klienta w procesy rozwoju innowacji i tych, 
które nie wykorzystują takiej praktyki w swojej działalności. Wielkość przedsię-
biorstwa nie była zmienną różnicującą w otrzymanych odpowiedziach.

Zbadano również rozkład odpowiedzi wyselekcjonowanych z czterech krajów 
o największej liczbie odpowiedzi (rysunek 2). W przypadku respondentów z Danii 
liczba organizacji stosujących podejście rozwoju innowacji opartego na zaanga-
żowaniu klienta jest nieco ponad dwukrotnie wyższa w porównaniu z badanymi, 
które takich praktyk nie stosują. W przypadku podmiotów węgierskich wskaźnik 
ten jest dziewięciokrotnie wyższy. Wśród niemieckich przedsiębiorstw innowacje 
zorientowane na klienta nie są wykorzystywane w trzykrotnie większej liczbie bada-
nych podmiotów w porównaniu z organizacjami stosującymi tego typu podejście. 
W przypadku polskich przedsiębiorstw na zbliżonym poziomie odnotowano liczbę 
przedsiębiorstw, które wykorzystują podejście w rozwoju innowacji zorientowane 
na klienta i które nie deklarują stosowania takich praktyk w swojej działalności.
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Rysunek 2.  Zastosowanie innowacji zorientowanych na klienta (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Otrzymane odpowiedzi skłoniły do pogłębienia przyczyn uzyskanych odpowie-
dzi. Pytanie o zastosowanie innowacji zorientowanych na klienta pozwoliło prze-
filtrować badanych na podmioty z twierdzącymi i przeczącymi odpowiedziami. 
Przedsiębiorstwa, które nie stosują takiego podejścia w swoich działalnościach 
zostały poproszone o podanie przyczyn, dlaczego nie stosują praktyk tego typu.

Przedsiębiorstwa, które nie zadeklarowały zastosowania innowacji zoriento-
wanych na klienta, zapytano, „dlaczego organizacja nie angażuje się w innowacje 
zorientowane na klienta”. Organizacje małe zatrudniające mniej niż pięćdziesięciu 
pracowników zazwyczaj nie znają koncepcji innowacji zorientowanej na klienta. 
Przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż pięćdziesiąt osób, są zaintereso-
wane samą koncepcją, ale potrzebują więcej informacji i wsparcia, jak tą koncepcję 
wykorzystać w praktyce. Większość wskazała drugą odpowiedź, że słyszeli o inno-
wacjach zorientowanych na klienta, ale potrzebowaliby więcej wiedzy, informacji 
lub wsparcia dla jej aplikacji. Przedsiębiorstwa o skali mikro zatrudniające mniej 
niż dziesięciu pracowników wskazały, że chociaż są zaznajomieni z innowacjami 
zorientowanymi na klienta, nie sądzili, że mogą czerpać z nich korzyści. W przy-
padku nieco większej liczby organizacji zatrudniających mniej niż dwieście pięć-
dziesiąt osób respondenci wskazywali, że ich produkt lub usługa nie nadaje się 
do zastosowania innowacji zorientowanej na klienta.
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Tabela 2.  Przyczyny braku zastosowania innowacji zorientowanych na klienta 
wg krajów (w %)

Dania Niemcy Polska Węgry

Nigdy nie słyszałem o koncepcji zaangażowania 
klientów w procesy innowacyjne 75,0 63,2 0,0 0,0

Jestem zainteresowany koncepcją, ale potrzebuję 
więcej informacji i wsparcia jak z niej korzystać 25,0 47,4 16,7 50,0

Znam koncepcję, ale nie widzę żadnych korzyści 
w innowacjach opartych na kliencie 0,0 5,3 33,3 0,0

