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Nowe wyzwania w naukach o gospodarce

Jak każdego roku, od 27 lat, monografia ta miała stanowić impuls do dyskusji podczas Sympozjum Naukowego Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie. Niestety, ogólnoświatowa epidemia wywołana przez pochodzący z Azji wirus sprawiła, iż wydarzenie to zostało odłożone. Być może nigdy się nie odbędzie. Monografia jednak powstała.
Tradycyjnie, w niniejszej monografii – zgodnie z profilem badawczym pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów – zostały zamieszczone artykuły z zakresu ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, a także dotyczące funkcjonowania uczelni wyższych. Ich tematy zgrupowano pod wspólnym szyldem
nauk o gospodarce. (...)
Wierzymy, że również ta monografia będzie stanowić dla Państwa inspirację
do kolejnych ważnych badań procesów gospodarczych.
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Słowo wstępne

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Jak każdego roku, od 27 lat, monografia ta miała stanowić impuls do dyskusji
podczas Sympozjum Naukowego Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Niestety, ogólnoświatowa epidemia wywołana przez
pochodzący z Azji wirus sprawiła, iż wydarzenie to zostało odłożone. Być może
nigdy się nie odbędzie. Monografia jednak powstała.
Tradycyjnie, w niniejszej monografii – zgodnie z profilem badawczym pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów – zostały zamieszczone artykuły
z zakresu ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, a także dotyczące
funkcjonowania uczelni wyższych. Ich tematy zgrupowano pod wspólnym szyldem nauk o gospodarce.
Przez wiele lat podczas sympozjum prowadzono dyskusje na temat integracji
różnych nauk ekonomicznych. Jest to zagadnienie ważne, niemniej jednak koncentracja na nim sprawiła, iż został zaniedbany problem o zapewne większym
znaczeniu – związku między sferą realną gospodarki, w której jest tworzony produkt, a sferą pieniężną, która – zgodnie z przeznaczeniem pieniądza – powinna
służyć sferze realnej. Mieści się w tym także badanie przyrodniczych uwarunkowań działalności gospodarczej, najczęściej ujmowanych jako przyrodnicza granica wzrostu.
Tematy artykułów zamieszczonych w monografii są różnorodne. Osiem z nich
odnosi się do funkcjonowania sfery realnej gospodarki w szerokim ujęciu: możliwości kontynuowania wzrostu gospodarczego w skali globalnej, możliwości zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju krajów świata, polityki makroostrożnościowej
i proporcji gospodarczych, gospodarki obiegu zamkniętego (w tym tzw. obligacji
zielonych) oraz znaczenia nowych technologii. Do tej grupy należy zaliczyć także
inne opracowania: jedno dotyczące funkcjonowania polskiego systemu ochrony
zdrowia, a drugie – szkolnictwa wyższego w erze gospodarki cyfrowej.
W trzech artykułach podjęto zagadnienia teoretyczne: interdyscyplinarnej metody stosowanej w ekonomii (nazwanej ekonomią interdyscyplinarną),
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niepewności w działalności gospodarczej oraz problemu płacy z perspektywy
austriackiej szkoły ekonomii.
W czterech tekstach odniesiono się do różnych aspektów działalności przedsiębiorstw, w tym marketingu, biorąc za przedmiot badania zjawiska zachodzące w Polsce, Finlandii i Korei Południowej. W dwóch, w tym jednym ujętym w poprzedniej
grupie, zajęto się funkcjonowaniem polskich jednostek samorządu terytorialnego.
Tematami pięciu artykułów są wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemów finansowych i rachunkowości. Trzeba jednak zauważyć, że artykułów odnoszących się do finansów jest więcej – kilka z nich zaliczono do grup
omówionych wcześniej.
Wierzymy, że również ta monografia będzie stanowić dla Państwa inspirację
do kolejnych ważnych badań procesów gospodarczych.
Ryszard Bartkowiak, Michał Matusewicz

Radosław Baran
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Rynku, Marketingu i Jakości

Wyzwania dla marketingu związane
z rozwojem gospodarki współdzielenia

Wprowadzenie
Problematyka gospodarki współdzielenia jest szeroko opisywana w literaturze
naukowej. Zarówno istota tej gospodarki, jak i możliwości jej dalszego rozwoju
są analizowane przez wielu autorów. Rozpatruje się różne zjawiska, które mają
związek z występowaniem gospodarki współdzielenia, w tym np. rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rozwój gospodarki współdzielenia, z jakim
mamy do czynienia w ostatnich latach, powoduje konieczność dostosowania działań marketingowych do zmienionych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw.
Celem niniejszego opracowania jest opisanie wyzwań w zakresie kształtowania
działań marketingowych, jakim muszą sprostać przedsiębiorstwa w warunkach
rozwoju gospodarki współdzielenia. Chodzi tu przede wszystkim o przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną ze wspomnianą gospodarką.
W pierwszej części opracowania przedstawiono istotę gospodarki współdzielenia, a także cechy i rodzaje przedsięwzięć, które są prowadzone zgodnie
z koncepcją tej gospodarki. W drugiej części przedstawiono konsekwencje dla
różnych rodzajów podmiotów wynikające z rozwoju gospodarki współdzielenia.
W trzeciej części opracowania wskazano zmiany w działaniach marketingowych
przedsiębiorstw związane z rozwojem gospodarki współdzielenia. W tej części
przedstawiono wyzwania dla działań marketingowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa angażujące się w przedsięwzięcia prowadzone zgodnie z koncepcją
gospodarki współdzielenia. W podsumowaniu przedstawiono kierunki dalszych
możliwych badań.
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Radosław Baran

1. Istota i rozwój gospodarki współdzielenia
Pojęcie „gospodarka współdzielenia” jest tłumaczeniem anglojęzycznego
określenia sharing economy1. Istniej wiele definicji tego pojęcia i w literaturze
naukowej nie ma pełnej zgodności co do jego istoty. Generalnie, wskazuje się,
że gospodarka współdzielenia ma związek z udostępnianiem przez konsumentów swoich zasobów innym osobom, co z jednej strony prowadzi do lepszego
wykorzystania tych zasobów, a z drugiej strony pozwala korzystać wielu osobom
z tych zasobów bez ich posiadania. W takim definiowaniu tego pojęcia uwaga
jest skoncentrowana na wspólnej konsumpcji dóbr. Jednak jest to tylko jeden
z aspektów tego pojęcia2.
Biorąc pod uwagę, że do wspólnego wykorzystania zasobów może dojść na gruncie działalności niemającej na celu zysku (non-profit) oraz na gruncie działalności
nastawionej na zysk (for-profit), a także to, że zasób, który jest współużytkowany
może być udostępniany osobie prywatnej przez inną osobę prywatną (peer-to-peer) lub przez podmiot niebędący taką osobą (business-to-peer), można wyróżnić cztery rodzaje przedsięwzięć, w których dochodzi do współdzielenia zasobów
(Schor, 2016, s. 7–22):
• przedsięwzięcia nienastawione na zysk realizowane między osobami prywatnymi,
• przedsięwzięcia nienastawione na zysk realizowane między podmiotem niebędącym osobą prywatną (instytucją państwową lub przedsiębiorstwem)
a osobą prywatną,
• przedsięwzięcia nastawione na zysk realizowane między osobami prywatnymi,
• przedsięwzięcia nastawione na zysk realizowane między podmiotem niebędącym osobą prywatną (instytucją państwową lub przedsiębiorstwem) a osobą
prywatną.
Istniej więc duża różnorodność form, jakie przybierają przedsięwzięcia związane
ze współużytkowaniem zasobów. Można powiedzieć, że wszystkie są związane ze
współdzieleniem zasobów, choć część autorów tylko niektóre z nich traktuje jako
typowe dla gospodarki współdzielenia. Na przykład niektórzy autorzy wskazują, że
gospodarka ta bazuje na działaniach realizowanych między osobami prywatnymi
1
W literaturze naukowej można spotkać też inne tłumaczenia tego pojęcia, jak np. „ekonomia współdzielenia”.
2
Określenie sharing economy jest używane w kontekście różnych rodzajów działań, w tym tzw. konsumpcji kolaboratywnej (sposobu konsumpcji), działania platform internetowych pośredniczących
w dzieleniu się (sposobu dystrybucji) itp. Zob. szerzej Jaremen (2018, s. 63–76).
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(peer-to-peer) (Hamari, Sjöklint, Ukkonen, 2016, s. 2047–2059). Inni z kolei dość
szeroko traktują zakres tej gospodarki i włączają w nią wszystkie cztery wymienione rodzaje przedsięwzięć.
Niektórzy badacze przeanalizowali wiele definicji gospodarki współdzielenia
i na tej podstawie wyróżnili kilka cech, które ją charakteryzują. Wśród tych cech
wskazali (Eckhardt, Houston, Jiang, Lamberton, Rindfleisch, Zervas, 2019, s. 5–27):
• czasowy dostęp do materialnych i niematerialnych zasobów, zamiast ich stałego posiadania,
• ekonomiczny charakter dostępu do zasobów (dostęp uzyskiwany za opłatą
lub bez udziału pieniędzy, ale w ramach wymiany „coś za coś”), a więc dostęp
oparty bardziej na motywach ekonomicznych niż społecznych,
• dokonywanie transakcji za pośrednictwem platform internetowych łączących
dostawców i użytkowników,
• rozszerzona rola konsumentów, którzy występują zarówno w roli dostawców,
jak i użytkowników zasobów,
• dostęp do zasobów pochodzących od bardzo szerokiej grupy osób.
Jednak, kiedy przyjrzeć się bliżej niektórym przedsięwzięciom realizowanym
zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia, okazuje się, że ostatnia z wymienionych cech nie zawsze występuje (Eckhardt i in., 2019, s. 5–27).
Można wskazać jeszcze dwie dodatkowe cechy, które występują w przypadku
wielu przedsiębiorstw funkcjonujących zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia (choć cechy te występują też czasem w przypadku innych przedsiębiorstw)
(Eckhardt i in., 2019, s. 5–27):
• oparcie działalności na reputacji osób biorących udział w transakcji (stosowanie systemu ocen),
• dokonywanie wymiany między osobami.
Jednak te dwie ostatnie cechy nie występują w przypadku wszystkich przedsięwzięć, które uważane są za zgodne z koncepcją gospodarki współdzielenia,
więc nie należy ich uznawać za elementy definiujące gospodarkę współdzielenia.
Należy zauważyć, że przedsięwzięcia zgodne z koncepcją gospodarki współdzielenia różnią się od tradycyjnego wypożyczania dóbr. W przypadku stosowania
koncepcji gospodarki współdzielenia są wykorzystywane platformy internetowe,
które łączą wielu użytkowników i umożliwiają masowe włączanie się konsumentów w proces korzystania z zasobów, których nie są właścicielami, a często także
umożliwiają konsumentom włączanie się w proces udostępniania zasobów innym
konsumentom. Towarzyszy temu często system internetowych rekomendacji, za
pomocą którego są oceniani dostawcy zasobów, ale także ich użytkownicy.
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Podsumowując, na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że gospodarką
współdzielenia określa się sposób prowadzenia działalności gospodarczej polegający na czasowym udostępnianiu konsumentom nie w pełni wykorzystanych zasobów, za pomocą platform internetowych umożliwiających dokonywanie transakcji
osobom prywatnym (Habibi, Kim, Laroche, 2016, s. 277–294; Hamari, Sjöklint,
Ukkonen, 2016, s. 2047–2059).
Z punktu widzenia przedsiębiorstw szczególne znaczenie mają te rodzaje
przedsięwzięć realizowanych zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia, które
są związane z wnoszeniem opłat na rzecz podmiotu (instytucji lub przedsiębiorstwa) organizującego system współużytkowania zasobów. Mamy tu do czynienia
z działalnością gospodarczą, w której przedsiębiorstwo wykorzystuje platformę
internetową, za pomocą której mogą kontaktować się ze sobą osoby chcące udostępnić swoje zasoby oraz osoby chcące z nich skorzystać, lub platformę internetową, za pomocą której przedsiębiorstwo oferuje konsumentom czasowy dostęp
do zasobów pozostających w jego dyspozycji. Przedsiębiorstwo stwarza ramy organizacyjne dla dokonywania transakcji pomiędzy osobami będącymi dostawcami
zasobów i osobami chcącymi być użytkownikami tych zasobów lub też jest stroną
takich transakcji. Mimo że jest mowa o udostępnianiu zasobów, transakcja często
dotyczy świadczenia usługi (np. przewozu samochodem, wynajęcia mieszkania).
Rozwój gospodarki współdzielenia jest związany z wieloma zjawiskami, w tym
między innymi z upowszechnianiem się dostępu do internetu, a także ze zmianami w postępowaniu konsumentów, którzy włączają się w proces świadczenia
usług innym konsumentom.

2. Konsekwencje wynikające z rozwoju gospodarki
współdzielenia
Na rynku pojawia się wiele przedsiębiorstw, które w swojej działalności wykorzystują koncepcję gospodarki współdzielenia. Przedsiębiorstwa te konkurują
między sobą, więc muszą skutecznie i efektywnie przyciągać zarówno osoby udostepniające swoje zasoby, jak i osoby chcące z nich skorzystać.
Prowadzenie działalności zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia
powoduje konsekwencje dla działalności marketingowej. Można zauważyć, że
wywołuje zmiany dotyczące różnych rodzajów podmiotów, co prowadzi do zmian
w sposobie prowadzenia działań marketingowych.
Można wyróżnić konsekwencje rozwoju gospodarki współdzielenia dla (Eckhardt i in., 2019, s. 5–27):
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konsumentów,
przedsiębiorstw,
podmiotów tworzących regulacje prawne w zakresie działalności gospodarczej.
Jeśli chodzi o konsumentów, to zmienia się ich rola w gospodarce. Dzięki istnieniu przedsięwzięć działających zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia, wielu konsumentów staje się dostawcami zasobów i świadczy związane z tym
usługi (np. przewozi innych konsumentów swoim samochodem, wynajmuje swoje
mieszkanie). Konsumenci, którzy zarówno korzystają z zasobów, jak i świadczą za
ich pomocą usługi stają się prosumentami. Warto też zauważyć, że dzięki rozwojowi gospodarki współdzielenia pojawia się dla konsumentów możliwość dodatkowych zarobków związanych z udostępnianiem dóbr innym osobom, a także
zwiększa się na rynku ilość dóbr (wprowadzanych na rynek przez konsumentów
chcących pozwolić innym osobom na korzystanie z nich).
Z kolei przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność zgodnie z koncepcją
gospodarki współdzielenia, stwarzając możliwość dokonywania transakcji między
osobami prywatnymi, stają się nie producentami lub usługodawcami, ale pośrednikami. Problemem dla nich może być m.in. kontrola nad dostawcami dóbr i usług,
by wnosili opłaty na rzecz przedsiębiorstwa, zapewnienie jakości ofert, a także
zwiększenie satysfakcji i lojalności użytkowników (Eckhardt i in., 2019, s. 5–27).
Jakość ma zapewniać system rekomendacji, w ramach którego dostawcy oceniają
użytkowników, a użytkownicy oceniają dostawców. Jednak nie w pełni chroni
to przed przypadkami, w których oczekiwania użytkowników nie są zaspokojone.
Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na tradycyjnych zasadach,
tzn. takich, które oferują produkty na sprzedaż lub świadczą usługi bez wykorzystywania platform internetowych umożliwiających transakcje między osobami
prywatnymi, rozwój gospodarki współdzielenia może stanowić pewien problem.
Dynamiczny rozwój niektórych przedsiębiorstw działających zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia jest związany z istotnym przepływem klientów do
takich przedsiębiorstw, a to może stanowić problem dla przedsiębiorstw działających na tradycyjnych zasadach (np. dla przedsiębiorstw taksówkowych). Dodatkowo, czasem zwraca się uwagę, że przedsiębiorstwa działające zgodnie z koncepcją
gospodarki współdzielenia nie zawsze podlegają takim samym regulacjom prawnym, jak przedsiębiorstwa działające na danym rynku na tradycyjnych zasadach.
Dla podmiotów tworzących regulacje prawne w zakresie działalności gospodarczej, tzn. dla zajmujących się tym instytucji państwowych, rozwój gospodarki
współdzielenia oznacza konieczność dostosowania prawa w zakresie zapewnienia
ochrony interesów konsumentów będących użytkownikami, ochrony interesów
konsumentów będących dostawcami, a także ochrony uczciwości konkurencji,
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w tym ochrony tradycyjnie działających przedsiębiorstw przed dynamicznie rozwijającymi się platformami internetowymi działającymi zgodnie z koncepcją
gospodarki współdzielenia. Zmiany w prawie nie zawsze nadążają za zmianami
w gospodarce, przez co zdarza się, że tradycyjnie działające przedsiębiorstwa,
objęte wieloma regulacjami prawnymi, nie są w stanie skutecznie konkurować
z platformami internetowymi, których te regulacje nie dotyczą.
Podsumowując tę część opracowania, należy zauważyć, że rozwój gospodarki
współdzielenia stwarza nowoczesną alternatywę dla przedsiębiorstw, które produkują dobra lub świadczą usługi na tradycyjnych zasadach. Istnienie platform
internetowych umożliwiających transakcje między konsumentami powoduje, że
na rynku pojawiają się ogromne zasoby dóbr, pozostających dotychczas wyłącznie w użytku pojedynczych konsumentów i ich rodzin. Zwiększenie podaży dóbr
i usług, do których mogą mieć dostęp konsumenci może też oznaczać zmiany
dotyczące poziomu cen na rynku.
Jednocześnie należy zauważyć, że rozwój niektórych przedsiębiorstw działających zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia spowodował, że na rynku
pojawili się ich naśladowcy. Oznacza to konieczność konkurowania z tymi naśladowcami, a nie tylko z przedsiębiorstwami działającymi na tradycyjnych zasadach.

3. Zmiany w działaniach marketingowych przedsiębiorstw
związane z rozwojem gospodarki współdzielenia
Rozwój gospodarki współdzielenia prowadzi do zmian w sposobie prowadzenia działań marketingowych. Zmiany te dotyczą m.in. kształtowania relacji między
podmiotami zaangażowanymi w realizację transakcji, a także sposobu oddziaływania na konsumentów.
Można stwierdzić, że wyzwania w zakresie kształtowania działań marketingowych, jakim muszą sprostać przedsiębiorstwa działające zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia, mogą być klasyfikowane m.in. według tego, jakich dotyczą
instrumentów oddziaływania na rynek (np. wyzwania związane z kształtowaniem
oferty czy dystrybucji). Można też zauważyć, że w przedsiębiorstwach prowadzących działalność zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia, wyzwania dla
marketingu, związane z rozwojem tej gospodarki, dotyczą m.in.:
• określenia skutecznych i efektywnych sposobów oddziaływania na konsumentów będących dostawcami zasobów,
• określenia skutecznych i efektywnych sposobów oddziaływania na konsumentów będących użytkownikami zasobów.
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Zwraca się uwagę, że tworzenie platform internetowych działających zgodnie
z koncepcją gospodarki współdzielenia zmienia sposób kształtowania kanałów
dystrybucji (Ferrell, Ferrell, Huggins, 2017, s. 3–12). W tradycyjnym, pośrednim
kanale dystrybucji pośrednik zajmował miejsce pomiędzy producentem a konsumentem, ale między producentem i konsumentem nie dochodziło do kontaktu
przy zawieraniu transakcji. W przypadku wspomnianych platform internetowych
przedsiębiorstwo będące pośrednikiem nawiązuje kontakty zarówno z dostawcą
dobra, jak i z użytkownikiem dobra, ale dostawca i użytkownik kontaktują się
też między sobą, gdyż jest to potrzebne, by transakcja mogła dojść do skutku.
W przypadku wykorzystania koncepcji gospodarki współdzielenia istotną rolę
w dystrybucji odgrywa aplikacja pozwalająca kontaktować się między dostawcą
i użytkownikiem, a przedsiębiorstwo oddziałując na konsumentów, musi zadbać
przede wszystkim o trzy czynniki: zaufanie, użyteczność i tzw. doświadczenie klienta
(obejmuje ono całkowitą satysfakcję klienta i wygodę posługiwania się aplikacją)
(Key, 2017, s. 27–38). Wskazuje się, że chodzi tu o zapewnienie zaufania między
użytkownikiem a dostawcą dobra, a także między nimi a przedsiębiorstwem działającym zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia (Gonzalez-Padron, 2017,
s. 84–96). Podkreśla się, że zapewnienie zaufania w relacjach między przedsiębiorstwem, dostawcami i użytkownikami jest czynnikiem szczególnie istotnym
dla powodzenia przedsięwzięć zgodnych z koncepcją gospodarki współdzielenia.
Zaufanie konsumenta będącego użytkownikiem zależy od postrzeganego przez
niego ryzyka oraz od cech samego konsumenta, ale przedsiębiorstwo może starać
się zadbać o to zaufanie, zapewniając: bezpieczeństwo, gwarancje, jakość strony
internetowej, jakość obsługi i dobrą reputację platformy internetowej (Huurne,
Ronteltap, Corten, Buskens, 2017, s. 485–498). Konieczność zadbania o wspomniane czynniki stanowi pewne wyzwanie dla działań marketingowych przedsiębiorstwa, w tym m.in. dla sposobu komunikowania się z konsumentami, sposobu
obsługi klienta, zapewnienia oferty, która zaspokoi oczekiwania konsumentów.
Przedsiębiorstwo musi dbać o zaufanie w kontaktach z dostawcami i użytkownikami, ale jednocześnie, jak już wspomniano, niełatwe jest zapewnienie jakości
oferty dostarczanej przez konsumentów będących dostawcami.
Wskazuje się też, że prowadzenie działalności zgodnej z koncepcją gospodarki współdzielenia wiąże się z wyzwaniami dotyczącymi m.in. (Eckhardt i in.,
2019, s. 5–27):
• kształtowania innowacji (platformy internetowe mają bardzo ograniczone
możliwości tworzenia innowacji produktowych, co stanowi pewne wyzwanie
dla przedsiębiorstwa),
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prowadzenia działań dotyczących marki (marki produktów są zastąpione przez
markę, pod jaką działa platforma internetowa, ale pozostaje wyzwaniem okreś
lenie, w jaki sposób prowadzić działania dotyczące tej marki),
• zapewnienia konsumentom pozytywnych doświadczeń (czynnikami zniechęcającymi do korzystania z platformy internetowej mogą być m.in. obawy
dotyczące postępowania innych konsumentów korzystających z platformy,
a także obawy dotyczące oferty, a więc czynniki, na które przedsiębiorstwo
ma ograniczony wpływ).
Przedsiębiorstwa działające zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia
dość często starają się oddziaływać na szeroki zakres konsumentów i przyciągać
ich jak najwięcej. Czasem stają się jedynym lub największym przedsiębiorstwem
działającym na takich zasadach na rynku określonego rodzaju produktów w danym
kraju. Jednak z czasem na rynek wchodzą przedsiębiorstwa, które chcą działać
na podobnej zasadzie i przejmują część klientów. Zarówno dla nowo wchodzących
na rynek przedsiębiorstw działających zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia, jak i dla istniejących już konkurentów działających na tych samych zasadach,
może to oznaczać konieczność znalezienia takiego sposobu wyróżnienia, który
pozwoli wykształcić lojalność części konsumentów (w tym zarówno dostawców,
jak i użytkowników) wobec swojej marki.
Rozwój gospodarki współdzielenia ma znaczenie nie tylko dla tych przedsiębiorstw, które oferują usługi zgodnie z zasadami tej gospodarki, ale także dla
tych, które z nimi konkurują. Różnice w oczekiwaniach konsumentów powodują,
że na rynku może być miejsce zarówno dla przedsiębiorstw działających na tradycyjnych zasadach, jak i dla przedsiębiorstw działających zgodnie z koncepcją
gospodarki współdzielenia. Przedsiębiorstwa działające tradycyjnie powinny jednak określić, jak mogą skuteczniej konkurować z przedsiębiorstwami bazującymi
na wykorzystaniu platform internetowych.
•

Podsumowanie
Można zauważyć, że przedsiębiorstwa działające zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia funkcjonują na rynku stosunkowo krótko, a to oznacza, że
mogą w przyszłości przechodzić ewolucję, zmieniać sposób działania na rynku
wraz ze zmianą warunków działania. Należy też zauważyć, że ewentualne przyszłe zmiany mogą dotyczyć nie tylko pojawiania się konkurentów starających się
działać na podobnych lub nieco innych zasadach, ale także mogą zmieniać się
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uregulowania, którym są poddawane przedsiębiorstwa działające zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia.
Rośnie pokolenie, dla którego korzystanie z oferty platform internetowych jest
już codziennością, a to może stwarzać warunki dla powstawania coraz większej
liczby przedsiębiorstw działających zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia. Zaostrzenie się konkurencji ze strony podobnych przedsiębiorstw (wykorzystujących platformy internetowe) może skłaniać do przemyślenia sposobu
prowadzenia działań marketingowych, by dokładniej określić, którą grupę klientów można pozyskać, czym można odróżnić się od konkurentów, jak skutecznie
oddziaływać za pomocą instrumentów marketingu.
Przyszłe badania dotyczące działań marketingowych stosowanych w warunkach rozwoju koncepcji gospodarki współdzielenia mogą dotyczyć takich zagadnień, jak np.:
• Jakie czynniki skłaniają konsumentów do wyboru określonego przedsiębiorstwa działającego zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia zamiast
konkurencyjnych, działających na podobnych zasadach?
• Jakie czynniki skłaniają konsumentów do rezygnowania z usług przedsiębiorstwa działającego zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia?
• Jakie czynniki skutecznie budują zaufanie konsumentów do przedsiębiorstwa
działającego zgodnie z koncepcją gospodarki współdzielenia?
• Jakie formy dbania o jakość oferty dostarczanej w ramach działalności zgodnej
z koncepcją gospodarki współdzielenia są w stanie zaakceptować konsumenci
będący dostawcami dóbr i konsumenci będący użytkownikami?
• Jaka jest skuteczność różnych form komunikacji marketingowej stosowanej
wobec konsumentów przez przedsiębiorstwa działające zgodnie z koncepcją
gospodarki współdzielenia?
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Stacjonarność współczynnika Hursta (H)
i jego zmian (ΔH) na rynku finansowym

Wprowadzenie
Istnieje szerokie spektrum narzędzi matematycznych, skonstruowanych w celu
analizy procesów charakteryzujących się długookresową zależnością danych. Jednym z istotnych punktów zwrotnych w zakresie przeprowadzania analizy długookresowej szeregów czasowych było stworzenie przez Hursta (Hurst, 1951,
s. 770–799) metody analizy przeskalowanego zakresu, która bazuje na zaproponowanym przez niego wykładniku. Punktem wyjścia w pracach Hursta stało się
poświęcone problematyce ruchów Browna opracowanie Einsteina (Einstein, 1908,
s. 469–502), w którym została podana zależność przebytej przez cząsteczkę w czasie t odległości r, w postaci:
r = c⋅ t,
gdzie:
c – oznacza pewną siłę.
Równanie to dotyczy głównie przypadku, kiedy ciąg przyrostów cząsteczki
w czasie ma charakter błądzenia losowego, cechującego się niezależnością zmiennych losowych o normalnym rozkładzie (Weron, Weron, 1998; Kapecka, 2015,
s. 59–75). Tymczasem wyniki otrzymane przez Hursta prowadziły do wniosku,
że przeważająca liczba zjawisk naturalnych (zmiany temperatury, wylewy rzek
i mórz, opady atmosferyczne, aktywność plam słonecznych) nie podlega błądzeniu
przypadkowemu, lecz stanowi tzw. procesy z długotrwałą pamięcią, które później
nazwano obciążonym błądzeniem losowym (czy też inaczej ułamkowymi ruchami
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Browna), stanowiącymi superpozycję trendu i szumu (Peters, 1997, s. 64; Mastalerz-Kodzis, 2003, s. 37–38).
W zależności od potrzeb, metody wyznaczające wykładnik Hursta mogą być
wykorzystywane do badań szeregów czasowych:
a) jednowymiarowych:
– metoda analizy długozasięgowej (R/S) (Hurst, 1951, s. 770–799),
– metoda odtrendowionej średniej kroczącej (Detrended Movinag Average
– DMA) (Alessio, Carbone, Castelli, Frappietro, 2002, s. 197–200; Mantenga, Stanley, 1995, s. 46–49),
– metoda analizy odtrendowionych fluktuacji (Detrended Fluctuation Analysis
– DFA) (Bunde, Havlin, 1995, s. 97–100; Peng, Buldyrev, Havlin, Simons,
Goldberger, 1994),
– metoda uogólnionego współczynnika Hursta (Generalized Hurst Exponent
– GHE) (Di Matteo, Aste, Dacorogna, 2003, s. 183–188),
b) wielowymiarowych:
– metoda multifraktalnej analizy odtrendowionych fluktuacji (Multifractal
Detrended Fluctuation Analysis – MF-DFA) (Abry, Veitch, 1998; Kantelhardt i in., 2002),
– metoda maksimów modułu transformaty falkowej (Wavelet Transform
Module Maxima – WTMM) (Muzy, Barcy, Arneodo, 1994, s. 245–302).
Inną metodą wyznaczenia współczynnika Hursta jest metoda pudełkowa, polegająca na pokryciu wykresu analizowanej funkcji siatką kwadratową o pewnym
boku i zliczeniu kwadratów mających co najmniej jeden punkt wspólny z badanym wykresem (Voss, 1991, s. 816–817; Mastalerz-Kodzis, 2003).
Zachodzi ścisły związek między wykładnikiem Hursta a wymiarem fraktalnym
Minkowskiego (d) (Kowgier, 2009, s. 157–167):
d = 2 − H.

(1)

Metoda kalkulacji współczynnika Hursta zaproponowana przez Siroky’ego
(Siroky, 2017, s. 18–21 i 45) bezpośrednio odnosi się do metody liczenia wymiaru
fraktalnego za pomocą współczynnika nachylenia subsegmentów analizowanego
okna czasowego, której autorami są Ehlers i Way (Ehlers, Way, 2010, s. 16–20).
Zgodnie z metodą dzielenia segmentów, analizowaną serię czasową należy podzielić na dwa segmenty o równej długości danych, przy czym przez S2 oznacza się
współczynnik nachylenia w aktualnym segmencie danych, a przez S1 – we wcześ
niejszym. Wówczas nachylenie S2 i S1 są zdefiniowane w następujący sposób:
S2 =

H 2 − L2
= H 2 − L2,
1

Stacjonarność współczynnika Hursta (H) i jego zmian (ΔH) na rynku finansowym

S1 =

25

H1 − L1
= H1 − L1 ,
1

gdzie:
H1 i H2 – najwyższa cena odpowiednio w pierwszym i drugim segmencie danych,
L1 i L2 – najniższa cena odpowiednio w pierwszym i drugim segmencie danych.
Dla całego analizowanego zakresu współczynnik nachylenia będzie równy:
Stot =

H tot − Ltot
2

,

gdzie:
Htot i Ltot – odpowiednio najwyższa i najniższa cena w całym segmencie danych.
Z kolei wymiar fraktalny, obliczony dla wszystkich danych z analizowanego
zakresu, będzie równy:
ln Stot
d = ln S1 + S2 −
.
ln 2

(

)

( )
()

Dzieląc obserwowany zakres danych na coraz mniejsze okresy, dochodząc do
danych dla pojedynczej sesji, współczynnik nachylenia staje się równy wartości
współczynnika TR (True Range), zaproponowanego przez Wellesa Wildera i równego różnicy ceny najwyższej i najniższej na danej sesji (Wilder, 1978). Przy takim
podejściu wartość współczynnika nachylenia dla wszystkich obserwowanych sesji
jest równa wartości R, podzielonej przez liczbę sesji (n), gdzie R jest równe różnicy
ceny najwyższej i najniższej w analizowanym oknie czasowym. Wówczas wyrażenie na wymiar fraktalny d przybierze postać:
⎛ ∑ TR ⎞
ln ⎜
R ⎟⎟
R
⎜
ln
⎝ n ⎠
d = ln ∑ TR − n =
.
lnn
lnn
Zauważając, że ∑ TR jest równa iloczynowi średniej wartości True Range
(MTR) i liczby obserwacji (n), wyrażenie na wymiar fraktalny przybiera postać:
⎛ MTR ⋅n ⎞
ln ⎜
2
⎛ R ⎞
R ⎟ ln ⎛ MTR ⋅n ⎞ 2lnn − ln ⎛ R ⎞
ln ⎜
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
R
⎠
⎝ MTR ⎠
⎝ MTR ⎟⎠
⎝
n ⎠= ⎝
d=
=
= 2−
.
lnn
lnn
lnn
lnn
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Na podstawie zależności (1) wartość współczynnika Hursta jest określona
równaniem:
⎛ R ⎞
ln ⎜
⎝ MTR ⎟⎠
H=
.
lnn
Wartość MTR można także uzyskać jako uśrednioną w danym oknie czasowym wartość wskaźnika Average True Range1, przy czym wartości tego ostatniego
są kalkulowane na bazie danych dziennych. Taki sposób zastosowania wskaźnika
ATR proponuje Siroky (Siroky, 3017, s. 18–21 i 45). Zdecydowaną przewagą sposobu Siroky’ego jest uwzględnianie w procesie obliczeń nie tyko cen zamknięcia,
ale też cen najwyższych i najniższych, co należy uznać za metodę bardziej adekwatną do zastosowania na rynkach finansowych niż inne. W przeciwieństwie do
metody przeskalowanego zakresu, metoda Siroky’ego nie narzuca warunku, aby
liczba n miała wiele podzielników.
Niezależnie od rodzaju badanego szeregu czasowego wykładnik Hursta przyjmuje wartości z przedziału (0; 1), przy czym uzyskanie wartości brzegowych jest
niezmiernie trudne, dlatego też są one często uważane za teoretyczne. W zależności od wartości współczynnika Hursta podaje się następujące interpretacje szeregu czasowego (Barunik, Kristoufek, 2010, s. 3844–3855):
(0; 0,5)
0,5) – szereg czasowy jest określany jako antypersystentny, charaka) H ∈(0;
teryzujący się dużą zmiennością i wysokim prawdopodobieństwem częstych
zmian kierunków krótkoterminowych trendów,
b) H = 0,5
0,5 – szereg czasowy nie posiada dominującego trendu, przez co kolejne
zmiany przyjmują charakter losowy (błądzenia losowego); prawdopodobieństwo zarówno zmiany trendu, jak i utrzymania dotychczasowego trendu jest
takie samo i równe 0,5,
(0,5;1)
1) – szereg czasowy jest określany jako persystentny, charakteryzuc) H ∈(0,5;
jący się małą zmiennością i małym prawdopodobieństwem częstych zmian
kierunków krótkoterminowych trendów; innymi słowy jest to szereg czasowy
o uporządkowanym przebiegu, powodującym utrzymanie się dotychczasowego
trendu, przy czym stopień uporządkowania jest tym większy, im wyższą wartość przyjmuje wykładnik Hursta.

1
Wskaźnik ATR dla pojedynczej sesji jest równy wartości maksymalnej spośród:
1) różnicy dzisiejszej ceny najwyżej i najniższej,
2) wartości bezwzględnej różnicy poprzedniego zamknięcia i dzisiejszej ceny najwyższej,
3) wartości bezwzględnej różnicy poprzedniego zamknięcia i dzisiejszej ceny najniższej.
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Należy pamiętać, że współczynnik Hursta mierzy tylko ogólny stopień występowania trendów bądź ich braku na rynkach finansowych, jednak zdecydowanie
zawodzi na polu pomiaru, w jaki sposób ceny na rynkach finansowych dostosowują się po wystąpieniu szoków.
Celem badania jest analiza stacjonarności współczynnika Hursta (H) i jego
zmian (ΔH)2 (problematyka zmian współczynnika Hursta zostanie omówiona
w dalszej części niniejszego artykułu zatytułowanej Metodologia badania) za
pomocą metody Siroky’ego dla określonych grup aktywów: Akcji notowanych
na GPW, Indeksów giełdowych, Surowców i towarów (commodities)3, rynku walutowego (pary: USDXXX4, EURXXX, JPYXXX, Inne pary walutowe).
Autorowi opracowania nie są znane prace naukowe dotyczące kalkulacji współczynników Hursta (H) i przyrostów tych współczynników (ΔH) opartej na metodzie zaproponowanej przez Siroky’ego ani też prace weryfikujące hipotezę o braku
stacjonarności procesów H i stacjonarności procesów ΔH, kiedy współczynnik
Hursta został obliczony za pomocą metody Siroky’ego.
Badanie to pozwoli określić, czy proces logarytmicznych stóp zwrotu, współczynnika Hursta i jego zmian jest procesem stacjonarnym, a więc w swojej naturze
zbliżonym do białego szumu, czy też procesem niestacjonarnym, czyli przypominającym proces błądzenia losowego.

1. Przegląd literatury
Zagadnienie współczynnika Hursta zostało poruszone w wielu badaniach prowadzonych na rynkach światowych5. Jud wykazał, że w okresie 1981–lipiec 2017
wartość współczynnika Hursta, liczonego dla półrocznego interwału czasowego
indeksu S&P 500, oscylowała wokół wartości 0,5; dowodząc tym samym, że na
rynku amerykańskim występują okresy, w których dominuje krótkoterminowy
Zagadnienie ΔH zostało omówione szerzej w dalszej części artykułu.
W dalszej części opracowania zamiast Surowce i towary będzie stosowane pojęcie Surowce.
4
Zapis umowny oznaczający kurs walutowy par, w których jedną z walut jest USD. Analogiczna
konwencja została zastosowana dla EURXXX i JPYXXX.
5
Do tego typu prac zaliczyć można:
a) Di Matteo, Aste, Dacorogna (2003, s. 183–188),
b) Lipka, Los (2003),
c) Kyaw, Los, Zong (2004),
d) Kroha, Skoula (2019, s. 371–378),
e) Raimundo, Okamoto (2018, s. 116–124).
f) Corazza, Malliaris, (2008, s. 387–401),
g) Kale, Butar (2011, s. 8–19).
2
3
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trend wzrostowy, i takie, w których brak takiego trendu, sugerując tym samym
stacjonarność współczynnika Hursta (Jud, 2017, s. 71–75).
Badania współczynnika Hursta były prowadzone również przez polskich
naukowców. Wołoszyn wykazała, że w okresie 1995–1998 wartość współczynnika Hursta dla cen akcji Stomil wyniosła 0,625, a dla cen akacji spółki Elektrim
była równa 0,524. Kalkulacja współczynnika Hursta dla cen akcji spółki Elektrim
w zależności od wartości n, dała następujące rezultaty. Dla n należącego do przedziałów od 5 do 20 sesji, od 20 do 50 sesji i od 50 do 100 sesji, wyniosła odpowiednio: 0,630; 0,635 i 0,415 (Wołoszyn, 2001, s. 5–23).
Kowagier na bazie danych dziennych i tygodniowych dla cen akcji BRE6 i indeksów WIG oraz WIG20 z 2005 r. i długości okresów danych dziennych (po dwa dla
każdego z instrumentów) odpowiednio: 74 i 50, 100 i 40, 110 i 40 oraz tygodniowych, odpowiednio: 40 i 30, 42 i 12, 40 i 12 udowodnił, że wartości współczynnika Hursta, liczone za pomocą metody R/S, były we wszystkich wypadkach
wyższe niż 0,5 (najniższa wartość to 0,58 dla danych dziennych, dla spółki BRE,
a najwyższa: 0,67 dla danych tygodniowych także dla spółki BRE i taka sama dla
danych tygodniowych dla indeksu WIG) (Kowagier, 2009, s. 157–167).
Kapecka przeprowadziła analizę wyników z podziałem na rynki dojrzałe
i wschodzące (Kapecka, 2015, s. 59–75). Do rynków dojrzałych zostały zaliczone
następujące indeksy giełdowe (w nawiasie podano wartość współczynnika Hursta): DJIA (0,55), S&P 500 (0,58), DAX (0,56), Nikkei 225 (0,67) i HANG SENG
(0,56). Z kolei do rynków wschodzących zaklasyfikowane zostały indeksy: WIG20
(0,69), BOVESPA (0,86), XU100 (0,64), SENSEX 30 (0,57) i SHANGHAI COMPOSITE INDEX (0,56). Rezultaty badań potwierdziły występowanie trendów zarówno
na rynkach dojrzałych, jak i wschodzących (H > 0,5). Na podstawie wyników badań
dla okresu styczeń 1993–styczeń 2013 autorka wykazała, że największy wpływ
na wartość współczynnika Hursta miała sytuacja gospodarcza panująca w krajach,
których indeksy giełdowe były przedmiotem analizy.
Kiłyk i Wilamowska poddały badaniom notowania indeksu WIG20 dla dwu
przedziałów czasowych (02.01.2014–17.10.2014 i 02.01.2015–16.10.2015) charakteryzujących się wartościami wskaźnika Hursta z dwóch różnych przedziałów
(Czarnecka, Wilimowska, 2018). Każdy z analizowanych szeregów czasowych
posiadał 200 kolejnych zwrotów kierunku z cen kwotowanych instrumentów.
W wybranych przedziałach czasowych zaobserwowano występowanie niewielkiego trendu spadkowego, przy czym pierwszy z nich okazał się szeregiem antypersystentnym (H = 0,41), a drugi – persystentnym (H = 0,6).
6

Dzisiaj mBank.
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Rzeszótko badając miesięczne, logarytmiczne stopy zwrotu z akcji dziewięciu
banków notowanych na GPW w Warszawie w okresie: data ich pierwszego notowania–29.04.2016 r., wykazała, że we wszystkich przypadkach wartości współczynników Hursta były wyższe niż 0,5 (najwyższa wartość współczynnika Hursta została
obliczona dla stóp zwrotu banku Millennium i była równa 0,66; a najniższa – dla
stóp zwrotu akcji BPH, kiedy to wyniosła ona 0,54) (Rzeszótko, 2016, s. 131–141).
Buła poddał badanu szeregi czasowe logarytmicznych stóp zwrotu z kontraktów terminowych z okresu wrzesień 1998–luty 2015, dla których instrumentem
pochodnym były ceny 21 towarów rolnych (Buła, 2015). W analizie zostały wykorzystane notowania tygodniowe. Wykazano występowanie cykli o długości około
roku w przypadku dziewięciu towarów rolnych: bawełny, kukurydzy, mączki sojowej,
mrożonego soku pomarańczowego, soi, tarcicy, wieprzowiny i żywca wołowego.
W okresie roku zachowanie cen tych towarów było losowe, jednak dla okresów
dłuższych cechowało się znacznym poziomem antypersystentności. Ceny pozostałych surowców (cukru, kakao, kawy, oleju sojowego, pszenicy, pszenicy KCBT,
pszenicy MGEX, ryżu niełuskanego, rzepaku,) nie wykazywały własności wskazujących na występowanie zmian o charakterze cyklicznym. W tej grupie surowców
jedynie zachowania cen kontraktów na cenę ryżu niełuskanego i rzepaku zostały
uznane za cechujące się persystentnością. W klasie metali, ceny kontraktów opiewające na ceny w tej grupie surowców, cechowały się persystentnością i występowaniem cyki o długości ok. 4 lat.

2. Metodologia badania
Badanie zostało przeprowadzone w następujących grupach aktywów (po myślniku liczba aktywów z danej grupy):
a) Akcje notowane na GPW w Warszawie – 320,
b) Indeksy giełdowe – 74,
c) Surowce (commodities) – 41,
d) Pary walutowe z podziałem na segmenty:
– kurs USD w stosunku do 42 innych walut (USDXXX),
– kurs EURO w stosunku do 41 innych walut (EURXXX),
– kurs JPY w stosunku do 40 innych walut (JPYXXX),
– Inne pary walutowe – łącznie 12.
Łącznie zostało przeanalizowanych 570 instrumentów finansowych (por. załącznik do niniejszego artykułu). Dla każdego z aktywów badanie zostało podzielone
na dwa etapy.

30

Krzysztof Borowski

Etap I
Kalkulacja wartości współczynnika Hursta H dla okien 6257 i 1250 sesji8.
W dalszej części wartości współczynników H dla 625 i 1250 sesji będą oznaczone
odpowiednio: H625 i H1250. Obliczenia współczynnika H zostały przeprowadzone
zgodnie z metodologią zaproponowaną przez Siroky’ego w następujący sposób.
Dla pierwszych 625 i 1250 cen danego instrumentu obliczono po raz pierwszy
odpowiednio współczynnik H625 i H1250, po czym okno kalkulacji przesunięto
o jedną sesję – następna wartość współczynnika H625 i H1250 została podana odpowiednio dla sesji o numerach 2–626 i 2–1251. Następnie okno kalkulacji zostało
przesunięte o kolejną sesję. W ten sposób dla instrumentu finansowego notowanego łączenie na K sesjach zostało obliczonych K − 650
650 ++11 współczynników H625
i K − 1250
1250++11 współczynników H1250. W niektórych przypadkach, z uwagi na krótszy okres notowań danego instrumentu, nie było możliwym obliczenie wartości
współczynników H1250 (w analizie nie uwzględniono natomiast instrumentów
głównie z grupy Akcje notowane na GPW, dla których nie było możliwe wyznaczenie H625). W przypadku Akcji notowanych na GPW kryterium doboru była długość
notowania ich na rynku wtórnym – powinny one być kwotowane od co najmniej
dwóch i pół roku, przed 16.08.2019 r. W przypadku pozostałych aktywów kryterium ich doboru była dostępność danych dziennych w następujących portalach:
stooq.pl, investing.pl oraz bossa.pl.
Etap II
W kolejnej części badania została przeprowadzona analiza dotycząca problematyki stacjonarności:
a) Współczynników Hursta H1250 i H625.
W tym przypadku hipoteza zerowa H0 i alternatywna H1 zostały sformułowane w sposób następujący.
Dla testów Phillipsa–Perrona (PP) i rozszerzonego wariantu testu Dickeya–
–Fullera (DF) (ze stałą i bez trendu):
H0: Rozkład współczynników Hursta nie jest procesem stacjonarnym.
H1: Rozkład współczynników Hursta jest procesem stacjonarnym.
7
Okno 625 sesji odpowiada w przybliżeniu dwuipółletniemu horyzontowi czasowemu. W monografii Juda został zastosowany interwał składający się ze 125 sesji odpowiadający horyzontowi półrocznemu.
Zatem horyzont dwuipółletni i pięcioletni powinien być w takim przypadku utożsamiany z następującą
liczbą sesji: 625 i 1250. Por. Jud (2017, s. 74).
8
Co odpowiada w przybliżeniu pięcioletniemu horyzontowi czasowemu.
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Dla testu Kwiatkowskiego–Phillipsa–Shmidta–Shina (KPSS):
H0: Rozkład współczynników Hursta jest procesem stacjonarnym.
H1: Rozkład współczynników Hursta nie jest procesem stacjonarnym.
b) Zmiany współczynników Hursta (∆ 1250 H N → N + 1 i ∆ 625 H N → N + 1 ) dla sesji N
i N + 1, analogicznie jak dla logarytmicznych stóp zwrotu z instrumentu
finansowego. Zmiana współczynnika Hursta została zdefiniowana w sposób
następujący:
⎛ 1250 H ⎞
N +1
∆ 1250 H N → N + 1 = ln ⎜ 1250
⎟,
⎜⎝
H N ⎟⎠
⎛
∆ 625 H N → N + 1 = ln ⎜
⎜⎝

HN + 1 ⎞
⎟,
625
H N ⎟⎠

625

gdzie:
625
H N + 1 – współczynnik Hursta H625 po sesji N + 1,
625
H N – współczynnik Hursta H625 po sesji N,
1250
H N + 1 – współczynnik Hursta H1250 po sesji N + 1,
1250
H N – współczynnik Hursta H1250 po sesji N.
Sposób kalkulacji Siroky’ego umożliwia dokonanie badania stacjonarności
zmian współczynników Hursta z sesji na sesję. W przypadku innych metod liczenia współczynników Hursta, przeprowadzenie takiej analizy wydaje się nieco bardziej złożone.
Hipoteza zerowa H0 i alternatywna H1 zostały sformułowane w sposób
następujący:
Dla testów Phillipsa–Perrona (PP) i rozszerzonego wariantu testu Dickeya–
–Fullera (DF) (ze stałą i bez trendu):
H0: Rozkład zmian współczynników Hursta nie jest procesem stacjonarnym.
H1: Rozkład zmian współczynników Hursta jest procesem stacjonarnym.
Dla testu Kwiatkowskiego-Phillipsa-Shmidta-Shina (KPSS):
H0: Rozkład zmian współczynników Hursta jest procesem stacjonarnym.
H1: Rozkład zmian współczynników Hursta nie jest procesem stacjonarnym.
Z uwagi na fakt, iż wartości współczynników Hursta powinny oscylować w przedziale od 0 do 1, a zmiany współczynników Hursta (ΔH) powinny być bliskie zera,
w przypadku rozszerzonego wariantu testu Dickeya–Fullera (DF) została wybrana
wersja testów ze stałą i bez trendu.
Analiza została przeprowadzona dla wszystkich dostępnych stóp zwrotu
z danego instrumentu finansowego i wszystkich współczynników H1250 i H625, jakie
były możliwe do obliczenia dla analizowanych instrumentów finansowych. Przed

32

Krzysztof Borowski

przystąpieniem do etapu I, poddano badaniu stacjonarność stóp zwrotu z analizowanych instrumentów. Hipotezy statystyczne, zerowa i alternatywna zostały
sformułowane analogicznie do etapów I i II.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Analiza stacjonarności stóp zwrotu z badanych
instrumentów finansowych
Jedynym testem, który pozwolił na odrzucenie hipotezy zerowej był test KPSS
– w przypadku tego testu hipoteza zerowa brzmi: proces jest procesem stacjonarnym, tak więc wartość p-value mniejsza od 0,05 pozwala na odrzucenie hipotezy
o stacjonarności procesu. Taka sytuacja miała miejsce dla (przy grupach aktywów
podano udział procentowy w grupie takich samych instrumentów finansowych,
a w nawiasie wskazano wartość współczynnika KPSS, jeśli nie została ona podana,
tzn. że była niższa niż 0,01):
a) 24 Akcji notowanych na GPW – 7,50%: Benefit, Biomed Club, Bioton, BOŚ
(0,04363), Elbudowa, Elkop, Ekoeksport (0,028741), Euco (0,03745), Eurocash, Indata (0,023751), Izoblok, Kania, KPD (0,011241), LPP (0,013043),
Medicalg, Netia (0,01179), PCCexol (0,037258), PCC Rokita, Sare (0,024655),
Signity, Vivid, Warimpex (0,041318), Zamet, Żywiec,
b) 9 Indeksów giełdowych – 12,62%: ATHEX, BET (0,016995), BIST100 (0,014733),
IPSA, MERVAL, SOFIX, TEC DAX, WIG (0,048545), XU100.
c) 16 Kursów walutowych – 11,85%:
– USDXXX (5): USDBGN, USDCNY, USDPLN, USDRON, USDTRY,
– EURXXX (4): EURBGN, EURPLN, EURON, EURTRY,
– JPYXXX (4): JPYBGN, JPYPLN, JPYRON, JPYTRY.
– Pozostałe pary walutowe (3): AUDPLN, CHFPLN, GBPPLN.
W grupie Kursów walutowych, zarówno w segmencie USDXXX, EURXXX,
jak i JPYXXX znalazły się następujące waluty: BGN, PLN, RON i TRY. Jeśli chodzi
o Surowce w żadnym przypadku nie było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej.
W przypadku pozostałych dwu testów statystycznych, tj. PP i DF (wersja ze stałą
i bez trendu), dla wszystkich analizowanych instrumentów finansowych nie było
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, o niestacjonarności procesu. Biorąc
te wyniki pod uwagę, można wyciągnąć wniosek, że rozkład stóp zwrotu z analizowanych instrumentów finansowych nie jest procesem stacjonarnym.
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3.2. Analiza stacjonarności współczynników Hursta
Wyniki analizy stacjonarności zostały zamieszczone w tabeli 1, w której
podano odsetek przypadków, kiedy współczynnik Hursta został uznany za proces
niestacjonarny – doszło do odrzucenia hipotezy zerowej o stacjonarności dla testu
KPSS oraz nie było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o niestacjonarności
dla testów PP i DF (wersja ze stałą i bez trendu). Można zauważyć, że w przeważającej liczbie przypadków współczynnik Hursta nie jest procesem stacjonarnym. Dla wszystkich analizowanych grup instrumentów i obu okien czasowych
(625 i 1250 sesji) odsetek przypadków uznania współczynnika Hursta za proces
stacjonarny był większy niż 80%, poza oknem czasowym 625 sesji i grupą Surowców (46,34%) oraz USDXXX (69,05%).
Tabela 1. Odsetek przypadków, kiedy na podstawie przeprowadzonych testów
współczynnik H został uznany za proces niestacjonarny
Grupa aktywów

DF Test

KPSS Test

1250

625

1250

625

PP Test
1250

625

Akcje notowane na GPW

94,43

93,44

97,06

98,75

98,75

94,77

Indeksy giełdowe

94,59

82,43

100,00

100,00

100,00

95,95

Surowce

80,49

46,34

100,00

100,00

100,00

90,24

USDXXX

83,33

69,05

100,00

100,00

100,00

80,95

EURXXX

92,68

90,24

100,00

100,00

100,00

90,24

JPYXXX

92,50

90,00

100,00

100,00

100,00

92,50

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Pozostałe pary walutowe
Źródło: opracowanie własne.

Dalej zostały przedstawione przypadki, kiedy współczynnik H został uznany za
proces stacjonarny, za pomocą co najmniej dwu testów (brak podstaw do odrzucenia
hipotezy zerowej dla testu KPSS i odrzucenie hipotezy zerowej dla testów DF i PP):
Okno 1250 sesji (w nawiasie liczba przypadków):
a) Akcje notowane na GPW (12): Baltona, Best, Bowim, Celtic, Devalia, Efekt,
JSW, LLCORP, MOJ, Netia, Ronson, Sunex,
b) Indeksy zagraniczne (2): JCI, HEX,
c) Surowce (4): złoto, kawa Arabika, kawa Robusta, ULSD NY Harbor,
d) USDXXX (6): USDBGN, USDBRL, USDCNY, USDHUF, USDIDR, USDTWD,
e) EUROXXX (2): EUROHUF, EUROPLN,
f) JPYXXX (2): JPYBGN i JPYPLN.

34

a)

b)

c)

d)

a)
b)
c)

Krzysztof Borowski

Okno 625 sesji:
Akcje notowane na GPW (19): 08 N (Octavia), Assecosee, Baltona, Best, CCC,
CD Projekt, Celtic, Dębica, Efekt, Hydrotor, Imperia, Krakchemia, Netia, Ovostar, PEP, Pragmaink, Ronson, Sanwil, VRG,
Indeksy giełdowe (12): AMEX, BOVESPA, DJIA, DJTA, DJUA, EOE, S&P500,
SHANGHAI COMPOSITE, STRAITS TIMES, S&P TSC COMPOSITE, MERVAL,
NASDAQ100,
Surowce (20): bawełna, Brent, cukier, gaz ziemny, kakao, kawa Arabica, kukurydza, miedź, olej opałowy, owies, pasza dla bydła, pszenica (Spring), rzepak, soja,
srebro, śruta sojowa, tarcica, ULSD NY Harbor, wieprzowina, żywiec wołowy,
Rynek walutowy:
– USDXXX (10): USDAUD, USDBGN, USDEURO, USDHUF, USDIDR,
USDMXN, USDMYR, USDNOK, USDPLN, USDTWD,
– EUROXXX (2): EUROHUF, EUROUAH,
– JPYXXX (2): JPYBGN i JPYPLN.
W obu oknach (625 i 1250 sesji) jednocześnie:
Akcje notowane na GPW (6): Baltona, Best, Celtic, Efekt, Netia, Ronson,
Surowce (2): kawa Arabica, ULSD NY Harbor,
Rynek walutowy:
– USDXXX (3): USDBGN, USDHUF, USDTWD,
– EUROXXX (1): EUROHUF,
– JPYXXX (2): JPYBGN i JPYPLN.

3.3. Analiza stacjonarności zmian współczynników Hursta
W przeważającej liczbie przeprowadzonych testów proces ΔH został uznany
za proces stacjonarny. Przypadki, kiedy proces ΔH zaliczono do grupy procesów
niestacjonarnych dotyczyły sytuacji, gdy posługiwano się testem KPSS (w nawiasie
podano wartość parametru p-value, jeśli jest większa od 0,01):
1) H1250 (61): Alior, Asbis, Assecosee, Astarta (0,004813), Benefit (0,017973),
Biomed (0,016492), Bioton, Bowim (0,01103), Bumech, Cyfrowy Polsat, Delia
(0,04428), Dom Development, Drop (0,040159), Ekoeksport, Enelmed, Energa,
Esotiq, Euco, Getin (0,038515), Glocosmed, GPW, Grodno, Grupa Azoty, Impel,
Inpro, Interferie (0,015942), Invista, IMtrade, Izoblok, Kernel (0,018271),
Kinopol (0,044108), Komputronik (0,011191), KRK, LCCorp (0,038661),
Mangata, Medicap, Medicalg, Muza, MWTrade, Netia, Openfin (0,0343),
Orange (0,049127), OrcoGroup (0,036474), Orion (0,018112), Orzeł Biały
(0,013549), Ovostar (0,017016), PEP, PGSoft (0,037874), PHN (0,011832),
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Pozbud, Rafamet (0,020889), Rainbow, Rankprogess (0,026853), Ronson
(0,01359), Silvano, Sunex, Toya, Unimot, Votum (0,046574), Zamet, ZUE,
2) H625 (20): Elbudowa (0,042329), Erbud, Ergis, Impel (0,036268), Interferie
(0,022785), Izostal, JHM Dev. (0,043431), Medicalg., MOJ, PC Exol (0,047473),
PCC Rokita (0,024442), PEP (0,040915), Provident, Quercus 0,045665),
Pragmain, Ronson (0,049763), Unibep (0,043419), Votum (0,042398), Zepak,
ZUE.
Jedynie dla nielicznych instrumentów finansowych zaobserwowano brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o niestacjonarności procesu ΔH w wyniku
wskazań testu DF (wersja ze stałą i bez trendu) i to tylko w grupie Akcje notowane
na GPW: Energa (H1250, test DF, p-value = 0,07894), Glocosmed (H1250, test DF,
p-value = 0,06062), PCC Rokita (H1250, test DF, p-value = 0,05356). W przypadku
niektórych Akcji notowanych na GPW w Warszawie hipoteza zerowa o stacjonarności (test KPSS) została odrzucona dla różnych długości H: Impel, Interferie,
Medicalgor, Ronson, Votum i ZUE.
Ostatecznie hipoteza dotycząca stacjonarności procesu ΔH nie została potwierdzona w przypadku:
a) Akcji notowanych na GPW dla 20,63% (H1250) i 5,94% (H625) wszystkich analizowanych akcji,
b) Indeksów giełdowych dla 13,51% (H1250) i 1,35% (H625) wszystkich analizowanych indeksów giełdowych,
c) Kursów walutowych dla 17,78% (H1250) i 1,48% (H625) wszystkich analizowanych kursów walutowych.
Hipoteza zerowa (test KPSS) była odrzucana w przeważającej części dla okna
czasowego obejmującego 1250 sesji. W grupie Surowce nie zanotowano ani jednego przypadku odrzuceniach hipotezy zerowej (test KPSS) zarówno dla krótszego
(625 sesji), jak i dłuższego (1250 sesji) horyzontu inwestycyjnego.
Biorąc uzyskane wyniki pod uwagę, można wyciągnąć wniosek, że rozkład
zamian ΔH jest procesem stacjonarnym.

Podsumowanie
Uogólnione wnioski wynikające z przeprowadzonego badania są następujące:
1. Proces logarytmicznych stóp zwrotu z analizowanych instrumentów finansowych nie jest procesem stacjonarnym.
2. W przeważającej liczbie przypadków współczynnik Hursta nie jest procesem
stacjonarnym.
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3. W przeważającej liczbie przeprowadzonych testów proces ΔH został uznany
za proces stacjonarny.
Otrzymane wnioski dotyczące stacjonarności procesów:
a) logarytmicznych stóp zwrotu są zgodne z pracami innych badaczy, np. Buła
pokazał, że jedynie w przypadku 19 analizowanych akcji (tj. ok. 8% całej próby
badawczej) notowanych na GPW w Warszawie uzyskano wyniki wskazujące
na stacjonarność procesu logarytmicznych stóp zwrotu (Buła, 2019, s. 107);
z kolei Przekota udowodnił, że proces stóp zwrotu z indeksów WIG i S&P 500
jest procesem niestacjonarnym (Przekota, 2007, s. 133–145),
b) współczynników Hursta (H) nie są zgodne z sugestiami zawartymi w pracy
Juda (Jud, 2017, s. 71–75),
c) zmian współczynników Hursta (ΔH) potwierdzają konkluzje wynikające
z rozważań na temat procesów o samopodobnych przyrostach (self-increment
– H-ssi), cechujące się stacjonarnością przyrostów (Veneziano, 1999, s. 60).
Uzyskane w analizie wyniki mogą być wykorzystane w procesie budowy modeli
prognozujących zachowanie się cen lub stóp zwrotu z poszczególnych aktywów
na rynkach finansowych.
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12.06.1997

5

06N (MAGNA POLONIA)

Akcje notowane na GPW

Grupa aktywów

1

Lp.

Grupa aktywów

162 LCCORP

161 LARQ

160 KRUSZWICA

159 KRUK

158 KRKA

157 KREDYT INKASO

156 KREC

155 KRAKCHEMIA

154 KPPD

153 KONSSTALI

152 KOMPUTRON

151 KOMPAP

150 KOGENERA

149 KINOPOL

148 KGHM

147 KETY

146 KERNEL

145 KANIA

Lp.

29.06.2007

20.06.2006

06.01.1997

10.05.2011

10.02.1997

11.06.2007

14.02.2008

23.08.2007

17.10.2007

06.12.2007

09.07.2007

19.11.1996

26.05.2000

12.04.2011

10.07.1997

30.01.1996

23.11.2007

22.12.2008

Data
pierwszego
notowania
Grupa aktywów

307 WADEX

306 VRG

305 VOXEL

304 VOTUM

303 VIVID

302 VINDEXUS

301 URSUS

300 UNIMOT

299 UNIMA

298 UNIBEP

297 ULMA

296 TRITON

295 TRANSPOL

294 TRAKCJA

293 TOYA

292 TORPOL

291 TIM

290 TESGAS

Lp.

03.06.2008

30.09.1993

11.10.2011

20.12.2010

11.06.2012

23.03.2009

27.12.2007

26.09.2012

13.09.2006

08.04.2008

21.05.1997

12.11.1998

12.09.2008

01.04.2008

12.08.2011

05.09.2014

16.02.1998

08.07.2009

Data
pierwszego
notowania
Grupa
aktywów

30.11.1964

448 USDHKD

447 USDGBP

446 USDEURO

445 USDEGP

444 USDDKK

443 USDCZK

442 USDCNY

441 USDCLP

440 USDCHF

439 USDCAD

438 USDBRL

437 USDBGN

436 USDAUD

09.01.1984

04.01.1971

04.01.1971

16.11.1995

02.01.1984

23.10.1995

09.01.1984

25.10.1993

04.01.1971

04.01.1971

02.01.1995

23.10.1995

04.01.1971

USDXXX

Waluty

02.06.1969
ŻYWIEC
435
WOŁOWY

31.03.1983

Data
pierwszego
notowania

434 ZŁOTO

433 WTI

Lp.

Wykaz analizowanych aktywów finansowych i daty ich pierwszego notowania ujawnione w bazie danych (portale: stooq.pl oraz
bossa.pl)
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08.08.2013

Apsenergy

Arctic

Arcus

20

21

22

Atende

Atlantapl

Atlantis

Atlasest

ATM

ATMGRUPA

ATREM

AWBUD

BAHOLDING

BALTONA

BEDZIN

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Astarta

28

02.06.1998

Assecopol

Assecosee

26

27

19.11.2007

Assecobs

25

15.12.2006

24

08.12.1998

30.06.2011

19.06.2008

01.06.1998

18.12.2008

09.01.2004

28.09.2004

12.02.2008

05.06.1997

10.01.2005

28.05.2012

17.08.2006

28.10.2009

30.10.2007

Arteria

ASBIS

23

10.09.2007

23.10.2009

25.05.2009

Aplisens

19

24.04.1997

Data
pierwszego
notowania

Apator

Grupa aktywów

18

Lp.

Grupa aktywów

184 MIRBUD

183 MIRACULUM

182 MILLENNIUM

181 MEXPOLSKA

180 MERCOR

179 MENNICA

178 MEDICALG

177 MEDIACAP

176 MDIENERGIA

175 MCI

174 MBANK

173 MARVIPOL

172 MANGATA

171 MAKARONPL

170 MABION

169 LUBAWA

168 LSISOFT

167 LPP

166 LOTOS

165 LIBET

164 LENTEX

163 LENA

Lp.

29.12.2008

13.02.2007

13.08.1992

25.05.2012

19.07.2007

02.04.1998

09.11.2011

24.07.2008

12.06.1997

01.02.2001

06.10.1992

19.06.2008

04.03.2005

18.04.2007

10.08.2010

18.11.1996

21.12.2006

16.05.2001

09.06.2005

28.04.2011

08.05.1997

01.06.2005

Data
pierwszego
notowania
Grupa aktywów

Indeksy giełdowe

328 BIST 100

327 BET

326 BEL20

325 ATX

324 ATHEX COMPOSITE

323 AMEX

322 ALL ORDINARIES

321 AEX

320 ZYWIEC

319 ZUE

318 ZPUE

317 ZEPAK

316 ZAMET

315 YOLO

314 WORKSERV

313 WOJAS

312 WIKANA

311 WIELTON

310 WAWEL

309 WASKO

308 WARIMPEX

Lp.

03.01.1988

31.10.2000

29.10.1991

11.11.1992

02.01.1987

03.01.1995

31.10.1989

04.01.1983

24.09.1991

01.10.2010

23.08.2000

30.10.2012

10.10.2011

29.07.2011

26.04.2012

02.04.2008

20.02.1997

28.11.2007

11.03.1998

24.05.2001

29.01.2007

Data
pierwszego
notowania
Grupa
aktywów

470 USDTWD

469 USDTRY

468 USDTHB

467 USDSEK

466 USDSDG

465 USDRUB

464 USDRON

463 USDPLN

462 USDPHP

461 USDNZD

460 USDNOK

459 USDNAD

458 USDMYR

457 USDMXN

456 USDKRW

455 USDJPY

454 USDISK

453 USDINR

452 USDILS

451 USDIDR

450 USDHUF

449 USDHRK

Lp.

02.01.1984

02.01.1984

04.01.1993

04.01.1971

02.01.1981

23.10.1995

23.10.1995

16.05.1991

25.10.1993

04.01.1971

04.01.1971

09.01.1984

08.01.1990

09.11.1989

13.04.1981

21.01.1974

23.10.1995

02.01.1973

25.10.1993

25.10.1993

23.10.1995

23.10.1995

Data
pierwszego
notowania
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CIECH

CIGAMES

CNT

COGNOR

58

59

60

61

23.12.2010

CELTIC

CEZ

56

CDRL

55

57

10.12.2014

CDPROJEKT

54

19.03.1997

06.11.1998

30.11.2007

10.02.2005

25.10.2006

02.08.1994

02.12.2004

14.01.2009

BUMECH

CCC

53

25.05.1995

04.01.2011

03.02.1997

52

BUDIMEX

51

20.12.2012

BRASTER

BOWIM

48

BSCDRUK

25.01.2012

BOS

49

20.05.1996

BORYSZEW

46

47

50

25.06.2009

BOGDANKA

45

16.03.2005

29.07.2011

BIOMEDLUB

BIOTON

02.03.2004

44

BETACOM

42

30.05.1997

21.04.2011

Data
pierwszego
notowania

43

BENEFIT

BEST

40

Grupa aktywów

41

Lp.

Grupa aktywów

206 ORANGEPL

205 OPTEAM

204 OPONEO.PL

203 OPENFIN

202 OEX

201 ODLEWNIE

200 NTTSYSTEM

199 NOWAGALA

198 NOVITA

197 NORTCOAST

196 NEWAG

195 NEUCA

194 NETIA

193 MWTRADE

192 MUZA

191 MOSTALWAR

190 MOSTALPLC

189 MORIZON

188 MONNARI

187 MOL

186 MOJ

185 MLPGROUP

Lp.

18.11.1998

11.10.2010

12.09.2007

05.04.2011

20.10.2005

12.03.1998

12.04.2007

01.07.2004

16.12.1994

10.04.2006

05.12.2013

30.09.2004

15.06.2000

28.09.2007

08.04.1998

14.10.1993

15.09.1998

08.04.2011

20.12.2006

11.12.1995

13.06.2007

28.10.2013

Data
pierwszego
notowania
Grupa aktywów

350 IPC

349 IDX COMPOSITE

348 IBEX 35

347 HEX

346 HANG SENG

345 FTSE250

344 FTSE MIBTEL

343 FTSE 100

342 EURO STOXX 50

341 EOE

340 DJUA

339 DJTA

338 DJIA

337 DAX

336 CSE ALL SHARES

335 China A50

334 CAC40

333 BUX

332 BUENOS

331 BSHARES

330 BSE SENSEX

329 BOVESPA

Lp.

08.11.1991

09.04.1990

05.01.1987

02.01.1995

24.11.1969

31.12.1985

02.01.1998

22.10.1992

15.08.2011

02.01.1995

02.01.1929

26.10.1896

27.05.1896

28.09.1959

13.07.2000

19.05.2010

02.01.1969

02.01.1991

08.10.1996

11.05.1998

03.04.1979

02.01.1995

Data
pierwszego
notowania
Grupa
aktywów

04.01.1971

09.01.1984

09.01.1984

02.01.1991

09.01.1984

09.01.1984

02.09.1996

Data
pierwszego
notowania

491 EURHUF

490 EURHRK

489 EURHKD

488 EURGBP

487 EUREGP

486 EURDKK

485 EURCZK

484 EURCNY

483 EURCLP

482 EURCHF

481 EURCAD

480 EURBRL

479 EURBGN

478 EURAUD

23.10.1995

23.10.1995

02.01.1991

04.01.1971

16.11.1995

02.01.1991

23.10.1995

02.01.1991

25.10.1993

04.01.1971

04.01.1971

03.01.1995

23.10.1995

02.01.1980

EURXXX

477 USDZAR

476 USDXPT

475 USDXPD

474 USDXDR

473 USDXAU

472 USDXAG

471 USDUAH

Lp.
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CORMAY

CPGROUP

CYFRPLSAT

DEBICA

DECORA

DELKO

DEVELIA

DGA

DOMDEV

DREWEX

DROP

DROZAPOL

ECHO

EDINVEST

EFEKT

EKOEXPORT

ELBUDOWA

ELEKTROTI

ELEMENTAL

ELKOP

64

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

COMP

63

65

COMARCH

Grupa aktywów

62

Lp.

07.03.2001

12.07.2012

11.04.2007

09.02.1996

16.07.2009

22.04.1993

27.10.2010

05.03.1996

23.12.2004

04.12.2007

15.05.2008

24.10.2006

20.04.2004

29.06.2007

18.09.2009

21.06.2005

24.11.1994

06.05.2008

13.12.2013

20.08.2008

14.01.2005

10.03.1999

Data
pierwszego
notowania
Grupa aktywów

228 PKNORLEN

227 PHN

226 PHARMENA

225 PGSSOFT

224 PGNIG

223 PGE

222 PFLEIDER

221 PEPEES

220 PEP

219 PEKAO

218 PCCROKITA

217 PCCEXOL

216 PATENTUS

215 PANOVA

214 PAMAPOL

213 OVOSTAR

212 OTMUCHOW

211 OTLOG

210 ORZBIALY

209 ORION

208 ORCOGROUP

207 ORBIS

Lp.

26.11.1999

13.02.2013

25.08.2008

29.10.2008

23.09.2005

06.11.2009

06.05.1997

19.05.1997

13.05.2005

30.06.1998

25.06.2014

03.08.2012

09.11.2009

20.07.2007

13.12.2013

29.06.2011

29.09.2010

30.08.2013

22.10.2007

09.02.2009

21.06.2007

20.11.1997

Data
pierwszego
notowania
Grupa aktywów

372 PX

371 PSI 20

370 PSEI

369 OSE ALL

368 OMX VILNIUS

367 OMX TALLINN

366 OMX STOCKHOLM

365 OMX S30

364 OMX RIGA

363 NZ 50

362 NIKKEI

361 NIFTY 50

360 NASDAQ 100

359 NASDAQ

358 MOEX

357 MEXICIPC

356 MERVAL

355 MDAX

354 KOSPI

353 KLCI

352 JCI

351 IPSA

Lp.

07.09.1993

03.01.1983

02.01.1986

03.01.1983

03.01.2000

03.01.2000

30.09.1986

01.10.1986

03.01.2000

03.01.2001

01.06.1949

06.11.1995

01.10.1985

03.05.1971

23.09.1997

20.12.1993

16.05.1988

29.02.1996

01.05.1981

03.01.1977

04.04.1983

02.01.1987

Data
pierwszego
notowania
Grupa
aktywów

513 EURXAG

512 EURUAH

511 EURTWD

510 EURTRY

509 EURTHB

508 EURSEK

507 EURSDG

506 EURRUB

505 EURRON

504 EURPLN

503 EURPHP

502 EURNZD

501 EURNOK

500 EURNAD

499 EURMYR

498 EURMXN

497 EURKRW

496 EURJPY

495 EURISK

494 EURINR

493 EURILS

492 EURIDR

Lp.

02.01.1991

02.09.1996

02.01.1991

02.01.1991

04.01.1993

04.01.1971

02.01.1981

23.10.1995

23.10.1995

16.05.1991

25.10.1993

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

13.04.1981

04.01.1971

23.10.1995

02.01.1991

25.10.1993

25.10.1993

Data
pierwszego
notowania
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20.08.1997

17.11.2008

ENAP

ENEA

ENELMED

ENERGA

ENERGOINS

ERBUD

ERG

ERGIS

ESOTIQ

ESSYSTEM

EUCO

EUROCASH

EUROTEL

EVEREST

FAMUR

FASING

FERRO

FERRUM

FORTE

GETIN

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

10.05.2001

24.07.1996

27.06.1997

14.04.2010

18.09.2000

04.08.2006

26.11.2014

29.12.2006

04.02.2005

29.12.2010

09.03.2007

16.06.2011

12.06.2006

18.02.2005

11.05.2007

25.09.2007

11.12.2013

14.06.2011

29.07.2005

EMCINSMED

13.05.1998

ELZAB

Data
pierwszego
notowania

85

Grupa aktywów

84

Lp.

Grupa aktywów

250 RAINBOW

249 RAFAMET

248 RAFAKO

247 RADPOL

246 QUERCUS

245 QUANTUM

244 PZU

243 PULAWY

242 PROVIDENT

241 PROTEKTOR

240 PROJPRZEM

239 PROCHEM

238 PRAGMAINK

237 PRAGMAFA

236 POZBUD

235 POLNORD

234 POLIMEXMS

233 POLICE

232 PMPG

231 PLASTBOX

230 PKPCARGO

229 PKOBP

Lp.

09.10.2007

25.06.2007

07.03.1994

10.05.2007

11.09.2008

16.08.2007

12.05.2010

19.10.2005

27.03.2013

14.07.1998

10.08.1999

30.06.1994

14.04.2008

14.06.2007

11.06.2008

18.12.1998

15.10.1997

14.07.2005

22.12.1995

27.02.2004

30.10.2013

10.11.2004

Data
pierwszego
notowania
Grupa aktywów

394 XU 100

393 WIG

392 UX

391 UK 100

390 TSE300

389 TOPIX

388 TECDAX

387 TAIEX

386 TA 35

02.01.1990

16.04.1991

03.11.1997

13.11.1935

15.08.1989

22.10.2001

16.09.1999

05.01.1995

20.10.1992

28.12.1987

17.02.1885

384 S&P 500
385 STRAITS TIMES

26.11.2001

01.07.1988

20.12.1990

05.01.1982

15.03.1999

03.07.1995

02.01.2003

03.01.1977

01.06.1992

22.10.2001

04.09.1995

Data
pierwszego
notowania

383 SOFIX

382 SMI

381 Shanghai Composite

380 SET

379 SDAX

378 SAX

377 SASESLCT

376 S&P TSX COMPOSITE

375 S&P ASX 200

374 RUSSEL

373 RTSI

Lp.

Grupa
aktywów

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

Data
pierwszego
notowania

534 JPYDKK

533 JPYCZK

532 JPYCHF

531 JPYBGN

530 JPYTWD

529 JPYTHB

528 JPYSGD

527 JPYPHP

526 JPYNZD

525 JPYMYR

524 JPYKRW

523 JPYINR

522 JPYILS

521 JPYIDR

520 JPYHKD

519 JPYCNY

02.01.1991

23.10.1995

04.01.1971

23.10.1995

02.01.1991

04.01.1993

02.01.1991

25.10.1993

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

25.10.1993

25.10.1993

02.01.1991

02.01.1991

JPYXXX

518 EURZAR

517 EURXPT

516 EURXPD

515 EURXDR

514 EURXAU

Lp.
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19.08.2013

09.11.2010

24.11.1998

13.04.2011

30.06.2008

06.05.2004

30.06.1997

16.04.2007

07.11.2013

24.03.2014

17.03.1998

20.03.2008

04.05.2011

11.07.2007

16.10.2003

12.06.1997

04.01.2012

20.07.2006

20.09.2010

12.10.1994

25.01.1994

107 GLCOSMED

108 GPW

109 GROCLIN

110 GRODNO

111 GRUPAAZOTY

112 GTC

113 HANDLOWY

114 HELIO

115 HMINWEST

116 HOLLYWOOD

117 HYDROTOR

118 IFFIRMA

119 IMCOMPANY

120 IMMOBILE

121 IMPEL

122 IMPERA

123 IMS

124 INC

125 INDATA

126 INDYKPOL

127 INGBSK

Data
pierwszego
notowania

20.01.2012

Grupa aktywów

106 GETINOBLE

Lp.

Grupa aktywów

272 SKOTAN

271 SKARBIEC

270 SIMPLE

269 SILVANO

268 SFINKS

267 SETANTA

266 SESCOM

265 SELVITA

264 SELENAFM

263 SEKO

262 SECOGROUP

261 SARE

260 SANWIL

259 SANPL

258 SANOK

257 RUBICON

256 ROPCZYCE

255 RONSON

254 REMAK

253 RELPOL

252 RAWLPLUG

251 RANKPROGR

Lp.

11.01.1999

18.11.2014

14.12.2000

23.07.2007

08.06.2006

08.01.2013

22.05.2013

14.07.2011

18.04.2008

15.03.2007

05.12.2007

25.03.2011

12.02.1998

22.06.1993

16.01.1997

12.06.1997

16.12.1997

05.11.2007

23.11.1994

01.02.1996

30.11.2004

08.07.2010

Data
pierwszego
notowania

415 OŁÓW

414 OLEJ SOJOWY

413 OLEJ OPAŁOWY

412 OLEJ NAPĘDOWY (LONDYN)

411 NIKIEL

410 MLEKO III KLASA (CME)

409 MIEDZ

408 KUKURYDZA

407 KAWA (ROBUSTA)

406 KAWA (ARABIKA)

405 KAKAO

404 INDEKS CRB

403 GAZ ZIEMNY

402 ETANOL

401 CYNK

400 CYNA

399 CUKIER

398 CO2 (ICE)

397 BRENT

396 BENZYNA RBOB

Surowce

Grupa aktywów

395 BAWEŁNA

Lp.

Grupa
aktywów

07.07.2008

27.12.1979

02.01.1980

03.05.2007

07.07.2008

556 JPYXPT

555 JPYXPD

554 JPYXAU

553 JPYXAG

552 JPYZAR

550 JPYEGP
551 JPYNAD

01.07.1959

549 JPYMXN

548 JPYCLP

11.01.1996

02.07.1959

31.07.2008

546 JPYBRL
547 JPYCAD

27.12.1979

545 JPYUAH

544 JPYTRY

543 JPYSEK

542 JPYRUB

541 JPYRON

540 JPYPLN

539 JPYNOK

538 JPYISK

537 JPYHUF

536 JPYHRK

535 JPYGBP

Lp.

01.09.1972

03.01.1994

04.04.1990

24.03.2005

18.02.2008

07.07.2008

04.01.1961

01.02.2008

27.06.1988

04.10.2005

01.07.1959

Data
pierwszego
notowania

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

16.11.1995

02.01.1991

25.10.1993

04.01.1971

03.01.1995

02.09.1996

02.01.1991

04.01.1971

23.10.1995

23.10.1995

16.05.1991

02.01.1991

23.10.1995

23.10.1995

23.10.1995

04.01.1971

Data
pierwszego
notowania
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28.04.1999

18.12.2012

26.05.2004

10.08.2006

11.07.2006

08.11.2007

24.01.2008

26.05.2009

10.08.2011

22.12.2011

23.10.2007

11.01.2011

09.08.2011

06.07.2011

04.06.2007

24.04.2008

130 INTERAOLT

131 INTERCARS

132 INTERFERI

133 INTERSPPL

134 INTROL

135 INVISTA

136 IPOPEMA

137 ITMTRADE

138 IZOBLOK

139 IZOLACJA

140 IZOSTAL

141 JHMDEV

142 JSW

143 JWCONSTRUCTION

144 K2INTERNT

Źródło: opracowanie własne.

17.02.2011

Data
pierwszego
notowania

129 INSTALKRK

Grupa aktywów

128 INPRO

Lp.

Grupa aktywów

289 TERMOREX

288 TAURONPE

287 TATRY

286 TALEX

285 SYNEKTIK

284 SYGNITY

283 SWISSMED

282 SUWARY

281 SUNEX

280 STALPROFI

279 STALPROD

278 STALEXP

277 SONEL

276 SOLAR

275 SOHODEV

274 SNIEZKA

273 SKYLINE

Lp.

01.10.2012

30.06.2010

15.10.2012

20.11.2000

09.08.2011

27.10.1995

15.10.2004

14.10.1998

29.09.2011

26.04.2000

06.08.1997

26.10.1994

23.06.2008

19.04.2012

12.06.1997

31.12.2003

04.04.2008

Data
pierwszego
notowania
Grupa aktywów

432 WIEPRZOWINA

431 WĘGIEL (ROTTERDAM)

430 ULSD NY HARBOR (NYMEX)

429 TARCICA

428 ŚRUTA SOJOWA

427 ŚRUTA RZEPAKOWA

426 SREBRO

425 SOK POMARAŃCZOWY

424 SOJA

423 RZEPAK

422 RYŻ NIEŁUSKANY

421 PSZENICA (SPRING)

420 PSZENICA (HARD RED)

419 PLATYNA

418 PASZA DLA BYDŁA

417 PALLAD

416 OWIES

Lp.

28.02.1966

18.08.2006

15.11.1978

27.12.1979

17.07.1959

17.09.2001

13.06.1963

01.02.1967

01.07.1959

03.09.1974

02.01.1987

08.08.1972

05.01.1970

01.03.1968

30.11.1971

03.01.1977

01.07.1959

Data
pierwszego
notowania
Grupa
aktywów

02.01.1984

02.01.1991

Data
pierwszego
notowania

570 CHFPLN

569 AUDPLN

568 GBPNZD

567 NZDJPY

566 GBPPLN

565 GBPCHF

564 GBPCAD

563 GBPAUD

562 CADCHF

561 AUDCAD

560 AUDNZD

559 AUDCHF

16.05.1991

16.05.1991

09.01.1984

02.01.1991

16.05.1991

04.01.1971

04.01.1971

02.01.1980

04.01.1971

02.01.1980

02.01.1991

02.01.1980

Pozostałe pary walutowe

558 JPYAUD

557 JPYXDR

Lp.

Stacjonarność współczynnika Hursta (H) i jego zmian (ΔH) na rynku finansowym
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Płynność finansowa a rentowność
w polskich przedsiębiorstwach

Wprowadzenie
Płynność finansowa i rentowność są jednymi z głównych obszarów, które podlegają badaniu przy ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Płynność finansowa to stan, w którym przedsiębiorstwo, sterując strumieniami wpływających i wypływających środków pieniężnych, jest zdolne do bieżącego regulowania swoich zobowiązań. Dychotomiczność płynności finansowej
to z jednej strony maksymalizacja efektywności ekonomicznej, czyli wykorzystania
posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów, z drugiej zaś gotowość na pokrywanie niespodziewanych wydatków i umiejętność przystosowania się do zmian
zachodzących w otoczeniu.
Największym zagrożeniem dla prowadzonej działalności gospodarczej jest ryzyko
związane z niewystarczającą płynnością, które poprzez zaleganie z płatnościami może
doprowadzić do utraty wizerunku przedsiębiorstwa, pogorszenia warunków współpracy
z kooperantami, a nawet do jego upadłości. Zważywszy na powszechny udział
finansowania bankowego w pasywach, warto podkreślić, że nawet drobne problemy płynnościowe firmy mogą wpłynąć na pogorszenie się jej relacji z kredytodawcami, czego skutkiem może być nawet wypowiedzenie umów kredytowych
i w konsekwencji dalsze pogłębienie trudnej sytuacji finansowej. Utrata płynności finansowej może również rodzić konsekwencje prawno-skarbowe, wynikające
z niemożności terminowego opłacenia obowiązkowych danin na rzecz państwa.
Wreszcie, opóźnienia w regulowaniu zobowiązań mogą prowadzić do powstawania zatorów płatniczych w całym łańcuchu kooperantów i tym samym do pogorszenia się płynności w szerszych grupach gospodarczych.
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Rentowność przedsiębiorstwa można definiować jako efektywność w generowaniu zysku dzięki posiadanym przychodom (Westerfield, Ross, Jaffe, 2008, s. 46;
CFA Program Curriculum, 2012, s. 350). Rentowność spółki należy do czynników
wpływających na strukturę kapitału (m.in. efekt dźwigni finansowej). Rentowność
jest także pośrednim sposobem mierzenia pozycji konkurencyjnej spółki i jej produktów (gdzie im bardziej wartościowy i wyjątkowy produkt, tym większe potencjalne marże) oraz umiejętności zarządu. Z uwagi na fakt, że inwestorzy oczekują
pewnej stopy zwrotu, to jeżeli rentowność wykorzystania aktywów będzie niższa
od wartości oczekiwanej, to zainteresowanie inwestorów będzie niewielkie (Ostaszewski i in., 2017, s. 109).
Zasadniczym celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości, natomiast jednym z celów cząstkowych jest maksymalizacja zysku. Z uwagi na fakt,
że absolutna kwota zysku nie daje możliwości porównywania różnych przedsiębiorstw pod kątem efektywności wykorzystania zasobów, tworzy się wskaźniki
rentowności będące relatywnym ujęciem zysku. Wskaźniki rentowności (ew.
zyskowności) określają zatem zdolność spółki do generowania wartości ekonomicznej, tj. efektywność wykorzystania zasobów. Wskaźniki rentowności stosowane w procesie badawczym to:
ROI =
ROE =

wynik z działalności operacyjnej

(

aktywa średnie
wynik finansowy netto

(

kapitał własny średni

)

)

, ROA =

,

ROS =

wynik finansowy netto

(

aktywa średnie

)

,

wynik finansowy netto
.
przychody ze sprzeda!zy

Do statycznego pomiaru płynności finansowej wykorzystuje się standardowo
dwa wskaźniki: wskaźnik płynności bieżącej (CR – current ratio) oraz wskaźnik
płynności szybkiej (QR – quick ratio). W celu dopełnienia statycznej oceny płynności finansowej jednostki należy wykonać także analizę kapitału obrotowego
netto (KON – NWC, net working capital) oraz cyklu konwersji gotówki (CCC
– cash conversion cycle).
Kapitał obrotowy netto można uznać za miernik płynności finansowej o charakterze bezwzględnym. Jego odpowiedni poziom zmniejsza ryzyko utraty płynności. Stanowi on swego rodzaju płynną rezerwę, która może być przeznaczona
na nieprzewidziane potrzeby jednostki. Ma on duże znaczenie dla przedsiębiorstwa, zwłaszcza przy występujących trudnościach z odzyskaniem należności czy
sprzedażą wytworzonych wyrobów, kiedy to środki zostają zamrożone na dłużej
niż przewidziano (Wójcik, 2003, s. 49–51). Stąd bardzo ważny jest poziom kapitału obrotowego.
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Na gruncie rozważań teoretycznych należy przyjąć, iż zmiana strategii zarządzania płynnością finansową powinna wpływać na poziom rentowności przedsiębiorstw, przy czym:
1) zmiana strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto z konserwatywnej
(zachowawczej) w kierunku umiarkowanej lub agresywnej powinna skutkować poprawą wskaźników rentowności;
2) zmiana strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto z agresywnej
w kierunku umiarkowanej lub konserwatywnej powinna skutkować pogorszeniem wskaźników rentowności.
Uzasadnieniem dla powyższego toku rozumowania jest fakt, iż zachowawcza strategia zarządzania kapitałem obrotowym netto oznacza utrzymywanie jak
najwyższego poziomu KON. Przy zastosowaniu tej strategii, nie tylko wszystkie
aktywa trwałe, ale również znaczna część aktywów obrotowych jest finansowana
za pomocą kapitału stałego obejmującego kapitał własny oraz zobowiązania długoterminowe. Spółka, wybierając tę strategię, minimalizuje ryzyko związane z ewentualnymi trudnościami dotyczącymi płynności finansowej, ale ceną jest zazwyczaj
niższa rentowność, ze względu na fakt, iż kapitały stałe z reguły cechują się wyższym
kosztem aniżeli zobowiązania bieżące (Ostaszewski i in., 2017, s. 135). W przypadku strategii zachowawczej minimalizowany jest udział zobowiązań bieżących
w finansowaniu majątku obrotowego, unika się emitowania krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych, zaciągania pożyczek, kredytów i zobowiązań
leasingowych, gdyż związane jest z nimi ryzyko wystąpienia negatywnych efektów dźwigni finansowej (Hodun, 2010).
Jednym z głównych elementów zarządzania płynnością jest zarządzanie gotówką.
Płynność maleje, jeżeli duża ilość gotówki jest zamrożona w aktywach obrotowych.
Budzi to lęk, że wymagalne zobowiązania nie zostaną spłacone w terminie. Kluczowa staje się zatem informacja, ile dni mija od wydania gotówki (spłata zobowiązań) do jej ponownego powrotu do jednostki (inkasowanie należności). Czas
ten mierzy cykl konwersji gotówki zwany także cyklem środków pieniężnych lub
po prostu cyklem gotówki (Sierpińska, Jachna, 2004, s. 160–161). Inna interpretacja tego wskaźnika podkreśla, że jest to liczba dni, na jaką jednostka potrzebuje
zewnętrzne środki pieniężne, aby prowadzić działalność operacyjną. Podczas tego
okresu przedsiębiorstwo wydatkuje środki finansowane z kapitału długoterminowego. Jeżeli występuje ujemny cykl konwersji gotówki, to oznacza on liczbę dni,
przez które przedsiębiorstwo jest kredytowane przez swoich wierzycieli (Wędzki,
2006, s. 333–335).
Warto zauważyć, że w cyklu operacyjnym nie biorą udziału wszystkie bieżące
aktywa i pasywa. W konsekwencji, w przedsiębiorstwie wyróżnia się operacyjne
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i nieoperacyjne aktywa obrotowe. Dla pasywów bieżących stosuje się analogiczny
podział. Operacyjne aktywa obrotowe to te, które biorą udział w zwykłych procesach operacyjnych jednostki, jak sprzedaż dóbr i usług, czyli zaliczyć do nich
możemy zapasy, należności oraz rozliczenia międzyokresowe, a inwestycje krótkoterminowe traktujemy jako aktywa nieoperacyjne. Natomiast na operacyjne zobowiązania krótkoterminowe składają się wszystkie nieoprocentowane zobowiązania
bieżące, czyli wyklucza się pożyczki, kredyty bankowe oraz zobowiązania z tytułu
papierów wartościowych – wymienione składniki tworzą nieoperacyjne zobowiązania bieżące. Ten podział jest wykorzystany w koncepcji J. Shulmana i R. Coxa
(Schulman, Cox, 1985, s. 64–67). Zgodnie z nią kapitał obrotowy netto składa się
z dwóch czynników, operacyjnego, który wynika z realizacji podstawowej działalności operacyjnej jednostki, oraz pieniężnego, określanego przez nadwyżkę środków pieniężnych nad koniecznymi wydatkami. Te dwa czynniki to:
• operacyjne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (OZKO; WCR – working
capital requirement) – jest to różnica między operacyjnymi aktywami bieżącymi a operacyjnymi zobowiązaniami bieżącymi,
• saldo płynności netto (SPN; NLB – net liquid balance), nazywane również
pieniężnym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy – jest to różnica między
nieoperacyjnymi aktywami bieżącymi a nieoperacyjnymi zobowiązaniami
bieżącymi.
KON = operacyjne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy +
+ saldo płynności netto.
Wzajemne relacje między operacyjnym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy
netto a saldem płynności netto nie są stałe i zmieniają się wraz ze zmianą wielkości aktywów i zobowiązań bieżących. Patrząc na to z punktu widzenia płynności
finansowej, nie wystarczy już posiadać dodatni kapitał obrotowy netto, ważne jest,
by pokrywał on operacyjne zapotrzebowanie na ten kapitał.

1. Cel i metodyka badań
Za cel badania przyjęto weryfikację powszechnie panującego przekonania, że
wraz ze wzrostem płynności finansowej przedsiębiorstwa ograniczeniu podlega
jego rentowność. By ten cel osiągnąć, postawiono pytania badawcze sprawdzające
skorelowanie płynności finansowej i rentowności.
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Badania zostały przeprowadzone na populacji ok. 10 000 przedsiębiorstw polskich nienotowanych na GPW w Warszawie (tabela 1)1. Okres badawczy został
wyznaczony na lata 2002–2015. Wskazany przedział czasu daje także możliwość
zbadania zmian w płynności finansowej spółek nienotowanych na GPW w okresie
kryzysu subprime (jednakże głównym celem opracowania nie było zbadanie bezpośredniego wpływu kryzysu na płynność finansową przedsiębiorstw).

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9962

9663

9356

8976

8589

8303

7781

10 039 2008

10 800 2007

10 810 2006

10 820 2005

10 820 2004

Liczba
przedsiębiorstw

10 817 2003

Rok

10 817 2002

Tabela 1. Liczba badanych przedsiębiorstw w latach 2002–2015

Źródło: opracowanie własne.