Moje produkty/usługi są zbyt specyficzne, aby 
umożliwić zaangażowanie klientów 0,0 26,3 50,0 50,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Analizie poddano również rozkład odpowiedzi dla czterech największych kra-
jów objętych próbą (tabela 2). Powodem braku aplikacji w organizacjach duńskich 
i niemieckich jest przede wszystkim to, że respondenci nie słyszeli o koncepcji oraz, 
w mniejszym stopniu, nie mają pewności co do aplikacji ze względu na brak infor-
macji. 26% niemieckich organizacji zadeklarowało, że ich produkt lub usługa nie 
nadają się do innowacji zorientowanych na klienta. Żaden z respondentów z orga-
nizacji węgierskiej i polskiej nie wskazał na możliwość nieznajomości istoty poję-
cia. Połowa węgierskich respondentów jest niepewna ze względu na stosunkowo 
mało dostępnych informacji, a druga połowa stwierdziła, że   produkt lub usługa nie 
nadaje się do zastosowania tej koncepcji. Dla połowy ankietowanych w Polsce pro-
dukt lub usługa jest niekompatybilna z innowacją zorientowaną na klienta, a dla 
pozostałych brakuje informacji na temat aplikacji (17%) lub korzyści z zastoso-
wania koncepcji są nieznane (33%). Z danych jasno wynika, że   respondenci nie-
mieccy wskazali jednocześnie kilka opcji, więc można temu przypisać niewielkie 
zniekształcenie odpowiedzi.

5.  Metody zaangażowania klientów w innowacje 
zorientowane na klienta

Kolejnym obszarem badawczym była analiza metod wykorzystywanych przez 
przedsiębiorstwa do zaangażowania klientów w aktywność innowacyjną. Wybrano 4 
kraje: Niemcy, Węgry, Polskę i Danię, z których otrzymano najbardziej wartościowe 
odpowiedzi. Dane z wymienionych krajów zostały porównane w celu zbadania, 
czy istnieją podobieństwa lub znaczące różnice między odpowiedziami badanych 
przedsiębiorstw w każdym kraju. Zbadano tylko te firmy, które zaangażowały się 
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w innowacje zorientowane na klienta i udzieliły odpowiedzi na to pytanie. W ana-
lizie uwzględniono więc Niemcy (5), Węgry (11), Polskę (6) i Danię (6). Rozkład 
uzyskanych odpowiedzi zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3.  Metody zaangażowania klientów w innowacje zorientowane na klienta 
wg krajów (w %)

Dania Niemcy Polska Węgry

Wywiady 50,0 60,0 33,3 50,0

Ankiety 50,0 80,0 66,7 25,0

Obserwacje 33,3 60,0 33,3 66,7

Burza mózgów 50,0 0,0 50,0 8,3

Metody badań terenowych (testowanie produktów 
lub usług w realistycznych okolicznościach) 0,0 60,0 0,0 41,7

Testy grupowe 33,3 20,0 16,7 8,3

Living labs (warsztaty z klientami w laboratoriach 
przedsiębiorstw) 16,7 20,0 0,0 0,0

Badania fokusowe 16,7 20,0 0,0 8,3

Symulacje, wizualizacje 16,7 0,0 0,0 0,0

Dzienniki (grupy docelowe piszą o doświadczeniach 
związanych z produktami i/lub usługami we wstępnie 
ustrukturyzowanym dzienniku internetowym) 

16,7 0,0 0,0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Uzyskane wyniki są podobne w każdym z badanych krajów. Najczęściej sto-
sowanymi metodami są wywiady, ankiety, kwestionariusze i obserwacje. Najrza-
dziej stosowanymi metodami są Living labs (warsztaty z klientami w laboratoriach 
przedsiębiorstwa), grupy fokusowe, symulacje, wizualizacje i dzienniczki.

W Danii, poza wywiadami i ankietami, kwestionariuszami, najpopularniej-
sze jest wykorzystanie burzy mózgów. Grupom testowym przypisuje się również 
większą wagę niż w innych krajach oraz w ogólnej próbie. Żadna firma nie wska-
zała jednak metody badań terenowych dla zaangażowania klienta. Dania miała 
najbardziej zróżnicowany wachlarz metod stosowanych do angażowania klientów.