Zauważyć należy, iż statyczne mierniki płynności finansowej stosowane przy
badaniu wpływu polityki zarządzania KON na płynność finansową opierają się
w głównej mierze na tych samych elementach co badane elementy KON, zatem
bazowanie wyłącznie na tej grupie wskaźników może prowadzić do jednostronnych
wniosków. Weryfikowanie postawionych pytań badawczych zostało poszerzone
o analizę wskaźników bazujących na przepływach pieniężnych. W celu potwierdzenia tej hipotezy posłużono się także przepływami pieniężnymi z działalności
operacyjnej i EBITDA. Wspomniane wskaźniki bazują na przepływach pieniężnych przedsiębiorstwa, które są generowane z majątku obrotowego przedsiębiorstwa. Zależność ta pozwoli więc na zbadanie, w jakim stopniu przedsiębiorstwo
poprzez prowadzenie polityki KON jest w stanie generować odpowiednio wysokie
przepływy pieniężne, dzięki którym może zachować poziom płynności finansowej na odpowiednim poziomie.
W celu zbadania relacji pomiędzy płynnością a rentownością posłużono się
metodami statystycznymi, wykorzystując współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymi określającymi płynność i rentowność, za narzędzie posłużył standardowy
współczynnik korelacji Pearsona2. W badaniach wykorzystano również modele
regresji oparte na równaniu liniowym, kwadratowym i sześciennym.
1
Źródłem danych była baza firmy Infocredit. Przeprowadzono selekcję firm – wybrano w sposób
przypadkowy firmy, które były zakwalifikowane do różnych branż działalności według kodu PKD.
2
W celu skorzystania z tego narzędzia w trakcie badań posłużono się funkcją współczynnika korelacji w programie Excel. Poniżej zostały zaprezentowane sposoby interpretacji wyników:
• r > 0 korelacja dodatnia – gdy wartość X rośnie, to Y też,
• r = 0 brak korelacji – gdy X rośnie, to Y czasem rośnie, a czasem maleje,
• r < 0 korelacja ujemna – gdy X rośnie, to Y maleje.
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2. Wyniki badań
Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres badań, jak i wielość płaszczyzn poddanych analizie w niniejszym artkule zostały zaprezentowane jedynie wybrane
wyniki badań.
Sprawdzono poziom kapitału obrotowego netto (NWC) na przestrzeni lat
2002–2015. W sytuacji gdy KON jest na poziomie ujemnym, uznać można, iż
zarządzanie kapitałem obrotowym netto jest prowadzone w sposób agresywny.
W przypadku kiedy poziom kapitału jest na poziomie dodatnim, uznać należy, że
NWC jest zarządzany w sposób konserwatywny.
Zauważyć należy, iż średni poziom NWC kształtował się powyżej wartości
zero. Oznacza to, że w badanej populacji była prowadzona konserwatywna polityka zarządzania NWC. Z wyjątkiem 2003 r. dodatnie wartości wykazywał również WCR – operacyjne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (komponent NWC).
Widoczne jest również lekkie obniżenie wartości WCR w latach 2009–2010 – prawdopodobny skutek kryzysu subprime.
Rysunek 1. Poziom płynności finansowej CR, QR, NWC, WCR dla całej badanej
populacji w latach 2002–2015
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Źródło: opracowanie własne.

Wartość r oznacza wynik współczynnika korelacji, wartość X oznacza badany wskaźnik płynności finansowej, a wartość Y badany wskaźnik rentowności, przy czym poziom r przekłada się w następujący sposób
na zależności: X < 0,2 – brak związku liniowego; 0,2 ≤ X < 0,4 – słaba zależność; 0,4 ≤ X < 0,7 – umiarkowana zależność; 0,7 ≤ X < 0,9 – dość silna zależność; X ≥ 0,9 – bardzo silna zależność.
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Widoczny na rysunku 1 spadek wyników po 2007 r. nie przełożył się w istotny
sposób na poziom NWC. Jedynie wspomniany już wcześniej spadek wartości WCR
w latach 2009–2010 może być związany z pogorszonymi wynikami finansowymi
w tych latach.
Zbadana została korelacja pomiędzy wskaźnikami rentowności i płynności.
Wskaźniki korelacji pomiędzy wskaźnikami ROE i ROA są na takich poziomach,
które wskazują na niskie powiązania statystyczne pomiędzy wybranymi wskaźnikami płynności finansowej oraz rentowności. Wyższa wartość korelacji występuje
pomiędzy wskaźnikami ROA a wskaźnikiem CR, wynosi ona +0,4178 – są to dolne
granice umiarkowanej zależności. Najniższa wartość (ujemny poziom) występuje
przy relacji pomiędzy wskaźnikiem ROI a wskaźnikiem QR, gdzie współczynnik
korelacji przyjął wartość ujemną –0,1512.
Na rysunku 2 zostały przedstawione wartości NWC, WCR, wyników ze sprzedaży i wyników netto w latach 2002–2015 dla całej badanej populacji.
Rysunek 2. Wartości NWC, WCR, wyników ze sprzedaży i wyników netto w latach
2002–2015 dla całej badanej populacji
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Źródło: opracowanie własne.

W przypadku korelacji ROA wartości także są dodatnie, co sugeruje, iż wzrost
zmiennej, jaką jest płynność finansowa, powoduje wzrost rentowność aktywów.
Wyniki są na poziomie +0,7327, co pozwala stwierdzić, iż badane dane mają
wysoki wpływ na siebie – ROA vs. CR.
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Rysunek 3. Wartości CCC, wyników ze sprzedaży i wyników netto w latach
2002–2015 dla całej badanej populacji
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Źródło: opracowanie własne.

Interesująco wygląda zestawienie okresu rotacji środków pieniężnych (CCC)
z wynikami (wynikiem ze sprzedaży i wynikiem netto) – rysunek 3. Jednakże wartości wskaźnika korelacji Pearsona nie wskazują na istotną zależność pomiędzy
tymi parametrami – odpowiednio –0,0619 i +0,1229. Umiarkowana zależność
pomiędzy CCC jest widoczna w odniesieniu do ROI (–0,5131), wyniku z działalności operacyjnej (+0,5353). Dość silna zależność została zauważona pomiędzy
CCC a przychodami ze sprzedaży (+0,8428). Ujemna umiarkowana zależność jest
widoczna pomiędzy CCC a realną dynamiką PKB –61,60%. Podobny umiarkowany poziom zależności, ale o przeciwnym znaku, ustalono dla EBITDA a realnej
dynamiki PKB +0,6346.
Została zauważona umiarkowana dodatnia zależność pomiędzy realną dynamiką PKB a ROE i ROA – odpowiednio +0,6236 i +0,6332, dodatnia dość silna
w odniesieniu do ROI +0,8894 i co ciekawe umiarkowana ujemna w stosunku do
CCC –0,6160 (rysunek 4). Umiarkowaną dodatnią zależność uzyskano pomiędzy realną dynamiką PKB a EBITDA +0,6346. Oznacza to, że wzrost gospodarczy
mierzony dynamiką PKB ma pozytywny wpływ na osiągane wyniki finansowe,
a także na przepływy pieniężne (EBITDA), natomiast przyczynia się do skracania
CCC poprzez wydłużanie okresu rotacji zobowiązań – jest widoczna umiarkowana
dodatnia zależność pomiędzy realną dynamiką PKB a okresem rotacji zobowiązań na poziomie +0,5721. Nie stwierdzono jednak istotnej zależności pomiędzy
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realną dynamiką PKB a wartością NWC czy WCR – wartości te wynoszą odpowiednio –0,0987 i –0,1508 (rysunek 5).
Rysunek 4. Wartości CCC, wyników ze sprzedaży i wyników netto w latach
2002–2015 dla całej badanej populacji
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 5. Wartości ROE, ROI, NWC, CFoper, EBITDA w latach 2002–2015 dla całej
badanej populacji
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Źródło: opracowanie własne.

Uzyskano dodatnie umiarkowane zależności pomiędzy EBITDA a ROE (+0,4190),
ROA (+0,4821), ROI (+0,5256), NWC (+0,5752).
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W badaniach wykorzystano również modele regresji oparte na równaniu
liniowym, kwadratowym i sześciennym (rysunki 6–9). Przeprowadzone badania
potwierdzają obserwacje uzyskane przy badaniu wskaźników korelacji. Z reguły
modele pokazują dodatnio nachylone linie regresji, co oznacza, że wraz ze wzrostem płynności rośnie rentowność. Jednak są wyjątki – to równania dla zależności
ROI od CR, WCR, a także zależności pomiędzy ROE/ROI a CCC.
Zaobserwować można, że początkowo następuje wzrost poziomu rentowności
aktywów wraz ze wzrostem CR, WCR czy CCC, lecz w pewnym momencie funkcja zmienia charakter tak, że zależność ulega odwróceniu. Wskazuje to na to, że
istnieje pewien punkt, do którego wraz ze wzrostem płynności wzrastała rentowność, jednak po jego przekroczeniu rentowność zaczyna się obniżać.
Rysunek 6. Funkcja regresji dla CR objaśniającego ROE i ROI
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 7. Funkcja regresji dla WCR objaśniającego ROE i ROI
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Rysunek 8. Funkcja regresji dla CCC objaśniającego ROE i ROI
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Rysunek 9. Funkcja regresji dla CFoper objaśniającego ROE i ROI
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Źródło: opracowanie własne.

Należy podkreślić, że branża działalności przedsiębiorstwa istotnie przekłada się na poziom rentowności, choć należy przy tym zwrócić uwagę na rodzaj
wykorzystanych wskaźników. W literaturze oraz praktyce gospodarczej zwraca
się uwagę na fakt, iż branża, w której przedsiębiorstwo działa, wpływa na rodzaj
prowadzonej strategii zarządzania płynnością finansową mierzonej poziomem
kapitału obrotowego netto. Poziom kapitału obrotowego netto często przyjmuje
wartości dodatnie w branży przemysłowej, choć należy pamiętać, że na poziom
NWC istotnie wpływa cykl koniunkturalny. W branży usługowej NWC zazwyczaj
osiąga niewielkie wartości dodatnie, a w handlu jest często ujemny.
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Branża istotnie przekłada się na strukturę kapitału obrotowego netto – na poziom
WCR i NLB.
Potwierdzeniem tego są poniższe krótkie rozważania oparte na badaniach dla
dwóch branż: PKD 10 – produkcja artykułów spożywczych oraz PKD 49 – transport lądowy oraz transport rurociągowy.
Liczba przedsiębiorstw w poszczególnych latach, których dane finansowe
zostały poddane analizie wynosi odpowiednio:
• 315 – dla PKD 10,
• 196 – dla PKD 49.
Rysunek 10. Poziom płynności finansowej CR, QCR, NWC, WCR dla badanej populacji
(PKD 10 – produkcja artykułów spożywczych) w latach 2002–2015
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Źródło: opracowanie własne.

Odmienne niż poprzednio, widoczne jest występowanie NWC poniżej WCR.
Oznacza to, że w tej branży NLB osiąga wartości ujemne – podkreślić też należy,
że do 2008 r. wartości te mają stosunkowo wysoki poziom w relacji do NWC
(rysunek 10).
Została zbadana korelacja pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami rentowności i płynności. Korelacja pomiędzy wskaźnikami jest na takim poziomie, że
wskazuje to na niskie powiązania statystyczne pomiędzy wybranymi wskaźnikami
płynności finansowej oraz rentowności – poza wskaźnikiem ROI. Najwyższa wartość korelacji występuje pomiędzy wskaźnikami ROA a wskaźnikiem CR, która
wynosi +0,4178 – są to dolne granice umiarkowanej zależności. Najniższa wartość
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(ujemny poziom) występuje przy relacji pomiędzy wskaźnikiem ROI a wskaźnikiem QR, gdzie współczynnik korelacji przyjął wartość ujemną –0,2777.
Zestawienie okresu rotacji środków pieniężnych (CCC) z wynikiem ze
sprzedaży i wynikiem netto ma podobny charakter jak w przypadku analiz
całej populacji – patrz rysunek 4. Odmienna jest jednak wartość wskaźnika
korelacji Pearsona, która wskazuje na słabą/umiarkowaną zależność pomiędzy tymi parametrami – odpowiednio +0,2444 i +0,5272. Zależność pomiędzy CCC nie jest widoczna w odniesieniu do ROI (+0,0885). Natomiast
zależność CCC vs. wynik z działalności operacyjnej osiąga wartości umiarkowane
(+0,4666). Umiarkowana zależność została także zauważona pomiędzy CCC
a przychodami ze sprzedaży (+0,4306). Brak jest zależności pomiędzy CCC a realną
dynamiką PKB –0,0997. Podobnie jak dla wcześniejszych analiz umiarkowany
poziom zależności ustalono dla EBITDA vs. realna dynamika PKB +0,5171.
Stwierdzono umiarkowaną dodatnią zależność pomiędzy realną dynamiką
PKB a ROE i ROA – odpowiednio +0,4661 i +0,4641, a także w odniesieniu do ROI
+0,6394. Umiarkowaną dodatnią zależność uzyskano pomiędzy realną dynamiką
PKB a EBITDA, co można interpretować, że wzrost gospodarczy mierzony dynamiką PKB ma pozytywny wpływ na osiągane wyniki finansowe, a także na przepływy pieniężne (EBITDA). Nie przyczynia się natomiast do skracania CCC poprzez
wydłużanie okresu rotacji zobowiązań – jak to widoczne było w przypadku całej
populacji. Widoczna jest jednak umiarkowana dodatnia zależność pomiędzy
realną dynamiką PKB a okresem rotacji zobowiązań na poziomie +0,5224. Nie
stwierdzono jednak istotnej zależności pomiędzy realną dynamiką PKB a wartością NWC czy WCR. Uzyskano dodatnie słabe zależności pomiędzy EBITDA
a ROE (+0,2721), ROA (+0,3969), ROI (+0,3121) oraz umiarkowaną w odniesieniu do NWC (+0,4807).
Interesujący jest rysunek 11 przedstawiający poziom NWC i WCR. Podobnie
jak w przypadku branży PKD 10 saldo płynności netto osiągało wartości ujemne.
Jednakże na poziomie ujemnym kształtuje się także NWC oraz WCR (z wyjątkiem 2015 r.).
Zestawienie okresu rotacji środków pieniężnych (CCC) z wynikiem ze sprzedaży
i wynikiem netto ma nieco inny charakter niż w przypadku analizy całej populacji. Wartości wskaźnika korelacji Pearsona wskazują na słabą dodatnią zależność
pomiędzy tymi parametrami – odpowiednio +0,3773 i +0,3553. Zależność pomiędzy
CCC a ROI kształtuje się na umiarkowanym poziomie (+0,4472). Relacja CCC vs.
wynik z działalności operacyjnej osiąga wartości pozwalające stwierdzić, że w tym
przypadku istnieje także umiarkowana zależność (–0,6205). Dość silną zależność
zauważono pomiędzy CCC a przychodami ze sprzedaży (+0,8093). Umiarkowana
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ujemna zależność występuje pomiędzy CCC a realną dynamiką PKB –0,5606. Inaczej niż we wcześniejszych analizach w tym przypadku brak jest zależności dla
EBITDA vs. realna dynamika PKB +0,0885 (rysunek 12).
Rysunek 11. Poziom płynności finansowej CR, QCR, NWC, WCR dla badanej populacji
(PKD 49 – transport lądowy oraz transport rurociągowy) w latach
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 12. Wartości CCC, wyników ze sprzedaży i wyników netto w latach
2002–2015 dla badanej populacji (PKD 10)
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Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 13. Wartości CCC, wyników ze sprzedaży i wyników netto w latach
2002–2015 dla badanej populacji (PKD 49)
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Źródło: opracowanie własne.

Dla branży PKD 49 jest widoczne przejście z ujemnego CCC do dodatniego
– prawie 3‑krotne skrócenie okresu rotacji zobowiązań oraz dość silna dodatnia
zależność pomiędzy realną dynamiką PKB a okresem rotacji zobowiązań na poziomie +0,5405 (rysunek 13). Stwierdzono słabą i umiarkowaną zależność pomiędzy
realną dynamiką PKB a wartością NWC i WCR. Uzyskano też dodatnie umiarkowane zależności pomiędzy EBITDA a ROE (+0,5982), ROA (+0,5828) i ROI
(+0,5818) oraz dodatnią dość silną w odniesieniu do NWC (+0,7244) i umiarkowaną dla WCR (+0,6703).

Podsumowanie
Celem badań było określenie, jakie zależności zachodzą pomiędzy płynnością
finansową a rentownością w polskich przedsiębiorstwach. Przedstawiona część
wyników badań wskazuje już, że branża działalności przedsiębiorstwa przekłada
się na prowadzoną strategię płynności finansowej. Widoczna jest – dla całej badanej populacji – wartość kapitału obrotowego netto na poziomie dodatnim, a dodatkowo przewyższająca zapotrzebowanie na kapitał pracujący (WCR) – z wyjątkiem
2002 r. W branży produkcji artykułów spożywczych sytuacja jest nieco odmienna.
Tu zdecydowanie WCR przewyższa KON, co oznacza, że saldo płynności netto
osiąga wartości ujemne.
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W ramach prowadzonych badań zostały zweryfikowane także następujące
dwie hipotezy:
1) poziom kapitału obrotowego netto nie determinuje istotnie wartości generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (EBITDA),
2) poziom operacyjnego zapotrzebowania na kapitał obrotowy determinuje istotnie wartości generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (EBITDA),
Postawione hipotezy można by uznać za zweryfikowane negatywnie, jednak
wyniki nie są jednoznaczne – w odniesieniu m.in. do branży PKD 49 jest widoczna
zależność pomiędzy NWC a EBITDA na poziomie +0,89 i +0,72 oraz pomiędzy
WCR a EBITDA +0,90 i +0,67, co jest bardzo silną i silną zależnością.
W pozostałych przedstawionych wynikach został wykazany brak związku liniowego lub słaba zależność. Jedynie dla całej badanej populacji występują związki
na niższych poziomach umiarkowanej zależności.
Uprawnionym wydaje się zatem stwierdzenie, że w przypadku przebadanych
przedsiębiorstw obserwuje się wzrost rentowności aktywów i kapitałów własnych
wraz ze wzrostem wskaźników płynności. W tym kontekście można skłaniać
się do wniosku, że dodatnia zależność pomiędzy płynnością i rentownością jest
wynikiem lepszego wykorzystania nadarzających się okazji biznesowych przez
przedsiębiorstwa.
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Makrostabilnościowe podejście
do regulacji makroostrożnościowych
w gospodarkach rozwijających się

Wprowadzenie
Banki centralne z gospodarek rozwijających się często postulują, aby wykorzystywać politykę makroostrożnościową do prowadzenia polityki makrostabilizacyjnej1. Sama polityka makrostabilizacyjna może być rozumiana jako polityka
antycykliczna, która dąży do ograniczenia luki popytowej, a przez to do stabilizacji stopy inflacji. W tym celu są przede wszystkim wykorzystywane polityka
pieniężna i polityka fiskalna. W gospodarkach wschodzących głównym kanałem
transmisji pierwszej z nich jest akcja kredytowa banków. Ten kanał może posłużyć również do transmisji impulsów polityki makroostrożnościowej, która także
wpływa na działalność pożyczkową instytucji pośrednictwa finansowego. Politykę
tę charakteryzuje znacznie większa elastyczność, selektywność oraz zróżnicowanie
instrumentów niż politykę pieniężną i fiskalną. Dzięki możliwości selektywnego
wykorzystania jej narzędzi pozwala ona zapobiegać niestabilnościom pojawiającym się na konkretnych rynkach, bez konieczności „chłodzenia” całej gospodarki.
W artykule zostaną zaproponowane ramy instytucjonalne prowadzenia makrostabilnościowej polityki makroostrożnościowej. W kolejnych częściach będą przedstawione propozycje jej celów, podmiotu prowadzącego, poziomu stanowienia
regulacji oraz wykorzystywanych instrumentów.

1

W artykule termin ten jest używany wymiennie z pojęciem „makrostabilnościowej”.
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1. Cele polityki makroostrożnościowej
w gospodarce rozwijającej się
Wzrost znaczenia przepływów kapitałowych, a także spadek stóp procentowych na świecie przyczyniły się do ograniczenia skuteczności polityki pieniężnej.
Co więcej, część z państw sama pozbawiła się możliwości prowadzenia niezależnej
polityki monetarnej, usztywniając kursy walutowe swoich walut. M. Brzoza-Brzezina, M. Kolasa i K. Makarski podkreślają, że to właśnie możliwość ograniczania
zmienności PKB (stabilizacja luki popytowej) w krajach peryferyjnych Unii Europejskiej, a także możliwość ograniczania negatywnych szoków pieniężnych oraz
szoków na rynku nieruchomości prowadzą do wniosku, że polityka makroostrożnościowa powinna być prowadzona na szczeblu lokalnym (Brzoza-Brzezina, Kolasa,
Makarski, 2013). Zwolennicy tego poglądu wskazują, słusznie zresztą, iż zazwyczaj
zacieśnienie tej polityki, niczym podniesienie stóp procentowych, prowadzi do
ograniczenia ekspansji kredytowej (m.in. poprzez kanał kredytowy). Ponadto, polityka makroostrożnościowa wpływa na poprawę samego mechanizmu transmisji
polityki pieniężnej, głównie za sprawą redukcji ryzyka systemowego. W związku
z tym, jej antycykliczne wykorzystanie implikuje możliwość osiągania podobnych
efektów poprzez mniejsze zmiany stóp banku centralnego.
Wobec dwóch ścierających się ze sobą poglądów, to jest (1) polityki makroostrożnościowej z naciskiem na ostrożnościowy charakter (prowadzonej w celu
redukcji ryzyka systemowego) oraz (2) wykorzystania polityki makroostrożnościowej do prowadzenia polityki makrostabilizacyjnej, optymalne może okazać
się rozwiązanie uwzględniające oba ww. stanowiska. Doświadczenia historyczne
pokazują jednak, że narzędzia polityki makroostrożnościowej wykazują asymetryczność w oddziaływaniu na akcję kredytową, nie mogąc jej „pobudzić” w czasie
recesji (Cerutti, Claessens, Laeven, 2015, s. 2; McDonald, 2015, s. 19–20). Stąd
nie są w pełni efektywne i muszą być wspierane w czasie recesji przez politykę
pieniężną i fiskalną.
Zatem ograniczenie zmienności PKB nie może stanowić głównego celu polityki makroostrożnościowej, ale jedynie cel pośredni, osiągany dzięki stabilizacji
sektora finansowego. Polityka makroostrożnościowa powinna wpływać na usprawnianie i stabilizowanie funkcjonowania tego sektora, co dopiero może się przełożyć na zrównoważoną i efektywną redystrybucję oszczędności oraz ich alokację
w rentowne inwestycje. Skuteczność polityki makroostrożnościowej może wynikać
z podniesienia kosztu finansowania, prowadzącego w okresie boomu do wzrostu
realnej stopy procentowej w kierunku stopy naturalnej. Wzrost kosztu finansowania
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w czasie boomu pozwala ograniczyć nierównowagi na rynku kredytowym, uciąć
finansowanie nieopłacalnych inwestycji i ograniczyć wielkość dodatniej (inflacyjnej) luki popytowej, wygładzając cykl koniunkturalny.
Powyższy wywód prowadzi do wniosku, że celem strategicznym polityki
makroostrożnościowej powinno być ograniczenie skali niestabilności sektora
finansowego, rozumianej jako ryzyko systemowe, w którym należy rozpoznawać
dwie perspektywy: przekrojową oraz czasową2. W takim wypadku cel taktyczny
powinien polegać na zapewnieniu takiej struktury finansowania akcji kredytowej,
aby tempo wzrostu wolumenu kredytów nie było za szybkie, to jest nie odbiegało
znacząco od dynamiki nominalnego PKB. Ta szybkość powinna być mierzona
tempem wzrostu produktu krajowego, które będąc spójnym z szybkością wzrostu
wielkości dochodu podmiotów gospodarczych, obrazuje zwiększenie ich zdolności kredytowej. W końcu za cel operacyjny należy uznać ograniczenie finansowania akcji kredytowej z zobowiązań hurtowych/niedetalicznych, gdyż prowadzi
to zarówno do (bezpośredniego lub pośredniego) wzrostu powiązań między instytucjami finansowymi (krajowymi czy też zagranicznymi), jak i do wzmocnienia
cyklu kredytowego.
Takie sformułowanie celów polityki makroostrożnościowej pozwoli jej stabilizować wielkość dźwigni finansowej instytucji sektora finansowego, poziom ich
płynności, strukturę finansowania, a także trwałość i odporność na szoki dotykające powiązania (np. kredytowe) między instytucjami sektora finansowego
(w kraju i za granicą). Jednocześnie omawiane podejście pozwoli polityce makroostrożnościowej oddziaływać w sposób stabilizujący na dysonans pomiędzy realną
stopą rynkową a stopą naturalną, wobec czego będzie ona wykazywała właściwości makrostabilnościowe.

2. Sposoby osiągnięcia celu makrostabilnościowego
Mimo odrzucenia bezpośredniego celu, jakim mogłaby być stabilizacja luki
popytowej, czyli de facto wygładzenie cyklu koniunkturalnego, należy podkreślić,
iż z uwagi na właściwości makrostabilizacyjne polityka makroostrożnościowa nie
uniknie porównań z polityką pieniężną. Wynika to także z tego, że obie z nich
wpływają na stabilność finansową. Obie polityki trudno jest rozdzielić, co niewątpliwie wskazuje na konieczność ich koordynacji.
2
Perspektywa czasowa powinna obejmować w tym wypadku dwa zależne od siebie procesy: ekspansję kredytową oraz wynikający z niej wzrost zadłużenia podmiotów gospodarczych.
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W Unii Europejskiej, gdzie polityka pieniężna jest przenoszona na poziom regionalny (strefy euro) należy rozważyć, czy również polityka makroostrożnościowa,
a w szczególności makrostabilnościowa polityka makroostrożnościowa powinna
być prowadzona (i ujednolicona) na takim poziomie. Uwzględniając fakt, że jej
narzędzia miałyby wtedy zastosowanie dla dwóch odmiennych rodzajów gospodarek (eksporterów i importerów kapitału) odpowiedź wydaje się przecząca. Lokalne
prowadzenie polityki makroostrożnościowej jest także umotywowane zróżnicowaniem sektorów finansowych (co do wielkości, struktury, a nawet ich rodzaju
– model reński vs. anglosaski).
Większa niepewność towarzyszy decyzji dotyczącej wyboru instytucji, która
miałaby prowadzić politykę makroostrożnościową. Można wskazać państwa, gdzie
działania nadzorcze i regulacyjne były prowadzone skutecznie bez głównej roli
banku centralnego, a nawet bez formalnoprawnie zdefiniowanych ram instytucjonalnych (organizacyjnych)3. Organem makroostrożnościowym może również być
specjalnie utworzona rada. Można sobie wyobrazić, że decyzje takiej rady są formalizowane przez organ posiadający kompetencje normodawcze. Jest to jednak
o tyle trudne, o ile potencjalny ich wpływ na procesy gospodarcze (a taki wydaje
się oczywisty ze względu na rolę makrostabilnościową) rodziłby problemy natury
politycznej. Wobec powyższego optymalnym wydaje się powierzenie prowadzenia takiej polityki bezpośrednio bankowi centralnemu albo organowi nadzoru
(lub radzie funkcjonującej w ich ramach). Wynika to z konieczności zapewnienia
obsługi ekonomiczno-analitycznej, jak i prawno-regulacyjnej organu makrostabilnościowej polityki makroostrożnościowej. Rola makrostabilizacyjna opisywanej
polityki preferuje w tym zakresie bank centralny ze względu na jego doświadczenie w prowadzeniu polityki gospodarczej.

3. Instrumenty makrostabilnościowej polityki
makroostrożnościowej
M. Brzoza-Brzezina, M. Kolasa i K. Makarski uważają, że gospodarki wschodzące powinny wykorzystywać bardziej zróżnicowany zestaw instrumentów i polityk niż gospodarki rozwinięte (Brzoza-Brzezina, Kolasa, Makarski, 2013). Wynika
to m.in. z dużej penetracji ich systemów finansowych przez instytucje zagraniczne. D. Filiz Unsal optuje za instrumentami ogólnymi, ale nieukierunkowanymi
3
Przykładu dostarcza Korea Południowa, gdzie do 2012 roku koordynacja pomiędzy różnymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego odbywała się na zasadach nieformalnych.
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na przepływy globalnej płynności, gdyż jak uważa, skuteczność tychże jest ograniczona ze względu na różnorodność występujących szoków (Filiz Unsal, 2013).
Inne badania wskazują z kolei, że najskuteczniejsza może być kombinacja skomplikowanych i prostych reguł (Basel Committee on Banking Supervision, 2016).
Instrumenty makroostrożnościowe można podzielić na dwie główne grupy:
dotyczące bezpośrednio kredytobiorców i ich zdolności do zadłużenia się oraz
dotykające pośredników finansowych i ich możliwości kreacji długu (udzielania
kredytu). W ramach tej drugiej grupy można wyróżnić trzy kolejne podgrupy:
narzędzia kapitałowe, a także instrumenty oddziałujące na aktywa oraz wpływające na zobowiązania. Razem stanowią one trzon instrumentów makrostabilnościowej polityki makroostrożnościowej, podczas gdy narzędzia nakierowane
na kredytobiorców (głównie wykorzystywane do celów mikroostrożnościowych,
tj. współczynniki Loan-to-Value, Debt-to-Income, Loan-to-Income, Debt-Service-to-Income oraz ich modyfikacje) mogą mieć charakter uzupełniający.

4. Instrumenty kapitałowe
Historycznie najczęściej wykorzystywanym instrumentem makroostrożnościowym są wymogi kapitałowe. Mimo ich powszechnej znajomości i dużego
doświadczenia nadzorców w ich nakładaniu i kontroli, wady tego rodzaju narzędzi
(m.in. podatność na arbitraż regulacyjny) powodują, że w dotychczasowej formie
nie mogą one zostać wykorzystane jako instrumenty makrostabilnościowe. Niemniej modyfikacje tych instrumentów mogą stanowić interesujące rozwiązanie,
w szczególności w sytuacji, gdy wśród organów sieci bezpieczeństwa finansowego
trudno osiągnąć konsensus odnośnie wprowadzenia nowych narzędzi. E. P. Davis
oraz D. Karim sugerują, że taką modyfikacją mogłoby być powiązanie wymogów
kapitałowych z niedopasowaniem terminów zapadalności aktywów i finansujących je pasywów (Davis, Karim, 2010, s. R12). Przykładowo, obecny współczynnik
adekwatności mógłby być mnożony przez odpowiedni wskaźnik zależny od skali
niedopasowania terminów zapadalności aktywów i pasywów (Persaud, 2009, s. 4).
Inną propozycją jest ustalenie minimalnego średniego poziomu wag ryzyka
pozwalających określić maksymalny poziom dźwigni banku. Regulacja dźwigni
finansowej, która de facto ma identyczne właściwości jak stopa procentowa, będąca
kosztem jej utrzymywania, jest atrakcyjnym instrumentem ze względu na swoją
prostotę. Również ona mogłaby być dostosowywana w zależności od struktury
zobowiązań, a w szczególności udziału w nich zobowiązań hurtowych. Mogłaby
być również zmieniana antycyklicznie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku
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bufora antycyklicznego4. Podobnie mogłyby się zmieniać wagi ryzyka dla aktywów:
z jednej strony odzwierciedlałyby one tempo wzrostu (lub poziom) akcji kredytowej i dźwigni finansowej, a z drugiej strukturę terminową i walutową aktywów
oraz pasywów. Taka propozycja wynika z tego, że ryzykowność aktywów zależy
w znacznej mierze od tego, jak są one sfinansowane (Group of Thirty, 2010, s. 51).

5. Kontrola struktury finansowania akcji kredytowej
Do stabilizacji systemu finansowego oraz gospodarki realnej może przyczynić się zatem kontrola struktury zobowiązań instytucji finansowej. Zarządzanie
zobowiązaniami stanowi lustrzane odbicie ograniczania akcji kredytowej, gdyż
wpływa na podaż kredytów. Pozwala przy tym na większą proaktywność polityki,
wyprzedzając pojawienie się boomu kredytowego. Aby udzielić kredytu, potrzebne
jest źródło jego finansowania.
Badania pokazują, że zrównoważone finansowanie akcji kredytowej, to jest
takie, w którym istotny udział mają depozyty (w szczególności te stabilne),
pozytywnie wpływa na odporność banków (Bologna, 2015, s. 81, 111). Taki cel
pozwalają osiągnąć zarówno instrumenty ograniczające możliwość zadłużania
się banków w walutach obcych, jak i współczynniki długoterminowej płynności,
na przykład NSFR. Podobne skutki co NSFR ma współczynnik kredytów do depozytów (LTD) lub depozytów do sumy bilansowej. Bazuje on na założeniu, że krótkoterminowe depozyty detaliczne są bardziej stabilne od finansowania hurtowego
(Basel Committee on Banking Supervision, 2014, s. 3). Z ekonomicznego punktu
widzenia LTD jest jednak instrumentem lepszym, ponieważ uzależnia ekspansję
kredytową banków od zdolności do pozyskania stabilnych źródeł finansowania,
poprzez co ogranicza wzrost zadłużenia w gospodarce. Jednocześnie instrumenty
te podnoszą koszt finansowania (ze względu na płytkość rynku depozytów detalicznych i długoterminowego finansowania hurtowego – Bloor, Craigie, Munro,
2012, s. 15), a zatem także koszt kredytu, przez co mniej rentowne projekty nie
otrzymają finansowania.
LTD jest instrumentem bardzo prostym. Można sobie wyobrazić jednak jego
liczne modyfikacje, które w określonych warunkach będą się charakteryzować
wyższą skutecznością. Wartość LTD mogłaby być zmieniana w zależności od
rozmaitych czynników, na przykład terminów zapadalności zobowiązań (takie
4
Tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie bufor dźwigni jest obliczany jako 35% obowiązującego bufora
antycyklicznego. European Banking Authority (2016, s. 73–74).
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rozwiązanie przyjęto m.in. w Kuwejcie – Arvai, Prasad, Katayama, 2014, s. 32, 41).
LTD mogłoby również dotyczyć grup kredytów, tak jak na Słowenii, gdzie został
wprowadzony wymóg minimalnego stopnia finansowania zmian w akcji kredytowej do sektora niebankowego depozytami tego sektora (European Systemic Risk
Board, 2015, s. 12). Mógłby on zostać także przekształcony w LTCD (Loan-to-Core
Deposits) bądź wsparty innym wskaźnikiem obrazującym strukturę zobowiązań
instytucji finansowych (w zależności od indywidualnych warunków i cech danej
gospodarki). Przykładu dostarcza wprowadzony w kwietniu 2010 roku (zaproponowany już w październiku 2008 roku5) w Nowej Zelandii Core Funding Ratio,
który określa dopuszczalną strukturę finansowania ekspansji kredytowej (przy
czym stabilne zobowiązania są określone jako depozyty detaliczne oraz długoterminowe finansowanie hurtowe).

6. Instrumenty płynnościowe
Osobną kategorię narzędzi stabilizujących strukturę finansowania akcji kredytowej banków stanowią instrumenty płynnościowe. Są one narzędziami mikroostrożnościowymi, ale po odpowiedniej modyfikacji mogą stanowić skuteczny
instrument makroostrożnościowy. Efektywność instrumentów płynnościowych
polega również na tym, że w przeciwieństwie do wymogów kapitałowych dostosowanie tych pierwszych jest łatwiejsze i mniej kosztowne (fundusze własne są najdroższym źródłem finansowania akcji kredytowej).
Wymogi płynnościowe nie uwzględniają jednak wpływu kryzysu płynności
jednego banku na cały system. Podobnie jak zamknięcie tzw. węzłowego portu
lotniczego (hubu) może utrudnić transport z mniejszych lotnisk, tak problemy
dużego banku mogą wpłynąć na spadek płynności małych instytucji, które nie
mają bezpośredniego dostępu do rynku hurtowego, ale finansują się za pośrednictwem dużego banku. Taka sytuacja wymaga nałożenia na instytucje węzłowe
wyższych wymogów. Kolejne udoskonalenia mogą wiązać się ze strukturą wag
omawianych instrumentów i jej modyfikacją, np. w celu odzwierciedlenia niestabilnej roli finansowania transgranicznego (obniżenie wagi). Innym działaniem
mogłoby być wprowadzenie antycyklicznych wahań wymogów płynnościowych,
co prowadziłoby do gromadzenia płynności w czasie boomu i umożliwiłoby jej
uwalnianie w kryzysie.
5
Reserve Bank of New Zealand (2008). Regulacja została opublikowana 22 października 2009 roku
i obowiązuje od kwietnia 2010 roku.
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7. Pozostałe instrumenty
Przeprowadzone przez Westpack Institutional Bank studium przypadków prowadzenia polityki makroostrożnościowej w Korei Południowej, Kanadzie, Izraelu
i Szwecji wskazało, że należy stosować instrumenty wpływające na cenę (kredytu),
a nie ilość (wolumen) (Westpack Institutional Bank, 2013, s. 1). Pośredni wpływ
na koszt kredytu wywiera opisany wcześniej wymóg finansowania akcji kredytowej bardziej stabilnymi i często droższymi środkami. Podobny skutek można
osiągnąć poprzez wprowadzenie specjalnej składki odprowadzanej przez instytucje finansowe w zależności od poziomu niestabilnych źródeł finansowania ich
działalności (np. od poziomu LTD lub LTCD).
Często postulowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie tak zwanego podatku
Tobina (Federico, Vegh, Vuletin, 2014, s. 2), to jest podatku od napływu krótkoterminowego kapitału do gospodarki. Innym instrumentem jest podatek od zobowiązań niedetalicznych utrzymywanych przez banki, który mógłby przykładowo
przybrać formę składki do BFG. Mógłby on służyć jako automatyczny stabilizator (baza podatku rośnie podczas boomu). Przychody ze składki umieszczano
by w oddzielnym funduszu i mogłyby one posłużyć w czasie kryzysu za źródło
wsparcia płynnościowego dla instytucji finansowych. Banki mogłyby być również
obciążone opłatą zależną od utrzymywanej przez nie luki płynności bądź szerzej
za podejmowane ryzyko płynności (liquidity risk charge).
Kolejnym instrumentem wywierającym pośredni wpływ na koszt kredytu jest
rezerwa obowiązkowa. Ponieważ bezpośrednio oddziałuje ona na podaż kredytu,
może mieć większą niż stopy procentowe skuteczność w okresie szybkiego wzrostu akcji kredytowej. Inna zaleta rezerwy obowiązkowej wynika z faktu, że podobnie jak wymogi kapitałowe tworzy ona bufor ochronny, ale bufor ten może zostać
niemal w całości wykorzystany w czasie kryzysu6 i nie wiąże się ze stygmatyzacją
instytucji kredytowej, ponieważ dotyczy wszystkich pośredników finansowych
działających na rynku. Co więcej jest to instrument niezwykle elastyczny. Możliwe jest modyfikowanie zarówno jego poziomu (wertykalnie, jak i horyzontalnie,
w zależności od różnych składników aktywów), jak i oprocentowania, przez co
wywiera on pośredni wpływ na koszt finansowania w gospodarce realnej.

6
Przykładu dostarcza kazus Korei Południowej, gdzie w grudniu 2008 roku bank centralny dokonał jednorazowej wypłaty bankom 500,2 mld wonów (ok. 0,5 mld USD, 0,05% PKB) z rezerw obowiązkowych, co znacząco wzmocniło ich pasywa. Za Terrier i in. (2011, s. 66).

Podatek od
zobowiązań
hurtowych

Wskaźnik stabilnego
finansowania
(NSFR)

Limity
LTD/LTCD

Dźwignia finansowa

Instrument

aktywa

x

x

kapitały
własne

x

x

x

x

x

x

x

x

Bezpośredni
wpływ na

zobowiązania

x

Wpływ na
koszt kredytu
akcję
kredytową
x

x

x

ceny
nieruchomości
x

x

LTD
x

x

x

x

x

x

x

zobowiązania
niedetaliczne

dostępność
kredytu*

Bezpośredni wpływ na

Struktura depozytów detalicznych
i niedetalicznych musi być ustalana
kazuistycznie dla każdej gospodarki

Nie zapobiega powstaniu nierównowagi
w gospodarce realnej na skutek
finansowania akcji kredytowej
z zobowiązań niedetalicznych, co może
prowadzić do nadmiernego zadłużania
się podmiotów krajowych i wzrostu
amplitudy cyklu kredytowego oraz cyklu
koniunkturalnego
Konieczność kazuistycznego ustalenia
zobowiązań „nietradycyjnych”, możliwe
kontrowersje związane ze swobodą
przepływów kapitałowych w Unii
Europejskiej

Stabilizacja źródeł finansowania akcji
kredytowej; wzrost akcji kredytowej
następuje równomiernie w stosunku
do wzrostu możliwości pożyczkowych
podmiotów gospodarczych
Zwiększa stabilność źródeł finansowania
długoterminowych należności banku,
zapobiegając powstaniu problemów
z płynnością w przypadku krótkoi długoterminowych napięć na rynkach
finansowych

Ograniczenie zadłużania się instytucji
finansowych za granicą, wpływa
na koszt udzielanych kredytów, wobec
czego hamuje akcję kredytową

Wady

Możliwe przechodzenie do bardziej
ryzykownych aktywów w celu
osiągnięcia wyższego zwrotu z kapitału
(bądź ROE zakładanego przed
obniżeniem poziomu maksymalnej
wysokości dźwigni)

Zalety

Ograniczenie możliwości podejmowania
ryzyka przez instytucje finansowe,
stabilizacja źródeł finansowania akcji
kredytowej, możliwe wykorzystanie
antycykliczne, prosta konstrukcja

Tabela 1. Ocena wybranych instrumentów makrostabilizacyjnych
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DTI/DSTI

LTV

Limity transakcji
na derywatach

Rezerwa
obowiązkowa

Instrument

aktywa

x

x

x

dostępność
kredytu*
x

x

?**

?**

x

x

zobowiązania

x

Wpływ na
koszt kredytu

Bezpośredni
wpływ na
akcję
kredytową
x

x

x

x

x

x

ceny
nieruchomości
x

x

x

LTD

kapitały
własne

Bezpośredni wpływ na

x

x

zobowiązania
niedetaliczne

cd. tabeli 1

Poprzez ograniczenie zdolności
kredytowej kredytobiorców zapobiega
nadmiernemu zadłużaniu się

Mało skuteczne na początkowym etapie
boomu kredytowego, gdy większość
podmiotów nie jest istotnie zadłużona

Wątpliwa skuteczność ze względu
na fakt, że w trakcie boomu ceny
nieruchomości zazwyczaj rosną szybciej
niż obniżana jest wartość współczynnika
oraz na możliwość wykorzystania
różnych metod wyceny nieruchomości

Mało skuteczne względem akcji
kredytowej kierowanej na rynek
nieruchomości rezydencjalnych,
ponieważ gospodarstwa domowe
są mało aktywnymi podmiotami
na rynku instrumentów pochodnych

Pozwala ograniczyć arbitraż regulacyjny
w postaci tworzenia syntetycznych
pożyczek walutowych przy zastosowaniu
transakcji forward i swap, ogranicza
spekulację na rynku walutowym
Pozwala ograniczyć wpływ
spekulacyjnego wzrostu cen na wartość
zabezpieczeń kredytów

Wymaga dyskrecjonalnego
wykorzystania oraz różnicowania
względem rodzajów zobowiązań, co
przyczynia się do jej skomplikowania
(a zatem także zwiększa możliwości
arbitrażu regulacyjnego)

Wady

Pozwala na budowanie rezerwy
płynności w czasie boomu, może być
zmieniana w zależności od struktury
aktywów, może ograniczać spekulacyjne
skutki napływu kapitału zagranicznego,
jej uwolnienie w czasie kryzysu
wzmacnia pozycję kapitałową banków
oraz ogranicza konieczność fire sales

Zalety

72
Marcin Czaplicki

aktywa

x

kapitały
własne

x

x

x

x

x

zobowiązania

x

akcję
kredytową
x

x

x

x

x

ceny
nieruchomości
x

x

x

LTD

dostępność
kredytu*

Bezpośredni wpływ na

x

(x)***

zobowiązania
niedetaliczne

Udział agencji ratingowych
w procesie ustalania wag ryzyka, wagi
w dotychczasowej postaci umożliwiają
arbitraż regulacyjny

Cykliczna zmienność wag ryzyka
(w tym w zależności od zmian struktury
aktywów oraz struktury finansowania
akcji kredytowej) mogłaby ograniczyć
ekspansywność polityki kredytowej
banków w czasie boomu oraz wzrost
znaczenia zobowiązań niedetalicznych
w strukturze finansowania akcji
kredytowej; zmienność mogłaby być
oparta na pomnożeniu pierwotnych wag
przez współczynnik zależny od fazy cyklu
finansowego

Nieobserwowalność (trudności przy
Ograniczenie głównej przyczyny
niestabilnych boomów kredytowych jaką szacowaniu) naturalnej realnej stopy
procentowej
jest odchylenie realnej stopy rynkowej
od naturalnej realnej stopy procentowej

Skupienie się na wypłacalności
pojedynczych banków, a nie stabilności
całego systemu; wątpliwości odnośnie
do wskaźników decydujących
o konieczności zmiany poziomu bufora

Wady

Wzmacnia pozycję kapitałową na czas
kryzysu, kiedy to dzięki spadkowi
wymogów są uwalniane środki mogące
ponownie nakręcić akcję kredytową
banków

Zalety

Źródło: opracowanie własne.

* Dostępność kredytu rozumiana nie przez jego koszt, ale warunki dotyczące zdolności kredytowej. ** Badania dotyczące wpływu tych instrumentów na oprocentowanie
kredytów nie dają jednoznacznych wyników. *** Warunkiem skuteczności jest zmiana wag ryzyka ze względu na źródła finansowania akcji kredytowej. **** Maksymalne
odchylenie oprocentowania kredytu od stopy długookresowej równowagi (np. naturalnej realnej stopy procentowej po korekcie o inflację).

Maksymalna luka
oprocentowania****

Zmienne wagi
ryzyka

Bufor antycykliczny

Instrument

Wpływ na
koszt kredytu

Bezpośredni
wpływ na
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Jednym z przykładów makroostrożnościowego wykorzystania polityki rezerw
obowiązkowych jest wprowadzenie nieoprocentowanej rezerwy odprowadzanej
od zobowiązań niedetalicznych7. T. I. Palley zaproponował wprowadzenie systemu
rezerwy obowiązkowej opartej na aktywach (Palley, 2004, s. 43–58).
Tabela 1 zawiera przegląd najważniejszych instrumentów makrostabilizacyjnych, analizę ich skuteczności oraz prezentację wad i zalet związanych z ich
funkcjonowaniem.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono nowe, makrostabilnościowe podejście do prowadzenia polityki makroostrożnościowej, które przewiduje wykorzystanie instrumentów nakierowanych na kontrolę struktury zobowiązań instytucji kredytowych,
a tym samym pozwala na ograniczenie niestabilności finansowej. Rozszerzenie
obecnie obowiązujących (bazylejskich) regulacji ostrożnościowych o instrumenty
makrostabilnościowe przyczyniłoby się do wzrostu odporności małych otwartych
rozwijających się gospodarek rynkowych na destabilizację sektora finansowego
i gospodarki poprzez napływ i nagły odpływ środków finansowych (wzrost roli
zobowiązań niedetalicznych w strukturze finansowania akcji kredytowej). Wykorzystanie polityki makroostrożnościowej o takiej charakterystyce jest szczególnie
ważne w Unii Europejskiej, ponieważ w unijnym sektorze finansowym dominują
banki, co oznacza, że kanał kredytowy jest głównym kanałem transmisji polityki
pieniężnej8, a także z uwagi na współistnienie w ramach UE dwóch typów gospodarek: rozwiniętych i rozwijających się, które są otwarte na przepływy kapitałowe.
W artykule zaproponowano różnorodne instrumenty ostrożnościowe, które mogą
zostać wykorzystane także w UE. Ponieważ nie zostały one objęte harmonizacją w ramach Pakietu CRD IV i CRR, są one (zgodnie z wykładnią ERRS) w gestii
lokalnych nadzorców i regulatorów.

7
Przykładowo w Chile w 1991 roku wprowadzono encaje, to jest system, w ramach którego każdy kto
zaciągał kredyt za granicą, musiał złożyć 20–30% jego wartości w formie nieoprocentowanego depozytu
w banku centralnym. Za Klein (2012, s. 325).
8
Mniejszy udział rynków kapitałowych w pośrednictwie finansowym implikuje mniejszą rolę kanału
cen aktywów (efektu majątkowego) w polityce pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, a w związku
z tym ogranicza skuteczność ewentualnych niekonwencjonalnych instrumentów polityki pieniężnej
(np. luzowania ilościowego). Wobec tego (w przeciwieństwie do Rezerwy Federalnej), EBC potrzebuje
alternatywnych metod wpływania na pośrednictwo kredytowe, które nabierają szczególnego znaczenia
w momencie osiągnięcia zerowego bądź zbliżonego do zera poziomu stóp procentowych.
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Obligacje zielone jako instrument
zrównoważonego finansowania
w Europie

Wprowadzenie
Zainteresowanie zrównoważonym rozwojem gospodarki wzrasta. Jednocześ
nie emitenci i inwestorzy poszukują instrumentów finansowych, dzięki którym
mogą realizować cele inwestycyjne. Ideą rynku zielonych obligacji jest rozwój
instrumentów dłużnych w finansowaniu projektów przyczyniających się do eko
logicznie zrównoważonego rozwoju.
Pierwsza emisja zielonych obligacji (green bonds), przeprowadzona przez
Europejski Bank Inwestycyjny pod nazwą Climate Awareness Bonds o wartości
600 mln EUR, miała miejsce 5 lipca 2007 r. Zapoczątkowała ona nowy segment
dłużnych papierów wartościowych (Dziawgo, 2010, s. 78). Następnie Bank Świa
towy, dokonując emisji zielonych dłużnych papierów wartościowych w 2008 r.,
przejął rolę międzynarodowego emitenta, realizując cele zrównoważonego roz
woju (Trompeter, 2017, s. 5).
Wartość dłużnych zielonych papierów wartościowych wyemitowanych na świe
cie w 2019 r. osiągnęła wartość 231, 2 mld USD. Prognozuje się, iż w 2020 r. liczba
ta wyniesie 350 mld USD (Climate Bonds Initiative, 2019).
Wobec wzrostu zainteresowania emitentów, jak również inwestorów zielo
nymi obligacjami jako instrumentem zrównoważonego finansowania, dokonano
analizy funkcjonowania tego rynku w Europie. Przeprowadzone rozważania doty
czą tylko rynku green bonds emitentów korporacyjnych, tym samym nie obej
mują emisji państw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Do wyboru tego
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segmentu emitentów przyczynił się wzrost popularności zielonych obligacji kor
poracyjnych. Morgan Stanley nazwał tę ewolucję „boomem na zielone obligacje”
(Morgan Stanley, 2017).
W pierwszej części tekstu został przedstawiony przegląd literatury tematu ze
szczególnym uwzględnieniem emisji obligacji zielonych oraz idei zrównoważo
nego finansowania. W części empirycznej przeprowadzono analizę funkcjono
wania rynku green bonds w Europie według walut emisji, struktury geograficznej
oraz okresu emisji. Artykuł wieńczą wnioski oraz implikacje dla rozwoju rynku
obligacji zielonych w Europie w koncepcji zrównoważonego finansowania.

1. Zrównoważone finansowanie
Na konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 r. – w obliczu zmian klimatu
oraz zmniejszających się zasobów naturalnych – ustalono cele Unii Europejskiej
na 2030 r. dotyczące m.in. zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 40 proc.
(UE, 2015). Plan Komisji dotyczący zrównoważonego finansowania znajduje się
w działaniach podejmowanych w ramach unii rynków kapitałowych, których
celem jest skierowanie przepływów kapitału w kierunku zrównoważonych inwe
stycji i zahamowania negatywnych zmian klimatu.
Przyjmując porozumienie paryskie, Unia Europejska i rządy na całym świecie
zobowiązały się dążyć do zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa mającego
na celu ochronę środowiska.
Główne cele przedstawionego planu działania dotyczące finansowania zrów
noważonego wzrostu gospodarczego (EC Action Plan on financing sustainable
growth) to (KE, 2018):
• skierowanie przepływów kapitałowych w kierunku inwestycji, których celem
jest zrównoważony rozwój, klasyfikacja działań, które mogą być uznane za
„zrównoważone”;
• zarządzanie ryzykiem finansowym, które jest spowodowane zmianą klimatu
oraz środowiska;
• wspieranie przejrzystości oraz długookresowości w działalności finansowej
i gospodarczej.
Termin zrównoważone finansowanie (sustainable finance) odnosi się do każdej
formy usługi finansowej, która łączy kryteria środowiskowe, społeczne i dotyczące
zarządzania w decyzjach biznesowych lub inwestycyjnych, zapewniając trwałą
korzyść zarówno klientom, jak i społeczeństwu (Schoenmake, Schramade, 2019,
s. 4). Składa się z wielu różnych instrumentów finansowych, takich jak obligacje,
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pożyczki, odnawialne linie kredytowe i wiele innych. Pod względem koncepcyj
nym, niezależnie od tego, czy obligacja jest zielona, czy nie, sposób obsługi emi
sji jest podobny.
Istnieje kilka rodzajów obligacji emitowanych zgodnie z ideą zrównoważonego
finansowania (Thematic Bond Advisory, 2018):
• zielone obligacje (green bonds): środki pochodzące z emisji tych obligacji są
przeznaczane na projekty środowiskowe lub klimatyczne, takie jak np. inwe
stycje w energię odnawialną;
• obligacje społeczne (social bonds): fundusze z emisji tych papierów dłużnych
są przeznaczane na projekty o wpływie społecznym, takie jak np. inwestowa
nie w tanie mieszkania dla osób z ograniczonym dostępem do rynku miesz
kaniowego;
• niebieskie obligacje (blue bonds): środki pochodzące z emisji tych obligacji
są przeznaczane na projekty morskie lub wodne, które posiadają pozytywny
wpływ na środowisko oraz klimat;
• zrównoważone obligacje (sustainable bonds): fundusze z emisji tych papierów
dłużnych są przeznaczane na projekty o wpływie społecznym lub ekologicz
nym, które są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, przykładowo
pozyskany kapitał może zostać wykorzystany w celu zapewnienia energo
oszczędnych, tanich mieszkań dla osób, które mają ograniczony dostęp do
rynku mieszkaniowego.

2. Istota obligacji zielonych
Szeroki zakres literatury dotyczący problematyki rynków finansowych defi
niuje obligacje, posługując się różnymi sformułowaniami. D. Kansas (2005, s. 5)
charakteryzuje obligację jako zobowiązanie emitenta do wykupu papieru dłużnego
od jego posiadacza, co odbywa się na ustalonych zasadach dotyczących głównie
rodzaju oraz wysokości oprocentowania. Definicja obligacji według W. Dębskiego
(2014, s. 237) brzmi: „obligacja jest papierem wartościowym poświadczającym
wierzytelność, czyli zobowiązanie dłużne emitenta wobec jej właściciela na okreś
loną sumę wraz z zobowiązaniem do wypłaty oprocentowania w ustalonych ter
minach. Może także zawierać zobowiązanie emitenta do określonego świadczenia
niepieniężnego”. Natomiast K. Jajuga (2006, s. 27) obligacją nazywa papier war
tościowy, który jest potwierdzeniem nabycia prawa do uzyskania kwoty oraz odse
tek wskazanych na dokumencie w ustalonym terminie.
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Zielone obligacje to dłużne papiery wartościowe, z których wpływy są wyko
rzystywane wyłącznie do finansowania projektów zielonych – głównie na projekty,
które przyczyniają się do powstania gospodarki odpornej na zmiany klimatu (Fla
herty, Gevorkyan, Radpour, Semmler, 2017, s. 470). Są one również określane jako
obligacje klimatyczne (Cooperman, 2017, s. 149–150; Lütken, 2015, s. 77; Wang,
Stern, Limaye, Mostern, Zhang, 2013, s. 165).
Kaminker i Steward (2012, s. 35) definiują zielone obligacje jako papiery war
tościowe o stałym dochodzie emitowane w celu pozyskania kapitału finansują
cego przedsięwzięcia infrastrukturalne, które dotyczą gospodarki niskoemisyjnej.
Zielone obligacje posiadają wyznaczony cel inwestycji, którym jest łagodze
nie zmian klimatu lub inwestowanie w zrównoważony rozwój (Understanding
Climate Bonds, 2019).
Konieczność ujednolicenia rynku green bonds została zauważona przez orga
nizację Climate Bonds Initiative. W odpowiedzi ustaliła ona standardy dla rynku
obligacji klimatycznych (Climate Bond Standard, 2019), wyróżniając ekologiczne
elementy finansowanych projektów i aktywów, które powinny mieć bezpośredni
wpływ na rozwój technologii i praktyk w obszarze wykorzystania zasobów, przyczy
niających się do ograniczenia niekorzystnych zmian klimatycznych. Interpretacja
ta wpływa na poszerzenie katalogu dłużnych instrumentów zielonych. Również
analiza literatury przedmiotu potwierdza, iż rozważanie obligacji zielonych jako
synonimu klimatycznych jest prawidłowe (Morel, 2012, s. 1; Więckowska, 2013,
s. 455; Chiang, 2017, s. 7).
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego (International Capital
Market Association) określiło wymagania, po spełnieniu których obligację można
uznać za zieloną (ICMA, 2019). Zasady te obejmują takie kryteria, jak wykorzy
stanie środków, proces oceny i selekcji projektów, zarządzanie środkami oraz
raportowanie. Środki z emisji obligacji zielonych powinny zostać przeznaczone
na projekty, które przyczyniają się do realizacji celów środowiskowych, takich jak:
łagodzenie zmian klimatu, dostosowanie do zmian klimatu, ochrona zasobów
naturalnych oraz zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i ich kontrola. Pro
ces oceny i selekcji projektów polega na przedstawieniu przez emitenta inwesto
rom celów związanych ze zrównoważoną polityką środowiskową. Wykorzystanie
środków, które pochodzą z emisji zielonych obligacji, powinno być monitorowane
oraz znajdować odzwierciedlenie w dokumentach emitenta powiązanych z jego
polityką kredytową i inwestycyjną w zakresie zielonych projektów.
Ponadto zasady określone przez IMCA zalecają emitentom przeprowadzanie
emisji z wykorzystaniem jasnych i przejrzystych zasad, dzięki którym inwesto
rzy, banki, gwaranci, agenci ds. emisji i inne podmioty będą w stanie zrozumieć
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specyfikę danej zielonej obligacji. Podkreślają one znaczenie przejrzystości, dokład
ności i rzetelności informacji ujawnianych i raportowanych przez emitentów dla
podmiotów zainteresowanych. Wymienione warunki finansowania na rynku green
bonds nie są obligatoryjne. Emitent decyduje, czy emisja zostanie przeprowadzona
zgodnie z zasadami rekomendowanymi przez ICMA.
Emitentem obligacji zielonych może być rząd, jednostka samorządu teryto
rialnego, przedsiębiorstwo lub instytucja finansowa. Mogą być emitowane m.in.
jako (Brzozowska, 2017, s. 73):
• obligacje zwykłe (korporacyjne, komunalne, rządowe);
• obligacje z regresem do emitenta;
• obligacje bez regresu, które są zabezpieczone dochodami z projektu.
Nabywcami obligacji zielonych, czyli obligatariuszami, mogą być zarówno
osoby indywidualne, jak również podmioty prawne. Są to głównie inwestorzy
instytucjonalni: fundusze emerytalne, hedgingowe, inwestycyjne, ubezpieczeń
na życie oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.
Inwestowanie w obligacje zielone oraz tradycyjne przynosi podobne dochody.
Nie występuje na rynku premia za proekologiczny charakter instrumentu. Nato
miast płynność zielonych papierów dłużnych jest niższa niż konwencjonalnych
instrumentów, co wynika z rozmiarów rynku wtórnego oraz większych spreadów
ofert kupna i sprzedaży (McMorrow, Sahakyan, Zulaica, 2019).

3. Zielone obligacje jako instrument polityki zrównoważonego
rozwoju w krajach Europy
Analizę struktury zielonych obligacji w Europie przeprowadzono na podsta
wie danych zawartych w bazie informacyjnej cbonds.pl. Na dzień 30.11.2019 r.
w bazie znajdowało się 627 emisji obligacji zielonych podmiotów finansowych
oraz niefinansowych z krajów europejskich o łącznej wartości 328 079 mln USD.
Wśród emitentów przeważają organizacje międzynarodowe, jak Europejski Bank
Inwestycyjny, oraz podmioty z sektora finansowego i energetycznego.
Struktura walutowa rynku emisji zielonych obligacji w Europie (rysunek 1)
obejmuje waluty: EUR, GBP, SEK, USD i inne. Główną walutą wyemitowanych
papierów dłużnych przez emitentów korporacyjnych z Europy jest EUR (81,40%).
Ponadto, oprócz emisji w USD (7,98%), warto zwrócić uwagę na zielone obliga
cje emitowane w SEK (5,45%), co wskazuje na zainteresowanie przez podmioty
szwedzkie finansowaniem inwestycji ekologicznych. Pozostałe waluty, w których
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odnotowano emisje obligacji przez podmioty europejskie to: HUF, INR, ISK, JPY,
NOK, PLN, AUD, CAD, CHF, CZK, DKK.
Rysunek 1. Struktura rynku zielonych obligacji w Europie według walut emisji (w %)
USD
7,98

SEK
5,45

Pozostałe
waluty
2,32

GBP
2,86

EUR
81,40
Źródło: opracowanie własne na podstawie cbonds.pl.

Analiza struktury geograficznej rynku obligacji zielonych w Europie (rysunek 2)
wskazuje na znaczny udział emitentów z Włoch (najwięksi emitenci to banki: Cassa
Depositi e Prestiti i Intesa Sanpaolo), Francji (najwięksi emitenci to banki: Cre
dit Mutuel Arkea oraz Electricite de France i Engie), Niemiec (najwięksi emitenci
to banki: KFW, Comerzbank oraz Landesbank Baden-Wuerttemberg), Luksem
burga (największy emitent: Europejski Bank Inwestycyjny) oraz Holandii (naj
więksi emitenci to: Nederlandse Waterschapsbank i Tennet Holding).
Rysunek 2. Struktura geograficzna rynku zielonych obligacji w Europie (w %)

Szwecja
4,73

Pozostałe
państwa
11,48

Włochy
24,81

Hiszpania
5,80
Holandia
10,24
Francja
15,65
Niemcy
13,52

Źródło: opracowanie własne na podstawie cbonds.pl.
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W Polsce zielone obligacje o stałym oprocentowaniu wyemitował Skarb Pań
stwa w 2016 r. (750 mln EUR), w 2018 r. (1 mld EUR) i w 2019 r. dwie serie (łączna
kwota 2 mld EUR). Ponadto dłużne zielone papiery wartościowe (zielone listy
zastawne) o zmiennym oprocentowaniu wyemitował w 2019 r. PKO Bank Hipo
teczny (2 emisje) oraz ING Bank Hipoteczny (1 emisja). Są one rezultatem szczytu
One Planet Summit w Paryżu w 2017 r., na którym Komisja Europejska zachęciła
banki do finansowania działań, których celem są pozytywne zmiany klimatyczne
poprzez m.in. oferowanie kredytów hipotecznych na projekty energooszczędne
(KE, 2017).
Średnia wartość jednej emisji zielonych obligacji w Europie wynosi 506,3 mln USD.
W Europie największą emisję zielonych papierów dłużnych, które są obecnie przed
miotem obrotu rynkowego, przeprowadził Europejski Bank Inwestycyjny w 2018 r.,
plasując czteroletnie papiery dłużne o stałej stopie o wartości 5 171,9 mln USD.
Natomiast emisję o najniżej wartości, tj. 2,1 mln USD, denominowaną w rupiach
indyjskich na okres 3 lat przeprowadził Nordic Investment Bank w 2017 r.
Maksymalny okres emisji obligacji zielonych przez europejskie podmioty kor
poracyjne wynosi 60 lat. Dłużne papiery zielone na taki tenor zostały wyemito
wane przez spółki energetyczne z Niemiec – Energie Baden-Wuerttemberg oraz
Portugalii – Energias de Portugal. Natomiast najkrótszym okresem emisji, który
wynosi 2 lata, charakteryzują się zielone papiery dłużne wyemitowane przez emi
tentów ze Szwecji.
Tabela 1. Struktura rynku obligacji zielonych w Europie według okresu emisji (w %)
Okres emisji

Udział % wyemitowanych obligacji

1–3 lat

3,81

4–6 lat

37,68

7–9 lat

24,57

Powyżej 10 lat

33,94

Źródło: opracowanie własne na podstawie cbonds.pl.

Analiza struktury rynku dłużnych zielonych papierów wartościowych według
okresu emisji w ujęciu procentowym (tabela 1), jak również w mln USD (rysu
nek 3) wskazuje, iż najmniej obligacji posiada okres zapadalności do 3 lat (3,81%),
natomiast najwięcej instrumentów posiada termin zapadalności od 4 do
6 lat (120 889 mln USD) oraz powyżej 10 lat (33,94%), przy czym w tym prze
dziale największy wolumen obligacji posiada termin zapadalności od 10 do
12 lat (tj. 71 440 mln USD).
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Rysunek 3. Struktura rynku obligacji zielonych w Europie według okresu emisji
(w mln USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie cbonds.pl.

Rozpatrując termin, na jaki są emitowane zielone obligacje, można zauważyć
zbliżony czas zapadalności notowanych instrumentów. Średni okres emisji green
bonds w Europie wynosi 7,86 roku. Wyemitowane w 2019 r. przez spółki energe
tyczne papiery dłużne na okres 60 lat są wyjątkiem, gdyż nawet banki międzyna
rodowe i organizacje rządowe oferują obligacje o krótszym czasie zapadalności.
Dokonując analizy rodzaju kuponu wyemitowanych zielonych instrumentów
finansowych w zależności od okresu zapadalności (tabela 2), można zauważyć,
iż blisko 75% obligacji posiada stały kupon. W szczególności sytuacja ta dotyczy
papierów o okresie zapadalności powyżej 10 lat, gdzie 170 emisji obligacji zielonych
posiada stałe oprocentowanie. W tym przedziale czasu największy udział obliga
cji o niezmiennym kuponie posiada termin zapadalności od 10 do 12 lat (97,5%).
Natomiast największy udział zielonych obligacji o zmiennym kuponie posiada
termin zapadalności poniżej 3 lat (53%).
Tabela 2. Rodzaj kuponu, okres emisji obligacji zielonych w Europie (w szt.)
Okres

Kupon

Suma

stały

zmienny

1–3 lat

31

35

66

4–6 lat

179

93

272

7–9 lat

90

18

108

170

11

181

Powyżej 10 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie cbonds.pl.
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W styczniu 2015 r. Oslo Børs (Oslo Stock Exchange) jako pierwsza giełda
na świecie uruchomiła osobny segment notowań dedykowany green bonds, który
został wyodrębniony w celu zwiększenia widoczności wyborów ekologicznych
inwestycji (tabela 3). Obecnie na norweskiej giełdzie jest notowanych 39 instru
mentów z etykietą green bonds (Oslo Børs, 2020). Segment rynku, na którym są
notowane zielone obligacje od 2015 r. posiada również europejska giełda London
Stock Exchange. Kolejne lata to początek notowań zielonych obligacji na giełdach
Luxembourg Stock Exchange (od 2016 r.), Borsa Italiana i Vienna Exchange (od
2017 r.), The International Stock Exchange i Frankfurt Stock Exchange (od 2018 r.)
i Euronext (od 2019 r.). Najwięcej zielonych obligacji jest notowanych na giełdzie
w Luksemburgu – 306 instrumentów z zieloną etykietą.
Tabela 3. Giełdy w Europie, na których są notowane obligacje zielone
Nazwa giełdy
Oslo Stock Exchange
London Stock Exchange
Luxembourg Stock Exchange
Borsa Italiana

Początek notowań obligacji zielonych
styczeń 2015 r.
lipiec 2015 r.
wrzesień 2016 r.
marzec 2017 r.

Vienna Exchange

marzec 2017 r.

The International Stock Exchange

listopad 2018 r.

Frankfurt Stock Exchange

listopad 2018 r.

Euronext

listopad 2019 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Climate Bonds.

Zielone obligacje są notowane na giełdzie, jeżeli spełniają kryteria określone
przez ICMA. Wykorzystanie środków na projekty, które nie przyczyniają się do
poprawy klimatu lub brak raportowania informacji oznacza niespełnienie wymo
gów oraz usunięcie ich z notowań w segmencie green bonds. Giełdy mają do ode
grania kluczową rolę w promowaniu wzrostu zrównoważonego finansowania (EU,
2019). Powinny również wspierać rozwój zielonych instrumentów wprowadzanych
na rynek poprzez zachęcanie do przestrzegania standardów.
Usługi świadczone przez giełdy zielonych obligacji to (Erhart, 2018): tworze
nie płynnego rynku notowań, przejrzystość i jawność informacji (zarówno raporty
finansowe, jak i informacje o finansowanych projektach), wskazówki dotyczące
metodologii green bonds, opracowanie najlepszych praktyk oraz tworzenie zie
lonych indeksów.
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Podsumowanie
Rynek zielonych obligacji wpływa na realizację strategii zrównoważonego roz
woju. Przyczyną zainteresowania instrumentami zrównoważonego finansowania
jest rosnąca świadomość, zarówno emitentów, jak również inwestorów, konieczno
ści zapobiegania negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Emisja instrumen
tów finansowych, spełniających kryteria proekologiczne, wpisuje się w nurt idei
zrównoważonego finansowania, przyczyniając się do dywersyfikacji źródeł pozy
skiwania kapitału. Wartość rynku green bonds, będącego najmłodszym rynkiem
instrumentów dłużnych, ze względu na wiele czynników, jak np. proekologiczny
charakter, prawdopodobnie będzie stale wzrastać. Dowodzą tego giełdy, na któ
rych zostały wyodrębnione segmenty przeznaczone do notowań instrumentów
finansowych o znaczeniu proekologicznym.
Pod względem narodowościowym na rynku europejskim dominują podmioty
z Włoch, Francji, Niemiec i Luksemburga, w mniejszym stopniu są aktywne
przedsiębiorstwa z krajów skandynawskich. Największa liczba dłużnych instru
mentów zielonych przez podmioty europejskie jest emitowana na termin od 4 do
6 lat w walucie EUR o stałym oprocentowaniu.
Poza instytucjami międzynarodowymi dominującym emitentem są instytucje
finansowe (głównie banki) oraz sektor energetyczny.
Analiza rynku zielonych obligacji w Europie prowadzi do wielu wniosków. Po
pierwsze zielone obligacje korporacyjne stają się coraz bardziej popularne, o czym
świadczy wzrost zapotrzebowania na zielone finansowanie. Po drugie, zielone
obligacje są bardziej rozpowszechnione w branżach, w których występuje środo
wisko naturalne istotne finansowo dla działalności przedsiębiorstw (np. energe
tyka). Po trzecie, zielone papiery dłużne są przedmiotem zainteresowania państw
Unii Europejskiej.
W literaturze przedmiotu rzadko można znaleźć opracowania dotyczące ana
lizy poszczególnych rynków obligacji zielonych, w szczególności dotyczących pod
miotów komercyjnych. Podobne badania mogą zostać prowadzone również dla
innych regionów świata czy dla podmiotów państwowych oraz municypalnych.
Dalsze badania powinny również wyjaśniać postrzeganie podmiotu dokonującego
emisji papierów dłużnych z zieloną etykietą.
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Kiedy Polska dogoni rozwinięty Zachód?

Wprowadzenie
Przy postawach społecznych i normach kulturowych, którym hołdują dziś Polacy,
odpowiedź na tytułowe pytanie brzmi – zapewne nigdy. Co prawda, w sporządzonej ostatnio przez autorów z SGH prognozie (Lissowska, Maszczyk, Próchniak,
Rapacki, Sulejewicz, 2019) przewiduje się, że Polska osiągnie niemiecki poziom
dochodu na mieszkańca za około 21 lat, czyli stosunkowo szybko. Wątpliwości
dotyczą jednak przyjętej metody prognozowania sprowadzającej się de facto do
ekstrapolacji istniejących trendów. A przecież nie ulega kwestii, iż dotychczasowe dźwignie rozwojowe polskiej gospodarki zaczynają się wyczerpywać. Wygasa
wpływ pierwotnego impulsu instytucjonalnego wywołanego przyjęciem do UE,
koszty pracy rosną, a dopływające netto środki unijne będą sukcesywnie redukowane. Trzeba też odnotować bardzo dużą rolę obcego kapitału w dzisiejszej gospodarce: obcy kapitał wytwarza nie mniej niż 30% krajowego PKB i odpowiada za
połowę eksportu z Polski. Rola tego kapitału była zapewne kluczowa w podnoszeniu potencjału wytwórczego Polski w ostatnim ćwierćwieczu i wyraźnym awansie
naszej gospodarki. Im bliżej znajdujemy się jednak pułapki średniego poziomu
rozwoju – a coraz wyraźniej widać, że się z nią zderzamy – tym bardziej musimy
poszukiwać nowych, własnych czynników napędowych.
Wiele wskazuje na to, że mocno zakorzenione, dysfunkcjonalne uwarunkowania kulturowe Polaków mogą stanowić najpoważniejszą barierę dalszego rozwoju.
Chodzi przede wszystkim o bardzo niski zasób kapitału społecznego w Polsce.
Przez pojęcie kapitału społecznego rozumie się takie cechy społeczeństwa, które
czynią z niego wspólnotę, tj. zbiorowość, która sobie wzajemnie ufa i jest gotowa
do szerokiej kooperacji. Kapitał społeczny jest swoistym „klejem” zapewniającym
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silne wzajemne związki i takie relacje między ludźmi w grupie, dzięki którym
członkowie zbiorowości są gotowi działać na rzecz kolektywu. Choć w literaturze
przedmiotu docenia się dziś rolę kapitału społecznego, to jednak analizy wpływu
tego czynnika są dość ogólnikowe i mało pogłębione. A Polska jest dobrym polem
obserwacyjnym pokazującym negatywne skutki tego słabego „kleju” i stąd na polskim przykładzie będzie można bliżej przyjrzeć się tej kwestii.
Istnieje pięć kluczowych, negatywnych skutków niskiego poziomu kapitału
społecznego dla funkcjonowania gospodarki. Dotyczą one podwyższonych kosztów transakcyjnych, niezdolności do pełnego wykorzystania efektów skali jako
dźwigni innowacyjności gospodarki, słabości mechanizmów neutralizujących
defekty rynkowe, słabego państwa oraz malejących kompetencji poznawczych
społeczeństwa.

1. Wysokie koszty transakcyjne
Najbardziej oczywistą konsekwencją niskiego kapitału społecznego są wysokie koszty transakcyjne w jakie uwikłane są gospodarujące podmioty. Konieczność
ponoszenia kosztów transakcyjnych jest prostą konsekwencją gospodarowania
w warunkach niepełnej informacji i wynikającego stąd ryzyka i jest uniwersalną
cechą współczesnej gospodarki. Ale im niższy poziom zaufania między partnerami, tym wyższe jest prawdopodobieństwo (a przynajmniej obawa) zachowań
oportunistycznych, łamania zobowiązań, oszukiwania, świadomego wprowadzania w błąd. Podnosi to niepomiernie koszty wzajemnego monitorowania się
stron umowy, pozyskiwania informacji dla neutralizowania ryzyka, ale także rodzi
potrzebę kosztownego gromadzenia zapasów, dywersyfikacji zaopatrzenia itp. Choć
wszystkie te zabiegi są racjonalne z punktu widzenia mikroekonomicznego, to jednak w wymiarze makrogospodarczym podnosi to koszty gospodarowania, angażuje nadmierne zasoby społeczne i materialne, spowalnia rozwój. Jeżeli w jakimś
kraju jest możliwa np. sprzedaż gazet ze standów i płacenie do puszki bez udziału
i obecności sprzedawcy, to taki biznes bez dozoru właściciela jest wyjątkowo tani
i ma ogromną ekonomiczną przewagę nad tradycyjnym handlem. Zwłaszcza jeśli
wyobrazimy sobie ewentualną multiplikację takich biznesów i takiego modelu relacji
biznesowych w różnych sferach życia gospodarczego. Koszty rozwoju są wówczas
dużo niższe, bo zasoby nie są marnowane. A nie są marnowane, ponieważ poziom
zaufania między sprzedającymi a kupującymi jest względnie wysoki. Dodajmy, że
jeśli poziom nieufności jest zbyt wysoki, to pewne obustronnie korzystne inicjatywy są nieosiągalne, bo zbyt ryzykowne i kosztowne. Kiedy kilka lat temu jedna
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ze znanych zagranicznych sieci handlowych w Polsce wyszła z promocją swoich
produktów żywnościowych, proponując zwrot pieniędzy tym konsumentom, którzy po spożyciu byliby niezadowoleni z produktu, to klienci zareagowali masowym zjadaniem produktów na okolicznych parkingach, a następnie powracali do
sklepu po odbiór pieniędzy jako rzekomo niezadowoleni. Po kilku dniach firma
zawiesiła promocję, gdyż okazała się ona kompletnym fiaskiem, mimo że wcześ
niej ta sama akcja w Niemczech i Austrii była sukcesem.
Charakterystyczne, że komentujący tę sytuację internauci nie zostawili suchej
nitki na zarządzie firmy, oskarżając go o brak kompetencji i działanie nierozumne,
wyśmiewając naiwność decydentów. Nie wszyscy internauci zapewne mieli świadomość, że grzech, o który oskarżali menedżerów tej zachodniej firmy polegał
w istocie na tym, że ci ostatni byli przekonani, że ich polscy klienci są ludźmi
uczciwymi. To właśnie komentatorom wydawało się śmieszne (!) i wyraźnie pokazuje rozziew między społecznymi normami wyznawanymi w różnych krajach. Faktycznie, gdyby w swej masie klienci byli jednak uczciwi, to akcja sieci handlowej
prowadziłaby do gry typu win-win, jak np. w Austrii. Firma zyskiwałaby nowych
klientów i większe zakupy, a nabywcy gwarancję jakości. Niski zasób kapitału społecznego potencjalnie blokuje jednak wiele takich gier społecznych.

2. Efekty skali a innowacyjność
Skoro na horyzoncie rysuje się ryzyko pułapki osiągnięcia średniego poziomu
rozwoju, to w tych okolicznościach warunkiem przełamania groźby stagnacji i buksowania w miejscu jest przestawienie się gospodarki na tory zdecydowanie bardziej innowacyjne. W każdej rozwijającej się gospodarce, w której rosną dochody,
utrzymanie konkurencyjności wymaga, by rosnącym wynagrodzeniom towarzyszył spadek kosztów płacowych w produkcji. Jest to możliwe, ale tylko poprzez
szybki postęp techniczny, co jest osiągalne w gospodarce innowacyjnej. W dodatku
musi być to realizowane własnymi siłami. Liczenie na obcy kapitał może się okazać złudne, gdyż skłonność do inwestowania zagranicy systematycznie maleje,
w miarę jak rodzime płace zwyżkują.
Problem w tym, że w naszej gospodarce prawie nie ma dużych, polskich prywatnych przedsiębiorstw. Przede wszystkim to duże podmioty dysponują odpowiednim potencjałem kapitałowym, jako jedyne są w stanie udźwignąć poważny
projekt inwestycyjny, być jego spiritus movens, skoordynować różne działania
w skali ogólnokrajowej czy zwłaszcza międzynarodowej. Wreszcie tylko duże firmy
są zdolne sięgnąć po efekty skali. Oczywiście same wynalazki mogą się czasami
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pojawiać jako wynik prac szczególnie utalentowanych jednostek. Zastosowania
biznesowe tych nowych idei i technologii niemal zawsze wymagają dużych środków finansowych i dużych firm. Tym samym istnieje silne iunctim pomiędzy innowacyjnością gospodarki a istnieniem dużych przedsiębiorstw.
Problem w tym, że zbyt niski poziom kapitału społecznego tworzy potężne
blokady w rozwoju firm. Kwestia kapitału społecznego nie jest problemem w przypadku małych przedsiębiorstw, firm stanowiących jednoosobową własność. Ale
rozwój przedsiębiorstwa wymaga jego rozbudowy, decentralizacji, delegowania
uprawnień i stopniowego przejścia do kolektywnych form władania czynnikami
produkcji (czyli ostatecznie zapewne do spółki akcyjnej lub podobnej formy
własności). Współwłasność jest ryzykowna, delegowanie uprawnień – tym bardziej. Klimat braku zaufania między ludźmi powoduje, że motywacje do rozwoju
przedsiębiorstw, do wzrostu wielkości firm – poza granicę pozwalającą kontrolować przedsiębiorstwo jednoosobowo – są w tych okolicznościach bardzo osłabione. Obserwacje pokazują, że polscy właściciele, docierając do tej granicy, często
– zamiast restrukturyzować formułę własnościową i dostosować ją do nowych
potrzeb – po prostu sprzedają swe firmy zagranicznym nabywcom. Oczywiście
wzrost firm wymaga czasu, ale w tym przypadku sam mechanizm wzrostu polskich przedsiębiorstw jest zablokowany, a perspektywy nie rysują się zbyt optymistycznie, bo są one funkcją braku przyrostu kapitału społecznego. Przy czym
negatywne efekty wzmacniają się: zdeprecjonowany kapitał społeczny blokuje
budowę dużych polskich podmiotów, a jednocześnie to głównie duże firmy mogą
być dostatecznie innowacyjne.
Także prowadzona polityka przemysłowa „potyka się” o brak dużych rodzimych przedsiębiorstw prywatnych. Na kim miałoby oprzeć się państwo, realizując
np. programy rozwojowe w dziedzinie farmacji czy lotnictwa? Większość dużych
przedsiębiorstw w tych sektorach to firmy zagraniczne. Alternatywą jest realizacja
zadań polityki przemysłowej albo za pomocą przedsiębiorstw państwowych, albo
specjalnie powołanych w tym celu agend rządowych. Państwowym firmom czy
urzędom/agendom trudno jednak sprostać temu zadaniu. W praktyce państwowe
podmioty okazują się być ociężałe, zbiurokratyzowane, podporządkowane politycznym koniecznościom i doraźnym celom. Podmioty te są podatne na naciski lobbystyczne i presje grup interesów, są słabe kadrowo i często uwikłane politycznie.
Co najistotniejsze, ich działania nie są weryfikowane rachunkiem ekonomicznym.
A przecież chodzi o połączenie logiki planowania strategicznego z logiką rynku.
Ta pierwsza, ma być domeną władzy publicznej, acz jak wskazuje się wyżej, może
w ogóle się nie manifestować w pożądany sposób, bo jest często wypierana przez
krótkookresowe potrzeby polityczne. Ta druga – w ogóle się nie pojawi, bo jest
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domeną sektora prywatnego. Strukturalna słabość polskiej gospodarki w postaci
niskiego kapitału społecznego utrąca, a przynajmniej częściowo eliminuje, kluczowe, potencjalne dźwignie rządowej polityki.

3. Słabość mechanizmów neutralizujących defekty rynkowe
Gospodarka rynkowa jest prześladowana przez liczne defekty i zawodności
rynku. Jednak obecność i skala tych defektów maleje wraz z rosnącym kapitałem
społecznym. Prawie wszystkie defekty rynkowe są skutkiem ograniczeń informacyjnych i niepewności, w jakiej są zanurzone gospodarujące podmioty. Dlatego
są one zmuszone do prowadzenia między sobą skomplikowanych gier strategicznych, w których problemy zaufania i reputacji odgrywają kluczową rolę. Jeśli takie
gry odbywają się w środowisku z dużym kapitałem społecznym, to uzyskiwany jest
wysoki poziom zachowań kooperacyjnych w relacjach ekonomicznych i osiągana
wysoka efektywność gospodarowania. Gdy kapitał społeczny jest – z kolei – minimalny, strony są wobec siebie nieufne, to wówczas mamy do czynienia z masową
dezercją (decyzjami niekooperacyjnymi) i spadkiem efektów. W praktyce oznacza
to np., że w sprzyjającym otoczeniu wysokiego kapitału społecznego duża część
gier typu dylemat więźnia jest rozgrywana kooperacyjnie, mimo że teoria przewiduje odmienne zachowania. W takich grach współpraca jest korzystniejsza niż
jej brak. Jednakże istnieje silna pokusa dezercji, bo uchylenie się od kooperowania, gdy druga strona współpracuje, daje najwyższą wypłatę. Dlatego w świecie
powszechnego braku zaufania racjonalnie kalkulujące podmioty wybierają na ogół
odmowę kooperacji w takich sytuacjach.
Problem jest tak powszechny, że go niemal nie zauważamy. Występuje potencjalnie w każdej kolektywnej pracy i wszędzie w każdym zbiorowym wysiłku. Im
słabszy jest społeczny „klej” wiążący społeczność, tym niższy jest etos pracy. Pracujemy wtedy niechlujnie, z niską wydajnością i jakością. Wysiłek uczestnika zespołu
jest minimalizowany i na masową skalę pojawiają się postawy pozamerytorycznej roszczeniowości typu „zarobić, ale się nie narobić”. Uchylamy się od płacenia
podatków, prowadzimy rabunkową gospodarkę zasobami, do których mamy dostęp,
niszczymy i zanieczyszczamy środowisko naturalne, nie chodzimy na wybory itd.
Zachowania te wynikają z niskiej identyfikacji ze wspólnotą, brakiem wzajemnego
zaufania i brakiem gotowości do działania na rzecz szerszej zbiorowości. Z łatwością możemy wyobrazić sobie ostrą wersję tej choroby prowadzącą – w skrajnej
sytuacji – nawet do załamania się całego systemu społecznego. Każda społeczność
ma problem z ograniczoną gotowością do kooperowania własnych członków, ale
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to kooperatorzy wzmacniają grupę, a dezerterzy ją osłabiają. Kapitał społeczny,
w jaki wyposażona jest dana zbiorowość, określa w znacznym stopniu, w jakich
proporcjach występują te postawy.

4. Słabe państwo
Skutkiem deficytu kapitału społecznego jest także słabe państwo. Słabe państwo to podmiot niezdolny do skutecznego przeprowadzenia własnych decyzji,
nieefektywny regulacyjnie, bierny obserwator żywiołowych procesów społecznych.
Niski poziom kapitału społecznego powoduje zaburzenia funkcjonowania systemu instytucji. Reguły gry w systemie społecznym działają dobrze jedynie wtedy,
gdy funkcjonariusze stojący na straży instytucji społecznych czy ekonomicznych
są skłonni przestrzegać tych reguł. To zależy oczywiście od stopnia identyfikacji ze
zbiorowością, której są członkami. Im bardziej wszyscy są wspólnotą, tym pełniejsze zaangażowanie i chęć kooperacji w realizacji jakiegoś wspólnego celu i gotowość podporządkowania się ustalonym regułom, pełniejsza internalizacja tychże
reguł. Ludzie dobrowolnie przestrzegają tych reguł, ponieważ uznają je za własne
i służące wspólnym interesom. Praktycznym wyrazem tej sytuacji jest np. dość
wyraźna korelacja między wysokim kapitałem społecznym a niskim poziomem
korupcji. Korupcja oznacza przecież metodę/sposób obejścia ustalonych reguł
prawa. W społeczeństwach cechujących się silnym poczuciem wspólnoty żadna
ze stron potencjalnego stosunku korupcyjnego nie wychodzi z taką inicjatywą, bo
naruszałoby to jej poczucie ładu moralnego. Wszelkie zachowania pasożytnicze,
przypadki nieuzasadnionej redystrybucji czy przechwytywania cudzych dochodów są w takich społecznościach rzadsze, wyjątkowe. Ale im bardziej identyfikacja
ze zbiorowością, w której funkcjonujemy jest słabsza, a zaufanie między ludźmi
niskie, tym bardziej efektywność instytucji spada. To jest właśnie ten przypadek,
kiedy mówimy, że państwo jest słabe. Słabe, tj. niezdolne – lub zdolne jedynie
w ograniczonym stopniu – do egzekwowania ustalonych przez siebie reguł. Te
prawne regulacje są po prostu w jakimś stopniu sabotowane przez zbiorowość, ale
także przez własnych funkcjonariuszy. To nie musi oznaczać wyłącznie korupcji,
często przejawia się w lekceważeniu procedur, nieprzestrzeganiu standardów czy
omijaniu przepisów. Przyczyna tkwi właśnie w braku poczucia wspólnoty, zerwaniu się wewnętrznej więzi, niechęci do kolektywnego działania. Brak tego „kleju”
społecznego może wynikać z głębokich podziałów społecznych na tle ekonomicznym, religijnym czy kulturowym.
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5. Zaburzenia kompetencji poznawczych
Niestety, przy bardzo silnym załamaniu się wzajemnego zaufania funkcjonowanie społeczeństwa jako całości staje się praktycznie niemożliwe. Następuje stopniowa fragmentacja zbiorowości na małe odrębne niekooperujące ze sobą (czasem
nawet zwalczające się) grupy. Ekonomiczne konsekwencje takiego rozpadu zbiorowości mogą być katastrofalne. Tak jest na przykład z naszą wiedzą o świecie.
Dostęp do taniej i powszechnej informacji jest dobrodziejstwem pozwalającym wszystkim na szybkie i sprawne uczenie się, prowadzenie badań naukowych,
szeroką dyskusję i wymianę poglądów, poszerzanie intelektualnych horyzontów;
słowem czynienie swojego życia ciekawym i interesującym. Warto jednak postawić w tym miejscu pewne dość naiwne pytania. Skąd wiemy, jaka jest wartość
poznawcza informacji, którą właśnie pozyskaliśmy? Skąd w ogóle pochodzi nasza
wiedza o świecie? Czy było tak, że samodzielnie wyliczyliśmy prędkość światła?
Czy chemiczny wzór benzenu jest może naszym własnym dziełem? Czy znamy
osobiście kogoś, kto prowadził śledztwo dotyczące zamachu w Berlinie w Boże
Narodzenie w 2016 r. i ustalił sprawcę? Wiedzę na temat tych wszystkich kwestii czerpiemy od ekspertów, ludzi, którym ufamy, że mają kompetencje i profesjonalną uczciwość. Niemal cała nasza wiedza – poza mikroskopijnym, lokalnym
własnym doświadczeniem – opiera się na zaufaniu do innych, do autorytetów.
Kiedy współcześnie jesteśmy zalewani nadmiarową masą informacji o nieznanej
wartości, rola tych autorytetów warunkujących zrozumienie świata potencjalnie
rośnie. Ale jeśli właśnie, w tym krytycznym momencie, zasoby kapitału społecznego są bardzo niskie (lub nawet spadają), co przejawia się w narastającym kryzysie zaufania między ludźmi, to podważona zostaje rola autorytetów (nie ufamy im)
jako narzędzia interpretacji zdarzeń i wyjaśniania tego, co nas otacza. W to miejsce wchodzą jakieś przypadkowe figury, samozwańczy mentorzy i interpretatorzy. Rezultatem jest fala antynaukowych spekulacji, irracjonalizmu, spiskowego
myślenia, afirmacja uproszczeń, półprawd i myślowego niewyrafinowania szerząca się wśród szerokich kręgów społecznych. Niski poziom zaufania jest więc
w dużym stopniu odpowiedzialny za narastające podziały społeczne i tendencje
antyelitarne (rzekoma zdrada elit), ale przede wszystkim za upadek społecznych
kompetencji w rozumieniu otaczającego nas świata.
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Podsumowanie
Polska należy do krajów o niskim zasobie kapitału społecznego. Prawdę powiedziawszy jesteśmy pod tym względem swoistą czerwoną latarnią w Unii Europejskiej.
W przyszłości, od wielkości tego kapitału zależy zapewne więcej niż od zgromadzonego kapitału ludzkiego, rzeczowego i finansowego. Nasze obecne dokonania wyraża polskie PKB per capita, które osiąga połowę takiegoż dochodu w USA
i około 60% PKB na głowę w Niemczech. Sam dopływ obcego kapitału i technologii z zewnątrz nie spowoduje domknięcia luki rozwojowej dzielącej Polskę od czołówki światowej, bo po prostu ten kapitał nie będzie miał w tym interesu. Kapitał
będzie tu dopływał tak długo, jak wytwarzanie będzie w Polsce tańsze niż u siebie, czyli jak długo polskie płace (i PKB per capita) będą odpowiednio niskie. Czy
Polska jest w stanie podjąć dalszy pościg samodzielnie? Z tak niskim poziomem
gotowości do współdziałania i z takim deficytem kapitału społecznego?
Jak pokazano, kulturowo uwarunkowane mechanizmy zachowań Polaków
sprawiają, że na różnych poziomach kooperacja między rodzimymi podmiotami
nie funkcjonuje, a nawet wyraźnie się załamuje. Nasze wspólne wartości, normy
społeczne i preferencje oraz typowe zachowania ekonomiczne nie są w pełni funkcjonalne względem potrzeb rozwojowych kraju aspirującego do bycia obszarem
przodującym technologicznie i cywilizacyjnie. Wystarczy, by wciąż istniał spory
rozziew między zasobami kapitału społecznego u nas i u czołowych aktorów światowej sceny ekonomicznej, by dystans rozwojowy między nami się stale utrzymywał.
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Współpraca samorządu terytorialnego
z sektorem małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP)
– porównanie Finlandii i Polski

Wprowadzenie
Artykuł dotyczy zagadnień współpracy na linii jednostka samorządu terytorialnego–małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją siedzibę na terenie funkcjonowania danego samorządu terytorialnego. Opracowanie jest częściowym
wynikiem badań projektu GOSPOSTRATEG, REGIOGMINA1 dotyczącego istniejących i potencjalnych instrumentów wsparcia dla MŚP ze strony samorządu
terytorialnego.
Celem opracowania jest ocena rozwoju gospodarczego Finlandii i Polski oraz
określenie wpływu samorządów na rozwój gospodarczy danego kraju. Tezą tego
artykułu jest, że jednostki samorządu terytorialnego mają istotny wpływ na lokalny
rozwój gospodarczy poprzez różne instrumenty wsparcia, a przez to na całą gospodarkę danego państwa.
W opracowaniu zostaną przedstawione modele samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej i na ich tle Finlandii oraz Polski. Kraje europejskie, głównie
kraje członkowskie UE, stanowią naturalny obszar dla porównań i poszukiwania
1
Tytuł projektu: „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla
MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”. Okres realizacji: lata
2019–2021. Umowa o wykonanie i finansowanie projektu GOSPOSTRATEG 1/385453/3/NCBR/2018,
kierownik projektu: Olgierd Dziekoński.
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rozwiązań, które mogą być inspiracją budowania modelu współpracy z sektorem
MŚP. Następnie na tle ogólnych porównań międzynarodowych zostaną ukazane
podstawowe mierniki rozwoju gospodarczego obu krajów, a w dalszej kolejności
bardziej szczegółowe mierniki dla Polski i Finlandii. W artykule wykorzystano
dostępną literaturę z zakresu poruszanej tematyki oraz dane statystyczne.