W przypadku firm niemieckich trzy najpopularniejsze metody są takie same 
jak w całej próbie. Na uwagę zasługuje jednak wyższy wskaźnik wykorzystania 
testu terenowego wśród respondentów.

W przypadku respondentów węgierskich obserwacja konsumentów w ich 
codziennym życiu uzyskała największy odsetek. Następnie w kolejności zgło-
szenia przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne i test terenowy. Co zaskaku-
jące, ankiety, które są popularne w pozostałych krajach, nie zostały wskazane 
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przez przedsiębiorstwa w tym kraju. Bardziej złożone, zorganizowane rozwiąza-
nia (living labs, symulacje, wizualizacje i dzienniki) nie są typowe dla badanych 
przedsiębiorstw.

W przypadku polskich firm ankiety, kwestionariusze i burze mózgów były naj-
częstszymi metodami angażowania klientów. Ogólnie polscy respondenci wska-
zali na węższy zakres stosowanych metod. Należy podkreślić, że małe liczebności 
próbek nie dają podstaw do wyciągania ogólnych wniosków, odnoszą się tylko dla 
analizowanej próby.

Podsumowanie

Analiza zrealizowanych badań pozwoliła określić ogólny pogląd możliwości 
wykorzystania narzędzi cyfrowych do innowacji opartych na kliencie, status quo 
praktycznego zastosowania innowacji opartych na kliencie oraz czynniki utrudnia-
jące i umożliwiające wdrażanie innowacji opartych na kliencie w wybranych krajach 
europejskich. Metody zaangażowania klienta we współpracę i rozwój innowacji 
mogą mieć zróżnicowany charakter dzięki mnogości narzędzi cyfrowych, które 
wymagają różnych umiejętności cyfrowych, zasobów finansowych i czasowych. 
Przedsiębiorstwa w badanych krajach wybranych do analizy tj. Dania, Niemcy, 
Polska i Węgry mogą w rzeczywistości wybierać spośród wielu narzędzi w zależ-
ności od ich różnych okoliczności. Nawet podmioty o skali mikro lub z podsta-
wową wiedzą na temat narzędzi cyfrowych mogą dostosować swoją działalność 
innowacyjną do integracji potrzeb klientów przy stosunkowo niewielkim wysiłku, 
aktywnie wykorzystując np. strony internetowe i wiadomości e‑mail do integracji 
informacji zwrotnych od klientów.

Wnioski z badań wskazują na większą otwartość przedsiębiorstw z Danii 
i Niemiec na narzędzia cyfrowe o charakterze interaktywności zbiorowej, takie 
jak fora dyskusyjne czy blogi. Mniejszą aktywność w tym zakresie notują przed-
siębiorstwa z Polski czy Węgier, które preferują bardziej tradycyjne formy komu-
nikacji. Wciąż na niskim poziomie pozostaje wykorzystanie nowo powstających 
narzędzi zaangażowania takich jak zespoły wsparcia, App Store czy Google My 
Business w przedsiębiorstwach polskich i węgierskich.

Należy podkreślić również możliwość włączenia do strategii innowacyjnych 
danych pochodzących z dużych zbiorów (Big Data) do identyfikowania i integro-
wania konkretnych potrzeb klientów za pomocą metod analitycznych. Ta szeroka 
gama narzędzi oferuje zainteresowanym przedsiębiorstwom możliwość dostosowa-
nia swojej działalności innowacyjnej do potrzeb klientów, a tym samym stworzenia 
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sobie przewagi konkurencyjnej. W rozdziale przedstawiono także bariery inte-
gracji innowacji ukierunkowanych na klienta. Optymistycznym akcentem pły-
nącym z badań jest wysoki poziom odpowiedzi we wszystkich badanych krajach 
potwierdzających zainteresowanie koncepcją oraz potrzebę uzyskania większej 
dawki informacji i wsparcia jak z niej korzystać. Stwarza to również podwaliny 
pod dalsze badania i implikacje.
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