1. Modele samorządu terytorialnego w Europie
Kształtowanie samorządu terytorialnego w Europie to proces historyczny. Najstarsze modele liczą ponad 100 lat (Shaw, 1895). Jednym ze współczesnych są modele
stworzone przez Page`a i Goldsmitha, którzy koncentrowali się na relacjach między władzami lokalnymi a centralnymi w państwie unitarnym (Page, Goldsmith,
1987). Z ich dorobku skorzystali Joachim Hesse i Laurance Sharpe, którzy zidentyfikowali następujące modele: frankoński, anglosaski, północny oraz środkowoeuropejski (Hesse, Sharpe, 1991). Model frankoński, do którego zaliczono Francję,
Włochy, Grecję, Portugalię i Belgię, zakłada, że samorząd lokalny jest tworzony
przez społeczności terytorialne. Rola władz lokalnych, w tym przede wszystkim
burmistrza, polega na reprezentowaniu i obronie interesów tych społeczności
wobec wyższych szczebli administracji. Z kolej w modelu anglosaskim (Wielka
Brytania, Irlandia, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i pod pewnym względami
USA) samorząd lokalny ma stosunkowo słaby status prawno-polityczny, odgrywa
natomiast istotną rolę jako dostarczyciel usług publicznych. Podporządkowanie
się władzy centralnej oraz rola „usługodawcy” wpływają na relacje między lokalnymi organami (uchwałodawczymi, wykonawczymi) a urzędnikami. W modelach
północnym oraz środkowoeuropejskim, do których zaliczyć można Skandynawię,
Niemcy i Holandię, duży nacisk jest położony na świadczenie usług. W porównaniu
z modelem anglosaskim lokalne władze mają jednak nieporównywalnie silniejszą
pozycję, zarówno pod względem prawnym, jak i finansowym (Radzik-Maruszak,
2019, s. 89). Rozszerzając ten podział, można jeszcze wyróżnić model środkowoi wschodnioeuropejski, do którego zalicza się m.in. Polska. Model północny oraz
środkowo- i wschodnioeuropejski zostały bardziej szczegółowo przedstawione.
Finlandia obok innych państw skandynawskich i Islandii klasyfikuje się do
modelu północnego. W państwach należących do tego modelu występują stosunkowo duże, mające szeroką autonomię i zakres działania jednostki samorządu
lokalnego. Samorząd terytorialny ma tu strukturę jedno- lub dwustopniową,
ale zawsze najważniejszą rolę odgrywają gminy. Skandynawskie lokalne samorządy terytorialne posiadają duży zakres kompetencji. Jak zauważa Liisa Häikiö,
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są one traktowane jako małe lokalne państwa. Jest to w dużej mierze konsekwencją aplikacji idei welfare state (Häikiö, 2010, s. 393–384, za Radzik-Maruszak,
2019, s. 95). To na samorządach lokalnych spoczęła odpowiedzialność budowania państwa dobrobytu. Mimo że gminy w krajach skandynawskich posiadają
dużą autonomię, są uzależnione od centralnej polityki, która narzuca im na przykład kolejne reformy czy dodatkowy zakres zadań własnych. Prowadzi to często do napięć pomiędzy tymi poziomami (lokalnym i centralnym). Gminy same
w sobie dążą do podniesienia efektywności funkcjonowania najczęściej w duchu
nowego zarządzania publicznego (NPM), którego wynikiem jest m.in. tendencja
do współpracy między gminami i nawet ich łączenia, dlatego też ingerencje centralne wywołują opór na poziomie lokalnym. Zakres zadań gmin obejmuje przede
wszystkim ochronę zdrowia, edukację, opiekę nad osobami starszymi, planowanie przestrzenne, ochronę środowiska, segregację odpadów (The Nordic Model
– Local Government, global competitiveness in Denmark, Finland and Sweden,
2012, za Radzik-Maruszak, 2019, s. 96). Przez społeczność lokalną – w wyniku
zmian ekonomiczno-społecznych – samorząd terytorialny jest postrzegany jak
swoista maszyna do świadczenia usług komunalnych, przy jednoczesnym interaktywnym współrządzeniu i sieciowości (network governance) oraz kolektywności. Niechęć do silnego monokratycznego przywództwa można łączyć z jednej
strony z zasadami dominującej na tych obszarach religii protestanckiej, z drugiej
zaś z popularnością prawa Jante, które zabrania jednostce m.in. uważania siebie
za lepszą i mądrzejszą od innych (Wiśniewska, 2016, za Radzik-Maruszak, 2019,
s. 97). Pomimo wysokiego stopnia zaufania społecznego i angażowania się obywateli w sprawy społeczne, zauważa się w krajach skandynawskich coraz mniejsze
praktyczne zaangażowanie w sprawy samorządu lokalnego. Podobnie dzieje się
w Polsce, gdzie w wielu gminach spadła aktywność społeczna, pomimo przynależności części ludności m.in. do organizacji pozarządowych. Mieszkańcy przyjęli
postawę biernych obserwatorów lokalnego życia społecznego.
Model środkowo- i wschodnioeuropejski, do którego zaliczamy Polskę, stanowi dość zróżnicowaną grupę samorządów. Wyłączając taki kraj jak Niemcy,
grupa ta składa się z państw postsowieckich przechodzących przyspieszoną
reformę ustrojową i gospodarczą. W państwach tych samo reaktywowanie samorządu terytorialnego było już uważane za objaw demokratyzacji kraju i efekt
transformacji. Samorząd budowano też najczęściej na wzorach państw zachodniej Europy, np. na Węgrzech na wzór Austrii, w Rumunii oparto się na wzorze
francuskim, a w odniesieniu do Estonii – na przykładzie Finlandii. Najczęściej
w tym modelu występuje trójstopniowy podział samorządu terytorialnego, przy
czym szczebel pośredni jest z reguły najmniej istotny. Najważniejszą rolę w życiu
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społeczno-gospodarczym odgrywają gminy i szczebel regionalny. Na temat szczebla
pośredniego trwają dyskusje o jego dalszej celowości lub przypisania mu szczególnej
roli, np. stymulanta i koordynatora lokalnego rozwoju gospodarczego w obszarze
MŚP. W odmienny także sposób w tych krajach wprowadzano samorządność. Na
przykład na Węgrzech była to tzw. strategia „krok po kroku”. Strategia druga – „skok
na głęboką wodę” – oznaczała gwałtowne przejście na nowy system zarządzania
i stosowania metody „prób i błędów” w zależności od akceptacji społecznej, preferencji politycznych i stanu gospodarki. Strategie tę zastosowano m.in. w Polsce.
Kolejna strategia – „może jeszcze za wcześnie” – została zastosowana w Rumunii,
Bułgarii i większości postsowieckich republik. Rezultatem tej strategii było m.in.
wstrzymanie się od głębszej decentralizacji finansowej, co rzutowało na poziom
autonomii jednostek samorządu terytorialnego i przekazanie de facto kluczowych
rozwojowych decyzji szczeblowi centralnemu. W innym podziale P. Swianiewicz
określił 19 samorządów krajów Europy Środkowej i Wschodniej według następujących grup (Swianewicz, 2014, s. 292–311; Radzik-Maruszak, 2019, s. 100–101):
1. Czempioni decentralizacji – Węgry, Polska i Słowacja. Państwa te łączą: przeprowadzenie szerokiej decentralizacji funkcjonalnej, budowanie samorządu
podobnego do modelu północnego, stosunkowo szeroka autonomia finansowa oraz zainteresowanie silnym monokratycznym przywództwem. Ponadto
w każdym z nich istnieje choć jeden – mezo lub makro – szczebel samorządu
ponadgminnego.
2. Relatywnie zdecentralizowani – Czechy, Estonia i Łotwa. Grupa ta wykazuje
wiele podobieństw do pierwszej, ale zaliczone do niej samorządy charakteryzuje znaczny stopień fragmentacji terytorialnej. Problem ten dobrze egzemplifikują Czechy z ponad 6 tysiącami gmin.
3. Grupa bałkańska – Albania, Bułgaria, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia,
Rumunia, Słowenia, Ukraina. Samorządy tych państw wykazują wiele różnic,
łączy je jednak niższy – w porównaniu z grupami pierwszą i druga – stopień
decentralizacji oraz autonomii finansowej. Włodarze są wybierani w wyborach bezpośrednich, co gwarantuje im silny mandat społeczny. Samorządy
wymienionych państw łączy również umiarkowana fragmentacja terytorialna.
4. Wysoko skonsolidowani terytorialnie – Gruzja, Litwa i Serbia. W krajach tych
występują duże jednostki terytorialne oraz kolegialna, wybierana przez radę,
egzekutywa. Wyjątkiem stała się Litwa, gdzie wprowadzono bezpośrednie
wybory włodarzy.
5. Wysoko scentralizowani – Armenia i Azerbejdżan. Grupa ta charakteryzuje się
relatywnie niższą fragmentaryzacją terytorialną i słabszą pozycją samorządu
terytorialnego wobec władzy centralnej.
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Dany model jest pochodną m.in. poziomu gospodarki kraju, cech mieszkańców, historii i tradycji zamieszkującej go ludności. Może bardziej lub mniej
wpływać na aktywność w sferze gospodarczej, w tym na rozwój małej i średniej
przedsiębiorczości.

2. Finlandia i Polska – ocena poziomu rozwoju gospodarczego
Porównując podstawowy wskaźnik rozwoju gospodarczego wyrażony w PKB
per capita, Finlandia przewyższa zdecydowanie Polskę, niezależnie od sposobu
jego liczenia: w PPP, PPS czy w USD. Dotyczy to także pozostałych wskaźników
przedstawionych w tabeli 1.

PKB per capita
(UE 29 500)
w PPSa

PKB per capita
(UE 43 148)
w PPPb USD

PKB per capita
w USDc

Udział MŚP/
/dużych
przedsiębiorstw
(%)
(UE 37,9/44,4)

Łatwość
założenia firmy
(od 0 do 100)
– UE: 76,8

Zbiorczy
wskaźnik
innowacyjności
w stosunku do
UE (UE = 100)

Tabela 1. Wybrane wskaźniki oceny MŚP w analizowanych krajach w 2018 r.

Austria

37,700

52.137

51.344

48,4/34,3

78,6

114,7

Czechy

25,900

37.371

23.113

39,6/42,7

75,9

82,2

Dania

37,400

52.121

60.897

40,7/40,7

84,0

129,5

Finlandia

32,100

46 430

49.738

40,1/44,3

80,4

134,0

Francja

30,800

45 775

42.953

34,5/45,2

76,3

102,0

Irlandia

52,600

78.785

78.335

45,3/35,5

79,5

108,1

Hiszpania

26,900

40.139

30.733

38,6/38,1

77,0

77,9

Holandia

37,900

56.383

53.228

47,7/37,3

75,7

124,0

Niemcy

36,500

52.559

47.662

36,0/52,5

79,0

116,6

Słowacja

22,600

35.130

19.579

35,5/43,6

74,7

63,5

Szwecja

36,100

52.984

54.356

38,4/43,0

81,1

135,8

Wielka Brytania

31,500

45.705

42.580

30,9/55,0

82,4

117,5

Włochy

28,300

39.637

34.321

43,9/31,6

71,8

78,1

Szwajcaria

47,200

64.649

83.162

-

75,6

156,7
137,0

Wyszczególnienie

Korea Południowa

37,200

41.351

33.320

-

83,9

Stany Zjednoczone

58,200

62.606

62.869

-

82,8

99,0

Polska

20,200

31.939

15.426

34,8/44,1

76,9

56,1

PPS – Standard siły nabywczej (Purchasing Power Standard) – wspólna jednostka walutowa w Unii Europejskiej
do przeliczeń zagregowanych danych ekonomicznych do porównań przestrzennych, w taki sposób, aby wyeliminować różnice w poziomach cen między państwami członkowskimi (Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechniania, Dz.Urz. UE L 336
z 20.12.2007, s. 1 z późń zm.); b Parytet siły nabywczej; c Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego (World
Economic Outlook Database, October 2019).
a

Źródło: ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl.
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Największą dysproporcję można zauważyć we wskaźniku innowacyjności. Finlandia przekracza średnią dla UE o 34 punkty, z kolei w Polsce stanowi on 56%
średniej unijnej. Zgodnie z europejskim rankingiem innowacyjności z 2018 r. z krajów spoza Unii to Korea Południowa ma najwyższy wynik (137, gdzie UE = 100).
W Europie natomiast Szwajcaria jest liderem innowacji (156,7). Natomiast Stany
Zjednoczone mają wynik bardzo zbliżony do średniej UE (99). Wśród krajów UE
cztery kraje można określić jako liderów innowacji (Szwecja, Finlandia, Dania
i Holandia). Kraje, które można określić jako silni innowatorzy miały poziom
wskaźnika wyższy niż średnia UE. Z wymienionych w tabeli państw pięć można
zaliczyć do tej kategorii obok już wspomnianych liderów innowacji. Kraje dawnego
bloku wschodniego sąsiadujące z Polską, czyli Słowacja i Czechy, zajmowały dość
wysokie pozycje wśród krajów o przeciętnej innowacyjności, wyższe jednak niż
Polska, która zajmuje w tym rankingu 25. miejsce. Szczegółowe wskaźniki ekonomiczne dla Finlandii i Polski zaprezentowano w tabeli 2.

Polska/UE
w 2018 (UE = 100
w 2018)

Finlandia/UE
w 2011 (UE = 100
w 2011)

Polska/UE
w 2011 (UE = 100
w 2011)

Finlandia/UE
w 2018 (UE = 100
w 2011)

Polska/UE
w 2018 (UE = 100
w 2011)

Wyszczególnienie

Finlandia/UE
w 2018 (UE = 100
w 2018)

Tabela 2. Szczegółowe wskaźniki ekonomiczne Finlandii i Polski na tle średniej dla UE

134,0

56,1

131,6

53,3

145,9

61,1

57,6

176,8

67,9

192,0

70,4

184,6

23,1

187,0

26,5

123,1

140,3

122,4

147,0

Zbiorczy wskaźnik innowacyjności
Zasoby ludzkie

157,0

Nowi doktoranci

128,8

18.3

Ludność z wyższym wykształceniem

102,5

123,1

Kształcenie ustawiczne

268,4

29,6

228,1

33,3

274,0

30,2

Atrakcyjne systemy badawcze

135,4

30,7

108,6

17,2

152,5

34,6

Międzynarodowe publikacje naukowe

202,8

32,3

199,4

23,7

295,0

47,0

Najczęściej cytowane publikacje

112,8

42,1

107,9

19,0

123,5

46,1

Zagraniczni doktoranci

107,8

8,7

49,0

10,1

103,1

8,3

Środowisko przyjazne innowacjom

182,3

125,2

161,2

42,1

288,1

197,9

Penetracja Internetu szerokopasmowego

177,8

116,7

222,2

77,8

355,6

233,3

Przedsiębiorczość zorientowana na możliwości

187,0

134,1

119,6

17,8

242,2

173,7

Finanse i wsparcie

113,6

35,7

158,5

50,9

124,2

39,1

Wydatki na badania i rozwój w sektorze
publicznym

152,5

35,4

161,6

64,5

141,1

32,8

80,6

36,0

154,8

34,7

104,3

46,6

174,1

71,6

154,7

87,3

Wydatki inwestycyjne

Solidne/stałe (w majątek trwały) inwestycje
129,8
firm

73.2

Polska/UE
w 2018 (UE = 100
w 2018)

Finlandia/UE
w 2011 (UE = 100
w 2011)

Polska/UE
w 2011 (UE = 100
w 2011)

Finlandia/UE
w 2018 (UE = 100
w 2011)

Polska/UE
w 2018 (UE = 100
w 2011)
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133,0

48,3

220,2

14,2

152,4

55,4

88,9

121,5

83,5

153,8

103,8

141,9

Przedsiębiorstwa prowadzące szkolenia
z zakresu ICT

168,4

47,4

226,7

40,0

213,3

60,0

Innowatorzy

168,2

16,5

111,2

29,4

152,7

15,0

Innowacje produktowe/procesowe MŚP

174,9

26,3

124,5

35,7

169,8

25,5

Innowacje marketingowe/organizacyjne dla MŚP

136,6

2,5

71,3

27,7

116,6

2,1

MŚP wprowadzające innowacje na miejscu
(wewnętrzne) – in house

191,1

19,1

138,2

24,8

172,1

17,2

Powiązania

152,0

31,2

158,1

46,7

157,9

32,4

Innowacyjne MŚP współpracujące z innymi

189,1

30,8

141,4

52,1

201,9

32,8

Publikacje publiczno-prywatne

202,2

23,1

234,6

9,4

237,2

27,1

95,3

35,8

137,3

58,7

91,5

34,3

Aktywa intelektualne

151,8

69,3

142,4

51,6

147,6

67,4

Zgłoszenia patentowe PCT

219,4

14,7

212,8

11,8

199,5

13,4

Zgłoszenia znaków towarowych

Wyszczególnienie

Wydatki na badania i rozwój w sektorze
przedsiębiorstw
Wydatki na innowacje niezwiązane z badaniami
i rozwojem

Prywatne współfinansowanie publicznych
wydatków na badania i rozwój

137,1

70,6

115,4

51,6

152,7

78,7

Projektowanie aplikacji

97,5

123,6

91,8

92,8

89,9

114,0

Wpływ na zatrudnienie

80,2

92,4

86,4

91,1

83,7

96,5

123,5

54,1

121,8

42,3

134,6

59,0

Szybko rozwijające się przedsiębiorstwa

46,5

122,2

60,8

126,3

47,0

123,6

Wpływ na sprzedaż

85,4

54,5

80,2

66,9

88,0

56,1

Eksport produktów średnich i zaawansowanych
technologii

67,5

79,8

67,2

88,7

72,9

86,0

106,6

45,6

56,4

45,2

109,9

47,1

83,1

32,0

123,1

66,2

80,6

31,0

Zatrudnienie w działaniach wymagających dużej
wiedzy

Eksport usług opartych na wiedzy
Sprzedaż nowości rynkowych/innowacji
firmowych

Źródło: ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl.

Przyjazne innowacji środowisko, innowatorzy i zasoby ludzkie stanowią najmocniejszą stronę innowacyjności Finlandii. Wyniki w zakresie: uczenia się przez
całe życie, wniosków patentowych PCT i międzynarodowych publikacji naukowych przekraczają średnią dla UE. Polska miała relatywnie wysoki wskaźnik osób
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z wyższym wykształceniem. Wyższy niż w Finlandii o ponad 20 pkt. Nie przełożył się on jednak na inne wskaźniki, zwłaszcza aktywa intelektualne. W Finlandii jest to wskaźnik wynoszący 151,8, a w Polsce – 69,3. Powyżej średniej unijnej
w Polsce odnotowano wskaźnik dotyczący środowiska przyjaznego innowacjom.
Niestety wsparcie finansowe i wskaźniki innowacji były dużo niższe w porównaniu z Finlandią i średnią dla UE. Wyższy wskaźnik od średniej unijnej i Finlandii dotyczył jeszcze tylko zatrudnienia w szybko rozwijających się firmach. Inne
wskaźniki, zwłaszcza te odnoszące się do sektora MŚP, znacząco były niższe od
fińskich i średnich unijnych.
W Finlandii wskaźniki wpływu na zatrudnienie i sprzedaż2 są najsłabszymi
wskaźnikami pośród innych wskaźników. Najniższe wskaźniki dla Finlandii dotyczyły, jak wspomniano, zatrudnienia w szybko rozwijających się przedsiębiorstwach
innowacyjnych sektorów, również eksportu produktów średnich i zaawansowanych technologii oraz wydatków inwestycyjnych ogółem, chociaż te ostatnie i tak
są ponad 2 razy wyższe w porównaniu z Polską. W tabeli 3 ukazano kolejne wskaźniki gospodarcze dla obu państw w porównaniu ze średnią dla UE.
Tabela 3. Wybrane wskaźniki gospodarcze dla Finlandii i Polski w porównaniu
z Unią Europejską w 2018 r.
Wyszczególnienie

Finlandia

Polska

Unia
Europejska

20,200

29,500

Wydajność i struktura gospodarki
PKB na mieszkańca (PPS)

32,100

Średni roczny wzrost PKB (%)

2,5

5,0

2,2

Udziałów zatrudnieniu w przetwórstwie (NACE C) (%)

13,4

20,2

13,5

– z czego zaawansowane i średnio zaawansowane
technologicznie (%)

36,1

28,0

37,5

Udział zatrudnienia w usługach (%)

40,0

34,9

41,8

– z czego usługi wymagające wiedzy (%)

39,3

29,7

35,0

Udział w obrotach MŚP (%)

40,1

34,8

37,9

Udział w obrotach dużych przedsiębiorstw (%)

44,3

44,1

44,4

9,5

13,3

12,6

Zakładanie przedsiębiorstw (ponad 10 pracowników) (%)

0,4

1,9

1,5

Całkowita aktywność przedsiębiorcza (TEA) (%)

6,7

8,3

6,7

Przedsiębiorstwa kontrolowane przez podmioty zagraniczne
– udział wartości dodanej (%)
Biznes i przedsiębiorczość

2

ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl.
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Wyszczególnienie

Finlandia

Polska

Unia
Europejska

Wpływy netto z bezpośrednich inwestycji zagranicznych (% PKB)

4,9

3,0

4,3

67,4

0,6

19,6

4,6

3,3

3,7

Największe przedsiębiorstwa ponoszące nakłady na badania
i rozwój na 10 milionów mieszkańców
Doświadczenie kupującego (od 1 do 7)
Ramy zarządzania i polityki

80,4

76,9

76,8

Przedsiębiorca w szkole podstawowej kształcenie i szkolenie (od
1 do 5)

Łatwość założenia firmy (od 0 do 100)

2,4

1,6

1,9

Rządowy zakup zaawansowanych technologii (od 1 do 7)

3,9

3,0

3,5

Praworządność (od –2,5 do 2,5)

2,0

0,6

1,2

5,5

38,0

511,3

Demografia
Wielkość populacji (miliony)
Średni roczny przyrost naturalny (%)
Gęstość zaludnienia (mieszkańców/km2)

0,2

0,0

0,2

18,1

123,6

117,5

Źródło: ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl.

Spośród wskaźników zawartych w tabeli 3 w Finlandii średnią unijną przekraczały: PKB na mieszkańca, udział w zatrudnieniu w usługach wymagających
wiedzy, udział MŚP w obrotach, wpływy netto z bezpośrednich inwestycji zagranicznych (% PKB), największe przedsiębiorstwa wydające nakłady na badania
i rozwój na 10 milionów mieszkańców (ponad 40 pkt w porównaniu ze średnią
dla UE), doświadczenia kupującego. Powyżej średniej wskaźniki dotyczyły bloku
ramy zarządzania i polityki, z tego: łatwość w założeniu firmy, przedsiębiorca
w szkole podstawowej, rządowy zakup zaawansowanych technologii i praworządność. W odniesieniu do Polski był to: średni roczny wzrost PKB (choć należałoby
się tu zastanowić nad wpływem inflacji na ten wskaźnik), udział zatrudnienia
w przetwórstwie, zakładanie przedsiębiorstw o liczbie ponad 10 pracowników, całkowita aktywność przedsiębiorcza, udział wartości dodanej w przedsiębiorstwach
kontrolowanych przez podmioty zagraniczne, łatwość założenia firmy oraz gęstość
zaludnienia. Pozostałe wskaźniki były niższe od średniej unijnej i wskaźników fińskich. Szczególną uwagę przyciąga wskaźnik największych przedsiębiorstw ponoszących nakłady na badania i rozwój na 10 milionów mieszkańców. Poziom tego
wskaźnika w Finlandii przekraczał 3‑krotność średniej unijnej, a w odniesieniu
do Polski był wyższy ponad 112 razy. Udział obrotów MŚP był w Polsce również
niższy o ponad 5 pkt procentowych w porównaniu z Finlandią.
Wskaźnik dotyczący zakładania przedsiębiorstw powyżej 10 zatrudnionych
w Finlandii był 4‑krotnie niższy w porównaniu ze średnią dla UE i prawie 5 razy
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niższy w odniesieniu do Polski, co świadczy o preferencji w zakładaniu mniejszych
liczbowo przedsiębiorstw (do 10 pracowników).
Można zatem wyciągnąć wnioski, że współcześnie poziom rozwoju gospodarczego zależy w największym stopniu od poziomu innowacyjności oraz nakładów na jego rozwój, co bezpośrednio przekłada się na sektor małych i średnich
przedsiębiorstw, którego otoczenie kreuje lokalny samorząd terytorialny, w tym
poprzez współpracę i pomoc ze strony samorządu terytorialnego różnych szczebli w stosunku do sektora MŚP.

3. Współpraca i pomoc samorządu terytorialnego
w Finlandii i Polsce dla sektora MŚP
Finlandia, chociaż należy do północnego modelu samorządu terytorialnego
ma specjalną strukturę samorządu lokalnego, która różni się od struktury wielu
innych krajów europejskich. Ma silny, samorządny sektor komunalny, a agencje
administracji państwowej są bardziej niezależne w odniesieniu do ministerstw
niż na przykład w Danii lub Norwegii. Należy podkreślić, iż Finlandia jest jednym z najbardziej zdecentralizowanych krajów OECD (Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju). Samorząd jest odpowiedzialny w większym stopniu
za politykę i świadczenie usług wobec ludności niż w niektórych krajach sąsiednich, a znaczna część tej samorządności wynika z autonomicznej historii kraju.
Gminy współpracują ze sobą w ramach poszczególnych regionów. Różne agencje
państwowe posiadają jurysdykcję obejmującą jeden lub więcej regionów w sprawach zatrudnienia, gospodarki, transportu i środowiska. Prawem i egzekwowaniem prawa zajmuje się z kolei Regionalna Państwowa Agencja Administracyjna,
regulująca jurysdykcję wielu regionów3.
Polski samorząd terytorialny składa się z 3 szczebli samorządowych, przy
czym powiat (szczebel drugi) reprezentuje także poziom centralny. Na poziomie
regionalnym, w Polsce wojewódzkim reprezentantem organu centralnego jest
wojewoda, którego kompetencje w praktyce niekiedy pokrywają się z kompetencjami organu samorządowego, czyli marszałka województwa. Na szczeblu gminy
organ centralny reprezentowany jest m.in. poprzez tzw. zadania zlecone i organy
kontrolne, takie jak Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) kontrolująca, najogólniej mówiąc, prawidłowość prowadzenia finansów gminy. Gmina także posiada

3

worddisk.com/wiki/Municipalities_of_Finland (dostęp 15.01.2020).
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najwięcej możliwości w kreowaniu życia publicznego i gospodarczego ludności
w granicach wyznaczonych jej ustawami zadań.
W Finlandii współpraca z innymi gminami, korporacjami lub firmami jest
często najbardziej ekonomicznym sposobem świadczenia podstawowych usług
komunalnych. We wspólnym urzędzie gminy, dwie lub więcej gmin wspólnie
wytwarzają usługi. Wspólne władze miejskie są tworzone zwłaszcza przez małe
gminy. Opieka zdrowotna, usługi szpitalne i edukacja to podstawowe usługi, które
najczęściej są wytwarzane przez wspólne władze miejskie. Gminy współpracują
jednak również w ramach innych usług. W Polsce podobnie istnieje współpraca
pomiędzy gminami w ramach na przykład tzw. porozumień międzygminnych.
Powiat, od którego oczekiwano roli koordynatora takiej współpracy, nie odgrywa
tej roli. Wykonuje powierzone mu zadania, np. edukacyjne czy infrastrukturalne
na terenie gmin, które wchodzą w jego skład. Równie dobrze funkcje te mogłyby
pełnić gminy, stąd istnieje opinia, że nie dokończono reformy szczebla pośredniego i na dobrą sprawę można by zrezygnować z powiatów.
Rady regionalne w Finlandii to ustawowe wspólne władze gminne, w których
każda gmina regionu musi być członkiem. Rady regionalne mają dwa główne zadania wynikające z prawa: rozwój regionalny i regionalne planowanie przestrzenne.
Gminy współpracują również poza wspólnymi władzami gminnymi i radami regionalnymi4. Tworzeniem stref aktywności gospodarczej i promowaniem przedsiębiorczości zajmują się przede wszystkim agencje i instytucje rządowe. Obowiązki
rządu na szczeblu lokalnym wykonywane są przez Regionalne Rządowe Agencje
Administracyjne (Regional State Administrative Agencies). Z kolei instytucjami
są m.in. Centra ELY (Economic Development, Transport and the Environment),
które odgrywające znaczącą rolę w promowaniu regionalnej polityki biznesowej.
Centra ELY wspierają zakładanie oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
poprzez świadczenie usług doradczych, szkoleniowych i eksperckich, a także przez
finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych. Jedną z idei rozwojowych
dla MŚP w Finlandii jest również tzw. Business Finland – program zrównoważonej produkcji w Finlandii. Ma na celu wzmocnienie innowacji i wielkości produkcji firm w sposób zrównoważony. Program wspiera rozwój biznesu i wzrost MŚP.
W Polsce gminy mogą w ograniczonym stopniu wpływać na gospodarkę.
Najpopularniejszą metodą jest budowanie infrastruktury technicznej i społecznej, która może przyczynić się do powstania tzw. potencjału infrastrukturalnego
i w ten sposób przyciągać nowych przedsiębiorców i mieszkańców na teren danej
4
www.suomi.fi/citizen/rights-and-obligations/digital-support-and-administrative-services/guide/
how-finlands-public-administration-works/municipalities-and-local-government (dostęp 15.01.2020).
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gminy. Programy finansujące rozwój zarówno gmin, jak i sektora MŚP oferowane
są na szczeblu województwa i centralnym ze środków krajowych i zagranicznych,
w tym UE. Najbardziej popularną instytucją zajmującą się promowaniem i finansowaniem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
W Finlandii uważa się, że tzw. ekosystemy zwiększają możliwości firm w zakresie
innowacji, rozwoju i odniesienia sukcesu w warunkach międzynarodowej konkurencji. Zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymują motywację do rozwoju,
a duże firmy, które często działają jako motory wzrostu (sieć współpracy – ekosystemów – ukierunkowanych na nowe działania biznesowe o wartości ponad miliarda
euro), przyspieszają rozwój tych ostatnich. Występuje tu zatem forma współpracy
czy sprzężenia zwrotnego. W tym celu oferuje się m.in. fundusze na badania, rozwój
produktów i wiele rodzajów potrzeb sprzyjających rozwojowi biznesu, szczególnie małych i średnich firm. Duże firmy i organizacje badawcze mogą otrzymywać
fundusze na wspólne projekty z mniejszymi firmami. W Finlandii sektor MŚP ściśle współpracuje z organizacjami badawczymi. Współpraca taka odbywa się m.in.
poprzez tzw. Rodzinę Produktów Explorer dla MŚP. Finansowanie Explorer pozwala
zdobyć wiedzę na temat wejścia na rynek międzynarodowy, uczestniczyć w zagranicznych targach z grupą MŚP lub zgromadzić grupę MŚP na wspólne okazje eksportowe. Rząd Finlandii skierował 60 mln EUR na finansowanie kapitałowe zw.
motorów wzrostu w 2018 r. (30 mln EUR) i 2019 r. (30 mln EUR). Ponadto Business Finland przeznaczył swoje normalne środki finansowe (około 200 mln EUR
na lata 2018–2019) i usługi na projekty, które spełniają ambitne i finansowe kryteria firm, organizacji badawczych i społeczności działających w motorach wzrostu, dążąc do osiągnięcia celu biznesowego motoru wzrostu5.
Ogólnie ocenia się, iż w Polsce w porównaniu z Finlandią sektor publiczny
w mniejszym zakresie wspomaga małe i średnie przedsiębiorstwa. Wygrywają
najbardziej przedsiębiorczy, którzy aplikują o środki pomocowe w drodze konkursu. W Finlandii poszczególni przedsiębiorcy raczej są „zalewani” możliwościami pomocy ze strony instytucji publicznych, podobnie jak w krajach modelu
północnego. Usieciowienie w Polsce jest na dosyć niskim poziomie i relatywnie
powoli się rozwija. Pomoc w budowaniu powiązań gospodarczych oferują najczęściej podmioty prywatne.

5

www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu (dostęp 15.02.2020).
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Podsumowanie
Finlandia z najbiedniejszego kraju Europy Zachodniej stała się jednym z dynamiczniej rozwijających się państw. Źródło sukcesu tkwi w relatywnie największym
uprzedsiębiorczeniu mieszkańców tego kraju. Jeszcze na początku XXI wieku
Finlandia oceniana był jako kraj o małej innowacyjności, a już pod koniec 2018 r.
przekraczała zintegrowany wskaźnik innowacyjności dla UE. Nastąpiło to dzięki
szeroko zakrojonej inicjatywie sektora publicznego dotyczącego wsparcia MŚP,
m.in. poprzez usieciowienie i rozwój tzw. ekosystemów. Poza tym Finlandia posiada
jeden z praktyczniejszych systemów edukacyjnych, który bardziej lub mniej bezpośrednio umacnia postawę przedsiębiorczą mieszkańców Finlandii. Polska
przechodziła proces transformacji ustrojowej podobnie jak inne kraje środkowej
i wschodniej Europy. Niejako później zaczęła zatem stosować zasady gospodarki
rynkowej i wprowadzać potrzebne reformy. Należy jednak zauważyć, iż posiadając
wyższy niż Finlandia wskaźnik osób z wyższym wykształceniem, nie cechuje się
wyróżniającą innowacyjnością na przykład w sektorze MŚP. Polski system edukacyjny w porównaniu z fińskim zatem należy ocenić jako niepraktyczny. W Finlandii mieszkaniec postrzegany jest przez samorząd terytorialny jako klient, w Polsce
w niektórych jeszcze miejscach jako petent. W Finlandii przedsiębiorczości uczy
się od wczesnych lat, w tym w szkole. Finowie jakby stają się wrośnięci w szeroko
rozumianą przedsiębiorczość wyrażoną także poprzez aktywność w sektorze
publicznym. Oceniając wskaźniki ekonomiczno-społeczne obu krajów, w Polsce
proces ten przebiega dużo wolniej.
Polska może czerpać wzory z systemu fińskiego, np. poprzez reformę edukacji na wzór fiński, programy edukacyjne zwiększające poziom przedsiębiorczości,
poziom dostępności wiedzy gospodarczej, zwłaszcza dotyczącej branż gospodarczych i sposobów finansowania rozwoju oraz pomocy w finansowaniu przedsięwzięć biznesowych, w tym nakierowanych na eksport. Może także promować
ekosystemy i usieciowienie MŚP.
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Krytyka płacy minimalnej z perspektywy
austriackiej szkoły ekonomii

Wprowadzenie
Instytucja płacy minimalnej została na trwałe wkomponowana w ład instytucjonalny rynku pracy, tak że współcześnie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której
miałaby ona zostać zmniejszona lub nawet wycofana. Jej zmiany wpływają na decyzje pracowników i pracodawców, jak też na funkcjonowanie całej gospodarki.
W artykule postawiono dwa cele: pierwszym jest przedstawienie skutków wprowadzenia (lub wzrostu) płacy minimalnej na rynku pracy, na którym podaż pracy jest
heterogeniczna, a przedsiębiorstwa przy ustalaniu płac stosują regułę płacy wydajnościowej; drugim celem jest przeprowadzenie analizy krytycznej instytucji płacy
minimalnej z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii. Osiągnięcie tych dwóch
celów pozwala nam rozbudować teorię szkoły austriackiej w zakresie ekonomii pracy.
Artykuł podzielono na trzy części: w pierwszej przedstawiamy dualny rynek
pracy z heterogeniczną podażą pracy, na którym przedsiębiorstwa stosują politykę płacy wydajnościowej i konfrontowane są z ograniczeniem instytucjonalnym
w postaci narzuconej egzogenicznie płacy minimalnej; w części drugiej formułujemy hipotetyczne skutki dla funkcjonowania rynku pracy i gospodarki polityki
rządu ukierunkowanej na wprowadzenie (wzrost) płacy minimalnej; w części
trzeciej przeprowadzamy krytyczną analizę instytucji płacy minimalnej w duchu
austriackiej szkoły ekonomii (ASE).
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1. Płaca minimalna w warunkach heterogenicznej
podaży pracy
W klasycznym podejściu, wprowadzenie płacy minimalnej na doskonale konkurencyjnym rynku pracy powoduje, że płaca, którą przedsiębiorcy są zmuszeni
wypłacać pracownikom jest wyższa niż płaca ustalona przez przecięcie krzywej
podaży pracy i popytu na pracę. Powoduje to powstanie bezrobocia przymusowego
(które nie występowało w przypadku rynku pracy bez ingerencji). Wprowadzenie
płacy minimalnej może być rezultatem działania związków zawodowych (wtedy
jej wysokość jest najczęściej ustalana dla jednej branży) lub inicjatywą rządową
(w takiej sytuacji jest to płaca ogólnokrajowa). Płaca minimalna ustalana branżowo, co jest rezultatem działania związków zawodowych, jest szeroko omawiana
przez przedstawicieli szkoły austriackiej (zob. np. Rothbard, 2008, 2009; von
Mises, 2011). Z kolei wprowadzenie ogólnokrajowej płacy minimalnej, która jest
narzędziem polityki rządu, jest bardziej holistycznym ujęciem tego zagadnienia
i nie było dotychczas omawiane z perspektywy ASE. Przemawia za tym również
to, że płaca minimalna jako element regulacji rynku pracy została wprowadzona
niemal we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych1.
Ujęcie zaprezentowane w niniejszym tekście obejmuje ogólnokrajowe wprowadzenie płacy minimalnej. Pierwszą modyfikacją w stosunku do standardowego
rynku pracy, którą wprowadzamy do naszego modelu, jest to, iż podaż pracy traktujemy jako zbiór heterogeniczny (a więc odmiennie do przypadku ekonomii głównego nurtu), który składa się z dwóch odrębnych podzbiorów (grup pracowników):
1. Podaż pracy nisko kwalifikowana – jest tą częścią całkowitej podaży pracy,
która jest (z punktu widzenia pracodawcy) jakościowo gorsza. Do tej grupy
można zaliczyć niewykształconą siłę roboczą, o niskich kwalifikacjach, która
na rynku pracy bez ingerencji osiąga relatywnie niższe zarobki niż wysoko
kwalifikowana siła robocza.
2. Podaż pracy wysoko kwalifikowana – część całkowitej podaży pracy, która
na rynku pracy bez ingerencji państwa osiąga najwyższe zarobki. Ich „lepsza
jakość” może wynikać z wykształcenia, wiedzy i umiejętności oraz doświadczenia. Reprezentują oni wyższy poziom kapitału ludzkiego.

1
Co ciekawe, nie ma jej np. w Szwecji, Danii, Finlandii i Norwegii (choć tu jest pewne odstępstwo
– płaca minimalna obowiązuje w branży budowalnej), a więc w krajach, które prowadzą politykę ukierunkowaną na wzrost dobrobytu.
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W naszym modelu kluczowe jest zdecydowane rozróżnienie tych grup. Na rynku
pracy, na którym nie są stosowane narzędzia interwencjonizmu państwowego,
pierwsza grupa (pracowników nisko kwalifikowanych) osiąga zdecydowanie niższe
wynagrodzenia niż grupa druga (pracowników wysoko kwalifikowanych). Różnice
w poziomach i rozpiętość płac na obu rynkach wynikają z różnic w kapitale ludzkim,
jakim dysponują przedstawiciele obu grup. Przy doskonale konkurencyjnym rynku
pracy (w równowadze leseferystycznej) przedstawiciele obu tych grup znajdują
zatrudnienie. Rynek pracy w całej gospodarce jest w równowadze, ponieważ oba cząstkowe rynki pracy (dla pracowników nisko i wysoko kwalifikowanych) znajdują się
w swojej równowadze. Pracownicy z obu grup znajdują zatrudnienie adekwatne do
swoich kwalifikacji. Sytuacja ta została przedstawiona na rysunku 1, który obrazuje doskonale konkurencyjny rynek pracy dwóch grup pracowników. Całkowitą
siłę roboczą posiadającą dany poziom kwalifikacji oznaczyliśmy jako LFLQ (w przypadku siły roboczej nisko kwalifikowanej, rysunek 1a oraz LFHQ (w przypadku siły
roboczej wysoko kwalifikowanej, rysunek 1b. W przypadku osób o niskich kwali*
fikacjach, równowaga została ustalona przy płacy wynoszącej w LQ
oraz zatrudnieniu na poziomie L*LQ . Równowaga na rynku osób wysoko kwalifikowanych ustala
*
się przy płacach wynoszących w HQ
oraz zatrudnieniu na poziomie L*HQ . Istotny dla
porównania obu rynków pracy jest zaznaczony na rysunku 1b odcinek a, który
obrazuje wyjściową rozpiętość płac obu grup.
Rysunek 1. Równowaga leseferystyczna na dualnym rynku pracy z heterogeniczną
podażą pracy
(a) rynek pracy pracowników
nisko kwalifikowanych

Źródło: opracowanie własne.

(b) rynek pracy pracowników
wysoko kwalifikowanych
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Drugą modyfikacją, którą wprowadzamy w stosunku do standardowego
modelu rynku pracy, jest wprowadzenie do modelu dualnego rynku pracy
z heterogeniczną podażą pracy mechanizmu ustalania wynagrodzeń w postaci
reguły płacy motywacyjnej (wydajnościowej) – rysunek 2. Po wprowadzeniu reguły
płacy motywacyjnej, w równowadze występuje bezrobocie o charakterze przymusowym (odcinek AB), jednakże zjawisko to nie jest rezultatem ingerencji rządu
na rynku pracy, lecz następstwem celowego działania przedsiębiorców, którzy
chcą utrzymać wydajność i dyscyplinę pracowników (zob. np. Shapiro, Stiglitz,
1984, s. 433–444). Płace motywacyjne, ustalane powyżej płacy równowagowej,
mają zniechęcać pracowników do bumelowania w pracy i zachęcać do wkładania
wysiłku w wykonywane obowiązki. W przeciwnym wypadku grozi im bowiem
zwolnienie z pracy, a koszty, jakie poniosą w sytuacji utraty pracy są wyższe niż
w przypadku gdyby na rynku pracy nie było bezrobocia przymusowego. Oferowanie dostatecznie wysokich płac pozwala również na przyciągnięcie potencjalnie najlepszych pracowników. Na funkcjonowanie reguły płacy motywacyjnej
wskazywał już L. von Mises: „[Przedsiębiorca] musi jednak zaoferować na tyle
wysokie płace, żeby przyciągnąć robotników zatrudnionych u konkurencyjnych
przedsiębiorców” (von Mises, 2011, s. 504).
Rysunek 2. Dualny rynek pracy, heterogeniczna podaż pracy i reguła płacy
motywacyjnej
(a) rynek pracy pracowników
nisko kwalifikowanych

Źródło: opracowanie własne.

(b) rynek pracy pracowników
wysoko kwalifikowanych
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Wprowadzenie płacy wydajnościowej na rynku pracowników nisko kwalifiEF
,
kowanych (rysunek 2a) spowoduje wzrost płacy równowagowej do poziomu w LQ
*
przy poziomie zatrudnienia równym LLQ , a więc niższym niż w pierwotnej równowadze (rysunek 1a). W równowadze na tym rynku pracy pojawi się bezrobocie
przymusowe, które obrazuje odcinek AB. Krzywa podaży pracy na rynku pracowników wysoko kwalifikowanych nie zmienia się, gdyż wynagrodzenie pracowników od początku uwzględniało element zachęty do podjęcia pracy (tzn. poziom
wynagrodzenia uwzględniał finansową zachętę do wydajnej pracy oraz do podjęcia zatrudnienia w konkretnej firmie). Ważne jest jednak, co dzieje się z rozpiętością płac. Wcześniej obrazował ją odcinek a, obecnie różnica płac na rynku
pracowników nisko wykwalifikowanych i wysoko wykwalifikowanych zmniejszyła
i odzwierciedla ją odcinek b.
Trzecią modyfikacją naszego modelu jest wprowadzenie płacy minimalnej
( w ) na poziomie wyższym niż pierwotna płaca wydajnościowa (rysunek 3a).
Wprowadzenie płacy minimalnej zmieni rynek pracy pracowników nisko kwaliEF
)
fikowanych, gdyż wyjściowe wynagrodzenie równowagowe na tym rynku (w LQ
było niższe niż ustalona przez rząd płaca minimalna. Warunki płacowe oferowane
pracownikom na tym rynku będą lepsze, jednak należy pamiętać o tym, że wprowadzenie płacy minimalnej będzie skutkowało wzrostem bezrobocia przymusowego – odcinek CD. Będzie ono większe niż w przypadku płacy wydajnościowej
ustalonej jako płaca wyższa niż płaca w równowadze (rysunek 2a). Wprowadzenie
płacy minimalnej spowoduje, że podaż pracy będzie wynosiła LD , natomiast ilość
miejsc pracy, oferowana przez pracodawców – LC . Wprowadzenie płacy minimalnej nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy osób wysoko kwalifikowanych (rysunek 3b), gdyż zarabiają oni najczęściej więcej niż wynosi płaca
minimalna. Dlatego też na rynku pracy osób wysoko kwalifikowanych równowaga
będzie pozostawać w tym samym miejscu, w którym była w dwóch poprzednich
przypadkach. Wprowadzenie płacy minimalnej spowoduje dalsze zmniejszenie
rozpiętości płac – po wprowadzeniu płacy minimalnej rozpiętość płac będzie symbolizować odcinek c.
Warto również zwrócić uwagę na to, co wydarzy się, jeśli po wprowadzeniu
płacy minimalnej, przedsiębiorcy dokonają korekty i – chcąc zmotywować pracowników do większej wydajności – zaoferują pracownikom nieco większą kwotę
EF '
(będziemy mieć zatem płacę wydajnościową wynoszącą w LQ
). Podaż pracy przy tej
płacy będzie wynosiła LF (i będzie najwyższa wśród omawianych sytuacji), a ilość
miejsc pracy oferowanych przez pracodawców będzie wynosiła LE (i będzie najniższa wśród omawianych sytuacji). Bezrobocie przymusowe na tym rynku będzie
najwyższe – pokazuje je odcinek EF. Płaca wydajnościowa nie zmienia sytuacji
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na rynku pracy pracowników wysoko kwalifikowanych. Jednakże rozpiętość płac
w tym przypadku jest najmniejsza – obrazuje ją odcinek d.
Rysunek 3. Wprowadzenie płacy minimalnej na dualnym rynku pracy z heterogeniczną
podażą pracy i płacami wydajnościowymi
(a) rynek pracy pracowników
nisko kwalifikowanych

(b) rynek pracy pracowników
wysoko kwalifikowanych

Źródło: opracowanie własne.

2. Potencjalne skutki zmniejszenia rozpiętości płac
dla krajowego rynku pracy
Zmniejszanie rozpiętości płac grupy pracowników wysoko kwalifikowanych
i nisko kwalifikowanych może mieć wiele skutków dla krajowego rynku pracy.
Mogą nimi być:
1. Presja na wzrost płac. Informacja o wprowadzeniu (lub wzroście) płacy minimalnej jest informacją jawną. Pracownicy z grupy wysoko kwalifikowanych,
chociaż wzrost płacy minimalnej nie dotyka ich bezpośrednio, mają świadomość, że stosunek wysokości ich płacy do płacy osób nisko kwalifikowanych
przed wprowadzeniem (lub wzrostem) płacy minimalnej był znacznie wyższy niż po wprowadzeniu zmiany. W tej sytuacji mogą czuć się poszkodowani
i wprowadzenie wyższej płacy minimalnej odbierają jako relatywny spadek ich
wynagrodzenia. W związku z tym, grupa pracowników wysoko kwalifikowanych
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może domagać się wzrostu wynagrodzeń, proporcjonalnego do wzrostu płacy
minimalnej w gospodarce.
Niechęć pracodawców do zatrudniania nisko kwalifikowanej siły roboczej.
Na wprowadzeniu wyższej płacy minimalnej najbardziej tracą ci pracownicy,
którzy mają do zaoferowania najmniej. „Istnienie ustawowej płacy minimalnej
oznacza zakaz pracy dla tych, których produktywność w wymiarze wartościowym jest niższa niż dozwolone prawem minimum” (Rothbard, 2009, s. 81).
Wprowadzenie płacy minimalnej powyżej płacy równowagowej powoduje, że
za stawkę płacy w wysokości płacy minimalnej są skłonni pracować wyłącznie ci, dla których płaca minimalna jest płacą progową oraz wszyscy ci, którzy
w warunkach leseferystycznego rynku pracy byliby skłonni pracować za niższe
wynagrodzenie. Mniejsza liczba miejsc pracy powoduje większą konkurencję pomiędzy dwiema omawianymi przez nas grupami pracowników, w której wygrywają ci, którzy są bardziej wydajni z punktu widzenia pracodawcy.
Przedsiębiorca, wybierając pracownika, będzie chciał zmaksymalizować swój
zysk przy narzuconych odgórnie kosztach, wynikających z jego zatrudnienia
(głównie w postaci wynagrodzenia). Swój zysk zmaksymalizuje, wybierając
tego pracownika, który będzie najlepszy w danej grupie „cenowej” (ceną pracownika jest jego płaca). Mniejsza liczba miejsc pracy niesie za sobą większe
bezrobocie przymusowe niż na leseferystycznym rynku pracy.
Zanikanie różnic między oboma rynkami. Rozmycie granicy między rynkiem
pracy osób wysoko kwalifikowanych i nisko kwalifikowanych jest widoczne
w zmniejszeniu rozpiętości płac uzyskiwanych przez obie grupy. Może to sprzyjać niedopasowaniu kwalifikacji do wykonywanego zawodu, a w długim okresie może powodować zniechęcenie do inwestowania we własny kapitał ludzki.
Emigracja zarobkowa. Brak korekty wynagrodzeń osób wysoko kwalifikowanych powoduje relatywny spadek ich wynagrodzeń. Zmniejszenie różnicy
w wynagrodzeniu osób nisko kwalifikowanych i wysoko kwalifikowanych może
sprzyjać emigracji osób wykształconych, którzy w kraju czują się niedocenieni
– wyjeżdżają w poszukiwaniu lepszego (bardziej adekwatnego) wynagradzania ich kwalifikacji.
Pogorszenie sytuacji imigrantów na rynku pracy. Płaca minimalna, generująca bezrobocie przymusowe, sprawia, że pracownicy krajowi i obcokrajowcy
konkurują o ten sam ograniczony zasób – miejsca pracy. W przypadku osób
o niskich kwalifikacjach może to prowadzić do dyskryminacji obcokrajowców, którzy dotychczas mogli konkurować z pracownikami krajowymi niższą
płacą progową.

118

Mateusz Guzikowski, Patrycja Guzikowska

6. Presja na wzrost cen. Wypłacanie wyższych wynagrodzeń pracownikom nisko
kwalifikowanym i żądania płacowe pracowników wysoko kwalifikowanych
powodują wzrost kosztów pracodawców. Przedsiębiorcy nie chcą osiągać mniejszych zysków, dlatego, w zależności od cenowej elastyczności popytu na produkowane dobro, będą starali się przerzucić na nabywców wzrost kosztów,
podwyższając marżę, a tym samym zwiększając ceny produktów.
7. Spadek wysokości płac realnych. Wzrost inflacji powoduje wzrost oczekiwań inflacyjnych, co generuje wyższe oczekiwania dotyczące przyszłych płac.
Zwiększone bezrobocie powoduje natomiast zmniejszenie siły przetargowej
pracowników i ogranicza możliwości negocjowania wynagrodzeń. Ceny rosną,
natomiast płace nominalne pozostają na niezmienionym poziomie, co implikuje, że wynagrodzenia realne maleją. Wzrost cen oznacza również spadek
płac realnych pracowników wysoko kwalifikowanych.

3. Krytyka płacy minimalnej na gruncie austriackiej
szkoły ekonomii (ASE)
Z perspektywy ASE, skutki istnienia płacy minimalnej były omawiane w odniesieniu do rynku pracy, na którym homogeniczni pracownicy są zrzeszeni w związku
zawodowym, formułującym oczekiwania płacowe względem pracodawców
(zob. np. Rothbard, 2008, s. 89–105). W tej części tekstu przedstawimy zupełnie nowe ujęcie tego zagadnienia. Punktem wyjścia, podobnie jak w poprzedniej
części, uczyniono kluczowe założenie mówiące o heterogeniczności siły roboczej
pod względem posiadanych przez nią kwalifikacji. Przytoczone dalej argumenty
krytyczne poszerzają teorię ASE o wykorzystanie współczesnej teorii rynku pracy,
nawiązując zarazem do koncepcji płacy wydajnościowej w duchu austriackim,
zaprezentowanej przez Misesa.
Historycznie rzecz biorąc, płaca minimalna nie jest tym typem instytucji
– w rozumieniu mengerowskim – który powstał wskutek oddolnego procesu
koordynacji indywidualnych planów (zob. szerzej: Menger, 1883). Nie jest ona
wynikiem ludzkiego działania, lecz wytworem i narzędziem rządu, który wykorzystuje go do własnych celów2. Ustawodawstwo o płacy minimalnej (podobnie jak
ubezpieczenia społeczne czy podatki) jest narzucone na nieskrępowanie działający mechanizm rynkowy i egzekwowane za pomocą narzędzi przymusu (prawo)

2

Podobne uzasadnienie ma wprowadzenie ubezpieczeń społecznych.
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i opresji (sankcja za jego nieprzestrzeganie)3. W ten sposób płaca minimalna jest
instrumentem narzuconym pracodawcom jako wiążące zobowiązanie do wypłaty
wynagrodzenia przekraczającego poziom, jaki oferowałby leseferystyczny rynek
pracy. Jest ona o tyle wygodnym instrumentem, że to nie rząd wypłaca tę kwotę
z własnych środków, a pracodawcy – nie ma zatem przeszkód, aby rząd, stawiając
siebie w roli podmiotu sterującego gospodarką, podejmował decyzje o dowolnie
wybranym wzroście płacy minimalnej (zwłaszcza w okresie przedwyborczym),
bez podawania uzasadnienia dla tej decyzji. W takim ujęciu nie ma żadnych ograniczeń we wzroście płacy minimalnej zawsze wtedy, gdy rząd chce zdyskontować
korzyść z tego manewru w postaci wzrostu poparcia.
Możemy ulec złudzeniu, że wskutek podwyższenia płacy minimalnej, koszty
ponoszą jedynie pracodawcy. Nie jest to jednak prawda. Koszty w postaci wzrostu cen ponosi cała gospodarka. Wzrost płacy minimalnej powoduje wzrost cen
z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli pracodawcy są w stanie przerzucić wzrost
płacy minimalnej na wzrost ceny sprzedawanego dobra, na działaniu rządu tracą
wszyscy nabywcy tego dobra w postaci wyższej ceny, jaką muszą uiścić. Okazuje
się zatem, że wzrost płacy minimalnej jest (do pewnego stopnia) neutralizowany
przez wzrost cen dóbr finalnych. Po drugie, wzrost cen wynika również z wielkości zapotrzebowania na dane dobro. Zauważmy, że wzrost płacy minimalnej jest
tożsamy ze wzrostem płacy netto, otrzymywanej przez pracownika. W ten sposób wzrost wynagrodzenia netto – zwłaszcza w przypadku osób otrzymujących
wynagrodzenie minimalne – jest przekształcany wyłącznie we wzrost popytu
konsumpcyjnego4. Jako że wzrost płacy netto najczęściej jest nieznaczny, wzrost
popytu konsumpcyjnego, który jest jego następstwem, dotyczy głównie dóbr podstawowych. Wskutek tego wzrasta inflacja mierzona wskaźnikiem dóbr i usług
konsumenckich (CPI).
Płacę minimalną należy traktować jako ten typ siłowej interwencji w mechanizm
rynkowy, którego celem jest zmiana zachowania po stronie nabywców i oferentów
usług pracy. W przypadku nabywców usług pracy (pracodawców), płaca przewyższająca poziom oczyszczania się rynku powoduje zmniejszenie zapotrzebowania
na usługi pracy. W głównej mierze spadek ten jest obserwowany w odniesieniu do
tej grupy pracowników, którzy dysponują niskim poziomem kwalifikacji. W przypadku heterogenicznej podaży pracy (a takie przyjęliśmy założenie), spadek zapotrzebowania jest wyłącznie obserwowany w stosunku do osób nisko kwalifikowanych
3
W takim ujęciu, pierwotne wprowadzenie płacy minimalnej można porównać do siłowego narzucenia socjalistycznego ustroju gospodarczego.
4
Żargonem właściwym ekonomii głównego nurtu powiedzielibyśmy, że osoby te mają krańcową
skłonność do konsumpcji równą jedności.
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(rysunek 3a)5. Ponadto konieczność zatrudniania pracowników po wyższym koszcie
skłania pracodawców do przerzucenia wzrostu kosztów prowadzonej działalności na
wzrost ceny wytwarzanego dobra, co może skutkować spadkiem zapotrzebowania
na wytwarzany produkt i – w efekcie – dalszym zmniejszeniem zapotrzebowania na siłę roboczą. Oba te działania skutkują mniejszym zapotrzebowaniem, niż
byłoby obserwowane w sytuacji, gdyby poziom płac odpowiadał produktywności
pracowników i wartości wytworzonego przez nich produktu.
Inny aspekt dotyczy z kolei skali zaangażowania pozostałych czynników produkcji – jeśli wskutek podwyższenia płacy minimalnej wzrastają koszty pracy, to – przy
innych czynnikach niezmienionych – tanieją względnie inne czynniki produkcji.
Przedsiębiorstwo, chcąc zneutralizować skutki wzrostu kosztów płacowych w strukturze kosztów – jeśli będzie miało po temu sposobność – będzie substytuować
droższą pracę tańszymi czynnikami produkcji: ziemią i kapitałem6. W ten sposób,
wskutek wzrostu płacy minimalnej zmiany zachodzą również w strukturze produkcji. Ciekawe jest jednak to, że zmiany te, wywołane wzrostem płacy minimalnej
mają odmienny skutek, niż zmiany wywołane wahaniami stopy procentowej, powodującymi cykle koniunkturalne7. Zmiany poziomu stóp procentowych wpływają
na zmienność opłacalności jednych przedsięwzięć na rzecz innych – wzrost płacy
minimalnej powoduje względne potanienie działalności wykorzystującej wysoko
kwalifikowaną siłę roboczą, jednak to, czy przedsiębiorstwa dokonają tego rodzaju
Zjawisko to nie ma miejsca w przypadku usług pracy świadczonych przez pracowników wysoko
kwalifikowanych. Dzieje się tak z dwóch powodów – po pierwsze zapotrzebowanie na ich usługi pracy
w małym stopniu zależy od płacy minimalnej, ponieważ najczęściej otrzymują oni wynagrodzenie znacznie przewyższające ten poziom (ma to zrekompensować im poniesione koszty inwestycji w kapitał ludzki
oraz podkreślić wartość usług pracy świadczonych dla przedsiębiorstwa); po drugie – zapotrzebowanie
na usługi pracy jest determinowane przez rodzaj wytwarzanego dobra – w przypadku większości usług
oraz niektórych dóbr produkcyjnych i/lub konsumpcyjnych, ich produkcja wymaga wyższego poziomu
kwalifikacji, zatem wahania zapotrzebowania na powyższe usługi i dobra determinują zapotrzebowanie
przedsiębiorstwa na ten rodzaj usług pracy.
6
Nie zawsze taka substytucja może mieć miejsce – dotyczy to zwłaszcza przedsięwzięć zorientowanych na przyszłość i prowadzonych w dłuższym horyzoncie czasowym, tj. inwestycji, jak również
umów o pracę, w których warunki zatrudnienia (wynikające ze sztywnego kodeksu pracy) powodują, że
z punktu widzenia przedsiębiorstwa bardziej opłacalne (a więc mniej kosztowne) jest zaakceptowanie
wzrostu kosztów wynikającego ze wzrostu płacy minimalnej niż w przypadku przeprowadzenia procesu zwolnień i rekrutacji nowych pracowników. W przypadku braku możliwości wymiany czynników
produkcji, przedsiębiorstwo będzie zmuszone zaakceptować niższe zyski (utrzymując lub nieznacznie
podwyższając cenę sprzedawanego produktu) albo podwyższyć cenę (tj. utrzymać marżę zysku na niezmienionym poziomie, przerzucając wzrost kosztów w całkowity wzrost cen sprzedawanego dobra).
7
Zmiany stóp procentowych nie wykazują długookresowego trendu, płaca minimalna zaś wykazuje
tendencję wzrostową. Nie możemy tego powiedzieć o częstotliwości zmian obu narzędzi – w przypadku
stabilnej inflacji stopa procentowa może nie ulegać zmianom przez dłuższy czas (nawet kilku lat), podczas gdy płaca minimalna jest zwiększana co najmniej raz do roku. Z kolei w przypadku ograniczania
fazy ekspansji w cyklu koniunkturalnym, płaca minimalna nadal jest zmieniana raz do roku, podczas
gdy stopa procentowa może być zmieniana kilkukrotnie.
5
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substytucji czynnika pracy zależy od kilku zmiennych, m.in. od tego, co dominuje
w ich strukturze wytwórczości – jeśli przedsiębiorstwo wytwarza jednocześnie dobro
wymagające nisko kwalifikowanej siły roboczej i dobro wymagające wysoko kwalifikowanej siły roboczej, dokona substytucji pierwszego na rzecz drugiego. W ten
sposób, zwalniając pracowników i najmując nowych, niekoniecznie muszą wzrosnąć łączne koszty płacowe8. Jeśli przedsiębiorstwo wytwarza jedno dobro wymagające nisko kwalifikowanej siły roboczej, substytucji tej nie dokona (przynajmniej
w krótkim okresie), ponieważ wymagałoby to znaczącego wzrostu cen lub reorientacji produkcji z uwzględnieniem zapotrzebowania rynkowego. Gdyby przedsiębiorstwo chciało utrzymać wielkość produkcji i nie stracić klientów (co miałoby
miejsce w sytuacji wzrostu cen), musiałoby zadowolić się niższą marżą zysku. Może
to spowodować jeszcze większe straty w gospodarce: zaniechanie lub ograniczenie
produkcji dobra, na które istniało zapotrzebowanie na rynku, musi (przynajmniej
w krótkim okresie) prowadzić do wzrostu jego ceny. Z kolei niska marża zysku
może zniechęcić do podejmowania przedsiębiorczej działalności przez sektor prywatny, w następstwie czego zaobserwujemy dalszy wzrost cen.
W nawiązaniu do powyższego argumentu, możemy sformułować kolejny, dotyczący substytucji ilościowej – jeśli przyjmiemy realne założenie, że dobro wymagające nisko kwalifikowanej siły roboczej może być wytworzone przez wysoko
kwalifikowaną siłę roboczą, ale nie odwrotnie, i przyjmiemy, że jednostkę danego
dobra może wytworzyć czterech pracowników nisko kwalifikowanych, z których
każdy otrzymuje wynagrodzenie 10, lub dwóch pracowników wysoko kwalifikowanych, z których każdy otrzymuje wynagrodzenie wynoszące 25, proste rachunki
prowadzą nas do wniosku, że dane dobro opłaca się wytworzyć z wykorzystaniem
większej liczby pracowników mniej wydajnych. Jeśli jednak teraz rząd podwyższa ich wynagrodzenie do 15, racjonalnie działający przedsiębiorca wykona dwa
posunięcia: ograniczy łączne zatrudnienie z 4 do 2 jednostek pracy oraz dokona
substytucji pracowników nisko kwalifikowanych pracownikami wysoko kwalifikowanymi. W ten sposób zapotrzebowanie na pracę pracowników nisko kwalifikowanych spadnie (płace zadekretowane przez rząd nie spadną, a jedynym skutkiem
będzie wzrost bezrobocia), a wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników wysoko
kwalifikowanych (wzrośnie zatrudnienie na rynku pracy tych pracowników oraz
wzrosną ich płace). Jeśli będzie to możliwe, przedsiębiorcy będą dokonywać tej
substytucji tak długo, jak długo będzie to dla nich opłacalne.
8
To prawda, że produkcja dóbr wymagających wysoko kwalifikowanej siły roboczej najczęściej jest
związana z wyższymi kosztami (zwłaszcza płacowymi), jednak pracownicy ci charakteryzują się wyższą produktywnością, a wykonywanej pracy towarzyszy lepsze techniczne uzbrojenie pracy w postaci
np. urządzeń wykorzystujących zaawansowane technologie.
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W przypadku oferentów usług pracy, wyższa cena pracy skłania ich do formułowania wyższych oczekiwań płacowych (z powodu wzrostu cen, o którym wspomnieliśmy powyżej) – a nawet zmuszenia pracodawców do wypłaty wynagrodzenia
przekraczającego poziom płacy minimalnej, co miałoby skłonić pracowników do
wyższego wysiłku. Przedstawiliśmy ten wniosek graficznie na rysunku 3a. W przypadku branż, w których wykonywana praca wymaga niskiego poziomu kwalifikacji, nie możemy jednak zaakceptować takiego wyjaśnienia – wysiłek fizyczny czy
też czysto rutynowa działalność wymagająca niskich kwalifikacji zależą jedynie
w nieznacznym stopniu od niskiego poziomu wynagrodzenia minimalnego. Żądania płacowe wynikają raczej z możliwości osiągnięcia dochodów w inny sposób
lub z innych źródeł. Wypłacie wynagrodzenia przewyższającego nawet poziom
płacy minimalnej nie odpowiada wzrost wysiłku. Poniesienie jeszcze wyższych
kosztów prowadzonej działalności zmusza pracodawców do dalszego ograniczenia
zapotrzebowania na nisko kwalifikowaną pracę. Jednocześnie po stronie oferentów usług pracy obserwujemy inną tendencję – wzrost liczby chętnych do pracy
przy wyższym wynagrodzeniu. W ten sposób powstaje bezrobocie przymusowe,
a płaca minimalna wyklucza z zasobu pracujących wszystkich tych, którzy byliby
skłonni pracować po niższym wynagrodzeniu.
Jeśli przyjmiemy, że celem wprowadzenia lub wzrostu płacy minimalnej jest
podwyższenie poziomu płac w gospodarce, ustawodawstwo dotyczące płacy minimalnej może tylko w niewielkim stopniu pomóc w jego realizacji. Zawsze powoduje
ono powstanie bezrobocia, które ma przymusowy charakter – choć pracownicy
oznaczeni na rysunku 3a odcinkiem CD mogliby pracować po niższej stawce (nie
wszyscy jednak znaleźliby pracę, a jedynie ci, którzy oferowaliby niższe stawki od
konkurentów), nie mogą tego zrobić, a ich zatrudnienie – nawet jeśli jest opłacalne
z punktu widzenia przedsiębiorcy, jest w istocie bezprawne. Wobec tego, logicznie możemy dowieść, że wzrost płacy minimalnej wywołuje najmniejsze szkody
jedynie w sytuacji, gdy jest on umiarkowany lub nawet nieznaczny. Im bardziej
zaś płaca minimalna jest podwyższana, a wzrost ten ma charakter uznaniowy,
tym większe szkody wywołuje, skazując większą liczbę pracowników krańcowych
na wykluczenie z zasobu zatrudnionych.
W sytuacji, w której rynek pracy byłby nieskrępowany oddziaływaniem płacy
minimalnej, nie dochodziłoby do wykluczenia części zasobu chętnych i gotowych do pracy. Płaca minimalna powoduje więc zmniejszenie korzyści osiąganych
przez pracodawców (wyższe płace to wyższe koszty i niższa produkcja) oraz pracowników (wyższe ceny, niższa liczba zatrudnionych, osłabienie tempa wzrostu
wynagrodzeń). Kto zatem na niej korzysta? Jedynie ci pracownicy, którzy są jej
beneficjentami, a więc ci pracownicy, którzy – z różnych powodów – utrzymali
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zatrudnienie po korekcie dokonanej przez przedsiębiorców. Korekta ta jest dokonywana na podstawie sztucznego wzrostu kosztów, który ma jednak trwały charakter, a więc trwale zmienia decyzje dotyczące wielkości zatrudnienia. Nie ma
przy tym reguły, za pomocą której pracodawcy będą wykluczać pracowników – czy
będzie to wiek, sprawność, płeć, kolor skóry czy pochodzenie (zob. szerzej Guzikowska, 2020, s. 111–127). Praktyki dyskryminacyjne będą wykorzystywane jako
narzędzie redukcji zatrudnienia w przypadku nisko kwalifikowanej siły roboczej9.
W ten sposób na wprowadzeniu (podwyższeniu) płacy minimalnej traci gospodarka jako całość, a wygranymi staje się nieliczna grupa osób, które otrzymują
nowe wyższe wynagrodzenie.
Jako uzasadnienie wprowadzenia (lub wzrostu) płacy minimalnej często
podaje się argument rzekomej poprawy położenia osób otrzymujących uprzednio niższe wynagrodzenie. Argument ten nie jest rzeczowy, zważywszy na to, że
grupa objęta tą podwyżką nie jest liczna (w odniesieniu do ogólnej liczby zatrudnionych), a więc działanie to musi mieć cel odmienny od głoszonego, a jest nim
pozyskanie elektoratu lub co najmniej utrzymanie jego poparcia10. Ponadto okazuje się, że liczba tych, którzy korzystają ze wzrostu płacy minimalnej jest mniejsza niż przed zmianą – wyższej płacy minimalnej odpowiada niższe zatrudnienie.
Płaca minimalna staje się zatem selektywnym narzędziem wynagradzania niektórych pracowników – do tej grupy chcą należeć wszyscy posiadający niski poziom
kwalifikacji, ale w loterii, której przedmiotem jest to, kto utrzyma pracę po podwyższeniu płacy minimalnej, nie każdy los jest wygrywający. Wzrost płacy minimalnej prowadzi do wykluczenia z zasobu pracujących pracowników krańcowych.
Dekretowanie płacy minimalnej nie powoduje automatycznego wzrostu wartości pracy do tego poziomu. Jeśli płaca odpowiada produktywności pracownika – co stanowi nawiązanie do płacy wydajnościowej, którą zilustrowaliśmy
na rysunkach 2 i 3 – a taką politykę wynagradzania prowadzą współczesne firmy,
to ustawowe narzucenie wyższej płacy minimalnej pozbawia pracy pracowników
krańcowych, których płaca odpowiadałaby umiejętnościom i sytuacji, w której się
znajdują. W istocie więc niskie płace, które miałyby ulec wzrostowi wskutek podwyższenia płacy minimalnej, zastępuje się wyższym bezrobociem i to bezrobociem
o charakterze przymusowym. Ma to zgubne skutki dla perspektyw krańcowych
9 Nie oznacza to, że zjawiska te nie zachodzą na rynku wysoko kwalifikowanej siły roboczej. Przedmiotem praktyk dyskryminacyjnych są tam jednak inne aspekty zatrudnienia – podwyżki wynagrodzeń,
nagrody i premie, awanse.
10 Gdyby faktycznym celem wzrostu płacy minimalnej była poprawa położenia pracowników, należałoby oczekiwać również rekompensat wypłacanych pracodawcom z tytułu wzrostu kosztów, jakie
zmuszeni są ponosić z tego tytuł. Kryterium sprawiedliwości zastosowane w tym przypadku musiałoby
niechybnie prowadzić do galopującego wzrostu cen w gospodarce.
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pracowników, którzy nie mogą konkurować o miejsce pracy posiadanymi kwalifikacjami. Jedyne, co mogłoby wpłynąć na wzrost atrakcyjności krańcowych pracowników na rynku pracy to ich inwestycje w kapitał ludzki.

Podsumowanie
W tekście przedstawiliśmy skutki wprowadzenia (lub wzrostu) poziomu
płacy minimalnej dla dualnego rynku pracy, na którym podaż pracy jest heterogeniczna, a przedsiębiorstwa stosują motywacyjne wynagradzanie pracowników.
Oba te założenia są wywiedzione z teorii austriackiej szkoły ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania rynku pracy.
Pierwotnie szkoła austriacka interpretowała płacę minimalną w kategoriach
płacy narzuconej przez związki zawodowe na nieskrępowanie funkcjonujący rynek
pracy. Ujęcie zaprezentowane w artykule stanowi rozwinięcie teorii szkoły austriackiej o nowe wątki, które dotychczas były marginalizowane w nurcie austriackim.
Wyjście od koncepcji dualnego rynku pracy z heterogeniczną podażą pracy,
na którym przedsiębiorstwa stosują politykę płacy wydajnościowej i są konfrontowane z ograniczeniem instytucjonalnym w postaci narzuconej egzogenicznie
płacy minimalnej (część pierwsza), pozwoliło nam sformułować hipotetyczne
skutki dla funkcjonowania rynku pracy i gospodarki takiej polityki rządu (część
druga). Stanowiły one punkt wyjścia krytycznej analizy instytucji płacy minimalnej w duchu ASE (część trzecia).
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Rola radykalnej niepewności w gospodarce

Wprowadzenie
Ewolucja teoretycznych koncepcji wykorzystywanych w praktyce jest naturalnym procesem, który nabiera szczególnego przyspieszenia po wystąpieniu kolejnych kryzysów gospodarczych. Nowe rozwiązania uwzględniają dotychczasowe
doświadczenie, zwracają uwagę na różne możliwości ograniczania popełnianych
błędów. Docelowo mają również pomóc uniknąć kolejnych kryzysów. Czy jednak
rzeczywiście możemy wyeliminować błędy popełniane w przeszłości? Czy możemy
wszystko przewidzieć?
W mniejszym lub większym stopniu zjawisko niepewności zawsze towarzyszyło człowiekowi w procesie podejmowania decyzji. W ostatnich latach obserwujemy nasilenie się zjawisk generujących niepewność w skali globalnej. Wpływ
na to ma wiele czynników o charakterze politycznym, gospodarczym i technologicznym. Jednocześnie można zaobserwować coraz większą akceptację opisanej
przed prawie stu laty, między innymi przez Franka Knighta, koncepcji zjawiska
niemierzalnej niepewności oraz traktowania rozdzielnie niepewności i ryzyka.
Oba zjawiska są zresztą przez część ekonomistów nadal ze sobą utożsamiane.
Według innego podejścia, niepewność jest traktowana jako wyraz subiektywnej
wiedzy osoby podejmującej decyzje. Często przyjmuje się, że „niepewność należy
traktować jako źródło ryzyka” (Śliwiński, 2019, s. 149).
Celem opracowania jest przedstawienie podejścia do koncepcji radykalnej niepewności. Składa się ono z trzech części. W części pierwszej przedstawiono różne
podejścia do problemu niepewności. W części drugiej zaprezentowano koncepcję
radykalnej niepewności, natomiast w części trzeciej – konsekwencje, które wynikają z jej występowania.
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1. Spór wokół niepewności
Badania nad problematyką ryzyka doprowadziły na początku XX w. do rozważań
nad kwestią jego pomiaru oraz rozróżnienia między pojęciami ryzyko i niepewność.
Kwestia podejścia do tych zagadnień podzieliła ekonomistów. Główna linia sporu
między ekonomistami dotyczyła różnic zachodzących pomiędzy ryzykiem a niepewnością oraz konsekwencji wynikających z wyboru zastosowanego podejścia.
Jednym z pierwszych autorów poruszających kwestię rozróżnienia ryzyka i niepewności był Allan Willett. W pracy z 1901 r. zatytułowanej The Economic Theory
of Risk and Insurance, podkreślał, że ryzyko jest miarą stopnia niepewności. Jako
zwolennik determinizmu filozoficznego, Willett negował przypadkowość procesów
zewnętrznych. Zgodnie z tym podejściem, każde zdarzenie i stan są zdeterminowane przez swoje uprzednio istniejące przyczyny (nie jest to proces losowy). Jest
to zatem znane podejście opisywane w teorii chaosu deterministycznego, gdzie
mamy do czynienia z chaotycznym systemem wrażliwym na zmiany warunków
początkowych. Jak zauważa Śliwiński (2019): „teoria Willetta nie zyskała pełnej
aprobaty. Wiązało się to głównie z faktem, że nie można traktować niepewności
jako pojęcia wynikającego jedynie z niedoskonałości wiedzy”. Z większym zrozumieniem spotkała się koncepcja zaprezentowana przez Franka Knighta w pracy
z 1921 r. zatytułowanej Risk Uncertainty and Profit. Autor wprowadził w niej
wyraźne rozróżnienie na mierzalne ryzyko oraz niemierzalną niepewność. Należy
zauważyć, że jest to jednak pewnego rodzaju uproszczenie, które przyjęło się w literaturze poruszającej temat niepewności. Jak trafnie zauważył Pogorzelski (2014),
kryterium knightowskiego rozróżnienia ryzyka i niepewności nie jest mierzalność
lub niemierzalność prawdopodobieństwa, ale jego ubezpieczalność. Knight rozważał możliwość „ubezpieczenia strat firmy powstałych na skutek błędnych decyzji
kierującego nią przedsiębiorcy”. W sytuacji wykupienia polisy ubezpieczeniowej,
Knight zauważył możliwość pojawienia się pokusy nadużycia, polegającej na podejmowaniu przez przedsiębiorcę bardziej ryzykownych decyzji. W takiej sytuacji
„ryzyko przedsiębiorcy nie może być ubezpieczone nie dlatego, że nie jest mierzalne, ale ze względu na zawodność rynku” (Pogorzelski, 2014, s. 6). Podobne do
poglądów Knighta spojrzenie na sprawę niepewności prezentował John Maynard
Keynes, który uważał, że niepewność może stanowić źródło niestabilności gospodarczej. W 1937 r. Keynes pisał: „perspektywa wojny w Europie (…) cena miedzi
(…) stopa procentowa za dwadzieścia lat stąd (…) w tych kwestiach nie ma podstaw naukowych, na podstawie których można by obliczyć prawdopodobieństwo
cokolwiek. Po prostu nie wiemy” (Keynes, 1937). Zatem należy zaakceptować, że
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mamy do czynienia z faktem braku możliwości ustalenia rozkładu prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń. Podejście to spotkało się jednak z krytyką. Z czasem, zwolennicy probabilistycznego podejścia opisu świata znaleźli się jednak
w przewadze. Był to efekt praktycznego podejścia sprowadzającego się do stosowania matematycznych równań. To jeden z ważniejszych powodów, który przyczynił
się do marginalizacji, czy wręcz pomijania, pojęcia niepewności we współczesnej
makroekonomii. Było tak, mimo że pojawiały się koncepcje przeczące słuszności
takiego podejścia. W latach 60. XX w. Daniel Ellsberg definiował niepewność jako
zdarzenie, które ma nieznane prawdopodobieństwo (Ellsberg, 1961). Wykazał on,
że większość ludzi nie podejmuje decyzji zgodnie z założeniami teorii użyteczności, gdyż unikają formułowania oceny wartości prawdopodobieństw1. Przyjęcie założenia o probabilistycznym charakterze niepewności jednak upraszczało
problem matematycznego opisania procesów zachodzących w gospodarce, w tym
szczególnie w teorii finansów. Oczywiście jak każde uproszczenie, prowadzi to do
wygenerowania błędów. Jakość prognoz, szczególnie w odniesieniu do kryzysów,
wpłynęła na zmiany poglądów ekonomistów2. Jedną z ważniejszych lekcji międzynarodowych kryzysów było wyraźne uświadomienie problemów związanych
z nieprzewidywalnością wstrząsów, z jakimi możemy mieć do czynienia we współczesnej gospodarce światowej. Spopularyzowane przez Nassima Nicholasa Taleba
„czarne łabędzie” stały się metaforą wydarzeń, które nas kompletnie zaskakują,
których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Zgodnie z definicją Taleba „czarnym łabędziem” jest „wysoce nieprawdopodobne wydarzenie, które pociąga za
sobą poważne konsekwencje” (Taleb, 2010, s. 50). Właśnie w takich zaskakujących wydarzeniach upatruje on element popychający społeczeństwa do rozwoju.
Według Taleba, dane historyczne są bezużyteczne w kontekście jakichkolwiek
prognoz. Problem ze zjawiskiem niepewności sprowadza się jednak nie tylko do
tego, czego nie wiemy, ale również do braku zrozumienia zachodzących w gospodarce zależności przyczyno-skutkowych oraz skutków podejmowanych decyzji.
Występowanie radykalnej niepewności powoduje, że neoklasyczne modele wzrostu gospodarczego okazują się niekompletnymi. Z ułomności stosowanych modeli
ekonometrycznych zdaje sobie sprawę coraz więcej ekonomistów, w tym również
osoby mające wpływ na kształt polityki gospodarczej. Robert J. Shiller w wywiadzie dla CFA Institute stwierdził: „problem polega na tym, że ekonomiści chcą
Wyniki badań są znane jako paradoks Ellsberga.
Skuteczność ekonomistów nie powinna ograniczać się tylko i wyłącznie do samych prognoz. Należy
jeszcze mieć na tyle mocne argumenty, aby przekonać do nich na tyle dużą grupę osób, aby ta w konsekwencji w sposób prewencyjny dokonała odpowiednich korekt w polityce gospodarczej. Jak pokazuje
historia, nie jest to sprawa prosta.
1
2
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ustandaryzować rozumienie wydarzeń gospodarczych. Chcą mieć prosty model.
Problem polega na tym, że trudno jest ustandaryzować nasze rozumienie, ponieważ zmieniają się idee, a z czasem zmienia się również myślenie ludzi”3.

2. Koncepcja radykalnej niepewności
Nieprzewidywalność wstrząsów gospodarczych powoduje, że często zawodzą
modele ekonometryczne. Wyrazem bezsilności człowieka pragnącego opisać procesy zachodzące w gospodarce jest coraz większa popularność koncepcji radykalnej
niepewności. Do jej zwolenników i propagatorów należy w ostatnich latach Mervyn
King, były prezes Banku Anglii. W pracach pt. The End of Alchemy: Money, Banking and the Future of the Global Economy (King, 2016) oraz w napisanej wspólnie
z Johnem Kayem Radical Uncertainty (Kay, King, 2020), King zaleca, aby przyjąć
do wiadomości, że przyszłość nie jest znana. Uważa, że nowe podejście do procesów gospodarczych powinno uwzględniać nieprzewidywalność wstrząsów, co
nazywa radykalną niepewnością. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak
kierować się zdroworozsądkową regułą opartą na doświadczeniu (rules of thumb).
Nie jest to nowatorskie, oryginalne podejście. Zawsze jednak potrzebujemy trafnych punktów odniesienia, które mogą okazać się pomocne w sytuacji radykalnej
niepewności. King zauważa, że politycy starają się stabilizować gospodarki w krótkim okresie, co jednak nie jest spójne z długoterminowym celem jakim jest zrównoważony wzrost gospodarczy. Z uwagi na radykalną niepewność, King z dużym
sceptycyzmem odnosi się do skuteczności modeli probabilistycznych wykorzystywanych przez ekonomistów. Uważa, że w świecie, w którym mamy do czynienia
z radykalną niepewnością: „nie ma sposobu na identyfikację prawdopodobieństw
przyszłych zdarzeń (…) Relacje między pieniędzmi, dochodami, oszczędnościami
a stopami procentowymi są nieprzewidywalne” (King, 2016, s. 304). Mamy jedynie do czynienia z „próbami racjonalnego podejścia do niepewnego świata”. Człowiek lubi ulegać „iluzji pewności”, w efekcie generowany jest niezaspokojony popyt
na prognozy gospodarcze, mimo że ich dokładność jest tematem niekończących
się debat (King, 2016, s. 122).
Wspomniany kontekst probabilistyczny w myśleniu o niepewności pojawia
się również w filozofii, gdzie znajdziemy podział na niepewność „epistemologiczną” – coś, czego nie wiemy, ale teoretycznie możemy wiedzieć oraz niepewność
3
blogs.cfainstitute.org/investor/2019/01/07/robert-j-shiller-on-bubbles-reflexivity-and-narrative-economics/.
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„aleatoryczną” – coś, czego nie wiemy i wiedzieć nie będziemy (Tetlock, Gardner,
2015). Do tych koncepcji nawiązują słowa Donalda Rumsfelda, byłego sekretarza obrony USA. Podczas jednej z konferencji prasowej4 Rumsfeld stwierdził, że
są zjawiska, o których wiemy, że je znamy (known knowns). Wiemy również, że
są pewne rzeczy, których nie wiemy, są to znane niewiadome (known unknowns).
Wreszcie, są również takie zjawiska, o których nie wiemy, że ich nie znamy, czyli
są to nieznane niewiadome (unknown unknowns)5.
Stosując powyższy podział, z radykalną niepewnością możemy mieć do czynienia, gdy rozpatrujemy znane lub nieznane niewiadome zjawiska. W obu
przypadkach nie jest możliwe podejście probabilistyczne. Wystąpienie jednego
z dwóch rodzajów zjawisk generuje reakcje, których siła i czas trwania zależą od
wielu czynników, w tym np. zrozumienia zjawiska, które może wystąpić. Patrząc
zatem na niepewność z tej perspektywy, możemy stwierdzić, że efekty zjawiska
radykalnej niepewności są funkcją informacji. Przyjmując tego rodzaju podejście,
można pokusić się o stwierdzenie, że efekty niemierzalnego procesu radykalnej
niepewności mogą ulec zmianie w zależności od dostępu do informacji, jej jakości
i sposobu jej interpretacji. Jest to szczególnie ważne po wystąpieniu zaskakującej,
nieoczekiwanej informacji. Przykładowo, odpowiednie informacje mogą skrócić
okres szoku spowodowanego wystąpieniem nieoczekiwanego zdarzenia. Dostęp
do informacji o dobrej jakości oraz umiejętność wykorzystania informacji w oczywisty sposób mogą prowadzić do większej skuteczności w procesach prognozowania lub podejmowania decyzji.

3. Implikacje wynikające z radykalnej niepewności
Zauważmy, jakie konsekwencje wynikają z występowania radykalnej niepewności. Zbytnia wiara w wyniki modeli może przyczyniać się do podejmowania błędnych decyzji. Z dzisiejszego punktu widzenia, teoria ryzyka, która pomija aspekt
niepewności, jest uznawana za niepełną (Pogorzelski, 2014). Znamienna w tej
sytuacji jest wypowiedź laureata Nagrody Nobla Daniela Kahnemana, który podczas przemówienia wygłoszonego w ramach New York Consultants Conference,
adresowanego do doradców finansowych, miał jedną, bardzo prostą w swoim
4
Defense.gov News Transcript: DoD News Briefing – Secretary Rumsfeld and Gen. Myers, United
States Department of Defense, archive.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=2636.
5
W psychologii termin unknown unknowns jest używany w technice mającej pomóc zrozumieć relacje panujące między ludźmi (teoria rozwinięta przez dwóch amerykańskich psychologów Josepha Lufta
i Harringtona Inghama). Termin unknown unknowns jest stosowany również w zarządzaniu projektami.
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przekazie radę: „przestańcie zgadywać przyszłość”6. W wywiadzie przeprowadzonym w 2012 r. Kahneman zwraca uwagę na selektywną pamięć inwestorów prowadzącą do zbytniej pewności siebie, zapominania własnych błędów, przekonania
o nieomylności, pamiętania częściej o wygranych niż porażkach7. Przyjęcie do wiadomości istnienia radykalnej niepewności może przyczynić się z jednej strony do
większej ostrożności, a z drugiej strony w sytuacjach zaistnienia sytuacji ekstremalnych nie będzie prowadziła do odrzucania prognoz ekonomicznych. Joachim
Fels z funduszu inwestycyjnego Pimco proponuje, aby częściej próbować zastanawiać się nad tym, co nie jest do pomyślenia, analizować na pozór niemożliwe, mało
prawdopodobne scenariusze, w których sprawdzane będą konsekwencje wystąpienia danego wstrząsu lub zakłócenia (Fels, 2016). Analiza mało prawdopodobnych scenariuszy powinna być zatem dodatkowym elementem pracy z modelami,
zmuszania do myślenia o zdarzeniach, które wydają się nie do pomyślenia (think
the unthinkable). Przykładem tego rodzaju podejścia jest przeprowadzanie stress-testów w systemie bankowym8. Ich celem jest sprawdzenie odporności instytucji
finansowych na występowanie niekorzystnych scenariuszy.
Akceptacja występowania radykalnej niepewności powinna również wpływać
na postępowanie władz fiskalnych i monetarnych. Jak jednak podkreśla Roos (2015),
radykalna niepewność powoduje, że trudno w takiej sytuacji mówić o optymalnych
rozwiązaniach. W przypadku władz fiskalnych powinno się to przejawiać w konserwatywnym podejściu do planowania budżetu państwa, zarówno w sferze założeń
makroekonomicznych, jak również wydatków i dochodów budżetowych. Uwzględnianie na etapie planowania, buforów bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia
ekstremalnych sytuacji wydaje się w takim przypadku rozsądnym rozwiązaniem.
W przypadku polityki pieniężnej, akceptacja radykalnej niepewności powinna
przejawiać się zarówno w sferze decyzyjnej, jak i w wymiarze prowadzonej polityki
komunikacji z otoczeniem. W tym kontekście ważnym przykładem jest sposób
komunikowania przyszłych decyzji przez władze monetarne w ramach publikowanych wskazówek (forward guidance – FG). Można rozróżnić trzy formy FG:
• forward guidance otwarte (open-ended guidance) – jakościowe wskazanie ścieżki
polityki pieniężnej; przykład: stopy procentowe banku centralnego utrzymają
się na obecnym lub niższym poziomie przez dłuższy czas (polityka stosowana
przez Europejski Bank Centralny w okresie lipiec 2013 r.–styczeń 2016 r.);
www.businessinsider.com/daniel-kahneman-on-investing-2015-2? IR=T.
www.aaii.com/journal/article/behavioral-errors-hurt-your-returns.
8
Historia stress-testów sięga lat 90. XX wieku, kiedy podjęto decyzję o ich stosowaniu w Stanach
Zjednoczonych. Decyzją Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego z 1996 r., instytucje finansowe
regularnie stosują stress-testy. W przypadku banków europejskich, stress-testy przeprowadza Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – EBA.
6
7

Rola radykalnej niepewności w gospodarce

131

forward guidance z limitem czasowym (time-contingent guidance) – wskazanie ścieżki polityki pieniężnej z wyraźnym odniesieniem do konkretnej daty;
przykład: stopy procentowe utrzymają się na obecnych poziomach tak długo,
jak to jest konieczne do zapewnienia trwałej konwergencji inflacji do poziomów, które są poniżej, ale bliskie 2 proc. w perspektywie średnioterminowej;
• forward guidance warunkowe (state-contingent guidance) – wskazanie ścieżki
polityki pieniężnej, uzależnionej od wyników gospodarczych; przykład: stopy
procentowe pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do końca roku.
Stosowanie przez banki centralne w polityce informacyjnej FG ma głównie
na celu zmniejszenie niepewności odnośnie kształtowania się w przyszłości podstawowych stóp procentowych przez banki centralne. Reakcje uczestników rynku
finansowego na publikowanie wskazówek przez władze monetarne są różne,
w zależności od rodzaju zastosowanej formy FG. Najsilniejszy wpływ na rentowność obligacji skarbowych oraz kształtowanie się rynkowych prognoz występuje
w przypadku FG z określonym limitem czasowym, w którym obowiązuje reguła
(Ehrmann, Gaballo, Hoffmann, Strasser, 2019). Tego rodzaju komunikacja eliminuje zarówno reakcję cen aktywów na nadchodzące wiadomości, jak i rozbieżności
w prognozach makroekonomicznych. Może to jednak przyczynić się do zwiększenia niepewności wśród uczestników rynku finansowego. Będzie tak w przypadku,
gdy publikowane dane makroekonomiczne będą wyraźnie sugerowały konieczność
prowadzenia polityki pieniężnej innej od tej, która jest zapowiedziana w ramach
FG. Dodatkowo, w sytuacji wystąpienia nieoczekiwanej sytuacji, będziemy mieli
do czynienia z radykalną niepewnością.
Z punktu widzenia władz monetarnych, polityka FG nie oznacza odrzucenia
innych działań, nie jest to obietnica, która bez względu na zmieniające się uwarunkowania będzie dotrzymana za wszelką cenę. Problem polega jednak na tym,
że bankierzy centralni mogą szybko stracić wiarygodność w sytuacji, kiedy będą
podejmowali decyzje, które nie będą zgodne z zapowiadaną przez nich polityką FG.
U podstaw stosowania polityki FG leży chęć eliminacji niepewności w gospodarce, w tym szczególnie na rynku finansowym. Jest to jednak metoda, która stwarza
złudzenie, że mamy do czynienia z przewidywalną przyszłością. Odpowiedzialni
za politykę pieniężną powinni unikać polityki opartej na udzielaniu wskazówek
dotyczących przyszłych decyzji (szczególnie w dłuższym okresie), ponieważ ostatecznie i tak radykalna niepewność wpłynie na rozminięcie się prognoz z rzeczywistością i koniecznością zmiany polityki.
•
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Podsumowanie
Doświadczenia związane z kryzysami na rynkach finansowych oraz nieoczekiwanymi zdarzeniami wpływającymi na procesy gospodarcze pokazują, że należy
odrzucić przekonanie o tym, że znana jest szczegółowo przyszłość. Kwestia radykalnej niepewności nie powinna być pomijana w procesie przebudowywania teorii
ekonomicznej. Jej pomijanie lub sprowadzanie w modelach do probabilistycznego
ryzyka, mimo że jest rozwiązaniem praktycznym, może przyczyniać się do wielu
problemów. Radykalna niepewność powinna skłaniać do przeprowadzania analiz mało prawdopodobnych scenariuszy, a w przypadku władz fiskalnych i monetarnych do wprowadzania mechanizmów decyzyjnych, które będą brały pod
uwagę jej występowanie. Szczególnie w tym ostatnim przypadku, władze monetarne powinny uwzględniać możliwość ograniczenia polityki pieniężnej, w której
są wykorzystywane elementy polityki komunikowania przyszłych decyzji. Niewątpliwie skutki zjawiska radykalnej niepewności mogą być ograniczane poprzez
adekwatne zarządzanie informacją. Stanowi to pole do potencjalnych, przyszłych
badań. Interesującym wątkiem mogą okazać się również analizy odnoszące się do
kwestii wykorzystania badań koniunktury w ocenie problemu niepewności, na co
wskazuje m.in. Fusari (2013). Kontynuowanie badań zmierzających w kierunku
uwzględniania poziomu niepewności w procesach decyzyjnych może przyczynić
się do lepszego zrozumienia zależności zachodzących w gospodarce i ograniczenia negatywnych efektów wynikających z występowania radykalnej niepewności.
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W kierunku ram koncepcyjnych określania
poziomów dojrzałości ujawnień w zakresie
obszarów i czynników ryzyka

Wprowadzenie
Współcześnie w rachunkowości jest obserwowany trend systematycznego
zwiększania zakresu obowiązkowych ujawnień dotyczących szeroko rozumianej sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu. Informacja taka (Kamela-Sowińska, 2014, s. 107–115; Karmańska, 2014, s. 49–66), oprócz rozbudowanych
sprawozdań finansowych, obejmuje w coraz większym stopniu narracje opisujące najistotniejsze aspekty działalności podmiotów wpływające na ich wartość
rynkową. Jednym z takich ważnych obszarów ujawnień jest ryzyko działalności
(Dobija, 2010, s. 5–14; Karmańska, 2008). Usystematyzowane i okresowe ujawnienia najważniejszych czynników i obszarów ryzyka oraz przyjętych sposobów
jego uwzględniania w wewnętrznych elementach systemów zarządzania następuje
w treści raportów rocznych. W Polsce (Karmańska, Łada, 2019, s. 39–61) obowiązek zamieszczania informacji na temat ryzyka w sprawozdaniach z działalności
został wprowadzony od 2017 r. w powiązaniu z zaleceniami dyrektyw unijnych.
W literaturze z zakresu rachunkowości (Elshandidy, Shrives, Bamber, Abraham,
2018, s. 54–82; Ryan, 2012, s. 295–324; Karmańska, 2008; Solomon, Solomon,
Norton, Joseph, 2000, s. 447–478) jest formułowanych bardzo wiele argumentów
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przemawiających za zasadnością wprowadzenia obowiązkowych ujawnień ryzyka.
Jednym z głównych przesłanek przytaczanych w dyskusjach jest twierdzenie, że
konieczność podania do publicznej wiadomości informacji, jakie są najważniejsze
czynniki ryzyka, jaka jest potencjalna skala ich oddziaływania oraz w jaki sposób
podmiot radzi sobie z jego uwzględnieniem w podejmowanych decyzjach i działaniach, przyczynia się do uprzedniego rozstrzygnięcia wszystkich tych kwestii
wewnętrznie. Krótko ujmując, obowiązkowość ujawnień z założenia ma się przekładać na poprawę jakości zarządzania ryzykiem w organizacjach.
W literaturze z zakresu zarządzania (Bromiley, McShane, Nair, Rustambekov,
2015, s. 265–276; Kaczmarek, 2003) problematyka ryzyka jest przedmiotem rozważań naukowych od wielu lat. Jednak kwestiom obowiązkowych ujawnień i ich
wykorzystania w całościowych koncepcjach zarządzania ryzykiem (zarządzania
w warunkach ryzyka)1 badacze nie poświęcili jeszcze należytej uwagi. Opracowanie to jest skierowane na zniwelowanie zidentyfikowanej luki teoriopoznawczej
i przeanalizowanie związków zarządzania ryzykiem i ujawnień na temat ryzyka.
Z uwagi na ograniczone ramy opracowania jego celem jest przedstawienie wyników analiz wybranych modeli dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania
ryzykiem w wymiarze informacyjnym. Model dojrzałości spełnia tu rolę ram koncepcyjnych dla identyfikowania poziomów zarządzania ryzykiem, wyznaczających etapy doskonalenia organizacji w kierunku aplikacji kompleksowych praktyk
organizacyjnych określanym tym mianem. Rozważania teoretyczne przedstawione
w kolejnych podrozdziałach są skierowane na udzielenie odpowiedzi na pytanie
badawcze: Czy i w jakim zakresie różne modele dojrzałości zarządzania ryzykiem uwzględniają aspekt informacji o ryzyku (zapotrzebowanie na informację
o ryzyku), w tym pochodzących z własnych i obcych ujawnień na temat obszarów
i czynników ryzyka?
Celem udzielenia odpowiedzi na to pytanie, dalej są zaprezentowane wyniki
rozeznania zagadnienia modeli dojrzałości, a następnie modeli dojrzałości w zakresie zarządzania ryzykiem oraz – na tym tle – diagnoza w obszarze zgłaszania przez
modele dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania ryzykiem zapotrzebowania na informacje pochodzące z ujawnień na temat obszarów i czynników
ryzyka tworzone w systemie informacyjnym rachunkowości.
Prezentowane studia i analizy stanowią element większego, prowadzonego
przez autorki, projektu badawczego, który zmierza do wypracowania ram koncepcyjnych dla różnych poziomów dojrzałości w zakresie ujawnień ryzyka. Omó1
Na temat kontrowersji wokół pojęcia „zarządzania ryzykiem” i „zarządzania w warunkach ryzyka”
patrz np. Karmańska (2019, s. 69–96).
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wione wyniki badań pozwalają na lepszy wgląd w analizowaną problematykę
z perspektywy wewnętrznego interesariusza zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej.

1. Koncepcje modeli dojrzałości
Dążenia do wypracowania uniwersalnych standardów realizacji wybranych
aspektów działalności podmiotów gospodarczych przejawiają się w tworzeniu
propozycji tzw. modeli dojrzałości. Określenie to (Kosieradzka, Smagowicz, 2016,
s. 283–296; Martusewicz, Szumowski, 2018, s. 63–78) stosuje się w odniesieniu do
konstruowanych zestawów wzorców praktyk odpowiadających kolejnym stanom
zaawansowania implementacji określonych koncepcji. Model dojrzałości, niezależenie od tego, czego dotyczy, zawsze składa się z kilku poziomów zaawansowania
uszeregowanych w kolejności od najniższego (najprostsze i najmniej zaawansowane praktyki) do najwyższego, odpowiadającego pełnej implementacji (najbardziej złożone i zaawansowane praktyki). Ponadto w modelu dla każdego poziomu
dojrzałości jest zdefiniowany opisowy lub matematyczny wzorzec, umożliwiający
zdiagnozowanie badanych przypadków implementacji.
Modele dojrzałości w obszarze nauk o zarządzaniu są tworzone z kilku powodów (Fliegner, 2018, s. 185–195). W ujęciu normatywnym są wykorzystywane jako
narzędzie diagnostyczne ułatwiające określenie stanu wybranych praktyk w danym
podmiocie oraz porównanie ich w czasie i przestrzeni. Analizy porównawcze mogą
dodatkowo być prowadzone w powiązaniu z wzorcem docelowym, jakim jest (w założeniu twórców modelu) osiągnięcie najwyższego poziomu dojrzałości. Pośrednio,
zabieg określania kolejności implementacji ma także na celu propagowanie okreś
lonej sekwencji implementacji uzasadnionej racjonalnością ekonomiczną. Modele
te stanowią wzorce przydatne podmiotom zainteresowanym implementacją okreś
lonej koncepcji – sugerujące, jakie kolejne kroki powinny zostać podjęte (rozwiązania wprowadzone), by docelowo w pełni zastosować ją w organizacji.
Modele dojrzałości mają także swoje wykorzystanie pozytywne. W tym ujęciu
są opracowywane na podstawie danych empirycznych sugerujących występowanie
określonej sekwencji implementacji koncepcji. Najczęściej jednak modele dojrzałości są tworzone przez autorów arbitralnie z myślą o relacjach kosztów i korzyści z wprowadzenia zmian pozwalających na przejście do następnego poziomu
dojrzałości. W pierwszej kolejności są proponowane najprostsze działania przynoszące stosunkowo najwięcej korzyści przy niskich kosztach wprowadzenia,
a w dalszych etapach te coraz trudniejsze i bardziej kosztowne. W ten sposób

138

Anna Karmańska, Monika Łada

rozciągnięte w czasie postępowanie jednostek wprowadzających zmiany zgodnie
z przebiegiem ścieżki pozwala im znaleźć poziom zaawansowania zadowalający
z punktu widzenia oczekiwanych korzyści.
W literaturze (Kosieradzka, Smagowicz, 2016, s. 283–296) znaleźć można
bardzo wiele modeli dojrzałości odnoszących się do bardziej lub mniej kompleksowych koncepcji, standardów lub grup powiązanych metod zarządzania.
Na szczególną uwagę zasługują liczne modele dojrzałości w zakresie zarządzania
projektami (Crawford, 2001; Kerzner, 2002; Pennypacker, Grant, 2003, s. 4–11;
Trocki, Bukłaha, 2016). Analiza zawartości bazy Science Direct w kontekście publikacji dotyczących modeli dojrzałości świadczy o tym, że współcześnie podejście
to jest szczególnie popularne w badaniach prowadzonych w odniesieniu do tworzenia i wykorzystania technologii. Modele dojrzałości tworzy się obecnie między innymi w odniesieniu do wytwarzania systemów informatycznych (Myrodia,
Randrup, Hvam, 2019, s. 30–47), zarządzania energią (Finnerty, Sterling, Coakley,
Keane, 2017, s. 1232–1250), a także kwestii ochrony patentowej (Moehrle, Walter, Wustmans, 2017, s. 27–33).
Analiza literatury wykazała, że w obszarze rachunkowości zarządczej, najbliższej celom niniejszych badań, modele dojrzałości są stosowane w obu ujęciach.
Przykładem podejścia normatywnego jest model dojrzałości przedsiębiorstwa
w zakresie „szczupłej rachunkowości” (dalej: model dojrzałości przedsiębiorstwa
w zakresie lean accounting), który jest lansowany przez propagatorów koncepcji
zarządczych skoncentrowanych na optymalizowaniu wszelkich kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwie. Optymalizowanie to powinno następować w wyniku
eliminowania czynników powodujących koszty nieprzynoszące efektów ważnych
w tworzeniu wartości w przedsiębiorstwie (tzw. kosztów pustych lub jałowych).
W drodze do pełnego zastosowania szerokiego wachlarza metod optymalizacji kosztów i osiągnięcia najwyższego poziomu w modelu dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie lean accounting, w literaturze proponuje się implementację
tychże metod optymalizacyjnych poprzez przechodzenie następujących poziomów dojrzałości (Maskell, Baggaley, Grasso, 2017):
1) łatwe zdobycze – etap pierwszy obejmujący zachowanie obecnego zakresu
i metod rachunkowości oraz podjęcie inicjatyw redukcji najbardziej ewidentnego marnotrawstwa,
2) ograniczenie informacji – kolejny krok polega na rezygnacji z dostarczania
wybranych raportów finansowych i zastępowanie ich operacyjnymi,
3) eliminacja marnotrawstwa – przejście na „szczupłe” raporty zarządcze, plany
i wskaźniki operacyjne,
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4) pełne wdrożenia szczupłej rachunkowości – odniesienie wszystkich „szczupłych” zasad na doskonalenie procesów informacyjnych.
Modele normatywne – taki jak ten powyżej – stanowią propozycję, jak racjonalnie, w dłuższym okresie i „po kawałku” wprowadzić złożony pomysł na nowe,
kompleksowe rozwiązania zarządcze. W ujęciu pozytywnym natomiast prezentowane modele dojrzałości rachunkowości zarządczej ilustrują (Łada, 2011) dominującą w praktyce sekwencję implementacji określonych metod opracowanych
na podstawie empirycznych badań indukcyjnych, analiz historycznych lub rozważań teoretycznych.

2. Model dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie
systemu informacyjnego
Kwestia potrzeby optymalizowania kosztów odnosi się do każdego aspektu
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Krwioobieg informacyjny w przedsiębiorstwie, w którym rachunkowość ma swój niewątpliwie istotny udział, nie może
tu być żadnym wyjątkiem. Tworzenie informacji nie obywa się bowiem bezkosztowo, tak więc selekcja i sposób prezentacji informacji powstających w systemie
informacyjnym rachunkowości ma tu duże znaczenie. Model dojrzałości przedsiębiorstwa lean accounting pokrywać więc musi także i ten obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Mając na uwadze powyższy wywód, można skonkludować, iż w pełni zasadne
jest podjęcie kwestii modelu dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie, w tym miejscu w szczególności w zakresie systemu informacyjnego rachunkowości w przedsiębiorstwie, a w dalszej kolejności
w zakresie ujawnień ryzyka.
Znaczenie sprawności funkcjonowania systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie (i każdego jego podsystemu) jest bezdyskusyjne, jego funkcjonowanie
w przedsiębiorstwie uzasadniają przecież przesłanki zarządcze różnorodnych grup
interesariuszy: wewnętrznych, zewnętrznych (innych podmiotów, osób, instytucji o znaczeniu i oddziaływaniu makroekonomicznym lub/i globalnym). Kwestia
funkcjonowania takiego systemu w przedsiębiorstwie ma swój wymiar finansowy.
Rozważanie więc drogi dojrzewania systemu do poziomu doskonałości jest więc
tu zasadne. Podejście czysto normatywne (przedstawiające charakterystyki pożądanego status quo na różnych poziomach dojrzałości systemowej i kroki dojścia
do takiego stanu, w drodze np. włączania nowych rozwiązań, modułów wzbogacających tenże system) byłoby wskazane w odniesieniu do podmiotów dopiero
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taki system informacyjny organizujących. W przypadku podmiotów, w których
system już funkcjonuje i to funkcjonowanie może pozostawiać wiele do życzenia,
podejście powinno być inne. Charakterystyki pożądanego status quo na różnych
poziomach dojrzałości systemowej oznaczałyby cel, który osiągany mógłby być
w wyniku eliminowania zidentyfikowanych nieprawidłowości w dotychczasowym
funkcjonowaniu. To ostatnie uzasadnia potrzebę raczej mieszanego podejścia: normatywnego (w znaczeniu atrybutów charakteryzujących dany poziom w modelu
dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie systemu informacyjnego) oraz pozytywnego
rozpoznania praktyki funkcjonowania tegoż systemu i wskazań działań niezbędnych do podjęcia w celu osiągnięcia określonego poziomu w modelu dojrzałości.
W przedsiębiorstwie, które zmierza w kierunku osiągnięcia doskonałości
w swoim systemie informacyjnym rachunkowości należy więc:
1) kierować się imperatywem optymalizowania kosztów także w funkcjonowaniu systemu informacyjnego rachunkowości,
2) podchodzić do kwestii modelu dojrzałości tegoż systemu normatywnie lub
w sposób mieszany, zależnie od tego, czy system jest dopiero projektowany,
czy już funkcjonuje,
3) podążać wzorem modelu dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie lean accounting, tzn. na każdym etapie doskonalenia tegoż systemu mieć na względzie
rachunek efektywnościowy odnoszący się do tworzenia/pozyskania informacji i jej użyteczności.
W tym miejscu autorki poddają pod dyskusję propozycję ramową dla modelu
dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie systemu informacyjnego rachunkowości
w przedsiębiorstwie, w którym taki system już funkcjonuje i czynią to, wyróżniając cztery poziomy dochodzenia do pełnej dojrzałości tegoż systemu:
1. Poziom zachowawczy systemu informacyjnego rachunkowości – to etap pierwszy obejmujący zachowanie obecnego zakresu informacyjnego raportów i sprawozdań tworzonych w systemie informacyjnym rachunkowości, po usunięciu
tych raportów wewnętrznych, które są nieużyteczne informacyjnie w przedsiębiorstwie, a ich tworzenie jest ewidentnie przejawem marnotrawstwa zasobów.
To poziom dochodzenia do dojrzałej postaci systemu informacyjnego rachunkowości związany z eliminacją kosztów pustych ponoszonych na tworzenie
informacji nikomu nieprzydatnej.
2. Poziom po weryfikacji struktur informacyjnych w systemie informacyjnym
rachunkowości – to dalszy przegląd raportów tworzonych w systemie informacyjnym rachunkowości. Ten poziom działań ma charakter silnie merytoryczny i jest ukierunkowany na eliminowanie informacji nawet finansowych, ale
o niskich walorach poznawczych, oraz na proponowanie struktur informacyjnych
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pożądanych przez komórki operacyjne i w określonym rygorze czasowym,
w tym wzbogacanie ich o dane planistyczne, rynkowe, środowiskowe i inne
przydatne zarządczo. To poziom dochodzenia do dojrzałej postaci systemu informacyjnego rachunkowości związany z kolejną eliminacją kosztów pustych, tym
razem związanych z tworzeniem informacji o niskich walorach zarządczych.
3. Poziom po weryfikacji organizacji systemu informacyjnego rachunkowości – to
skoncentrowanie się na zasobach technicznych wspomagających ten system,
na jego wewnętrznych powiązaniach systemowych, na sprawności, kosztach
utrzymania, awaryjności, bezpieczeństwie itp. oraz na kadrze pracowniczej
w tym systemie współdziałającej, na ich kompetencjach merytorycznych,
otwartości na nowe potrzeby informacyjne, sprawności działania w sytuacjach
wymagających specjalnego raportowania. To poziom dochodzenia do dojrzałej
postaci systemu informacyjnego rachunkowości związany ze świadomą weryfikacją i doborem zasobów obsługujących system informacyjny rachunkowości.
4. Poziom doskonałości funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości
– to stan pożądanego ze wszech miar status quo, w którym system informacyjny rachunkowości działa bezawaryjnie, sprawnie i ma zdolności adaptacyjne do nowych potrzeb informacyjnych oraz w czytelnych, jednoznacznych
strukturach informacyjnych doskonale odpowiada na potrzeby informacyjne
dotychczas zgłoszone, zarówno w aspektach ex post, jak i ex ante.
Wybór drogi podążania w kierunku doskonałości leży oczywiście w gestii
przedsiębiorstwa i zależy od wielu czynników, które w tym doskonaleniu muszą
być brane pod uwagę. Nie zawsze jest też oczywiste i możliwe, że doskonalenie
będzie następować równolegle we wszystkich segmentach informacyjnych, które
na system informacyjny rachunkowości się składają. W praktyce – ze względów
chociażby na dostępność zasobów – ważne będzie ustalenie priorytetów co do
obszarów informacyjnych takiego doskonalenia wymagających.
Wobec konstatacji poczynionych w toku studiów literaturowych na temat
modeli dojrzałości, które wskazują na to, iż nie zidentyfikowano dotychczas propozycji modelu dojrzałości w odniesieniu do systemu informacyjnego rachunkowości ani do zakresu ujawnień na temat obszarów i czynników ryzyka oraz mając
na uwadze, iż zarządzanie w warunkach ryzyka (zarządzanie ryzykiem) jest możliwe tylko wówczas, gdy posiada się ważne dla niego informacje, można uznać, iż
uzasadnione jest kontynuowanie badania informacji na temat obszarów i czynników ryzyka. W powyższym kontekście rodzi się więc kolejna potrzeba: rozpoznania
modeli dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania ryzykiem. Rozpoznanie
to powinno jednak następować przede wszystkim w kontekście identyfikowania
w takich modelach dojrzałości wskazań na pozyskanie i wykorzystanie informacji
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niezbędnych do zarządzania ryzykiem. Oczekuje się, że wskazania informacyjne
zawarte w modelach dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania ryzykiem
powinny uzasadniać potrzebę tworzenia adekwatnej informacji, a jej zaspokojenie przez system informacyjny może nastąpić tylko wówczas, gdy model dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie systemu informacyjnego – co do zasady – będzie
kompatybilny z modelem dojrzałości w zakresie zarządzania ryzykiem (adekwatność poziomów dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie systemu informacyjnego
powinna mieć miejsce w przypadku każdego innego obszaru zarządczego, dla
którego modelu dojrzałości przedsiębiorstwa byłby określany).

3. Modele dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie
zarządzania ryzykiem
Modele dojrzałości stanowią także kanwę konstrukcji koncepcji poziomów
zaawansowania systemów zarządzania ryzykiem. W literaturze (Aon, 2017; Fliegner, 2018, s. 185–195; Głuszek, 2014, s. 50–71; Hillson, 1997, s. 35–45; Kosieradzka, Smagowicz, 2016, s. 283–296) można znaleźć różne fragmentaryczne lub
bardziej kompleksowe propozycje w tym zakresie. Część z nich ma charakter stosunkowo prostych autorskich propozycji tworzonych metodą dedukcyjną na podstawie ogólnych zasad. Inne natomiast mają ambicję łączenia wyników szerokiej
gamy badań naukowych w złożone i zaawansowane modele pomiaru, dostarczające finalnie zagregowanego indeksu poziomu dojrzałości danej organizacji.
Na potrzeby analizy wybrano trzy modele różniące się pod wieloma względami. Po pierwsze każdy z nich został opracowany w innym okresie (począwszy
od lat 90. XX w.). Po drugie, zostały opracowane na podstawie odmiennych wzorców konstrukcji poziomów dojrzałości. Po trzecie, są propagowane w obszarze
zarządzania ryzykiem, ale także rachunkowości. Po czwarte, zostały przygotowane
przez autorów krajowych i zagranicznych. Po piąte wreszcie, były propagowane
na różnych forach skupiających teoretyków lub skierowane bezpośrednio do praktyków. Zachowanie zróżnicowania jako kryterium doboru modeli miało na celu
jak najszersze odniesienie się do badanej problematyki, tj. zidentyfikowania sposobu ujmowania roli ujawnień w koncepcjach dojrzałości w zarządzaniu ryzykiem.
Pierwszy analizowany model (Hillson, 1997, s. 35–45), najbardziej tradycyjny
(dalej: model 1) został opracowany w nawiązaniu do modeli dojrzałości stosowanych w branży informatycznej. Autor zaproponował wydzielenie czterech bardzo
ogólnie określonych poziomów odpowiadających rosnącej pewności (sprawności)
zarządzających w wykorzystaniu metod zarządzania ryzykiem (Hillson, 1997, s. 37):
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1) poziom naiwny – brak świadomości znaczenia zarządzania ryzykiem i brak
systematycznego podejście do identyfikacji i mitygacji ryzyka,
2) poziom nowicjusza – podejmowane są próby eksperymentowania z nowym
podejściem, ale jeszcze bez ustrukturalizowanego podejścia,
3) poziom standaryzacji – stosowane jest ustrukturalizowane podejście do zarządzania ryzykiem w całej organizacji i zarządzający są świadomi jego znaczenia,
4) poziom optymalizacji – kompleksowy system zarządzania ryzykiem jest aktywnie stosowany jako źródło informacji służącej do rekonstrukcji działalności
i poprawy pozycji konkurencyjnej; w razie potrzeby ulega zmianie tak, aby
cele te mogły być osiągane w dynamicznych warunkach działalności.
Model z założenia ma przede wszystkim walory diagnostyczne. Ulokowanie
praktyk danego podmiotu na określonym poziomie dojrzałości następuje na podstawie ich dopasowania do opisów odnoszących się do czterech wymiarów. Do istotnych wymiarów zarządzania ryzykiem zaliczono (Hillson, 1997, s. 39):
• kulturę – określaną w skali od braku świadomości ryzyka do wspierania aktywnego podejścia do zarządzania ryzykiem na wszystkich szczeblach,
• proces – od braku procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem do ich szerokiej implementacji w całej organizacji, bieżącego monitorowania ich efektywności oraz systematycznego doskonalenia,
• doświadczenie – od braku zrozumienia zasad i języka zarządzania ryzykiem
do powszechnych, posiadanych przez pracowników i regularnie poszerzanych
kompetencji w tym zakresie,
• zastosowania – od braku formalnych rozwiązań i alokowanych na nie zasobów po aplikację bieżącego kanonu metod zarządzania ryzykiem wspierającego wszystkie decyzje i działania podejmowane w organizacji.
Dodatkowo w modelu są wskazane bariery przechodzenia na kolejny poziom
oraz inicjatywy, jakie są pomocne, by organizacja mogła je pokonać.
Drugi z analizowanych modeli (Fliegner, 2018, s. 185–195) (dalej: model 2)
został zaczerpnięty z najnowszej polskiej literatury z zakresu rachunkowości.
Zaproponowany pięcioetapowy model dojrzałości został skonstruowany na podstawie analizy standardów zarządzania ryzykiem (COSO i FERMA). Koncepcja
została opracowana w kontekście informacyjnym z uwzględnieniem dostępnego
wsparcia technologiami informatycznymi. W modelu wyodrębniono następujące
poziomy dojrzałości (Fliegner, 2018, s. 190–191):
1) inicjacja zarządzania ryzykiem – dominują działania doraźne, podejmowane
w odpowiedzi na nieoczekiwane i niekorzystne obroty sytuacji (materializacja ryzyka),

144

Anna Karmańska, Monika Łada

2) procedury zarządzania ryzykiem – ograniczone wprowadzanie procedur zarządzania ryzykiem i przypisywanie ich do określonych stanowisk,
3) standardy organizacyjne – zdefiniowanie procedur zarządzania ryzykiem w organizacji oraz zastosowanie standardów działania w tym zakresie na wszystkich
poziomach zarządzania (m.in. zasady pomiaru i priorytetyzacji ryzyka),
4) zarządzanie procesem – przebieg procesów zarządzania ryzykiem i ich efektywność są na bieżąco monitorowanie i kontrolowane w kontekście stosowanych standardów,
5) ciągłe usprawnianie procesów – organizację charakteryzuje aktywne i innowacyjne podejście do zarządzania ryzykiem, zarówno przebieg, jak i standardy
podlegają systematycznemu doskonaleniu.
Podobnie jak w poprzednim modelu również w tej koncepcji zostały sformułowane warunki, które powinny być spełnione, by organizacja mogła przejść na wyższy poziom doskonałości. Autor modelu za kluczowe uznał przejście organizacji
z poziomu drugiego na trzeci jako odpowiadający zmianie podejścia z silosowego
(funkcjonalnego) na procesowe zarządzanie ryzykiem.
Stosunkowo najbardziej rozbudowany jest trzeci analizowany model dojrzałości (Aon, 2017) (dalej: model 3) opracowany przy współpracy Warthon School
Uniwersytetu Pensylwania. Został on skonstruowany w efekcie integracji trzech
obszarów tematycznych: zarządzania ryzykiem, nadzoru korporacyjnego oraz
procesów podejmowania decyzji. Model służy jako ramy diagnostyczne ułatwiające ocenę stopnia rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w danej organizacji.
Odpowiedzi udzielane przez praktyków na pytania sformułowane w tych zakresach służą jako podstawa konstrukcji indeksu dojrzałości. Autorzy modelu wskazali aż dziesięć istotnych wymiarów zarządzania ryzykiem (Aon, 2017):
1) zaangażowanie zarządu – zrozumienie roli zarządzania projektami w podejmowaniu decyzji i tworzeniu wartości,
2) przywództwo wykonawcze – zarządzający wysokiego szczebla, którzy sterują
kluczowymi procesami zarządzania projektami i ich rozwojem,
3) transparentna komunikacja ryzyka – spójne i rutynowe raportowanie ryzyka
w całej organizacji,
4) kultura odpowiedzialności za ryzyko – wspierająca pełne zaangażowanie
i zapewniająca możliwość rozliczenia na wszystkich szczeblach zarządzania,
5) dane i analityki – wykorzystanie wewnętrznej i zewnętrznej informacji do
identyfikacji istniejących i pojawiających się czynników ryzyka,
6) udział interesariuszy – włączenie najważniejszych interesariuszy w opracowanie strategii i polityki zarządzania ryzykiem,
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7) podejmowanie decyzji z uwzględnieniem ryzyka – opracowanie i wykorzystanie informacji o finansowych i operacyjnych czynnikach ryzyka w podejmowaniu decyzji i procesach nadzoru,
8) integracja z procesami zarządzania kapitałem ludzkimi – wprowadzenie kwestii ryzyka do decyzji i nadzoru nad kapitałem ludzkim w celu zapewnienia
zrównoważonego rozwoju organizacji,
9) kwantyfikacja ryzyka – zastosowania zawansowanych metod pomiaru w celu
zrozumienia ryzyka i wykazania wartości dodanej uzyskiwanej w efekcie
zarządzania ryzykiem,
10) optymalizacja profilu ryzyka – zmiana orientacji zarządzania ryzykiem z unikania i ograniczania ryzyka na wykorzystanie ryzyka i różnych opcji zarządzania w celu wydobycia dodatkowej wartości.
Indeks dojrzałości, obliczany na podstawie udzielonych odpowiedzi na czterdzieści pytań dotyczących powyższych kwestii, przyjmuje wartości od 1 do 5
z opcjami połówek punktów. Jego wartość jest odnoszona do pięciu zasadniczych
poziomów dojrzałości (Aon, 2017):
1) początkowy – ograniczona i doraźna identyfikacja ryzyka w wybranych obszarach funkcjonalnych,
2) podstawowy – niespójne rozwiązania w zakresie identyfikacji i monitorowania ryzyka stosowane w powiązaniu z określonymi obszarami działalności;
możliwość zarządzania ryzykiem jest ograniczona,
3) zdefiniowany – kluczowe obszary ryzyka są zidentyfikowane i monitorowane
(głównie jakościowo), jednak w procesie podejmowania decyzji aspekt ten jest
uwzględniany w sposób niesformalizowany,
4) operacyjny – funkcjonuje spójny, formalny system jakościowej i ilościowej analizy ryzyka oraz jej efekty przekładają się na sposób zarządzania organizacją,
5) zaawansowany – system zarządzania ryzykiem rozwija się dynamicznie
w powiązaniu ze zmieniającymi się czynnikami ryzyka oraz cyklami biznesowymi; jest postrzegany jako zapewniający przewagę konkurencyjną przy
przyjętym ogólnym poziomie apetytu na ryzyko.
Ankieta opracowana na podstawie modelu jest dostępna w sieci, z tego powodu
szczegóły powiązań pytań i klasyfikacji podmiotów poddanych badaniu nie zostały
w dostępnych materiałach dokładnie opisane. Udostępnione zostały natomiast
raporty przedstawiajcie trendy zmian poziomów dojrzałości oraz powiązania
wartości indeksu dojrzałości z innymi zmiennymi charakteryzującymi podmioty.
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4. Poziomy dojrzałości wykorzystania informacji o ryzyku
Publikacje, w których są prezentowane powyższe modele dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania ryzykiem zostały następnie poddane przez
autorki analizie z perspektywy zakresu, celu i sposobu wykorzystania informacji zewnętrznej i wewnętrznej. Ta część dociekań została opracowana na podstawie analizy treści opisów modeli dojrzałości. Za pomocą kodowania otwartego
i zamkniętego zidentyfikowano ustępy tekstu dotyczące informacji oraz określono
ich charakter. Następnie przeanalizowano nadane kody w ujęciu poziomów dojrzałości. Stosując podejście indukcyjne, zidentyfikowano określone prawidłowości oraz opracowano wnioski co do możliwości wskazania poziomów dojrzałości
przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania ujawnień ryzyka przedstawianych
przez system informacyjny rachunkowości.
W modelu 1 (tradycyjnym modelu dojrzałości) (Hillson, 1997, s. 35–45)
wykorzystanie informacji jest opisywane bardzo ogólnikowo. Część z tych opisów
dotyczy wykorzystania informacji o czynnikach ryzyka. Jest ona charakterystyczna
dla najwyższego poziomu dojrzałości, którego elementami są: oparte na ryzyku
raportowanie i podejmowanie decyzji, rutynowe zastosowanie mierników ryzyka
z ciągłym sprzężeniem zwrotnym na doskonalenie. Integrację tych elementów
z bieżącą działalnością proponuje się zacząć już na poziomie trzecim, poprzez
wprowadzanie mierników ułatwiających identyfikację ryzyka, pomiar efektów
i kosztów reakcji, a także łączenie raportów ryzyka z innymi analizami zarządczymi. Na ostatnim poziomie kwestie ryzyka mają rutynowo stanowić składową
kryteriów oceny efektywności. Nieco więcej miejsca poświęcono w opisie modelu
na wskazanie informacji przydatnej do zarządzania procesami wdrożenia nowego
podejścia do ryzyka. Już na drugim poziomie proponuje się pomiar kosztów wdrożenia zmian oraz zastosowanie mierników odzwierciedlających postęp implementacji. Na trzecim poziomie alokację kosztów wdrożenia proponuje się realizować
i monitorować przy wykorzystaniu budżetów na szkolenie, opracowanie nowych
rozwiązań i ich zastosowanie. Efekty wprowadzenia zmian natomiast powinny być
na tym etapie dostrzegane. Na najwyższym poziomie dojrzałości dodatkowo informacja o efektywności procesów zarządzania ryzykiem jest podstawą ich doskonalenia. W opisie modelu 1 brak jest odniesień do tego, jaki charakter powinna mieć
dostarczana informacja (zewnętrzny czy wewnętrzny, ilościowy czy jakościowy,
długoterminowy czy krótkoterminowy).
Paradoksalnie jeszcze w mniejszym stopniu jest prezentowany aspekt informacyjny w modelu 2, zaczerpniętym z polskiej literatury z obszaru rachunkowości
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(Fliegner, 2018, s. 185–195). Wpływ ma na to ogólnikowość opisu samego modelu
i skupienie się na rozwiązaniach technologicznych. Z tych ogólnych założeń wnioskować można, że wykorzystanie formalnie przygotowanej i dostarczonej informacji następuje na poziomie trzecim (standardy organizacyjne), kiedy na wszystkich
szczeblach zarządzania wprowadza się standardy planowania i obsługi ryzyka
z wykorzystaniem mierników oceny i nadaniem priorytetów określonym rodzajom
ryzyka. Na kolejnym poziomie następuje rozszerzenie zakresu informacji o metody
pomiaru i monitorowania jakości oraz efektywności zdefiniowanych standardów
zarządzania ryzykiem. Domyślać się można, że na najwyższym poziomie mogą
być one wykorzystane do doskonalenia procesów organizacji, w tym tych związanych bezpośrednio z zarządzaniem ryzykiem.
Stosunkowo najszerzej, chociaż także ogólnikowo, kwestie informacyjne zostały
uwzględnione w modelu 3 (indeks dojrzałości w zakresie zarządzania ryzykiem
– Aon, 2017). Zadecydowało o tym podkreślenie znaczenia właściwej informacji
aż w trzech wymiarach modelu:
• transparentna komunikacja ryzyka, wymagająca spójnego i regularnego systemu raportowania,
• dane i analityki, skierowane na systematyczne monitorowanie czynników
ryzyka na podstawie danych zewnętrznych i wewnętrznych,
• podejmowanie decyzji z uwzględnieniem ryzyka, które wymaga opracowania,
i wykorzystanie informacji o finansowych i operacyjnych czynnikach i skutkach ryzyka.
Ponadto w punkcie dotyczącym kultury organizacyjnej zaznaczono konieczność rozliczania zarządzających, co wymaga zapewnienia kolejnych zestawów
informacji. O szerokim podejściu do znaczenia informacji dla zarządzania ryzykiem świadczy jej ulokowanie we wszystkich obszarach systemu rachunkowości
zarządczej: monitorowaniu działalności, rachunkach decyzyjnych oraz rachunkowości odpowiedzialności. Istotna informacja o ryzyku, wyszczególniona w modelu,
obejmuje informacje zewnętrzne i wewnętrzne, finansowe i operacyjne, formalne
i nieformalne, a także jest dostarczana regularnie lub doraźnie (według potrzeb).
Z uwagi na sposób prezentacji modelu, znacznie trudniej jest, niż w odniesieniu do wymiarów, wskazać poziomy narastania zakresu informacji przy przechodzeniu na kolejne poziomy dojrzałości. Na pierwszym poziomie dojrzałości
informacja może być ograniczona i dostarczana doraźnie, by niższe szczeble organizacji mogły identyfikować i rozwiązywać kwestie ryzyka. Na kolejnym poziomie
dojrzałości zakres tej informacji ulega rozszerzeniu, ale nadal nie ma spójnych,
formalnych rozwiązań. To powoduje, że informacja dotycząca zarządzania ryzykiem jest uwzględniana nieformalnie lub pośrednio w podejmowaniu decyzji, często
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na zasadzie ad hoc. Na trzecim poziomie (zdefiniowanie) rozwija się organizacyjny
system monitorowania ryzyka, a jego analiza jest konsekwentnie stosowana, z naciskiem na podejścia jakościowe. W dalszym ciągu jednak w podejmowaniu decyzji
efekty tych decyzji nie są wprost uwzględniane. Usystematyzowanie osiągnięcia
spójności systemu informacji o ryzyku następuje na czwartym poziomie dojrzałości (operacyjnym) – analiza jest konsekwentnie stosowana, obejmując zarówno
techniki jakościowe, jak i ilościowe. Ponadto przy podejmowaniu kluczowych decyzji
są wyraźnie uwzględniane ryzyka i informacja dotycząca zarządzania ryzykiem. Na
etapie rozwoju są także zalecenia dotyczące preferowanej tolerancji (ekspozycji)
na ryzyko. Formalne zalecenia w tym zakresie są wprowadzane na najwyższym,
piątym poziomie dojrzałości. Przekładają się one na kryteria decyzyjne i powodują,
że informacje o ryzyku i zarządzaniu ryzykiem są wyraźnie uwzględniane w procesach decyzyjnych. W tym celu w całej organizacji są stosowane spójne i regularne
analizy z uwzględnieniem technik jakościowych i ilościowych.
Przeprowadzona analiza świadczy o wyraźnych różnicach w prezentacji informacji w modelach dojrzałości zarządzania ryzykiem. W najbardziej tradycyjnym
modelu (modelu 1) informacja jest analizowana z podziałem na wspierającą implementację nowej koncepcji zarządzania ryzykiem i będącą jej integralnym elementem. Ta druga część jest powiązana z procesowym postrzeganiem działalności
organizacji i jest skierowana na ich opomiarowanie z uwzględnieniem ryzyka.
Procesowe podejście do zarządzania ryzykiem jest także charakterystyczne dla
modelu 2. Na potrzebną informację w tym podejściu składają się przede wszystkim mierniki nadające znaczenie określonym czynnikom ryzyka oraz służącym
do monitorowania efektywności podejmowanych działań zarządczych. Zupełnie
inne aspekty informacyjne zostały uwypuklone w ostatnim z modeli (modelu 3).
Autorzy tego narzędzia diagnostycznego zwrócili uwagę na różnorodność danych
(zewnętrzne/wewnętrzne), metod pomiaru i analizy (ilościowe/jakościowe) oraz
cel wykorzystania na różnych poziomach organizacji. Pokazali także nabudowywanie systemu informacyjnego od operacyjnego wykorzystania ad hoc informacji
o czynnikach ryzyka, po spójne i całościowe rozwiązania integrujące informacyjne
i wykonawcze elementy systemu zarządzania ryzykiem. W żadnym jednak z badanych modeli nie ma bezpośredniego odniesienia do ujawnień ryzyka prowadzonych w formie narracji umieszczonych w raportach rocznych.
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Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badań prowadzą do finalnego wniosku, że dotychczasowe modele dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania ryzykiem
nie dostarczają jednoznacznych wytycznych, które mogłyby być wykorzystane
bezpośrednio jako ramy koncepcyjne pomiaru dojrzałości ujawnień ryzyka,
to po pierwsze. Po drugie, pomimo zbliżonych założeń modeli dojrzałości, szczegółowy sposób postrzegania znaczenia informacji o ryzyku (zarządzaniu ryzykiem) oraz sekwencji jej stopniowego rozszerzania jest odmienny w zależności
od przyjętych wymiarów modelu oraz przyjętych zasad kwalifikacji przypadków
do danego poziomu dojrzałości. Po trzecie, w badanym materiale można jednak
dostrzec pewne prawidłowości. Na niższych stopniach dojrzałości informacja ma
charakter fragmentaryczny, operacyjny i jest przygotowywana doraźnie. Na wyższych stopniach natomiast następuje jej systematyczna integracja z raportami
dotyczącymi innych aspektów działalności, przejście na regularny pomiar (w tym
finansowy) i komunikowanie informacji na wszystkich szczeblach zarządzania
oraz powiązanie całego systemu ze strategią organizacji, uwzględniającą aktywne
podejście do ryzyka akceptowanego w odpowiedzi na dynamikę otoczenia i uwarunkowania organizacyjne.
W kontekście prowadzonych przez autorki badań, powyższe ustalenia są istotne.
Wskazują bowiem na słabe artykułowanie – w różnych modelach dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania ryzykiem – potrzeb informacyjnych w zakresie
obszarów i czynników ryzyka. Dotychczasowe własne ustalenia badawcze (Karmańska, Łada, 2019, s. 39–61) pozwalają na wyrażenie opinii, iż obecnie system
informacyjny rachunkowości – w świetle normatywnych wymagań – prezentuje
bardzo szerokie spektrum informacji na temat obszarów i czynników ryzyka, do
których modele dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania ryzykiem
wyraźnie nie odwołują się. Wyjątkiem jest syntetyczny indeks dojrzałości w zakresie zarządzania ryzykiem, w którym aspekt informacyjny znalazł uznanie. W tym
momencie rodzi się zasadne pytanie o użyteczność informacji sprawozdawczych
w zakresie ujawnień na temat obszarów i czynników ryzyka w aspekcie kosztów ich
tworzenia. W sytuacji bowiem, gdy modele dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania ryzykiem ich potrzeby nie identyfikują, a koncentrują się przede
wszystkim na aspektach bardziej techniczno-organizacyjnych, niż w powiązaniu
z systemem informacyjnym przedsiębiorstwa, zestaw informacji przygotowywanych w ramach sprawozdawczości przedsiębiorstwa wydaje się zbędny. Takie
myślenie jest jednak zbyt uproszczone. Trzeba bowiem mieć na względzie, że
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kwestia ujawnień na temat obszarów i czynników ryzyka rozwija się w praktyce
od stosunkowo niedawna i potrzeba czasu na synchronizację tej nowej praktyki
informacyjnej z zarządzaniem ryzykiem. Ponieważ wydaje się, że to właśnie praktyka zarządzania ryzykiem jest siłą sprawczą rozwoju systemu informacyjnego
w segmencie informacji dla tegoż zarządzania ważnego, to zastanawiać się można,
dlaczego modele dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania ryzykiem
proponowane przez świat nauki takiej potrzeby rozwoju systemu informacyjnego
nie zgłaszały z wyprzedzeniem. Nie można się oprzeć wrażeniu, że znów praktyka
wyprzedziła naukę.
W tej sytuacji, warto teraz zgłaszać propozycje w zakresie kompatybilności
modeli dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania ryzykiem i modeli
dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie systemu informacyjnego. To jest rola dla
nauki. Problem jest jednak niezwykle złożony i wymaga najpierw holistycznego
podejścia, a potem metodycznego rozpracowywania przez rzesze akademików,
specjalistów z różnych dyscyplin. Dlatego też autorki – pragnąc mieć przyczynek
naukowy w tym obszarze – koncentrują się na wąskim, ale ważnym zarządczo,
problemie poziomów dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie ujawnień na temat
obszarów i czynników ryzyka, jako komponencie systemu informacyjnego rachunkowości, który to system z kolei jest potężnym podsystemem w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Czynią to z nadzieją przedstawienia praktyce zarządzania
ryzykiem propozycji, która dla niej może mieć walory utylitarne. Powyższy tekst
przedstawia kolejny, ale nie ostatni krok wykonany w tym kierunku.
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Raportowanie okresowe spółek notowanych
na alternatywnym rynku kapitałowym
w Polsce

Wprowadzenie
Większość giełd papierów wartościowych na świecie, oprócz rynków głównych, posiada rynki lub segmenty alternatywne1.
Głównym celem funkcjonowania alternatywnych systemów obrotu jest zapewnienie dostępu do kapitału spółkom, które nie mogą być dopuszczone do obrotu
regulowanego, gdyż nie spełniają jego warunków. W ramach alternatywnych systemów obrotu obowiązują mniej restrykcyjne kryteria dopuszczeniowe oraz bardziej
liberalne wymogi informacyjne. Największym rynkiem alternatywnym na świecie
jest amerykański NASDAQ, którego początki sięgają 1971 r. W Europie, pierwszy
alternatywny system obrotu – Alternative Investment Market – powstał w Londynie w 1995 r. Wśród innych alternatywnych systemów obrotu na świecie znajdują
się m.in. Alternext, Oslo Axess, Kosdaq, Jasdaq, ChiNext.
W Polsce, w formule alternatywnego systemu obrotu, funkcjonuje rynek NewConnect, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsze notowania na NewConnect odbyły się 30 sierpnia 2007 r. Na koniec

1
Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges) do rynków alternatywnych zalicza rynki lub segmenty rynków, które posiadają inne zasady i regulacje w stosunku do rynków głównych, Alternative Markets/Segments in Equity Analysis, FESE Economics
and Statistics Committee, September 2008, www. fese.eu.
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2014 r. na rynku NewConnect było notowanych 431 spółek, w tym 10 zagranicznych2. Obecnie (stan na 16 stycznia 2020 r.) na rynku notowanych jest 376 spółek,
w tym 6 zagranicznych3.
Podstawowe zasady związane z organizacją funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu zostały określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu
Obrotu (regulamin ASO)4, uchwalonym przez Zarząd Giełdy5. Zgodnie z regulaminem ASO spółki notowane na rynku alternatywnym są zobligowane do przedstawiania informacji o swojej sytuacji majątkowo-finansowej oraz o wydarzeniach
i okolicznościach mogących wpływać na tę sytuację, w formie raportów bieżących
i okresowych. Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania są raporty okresowe. Przedstawiono obowiązkowy zakres informacji, które powinny być zawarte
w raportach okresowych, terminy oraz tryb składania tych raportów, zidentyfikowano najczęstsze nieprawidłowości związane z raportami okresowymi oraz przeanalizowano mechanizmy nadzoru nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych
na rynku NewConnect.

1. Raporty okresowe – zawartość informacyjna,
terminy i tryb publikacji
W myśl regulaminu ASO spółki notowane na NewConnect mają obowiązek
przygotowywania dwóch rodzajów raportów okresowych – kwartalnych i rocznych6.
2
Raport o rynku NewConnect, 2015, Podsumowanie funkcjonowania pierwszej alternatywnej platformy obrotu w Polsce, www.newconnect.pl, s. 15.
3
newconnect.pl/statystyki-okresowe.
4
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca
2007 r., z późn. zm.), www.newconnect.pl.
5
Na regulacje prawne obowiązujące na rynku NewConnect składa się Regulamin Alternatywnego
Systemu Obrotu wraz z następującymi załącznikami:
1) Dokument Informacyjny – Załącznik nr 1,
2) Zasady obrotu instrumentami finansowymi w ASO – Załącznik nr 2,
3) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect – Załącznik nr 3,
4) Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst – Załącznik nr 4,
5) Autoryzowany doradca w ASO – Załącznik nr 5,
6) Animator rynku w ASO – Załącznik nr 6,
7) Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania w ASO – Załącznik nr 6a,
8) Wymogi i dodatkowe warunki animowania w alternatywnym systemie obrotu uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w § 3 pkt 2 Załącznika nr 7 do Regulaminu ASO – Załącznik nr 6b,
9) Skrajne warunki rynkowe w alternatywnym systemie obrotu – Załącznik nr 6c,
10) Opłaty w ASO – Załącznik nr 7.
6
Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, par. 5, ust. 1.
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Raport kwartalny powinien zawierać co najmniej7:
• kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości,
• informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,
• charakterystykę istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego
dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki,
• stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie
kwartalnym,
• opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich
realizacji (opisywanych w ramach planów przez emitenta w dokumencie
informacyjnym),
• informacje na temat podejmowanych inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie,
• opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji,
• informację o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu,
• informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać analogiczne informacje jak
raport kwartalny, z tym że dotyczące grupy kapitałowej. Emitent będący jednostką
dominującą nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnego raportu kwartalnego, jeżeli w skonsolidowanym raporcie kwartalnym są zamieszczone wszystkie
obowiązkowe ujawnienia dotyczące tego emitenta8. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
powinien wskazać przyczyny ich niesporządzania. W tej sytuacji, a także wtedy,
kiedy skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich
jednostek zależnych – emitent ma obowiązek wykazać w swoim raporcie kwartalnym wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego9.

7
8
9

Ibidem, par. 5, ust. 4.1.
Ibidem, par. 5, ust. 5.1.
Ibidem, par. 5, ust. 4.1.
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Raport roczny powinien obejmować co najmniej10:
• pismo zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w zwięzły sposób, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku
obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok
obrotowy, z określeniem adresatów raportu rocznego,
• wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na euro),
• roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
• sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia
rocznego sprawozdania finansowego,
• oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały
sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz
jego wynik finansowy i że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Roczne sprawozdanie finansowe, zawarte w raporcie rocznym, podlega badaniu przez firmę audytorską. W raporcie rocznym, oprócz sprawozdania z badania
sprawozdania finansowego, sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi znaleźć się oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru
i procedury wyboru firmy audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że firma audytorska
oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu i zasadami etyki zawodowej. W przypadku wyrażenia przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej albo
w sytuacji odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym, w raporcie rocznym należy zamieścić stanowisko zarządu lub osoby zarządzającej wraz z opinią
rady nadzorczej lub osoby nadzorującej emitenta odnoszące się do wyrażonej opinii, zawierające m.in. wskazanie wpływu przedmiotu zastrzeżenia, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, na roczne sprawozdania finansowe, w tym
10

Ibidem, par. 5, ust. 6.1.
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na wyniki oraz inne dane finansowe oraz przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją11.
Raport roczny dodatkowo obejmuje informacje na temat stosowania przez
emitenta zasad ładu korporacyjnego12. W tym zakresie raport roczny powinien
zawierać co najmniej informacje na temat zasad ładu korporacyjnego, które nie
były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem, jakie były okoliczności i przyczyny niezastosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza usunąć
ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć,
by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danej zasady w przyszłości13.
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać analogiczne informacje jak
raport roczny, z tym że dotyczące grupy kapitałowej14. Natomiast jeśli emitent
tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta
nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego, muszą być wykazane w raporcie rocznym emitenta15.
Sprawozdania finansowe (będące głównym elementem raportów rocznych
i kwartalnych) powinny być sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi
emitenta. Emitent z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może sporządzać sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie ze standardami
uznawanymi w skali międzynarodowej16.
Za standardy uznawane w skali międzynarodowej uznaje się17:
a) w przypadku emitenta z siedzibą w państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi
interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
b) w przypadku emitenta z siedzibą w państwie nienależącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego – standardy rachunkowości wymagane przepisami
państw niebędących państwami członkowskimi, które zostały uznane za

Ibidem, par. 5, ust. 6.1.
Zasady te zostały określone w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect,
Załącznik do uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia
31 marca 2010 r., www.newconnect.pl.
13 Ibidem, par. 5, ust. 6.3.
14 Ibidem, par. 5, ust. 7.1.
15 Ibidem, par. 5, ust. 6.1.
16 Ibidem, par. 5, ust. 3.
17 Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, op. cit., par. 2.
11
12
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równoważne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości18, lub akceptowane standardy rachunkowości19,
c) w przypadku innych standardów oraz w przypadku emitenta z siedzibą
w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone
w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej albo Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
i odnoszące się do nich interpretacje, wydane lub przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Poza określeniem obowiązkowego zakresu informacji przedstawianych w raportach okresowych, w regulaminie ASO wskazano również terminy i tryb składania raportów.
Raport kwartalny przekazuje się nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy20. Skonsolidowany raport kwartalny
przekazuje się również nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału
roku obrotowego, którego dotyczy, z tym że skonsolidowany raport kwartalny nie
może być przekazany w terminie późniejszym niż raport kwartalny21. Emitent jest
zwolniony z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego
raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego, pod warunkiem że przekaże raport roczny lub skonsolidowany raport roczny nie później niż w terminie
80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy22.
Raport roczny należy przekazać nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także
nie później niż w dniu zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta,
dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego
w raporcie rocznym23.
18 Zgodnie z mechanizmem, o którym mowa w art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1569/2007
z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich (Dz.Urz. UE L 340 z 22.12.2007)
19 Standardy, o których mowa w art. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. oraz w decyzjach Komisji wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 dyrektywy 2004/109/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu
na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. WE L 390 z 31.12.2004, str. 38,
z późn. zm.).
20 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, par. 6, ust. 9.
21 Ibidem, par. 6, ust. 10.
22 Ibidem, par. 6, ust. 10a.
23 Ibidem, par. 6, ust. 11.
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Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej emitenta przekazuje się
nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przy czym skonsolidowany raport
roczny grupy kapitałowej emitenta nie może być złożony w terminie późniejszym
niż raport roczny emitenta24.
Raporty są przekazywane przez spółki za pośrednictwem Elektronicznej Bazy
Informacji (EBI) administrowanej przez organizatora25, a następnie są publikowane
na stronie internetowej organizatora alternatywnego systemu obrotu.

2. Wypełnianie obowiązków informacyjnych
w zakresie raportów okresowych przez spółki
notowane na NewConnect
Spółki notowane na NewConnect są zobligowane do przestrzegania regulaminu ASO.
Wśród wszystkich naruszeń regulaminu najczęściej pojawiają się następujące
nieprawidłowości26:
• przekazanie nierzetelnych i niezgodnych ze stanem faktycznym informacji
w dokumencie informacyjnym sporządzonym w związku z wprowadzeniem
spółki do alternatywnego systemu obrotu,
• nieopublikowanie w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym
systemie obrotu raportu kwartalnego,
• nieprzekazanie do publicznej wiadomości istotnej informacji,
• nieopublikowanie w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym
systemie obrotu opinii z badania sprawozdania finansowego,
• brak umowy o pełnienie funkcji animatora rynku,
• brak umowy z autoryzowanym doradcą w okresie wymaganym przepisami
regulaminu ASO.

Ibidem, par. 6, ust. 12.
Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe
raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego – Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 175/2019
Zarządu Giełdy z dnia 18 marca 2019 r., www.newconnect.pl.
26 Por. Zestawienie sankcji nałożonych przez Organizatora ASO na emitentów NewConnect, w związku
z nieprzestrzeganiem przepisów Regulaminu ASO – stan na 20 grudnia 2019 r., www.newconnect.pl.
24

25
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Badania wskazują, że nieprawidłowości w obszarze raportowania stanowią
zdecydowaną większość naruszeń regulaminu NewConnect (por. Klimczak, 2015,
s. 227–239; 2016, s. 235–244).
W tabeli 1 zestawiono dane na temat rodzajów naruszeń regulaminu ASO
związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych.
Tabela 1. Naruszenia obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect
w latach 2009–2019
Rok

Naruszenia
dotyczące
raportów rocznych

2009*
2010

Naruszenia
dotyczące
raportów
kwartalnych

-

-

12

2011

-

-

Naruszenia
dotyczące
raportów rocznych
i kwartalnych
1

Inne naruszenia
obowiązków
informacyjnych

Razem

1

1

1

14

-

3

3

-

3

47

8

142

10

136

2012

32

12

2013

69

65

2014

35

62

29

2015

59

76

19

25

179

2016

31

137

10

23

201

2017

114

157

20

33

324

2018

98

138

32

33

301

-

2019

121

127

13

23

284

Razem

571

774

124

163

1632

* Pierwsza sankcja związana z naruszeniami regulaminu została nałożona przez organizatora NewConnect w 2009 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Klimczak (2016, s. 239) oraz Zestawienie sankcji nałożonych przez Organizatora ASO na emitentów NewConnect, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów Regulaminu ASO – stan na
20 grudnia 2019 r., www.newconnect.pl.

Jak wynika z zestawienia w tabeli 1, najwięcej nieprawidłowości pojawia się
w ramach raportów okresowych – w całym okresie funkcjonowania NewConnect
naruszenia dotyczące tego rodzaju raportów stanowiły 90 procent wszystkich
naruszeń obowiązków informacyjnych.
Szczegółowa analiza uchwał zarządu giełdy oraz informacji przekazywanych
bezpośrednio przez organizatora rynku NewConnect pozwala na identyfikację
najczęściej pojawiających się nieprawidłowości w ramach raportów okresowych.
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W odniesieniu do raportów kwartalnych najczęściej powtarzają się następujące błędy27:
• spóźniona publikacja raportu,
• nieprawidłowości w przekazywaniu informacji za pośrednictwem EBI (np. nieprawidłowe oznaczenie raportu, brak lub nieprawidłowe określenie czy dany
raport jest raportem jednostkowym czy skonsolidowanym),
• niekompletna zawartość raportu w odniesieniu do danych finansowych (brak
wymaganych danych, np. na temat amortyzacji),
• braki w zakresie danych pozafinansowych (brak odniesienia do publikowanych
wcześniej prognoz, zdawkowy bądź nieaktualny komentarz, brak informacji
o grupie kapitałowej, powodach braku konsolidacji),
• błędy rachunkowe (niezgodność pomiędzy kolejnymi raportami kwartalnymi
oraz pomiędzy danymi za kwartał i danymi prezentowanymi narastająco od
początku roku),
• jakość graficzna raportu (np. niejednolite formatowanie tekstu, nieczytelne
załączniki).
Z kolei w ramach raportów rocznych najczęściej odnotowuje się następujące
nieprawidłowości28:
• opóźnienie publikacji raportu,
• niekompletność raportu (np. brak wybranych danych przeliczonych na euro,
brak komentarza, brak raportu z badania sprawozdania finansowego przez
biegłego rewidenta, brak informacji dodatkowych do sprawozdania),
• niewystarczający poziom porównywalności danych,
• nieczytelna prezentacja danych,
• brak odniesienia się do stosowania zasad ładu korporacyjnego.

27 Por. Góral (2010); Świerkowska (2014); Uchwały Zarządu Giełdy 80/2016, 85/2016, 81/2016
z dn. 29.01.2016; 233/2016, 234/2016 z dn. 10.03.2016, 620/2016, 621/2016, 622/2016 z dn. 16.06.2016;
1247/2016, 1248/2016, 1249/2016 z dn. 24.11.2016; 259/2017 z dn. 22.03.2017, 485/2017 z dn. 16.05.2017;
1115/2017, 1116/2017 z dn. 21.09.2017; 133/2018 z dn. 15.02.2018; 230/2018, 231/2018, 232/2018 z dn. 16.03.
2018; 930/2018, 931/2018 z dn. 13.09.2018; 214/2019, 215/2019, 216/2019 z dn. 25.03.2019; 360/2019
z dn. 30.04.2019; 227/2019, 228/2019, 229/2019 z dn. 25.03.2019; 500/2019, 501/2019, 502/2019 z dn.
12.06.2019, www.newconnect.pl.
28 Skłodowska-Balcerek (2010); Baranowicz (2012); Uchwały Zarządu Giełdy 688/2016 z dn.
01.07.2016; 541/2017 z dn. 02.06.2017; 541/2017 z dn. 02.06.2017; 853/2017, 854/2017, 855/2017 z dn.
03.08.2017; 882/2017, 883/2017, 884/017 z dn. 03.08.2017; 1014/2017 z dn. 05.09.2017; 563/2018 z dn.
04.06.2018; 623/2018 z dn. 19.06.2018; 681/2018, 682/2018, 683/2018 z dn. 28.06.2018; 956/2018,
957/2018 z dn. 13.09.2018; 470/2019 z dn. 03.06.2019; 570/2019, 571/2019, 572/2019 z dn. 21.06.2019,
www.newconnect.pl.
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3. Narzędzia monitorowania i egzekwowania obowiązków
informacyjnych przez organizatora rynku
Regulacje obowiązujące na polskim alternatywnym rynku kapitałowym przewidują określone mechanizmy mające na celu, z jednej strony – wsparcie emitentów w procesie przygotowywania wymaganych informacji, z drugiej strony zaś
– umożliwiające organizatorowi monitorowanie i egzekwowanie obowiązków
informacyjnych.
Ważną rolę w procesach sprawozdawczych na NewConnect pełnią autoryzowani doradcy. Autoryzowanym doradcą może być firma inwestycyjna lub inny
podmiot będący spółką prawa handlowego świadczący usługi związane z obrotem
gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy, wpisany na listę prowadzoną przez organizatora alternatywnego systemu
obrotu29. Zadaniem autoryzowanego doradcy jest m.in. współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. W związku z powyższym autoryzowany doradca jest zobowiązany do współpracy z emitentem zarówno
na etapie wchodzenia na rynek kapitałowy przez emitenta, jak i w okresie późniejszym. Początkowo do obowiązków autoryzowanego doradcy należy m.in. badanie,
czy zostały spełnione warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta
do obrotu w alternatywnym systemie oraz czy dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu zawiera wszystkie
niezbędne elementy. Z kolei w późniejszym okresie, już po wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu, rolą autoryzowanego doradcy jest bieżące doradzanie emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów
finansowych w alternatywnym systemie, współdziałanie z emitentem w zakresie
wypełniania regulaminowych obowiązków informacyjnych oraz monitorowania
prawidłowości wypełniania tych obowiązków30. Co do zasady umowa z autoryzowanym doradcą powinna być zawarta na co najmniej trzy lata od dnia pierwszego
notowania instrumentów finansowych przez emitenta, jednak regulamin ASO
przewiduje również inne rozwiązania w tym zakresie. Możliwe jest zwolnienie
emitenta z konieczności współpracy z autoryzowanym doradcą przed upływem
trzech lat, pod warunkiem prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych (jednak nie wcześniej niż po upływie jednego roku od pierwszego notowania
instrumentów finansowych na NewConnect). I odwrotnie, w sytuacji problemów
29
30

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, op. cit., par. 18, ust. 1.
Ibidem, par. 18, ust. 2.
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z wypełnianiem obowiązków informacyjnych emitent może być zobowiązany przez
organizatora do dłuższej współpracy z autoryzowanym doradcą31.
Poza zobligowaniem emitentów do współpracy z autoryzowanymi doradcami
organizator rynku dysponuje odpowiednimi narzędziami egzekwowania obowiązków informacyjnych.
Po pierwsze, w przypadku stwierdzenia, że emitent nie opublikował informacji wymaganej zgodnie z przepisami, organizator może zobowiązać emitenta do
niezwłocznego opublikowania danej informacji wraz z podaniem przyczyn braku
wcześniejszego jej opublikowania32.
Po drugie, organizator może zobowiązać emitenta do zawarcia kolejnej umowy
z autoryzowanym doradcą na okres co najmniej jednego roku, jeżeli w ocenie organizatora taka współpraca jest konieczna dla prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych33.
Po trzecie, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących
w alternatywnym systemie obrotu, organizator NewConnect dysponuje określonym katalogiem kar regulaminowych. Może on – w zależności od stopnia i zakresu
powstałego naruszenia lub uchybienia – upomnieć emitenta i/lub nałożyć na niego
karę pieniężną w wysokości do 50 000 zł. Organizator, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej, może wyznaczyć emitentowi termin
na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu
zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie
i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku
gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal
nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie
obrotu, organizator alternatywnego systemu może nałożyć na emitenta kolejną
karę pieniężną (łącznie kary te nie mogą przekraczać 50 000 zł)34.
Po czwarte, jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym
systemie obrotu, organizator może zawiesić obrót instrumentami finansowymi
emitenta, jeśli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników. Z kolei jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, organizator może wykluczyć jego instrumenty z obrotu35.

31
32
33
34
35

Ibidem, par. 18, ust. 3,4, 17b.
Ibidem, par. 17a.
Ibidem, par. 17b.
Ibidem, par. 17 c.
Ibidem, par. 11, 12.
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Warto zwrócić uwagę, że organizator może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów
obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta. W informacji tej organizator może wskazać nazwę podmiotu pełniącego
w stosunku do tego emitenta obowiązki autoryzowanego doradcy36.

Podsumowanie
Emitenci, których papiery wartościowe są notowane w ramach alternatywnych
systemów obrotu podlegają z reguły bardziej liberalnym wymaganiom w zakresie
obowiązków informacyjnych w porównaniu ze spółkami notowanymi na rynkach
regulowanych. Ma to umożliwić dostęp do kapitału ze strony mniejszych i średnich firm, które nie są w stanie wypełnić restrykcyjnych wymogów regulowanego
rynku kapitałowego. O szczegółowym zakresie i zasadach raportowania na rynkach alternatywnych decydują ich organizatorzy. Emitenci – uczestnicy rynku
NewConnect – mają obowiązek przygotowywania raportów bieżących i okresowych, regulamin NewConnect zaś określa szczegółowo minimum informacji, jakie
muszą być zawarte w tych raportach, a także tryb i terminy ich publikacji. Badania pokazują, że w obszarze raportowania na NewConnect, zwłaszcza w ramach
raportowania okresowego, pojawiają się pewne nieprawidłowości. Jednocześnie
na rynku funkcjonują określone mechanizmy, które mają pomóc wyeliminować
ewentualny negatywny wpływ tych nieprawidłowości na bezpieczeństwo obrotu
i interes uczestników rynku kapitałowego. Należą do nich przede wszystkim narzędzia wsparcia i bieżącego nadzoru procesów sprawozdawczych, mające na celu
zapewnienie, że informacje są sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom
ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową
i finansową emitenta lub na cenę lub wartość notowanych papierów wartościowych. Jeżeli pomimo tych narzędzi dochodzi do nieprawidłowości w wypełnianiu
obowiązków informacyjnych, organizator dysponuje środkami sankcyjnymi wobec
emitentów, przekazuje również informacje o ich podjęciu do publicznej wiadomości, tak aby wszyscy uczestnicy rynku mogli je uwzględnić przy ocenie sytuacji
danego emitenta oraz ryzyka, związanego z jego instrumentami finansowymi.

36

Ibidem, par. 17d.
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Zmiany makroproporcji w latach 2017–2018
w świetle rachunków finansowych sektorów
instytucjonalnych gospodarki narodowej

Wprowadzenie
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania do analizy makroekonomicznej gospodarki polskiej informacji zawartych w rachunkach finansowych
wchodzących w skład systemu rachunków narodowych. Celem jest identyfikacja
kanałów i form (w sensie stosowanych instrumentów finansowych) przekształcania nadwyżkowych oszczędności jednych sektorów gospodarki w inwestycje
innych sektorów, a także ustalenie hierarchii ich ważności. Do realizacji tych celów
rachunki finansowe są konfrontowane z rachunkami kapitałowymi poszczególnych
sektorów oraz są konstruowane portfele finansowania się i portfele inwestowania
tych sektorów. Następnie zostały zaprezentowane zestawienia ilustrujące strukturę
podmiotową podaży oraz strukturę podmiotową popytu na główne instrumenty
finansowe. W ostatniej części została przedstawiona analiza tablic przepływów
finansowych (flow of funds) w gospodarce polskiej w latach 2017–2018 w układzie sektorów instytucjonalnych i instrumentów finansowych.
Ten kształt analizy nawiązuje zarówno do prac teoretycznych, jak i empirycznych P. Sulmickiego, który oparł na tym podejściu swoją koncepcję działania gospodarczego (Sulmicki, 1978, s. 36–160; por. także Marczewski, 2006). W bieżącej
literaturze krajowej autorzy koncentrują się na analizie samych rachunków finansowych, bez ich wiązania z innymi elementami systemu rachunków narodowych.
Kluczową kwestią jest w tych pracach (Tomaszewicz, Trębska, 2017; Raport o funkcjonowaniu polskiego systemu finansowego w ujęciu międzysektorowym, 2011)
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takie przekształcenie tych rachunków, aby przejść z układu: sektory x instrumenty
na układ: sektory x sektory, czyli utworzyć rodzaj finansowej tablicy input–output.
Zbudowanie takiej tablicy pozwala na ocenę kierunków transmisji ryzyka między
sektorami oraz oszacowanie mnożników finansowych określających przyrosty
aktywów finansowych w poszczególnych sektorach generowane poprzez jednostkowy wzrost zadłużenia w danym sektorze. Z kolei w kompleksowych analizach
prowadzonych w EBC (Papademos, Stark, 2010) są także uwzględniane możliwości zastosowania flow of funds do badania efektów polityki pieniężnej i prognozowania kanałów jej transmisji.

1. Miejsce rachunków finansowych w systemie
rachunków narodowych
Na system rachunków narodowych składa się triada: rachunki bieżące, rachunki
akumulacji, rachunki stanów (bilanse)1. Rachunki finansowe są zaliczane do rachunków akumulacji. Poza nimi należy do tej grupy rachunek kapitałowy. Zawiera on
zestawienie oszczędności i inwestycji w aktywa rzeczowe poszczególnych sektorów instytucjonalnych. Pozwala on w szczególności ustalić, które sektory gospodarki są dostarczycielami netto środków finansowych dla innych sektorów i które
są odbiorcami netto tych środków. Natomiast rachunki finansowe dostarczają
informacji o kanałach i formach przekształcania strumieni oszczędności jednych sektorów w strumienie inwestycyjne drugich. W rachunkach finansowych
są bowiem uwzględniane rodzaje instrumentów finansowych wykorzystywanych
przez sektory instytucjonalne do zaciągania zobowiązań lub pozyskiwania aktywów. Po lewej stronie takiego rachunku są rejestrowane zmiany aktywów finansowych, po prawej – zmiany pasywów i wartości netto. W części dotyczącej zmian
aktywów finansowych rachunek rejestruje nabycie aktywów finansowych pomniejszone o ich rozdysponowanie (przyrost należności finansowych). W części dotyczącej zmian pasywów finansowych i wartości netto jest rejestrowane zaciągnięcie
zobowiązań pomniejszone o ich spłatę (przyrost zobowiązań finansowych). Wynik
netto (nabycie netto aktywów finansowych pomniejszone o zaciągnięcie zobowiązań netto) tego rachunku ma teoretycznie dla każdego sektora instytucjonalnego
tę samą wartość, ale z przeciwnym znakiem, co pozycja bilansująca jego rachunek

1
Rachunki narodowe są zestawiane na podstawie standardów ESA 2010 zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków
narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE L174, tom 56.
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kapitałowy, tzn. różnica między jego oszczędnościami a jego inwestycjami rzeczowymi. Rachunki finansowe dla polskiej gospodarki są publikowane od 1999 r.
Początkowo były kompilowane przez Główny Urząd Statystyczny. Od 2010 r. zadanie to przejął Narodowy Bank Polski, który prezentuje te dane zarówno w cyklach
rocznych, jak i kwartalnych. Natomiast rachunki kapitałowe są nieprzerwanie
opracowywane przez GUS.
W polskim systemie rachunków narodowych wyróżnia się sześć głównych
sektorów instytucjonalnych (Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów
instytucjonalnych w latach 2014–2017, 2019, s. 16–26): przedsiębiorstwa niefinansowe, instytucje finansowe, instytucji rządowe i samorządowe, gospodarstwa
domowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
oraz – odzwierciedlający powiązania podmiotów gospodarki krajowej z nierezydentami – sektor zagranicy. W sektorze instytucji finansowych jest wyodrębnianych
wiele podsektorów, które na potrzeby prezentowanej dalej analizy zostały połączone w trzy: bank centralny, pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz
instytucje ubezpieczeniowe. Ponadto w niektórych przekrojach sektor instytucji
niekomercyjnych jest łączony z sektorem gospodarstw domowych. W rezultacie
zakres analizy obejmuje 4 lub 5 sektorów niefinansowych oraz 1 sektor finansowy
z 3 podsektorami.
Instrumenty finansowe ujmowane w rachunkach finansowych są dzielone
na kategorie głównie według kryterium płynności finansowej. W polskim schemacie rachunku finansowego obecnie wyróżnia się osiem podstawowych kategorii,
z licznymi podkategoriami (Rachunki finansowe, 2020, s. 2): 1) złoto monetarne i SDR-y, 2) gotówka i depozyty, 3) dłużne papiery wartościowe, 4) kredyty
i pożyczki, 5) udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych, 6) systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji, 7) instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracowników oraz
8) pozostałe aktywa/pasywa. Na potrzeby dalszej analizy kategoria druga została
podzielona na trzy: gotówka, bieżące depozyty rozliczeniowe, pozostałe depozyty, a kategoria czwarta na dwie: kredyty i pożyczki krótkoterminowe, kredyty
i pożyczki długoterminowe, podobnie jak kategoria ósma – na kredyty handlowe
i zaliczki oraz pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia. Ponadto do kategorii
trzeciej została dołączona kategoria siódma. W rezultacie zakres analizy obejmuje
11 rodzajów instrumentów finansowych.
Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do tradycyjnej rachunkowości społecznej, która rejestruje strumienie rzeczowe i gdzie na kontach sektorów instytucjonalnych zapisuje się transakcje związane z produkcją, wymianą i podziałem
dóbr i usług, w rachunkach finansowych konta stanowią poszczególne transakcje,
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a sektory instytucjonalne są pozycjami po stronie przychodów i rozchodów na tych
rachunkach2. Są to więc rachunki ilustrujące od strony podmiotowej sytuację rynkową w zakresie poszczególnych transakcji rozumianych jako rodzaje instrumentów finansowych. W szczególności można w tym kontekście mówić o strukturze
podmiotowej podaży danego instrumentu oraz strukturze podmiotowej popytu
na dany instrument finansowy.

2. Portfele finansowania i inwestowania sektorów
instytucjonalnych gospodarki narodowej
Rozważmy najpierw, jak kształtowały się w ostatnich latach salda rachunków
kapitałowych pięciu głównych sektorów instytucjonalnych3, a więc ustalmy, które
z nich odnotowały przyrost wierzytelności netto (dodatnie oszczędności netto),
a które – przyrost zadłużenia netto (ujemne oszczędności netto). Tabela 1 zawiera
odpowiednie zestawienie dla wybranych lat z okresu od 2010 r. do 2018 r.
Tabela 1. Oszczędności netto sektorów instytucjonalnych gospodarki narodowej
w latach 2010–2018 w ujęciu GUS i NBP (w % PKB)
Sektory instytucjonalne

2010
GUS

NBP

2015
GUS

NBP

2017
GUS

NBP

2018
GUS

NBP

Przedsiębiorstwa niefinansowe

5,08

3,57

7,17

–1,84

3,99

2,26

2,42

–2,41

Instytucje finansowe

0,88

0,65

0,84

1,51

1,04

–1,90

0,94

0,71

Instytucje rządowe i samorządowe

–7,40

–7,45

–2,62

–2,59

–1,46

–1,52

–0,24

–0,26

Gospodarstwa domowe i instytucje
niekomercyjne

–1,77

2,97

–2,82

2,66

–2,53

0,58

–2,27

2,39

Zagranica

3,22

0,26

–2,57

0,27

–1,04

0,57

–0,85

–0,42

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS i NBP.

Jak widać z tabeli 1, w ostatnich latach występuje zasadnicza rozbieżność
między saldami rachunku kapitałowego poszczególnych sektorów instytucjonalnych, liczonymi przez GUS od strony rachunków bieżących a tymi samymi saldami, liczonymi przez NBP od strony rachunków finansowych. Ta dysproporcja

Tak skonstruowane rachunki finansowe wprowadził M. A. Copeland (1952).
Tylko w tym układzie sektorowym jest możliwe porównanie sald rachunków kapitałowych w ujęciu GUS i NBP dla całego badanego okresu.
2
3
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się pogłębia, co zilustrowano, za pomocą miary kosinusowej, na rysunku 14.
W rezultacie nie wiemy, patrząc np. na dane za 2018 r., czy przedsiębiorstwa niefinansowe są dostarczycielem netto oszczędności do pozostałych sektorów, jak
pokazuje to GUS, czy raczej są odbiorcą netto oszczędności od innych sektorów,
jak pokazuje to NBP. Podobna rozbieżność, ale w przeciwnym kierunku dotyczy
sytuacji sektora gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych. Z kolei
patrząc na lata 2015 i 2017, widzimy, że tego samego typu rozbieżności dotyczą
też roli sektora zagranicy. Na tym tle jedynym sektorem, dla którego praktycznie
nie ma rozbieżności pomiędzy ujęciami GUS i NBP jest sektor instytucji rządowych i samorządowych. Można łatwo objaśnić to zjawisko. Otóż dane roczne dla
tego sektora są obliczane przez jedną tylko instytucję, a mianowicie GUS, NBP zaś
przejmuje ten szacunek do swoich rachunków. Co prawda, zapewnienie spójności sald rachunków wierzytelności i zobowiązań pozostałych sektorów jest już od
wielu lat przedmiotem współpracy ekspertów GUS i NBP (Rachunki finansowe,
2020, s. 5), ale, jak widać, współpraca ta jest, jak dotąd, nieskuteczna. Jak można
oceniać, decyduje o tym brak zgody co do kwalifikacji poszczególnych transakcji
finansowych do odpowiednich par sektorów oraz co do sposobu rejestracji samych
transakcji. Ten brak zintegrowania bardzo redukuje przydatność rachunków narodowych do analiz makroekonomicznych. Mimo to, poniżej przy konstruowaniu
portfeli finansowania i portfeli inwestowania poszczególnych sektorów instytucjonalnych, została podjęta taka próba z explicite pokazaną skalą braku spójności
(w pozycji: korekta spójności rachunku kapitałowego).
Z tabeli 1 możemy wywnioskować jedynie, że sektor instytucji rządowych
i samorządowych był stale odbiorcą netto oszczędności z innych sektorów, ale
z czasem na coraz mniejszą skalę. Natomiast sektor instytucji finansowych był
na ogół dostarczycielem netto oszczędności. Ponadto stopniowej redukcji ulegało
znaczenie sektora zagranicy w procesie transformacji oszczędności w inwestycje
w gospodarce krajowej.
Zestawienie rachunków portfelowych nie jest proste i jednoznaczne, jako że
zmiany każdej kategorii transakcji finansowych są wykazywane przez NBP w ujęciu
brutto, a więc zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów. Zaklasyfikowanie danej
kategorii transakcji bądź do portfela inwestowania, bądź do portfela finansowania
wymaga przyjęcia ujęcia netto. W tym celu przyporządkowano poszczególne transakcje (instrumenty) odpowiednio do pasywów lub aktywów określonych sektorów

4
Miara kosinusowa d (x, y) jest unormowana od –1 do +1 i mierzy stopień podobieństwa struktury
obiektu x do struktury obiektu y. Struktury są identyczne dla d = +1, mają przeciwny kierunek dla d = –1
oraz są niepowiązane dla d = 0, por. np. Gładysz (2012).
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instytucjonalnych na podstawie kryterium różnicy pomiędzy stanami pasywów
a stanami aktywów w latach 2014–2018. Jeśli była ona w większości lat nieujemna,
to dany instrument klasyfikowano do pasywów, a gdy była ujemna – do aktywów.
Rysunek 1. Podobieństwo rozkładów sald wierzytelności i zobowiązań wedłg GUS
i NBP w latach 2010–2018 (miara kosinusowa)
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0
–0,25
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–0,75
–1,00
–1,25

2010
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2016
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS i NBP.

Tabele 2–4 zawierają zestawienia strumieniowych portfeli finansowania się
i inwestowania pięciu głównych sektorów instytucjonalnych w 2018 r., ostatnim
dla którego, jak dotąd, są dostępne dane roczne o rachunkach finansowych.
Portfel finansowania przedsiębiorstw niefinansowych zawierał trzy główne
formy pozyskiwania środków finansowych: oszczędności brutto (a więc nadwyżkę
bieżących dochodów nad bieżącymi wydatkami), pożyczki długoterminowe oraz
wyemitowane akcje i inne udziały kapitałowe (tabela 2). Wspólnie stanowiły one
ponad 85% całości źródeł finansowania się przedsiębiorstw. Z kolei portfel inwestycyjny przedsiębiorstw niefinansowych był zdominowany przez inwestycje w środki
trwałe i przyrost rzeczowych środków obrotowych. Wysoka korekta z tytułu niespójności rachunku kapitałowego może świadczyć o dodatkowych inwestycjach
rzeczowych zaklasyfikowanych jednak do innych sektorów. Inwestycje finansowe
miały marginesowe znaczenie. Zwraca tylko uwagę wzrost inwestycji w depozyty
bieżące oraz w dłużne papiery wartościowe.
W wypadku portfela finansowania instytucji finansowych niemal 60‑procentowy udział miał przyrost depozytów bieżących (tabela 2). Drugim co do ważności źródłem były oszczędności brutto (a więc głównie zysk zatrzymany), a trzecim
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– przyrost gotówki (co dotyczy banku centralnego). Natomiast portfel inwestycyjny
był zdominowany przez udzielone kredyty i pożyczki długoterminowe. Znacznie
mniejsze znaczenie miały kredyty i pożyczki krótkoterminowe oraz inwestycje
w papiery dłużne. W odróżnieniu od przedsiębiorstw niefinansowych stosunkowo
niewielką wagę miały nakłady brutto w środki trwałe.
Tabela 2. Portfele finansowania i inwestycji w sektorach przedsiębiorstw
niefinansowych oraz instytucji finansowych w 2018 r.
Przedsiębiorstwa
niefinansowe
portfel
finansowania

portfel
inwestycji

74,77

0,00

2,12

0,00

Instytucje finansowe
Struktura portfeli w %

portfel
finansowania

portfel
inwestycji

Oszczędności brutto

20,32

0,00

Transfery kapitałowe

0,58

0,00

0,00

50,84

Nakłady brutto na środki trwałe

0,00

6,93

0,00

13,24

Przyrost rzeczowych środków obrotowych

0,00

0,07

0,00

25,55

Korekta spójności rachunku kapitałowego

0,00

3,37

0,00

0,00

Złoto monetarne i SDR-y

0,00

2,59

0,02

0,00

Gotówka

12,45

0,00

0,00

3,09

Depozyty bieżące rozliczeniowe

59,70

0,00

0,27

0,00

Pozostałe depozyty

0,00

3,59

0,00

2,71

Dłużne papiery wartościowe

0,00

9,94

2,42

0,00

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

0,00

13,68

6,15

0,00

Kredyty i pożyczki długoterminowe

0,00

57,40

11,21

0,00

Akcje i inne udziały kapitałowe

0,79

0,00

0,35

0,00

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

4,36

0,00

2,68

0,00

Kredyty handlowe i zaliczki

0,00

2,41

0,00

4,57

Pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia

1,79

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Razem

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS i NBP.

Portfel finansowania sektora instytucji rządowych i samorządowych cechował się w 2018 r. – wobec wysokiej nadwyżki bieżących dochodów nad bieżącymi
wydatkami oraz otrzymanych znacznych transferów kapitałowych – praktycznie
brakiem deficytu po uwzględnieniu wydatków na nakłady inwestycyjne w środki
trwałe (tabela 3). Niewielki niedobór środków finansowych uzupełnił kredytami i pożyczkami długoterminowymi oraz saldem rozliczeń pozostałych kwot
do otrzymania/zapłacenia. W portfelu inwestowania sektora poza inwestycjami
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rzeczowymi istotną wagę miały jeszcze udzielone kredyty handlowe i zaliczki oraz
wzrost depozytów bieżących.
Tabela 3. Portfele finansowania i inwestycji w sektorach instytucji rządowych
i samorządowych oraz gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych
w 2018 r.
Instytucje rządowe
i samorządowe
portfel
finansowania

portfel
inwestycji

60,12

0,00

Struktura portfeli w %

Gospodarstwa domowe
i instytucje niekomercyjne
portfel
finansowania

portfel
inwestycji

Oszczędności brutto

25,26

0,00

12,92

0,00

Transfery kapitałowe

2,04

0,00

0,00

76,81

Nakłady brutto na środki trwałe

0,00

101,52

0,00

0,13

Przyrost rzeczowych środków obrotowych

0,00

–7,83

0,00

0,44

Korekta spójności rachunku kapitałowego

0,00

–136,20

0,00

0,00

Złoto monetarne i SDR-y

0,00

0,00

0,06

0,00

Gotówka

0,00

26,74

0,00

8,81

Depozyty bieżące rozliczeniowe

0,00

100,49

1,43

0,00

Pozostałe depozyty

0,00

1,16

0,00

1,27

Dłużne papiery wartościowe

0,00

1,97

0,65

0,00

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

0,00

0,92

10,17

0,00

Kredyty i pożyczki długoterminowe

54,14

0,00

0,50

0,00

Akcje i inne udziały kapitałowe

18,56

0,00

0,00

0,41

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

0,00

10,13

0,00

12,13

Kredyty handlowe i zaliczki

0,00

0,01

14,16

0,00

Pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia

100,00

100,00

Razem

0,00

1,10

100,00

100,00

Źródło: jak tabeli 2.

Portfele finansowania i inwestowania sektora gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych należy rozpatrywać, pamiętając o heterogenicznym charakterze tego sektora, na który składają się zarówno typowe gospodarstwa pracowników
najemnych, jak i indywidualne gospodarstwa rolnicze i małe firmy nierolnicze (do
9 pracujących). Szczególnie na tym sektorze negatywnie odbijają się niespójności
sald rachunku kapitałowego wyliczanych przez GUS i NBP (tabela 3). Na pierwszy rzut oka głównym źródłem finansowania sektora są kredyty i pożyczki długoterminowe. Jednak gigantyczna ujemna korekta z tytułu niespójności rachunku
kapitałowego sugeruje niedoszacowanie oszczędności brutto sektora. Powoduje
też sztuczne zwielokrotnienie udziałów inwestycji w depozyty bieżące i w środki
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trwałe w strukturze portfela inwestycyjnego. Wśród mniejszych pozycji warto zwrócić uwagę na wzrost stanu gotówki oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
Tabela 4. Portfele finansowania i inwestycji w sektorze zagranicy w 2018 r.
Zagranica
portfel finansowania

portfel inwestycji

Struktura portfeli w %

24,73

0,00

Oszczędności brutto

–47,69

0,00

Transfery kapitałowe

0,00

0,00

Nakłady brutto na środki trwałe

0,00

8,27

Przyrost rzeczowych środków obrotowych

0,00

–15,64

Korekta spójności rachunku kapitałowego

6,42

0,00

Złoto monetarne i SDR-y

2,48

0,00

Gotówka

19,76

0,00

Depozyty bieżące rozliczeniowe

5,26

0,00

Pozostałe depozyty

48,75

0,00

Dłużne papiery wartościowe

16,78

0,00

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

8,56

0,00

Kredyty i pożyczki długoterminowe

0,00

104,34

0,45

0,00

Akcje i inne udziały kapitałowe

14,51

0,00

Kredyty handlowe i zaliczki

0,00

3,03

Pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia

100,00

100,00

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Razem

Źródło: jak tabeli 2.

Sektor zagranicy był w 2018 r. odbiorcą netto oszczędności od gospodarki krajowej (tabela 4). Saldo obrotów bieżących Polski było co prawda ujemne, ale w sumie
z saldem transferów zagranicznych było w tym roku dodatnie. Sektor zagranicy
był zasilany przyrostem depozytów bieżących, dłużnych papierów wartościowych
oraz kredytów i pożyczek. Głównymi instrumentami inwestowania były natomiast
akcje i udziały kapitałowe oraz inwestycje w środki obrotowe.

3. Rachunki według kategorii transakcji finansowych
Rachunki według kategorii transakcji lub inaczej rachunki Copelanda stanowią
pochodną rachunków portfelowych. Zawierają bowiem zestawienia poszczególnych pozycji z portfeli finansowania lub inwestowania sektorów instytucjonalnych
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należących do tej samej kategorii transakcji finansowych. Takie rachunki można
skonstruować dla wszystkich wymienionych 11 kategorii transakcji (instrumentów finansowych). Wybrane rachunki, zestawione dla lat 2017 i 2018, są prezentowane w tabelach 5–9.
Na rynku gotówki (w zł i pieniądzu zagranicznym) po stronie przychodowej, z oczywistych względów, znajdują się tylko NBP i zagranica (tabela 5). Natomiast po stronie rozchodowej największe znaczenie miały w 2017 r. gospodarstwa
domowe oraz banki i inne instytucje pośrednictwa finansowego (skrótowo: banki
komercyjne). Tylko nieznaczny przyrost stanu gotówki zanotowały sektory: przedsiębiorstw niefinansowych oraz instytucji rządowych i samorządowych.
Tabela 5. Rachunek gotówki w układzie podmiotowym w latach 2017–2018
Rok 2017
przychody
w%

rozchody
w%

Gotówka
(struktura przychodów i rozchodów)

Rok 2018
przychody
w%

rozchody
w%

0,00

4,50

Przedsiębiorstwa niefinansowe

0,00

–0,43

98,43

0,00

Bank centralny

93,57

0,00

0,00

10,37

Banki i inne instytucje pośrednictwa finansowego

0,00

13,50

0,00

0,00

Instytucje ubezpieczeniowe

0,00

0,00

0,00

0,88

Instytucje rządowe i samorządowe

0,00

–0,33

0,00

84,24

Gospodarstwa domowe

0,00

87,26

0,00

0,00

Instytucje niekomercyjne

0,00

0,00

1,57

0,00

Zagranica

100,00

100,00

Razem

6,43

0,00

100,00

100,00

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP.

Tabela 6. Rachunek depozytów ogółem w układzie podmiotowym w latach
2017–2018
Rok 2017
przychody
w%

rozchody
w%

Depozyty ogółem
(struktura przychodów i rozchodów)

Rok 2018
przychody
w%

rozchody
w%

0,00

35,35

Przedsiębiorstwa niefinansowe

0,00

14,40

–49,19

0,00

Bank centralny

53,40

0,00

149,19

0,00

Banki i inne instytucje pośrednictwa finansowego

46,60

0,00

0,00

–0,67

Instytucje ubezpieczeniowe

0,00

–2,04

0,00

–5,85

Instytucje rządowe i samorządowe

0,00

12,16

0,00

76,70

Gospodarstwa domowe

0,00

91,24

0,00

4,29

Instytucje niekomercyjne

0,00

2,61
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Rok 2017
przychody
w%

rozchody
w%

0,00

–9,81

100,00

100,00

Depozyty ogółem
(struktura przychodów i rozchodów)
Zagranica
Razem

Rok 2018
przychody
w%

rozchody
w%

0,00

–18,38

100,00

100,00

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP.

Tabela 7. Rachunek dłużnych papierów wartościowych w układzie podmiotowym
w latach 2017–2018
Rok 2017
przychody
w%

rozchody
w%

Dłużne papiery wartościowe
(struktura przychodów i rozchodów)

Rok 2018
przychody
w%

rozchody
w%

–16,96

0,00

Przedsiębiorstwa niefinansowe

86,88

0,00

0,00

14,24

Bank centralny

0,00

–381,80

0,00

64,06

Banki i inne instytucje pośrednictwa finansowego

0,00

291,14

0,00

15,87

Instytucje ubezpieczeniowe

0,00

–23,08

116,96

0,00

Instytucje rządowe i samorządowe

13,12

0,00

0,00

10,96

Gospodarstwa domowe

0,00

–11,46

0,00

0,00

Instytucje niekomercyjne

0,00

–0,01

0,00

–5,13

Zagranica

100,00

100,00

Razem

0,00

225,21

100,00

100,00

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP.

Tabela 8. Rachunek kredytów i pożyczek w układzie podmiotowym w latach
2017–2018
Rok 2017
przychody
w%

rozchody
w%

Kredyty i pożyczki
(struktura przychodów i rozchodów)

Rok 2018
przychody
w%

rozchody
w%

44,82

0,00

Przedsiębiorstwa niefinansowe

39,97

0,00

0,00

–42,06

Bank centralny

0,00

12,80

0,00

157,37

Banki i inne instytucje pośrednictwa finansowego

0,00

104,21

–0,37

0,00

Instytucje ubezpieczeniowe

–1,16

0,00

–2,30

0,00

Instytucje rządowe i samorządowe

16,28

0,00

57,90

0,00

Gospodarstwa domowe

45,04

0,00

–0,05

0,00

Instytucje niekomercyjne

–0,14

0,00

0,00

–15,31

Zagranica

0,00

–17,00

100,00

100,00

Razem

100,00

100,00

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP.
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Tabela 9. Rachunek akcji i innych udziałów kapitałowych w układzie podmiotowym
w latach 2017–2018
Rok 2017
przychody
w%

rozchody
w%

Akcje i inne udziały kapitałowe
(struktura przychodów i rozchodów)

Rok 2018
przychody
w%

rozchody
w%

–91,34

0,00

Przedsiębiorstwa niefinansowe

105,26

0,00

0,00

0,00

Bank centralny

0,00

0,00

191,34

0,00

Banki i inne instytucje pośrednictwa finansowego

–5,26

0,00

0,00

–169,44

Instytucje ubezpieczeniowe

0,00

–7,92

0,00

–82,20

Instytucje rządowe i samorządowe

0,00

–1,52

0,00

–289,53

Gospodarstwa domowe

0,00

–32,08

0,00

–1,83

Instytucje niekomercyjne

0,00

0,56

0,00

643,00

Zagranica

0,00

140,96

100,00

100,00

Razem

100,00

100,00

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP.

W 2018 r. struktura przychodów i rozchodów była podobna do tej sprzed roku.
Wzrosła nieco waga pieniądza zagranicznego po stronie przychodowej i banków
komercyjnych – po stronie rozchodowej.
W zakresie instrumentu depozytów ogółem (tabela 6) stronę przychodową
reprezentowały w 2017 r. banki komercyjne. Bank centralny zmniejszył stan
posiadanych depozytów. Po stronie rozchodowej głównymi klientami były gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa niefinansowe. Zmniejszyły stany depozytów sektory zagranicy oraz instytucji rządowych i samorządowych. W 2018 r.
bank centralny (BC) zwiększył stan depozytów kosztem banków komercyjnych,
co odzwierciedla kierunek operacji otwartego rynku przeprowadzanych przez
BC. Po stronie rozchodowej wzrosło znaczenie gospodarstw domowych oraz
instytucji rządowych i samorządowych, a zmniejszyło – sektora przedsiębiorstw
niefinansowych.
W obrębie rachunku dłużnych papierów wartościowych (tabela 7) po stronie
przychodowej dominował w 2017 r. sektor instytucji rządowych i samorządowych
emitujący obligacje skarbowe i komunalne. Spadł natomiast stan zadłużenia przedsiębiorstw niefinansowych emitujących własne papiery dłużne. Nabywcami tej
grupy instrumentów były przede wszystkim banki komercyjne, instytucje ubezpieczeniowe, bank centralny oraz gospodarstwa domowe. W 2018 r. po stronie przychodowej dominował natomiast sektor przedsiębiorstw niefinansowych. Instytucje
rządowe i samorządowe wobec dobrej sytuacji budżetowej znacznie ograniczyły
emisję papierów dłużnych. Głównymi nabywcami tych instrumentów były banki
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komercyjne i zagranica. Zwraca uwagę równoległa redukcja stanu papierów dłużnych posiadanych przez BC.
Na rynku kredytów i pożyczek (a więc typowego pasywa w bilansach podmiotów niefinansowych) dominującymi klientami były w 2017 r. gospodarstwa
domowe i przedsiębiorstwa niefinansowe, a wśród sektorów udzielających tych
pożyczek największe znaczenie miały banki komercyjne (tabela 8). Natomiast
ograniczyły akcję kredytową bank centralny i zagranica. W 2018 r. struktura podmiotowa rynku zasadniczo się nie zmieniła. Wzrosło tylko dość znacząco finansowanie kredytami i pożyczkami sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Na rachunku transakcji akcjami i innymi udziałami kapitałowymi stronę
przychodową reprezentowały w 2017 r. banki komercyjne (tabela 9). Natomiast
zmniejszyły skalę finansowania się tymi instrumentami przedsiębiorstwa niefinansowe. Po stronie rozchodowej dominowała zagranica. Znacznie zredukowały
stany posiadania akcji gospodarstwa domowe, instytucje ubezpieczeniowe oraz
instytucje rządowe i samorządowe. W 2018 r. na stronie przychodowej zaznaczył
się powrót przedsiębiorstw niefinansowych, a na stronie rozchodowej – zakupy
kontynuowała zagranica przy dalszym spadku stanu posiadania gospodarstw
domowych i instytucji ubezpieczeniowych.

4. Analiza tablic przepływów finansowych
Przedstawione w poprzednich dwu częściach opracowania rachunki według
sektorów instytucjonalnych oraz według rodzajów transakcji finansowych są dwoma
sposobami odcinkowej analizy przepływów finansowych w gospodarce narodowej. Aby otrzymać całościowy obraz sytuacji, należy dokonać integracji tych dwu
typów rachunków w jedną macierz przypływów finansowych. Macierz taka zawiera
w kolumnach skonsolidowane rachunki portfelowe poszczególnych sektorów instytucjonalnych, a w wierszach – rachunki transakcji finansowych. Konwencjonalnie
przyjmuje się (por. Gandolfo, 2002, s. 70–77), że element Δfij tej macierzy oznacza różnicę między przyrostem pasywów a przyrostem aktywów w zakresie i-tego
rodzaju transakcji w bilansie j-tego sektora instytucjonalnego, tj.:
Δf ij = ΔPij − ΔAij ,
gdzie:
ΔPij 	– przyrost pasywów w i-tej kategorii transakcji w bilansie j-tego sektora instytucjonalnego,
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ΔAij 	– przyrost aktywów w i-tej kategorii transakcji w bilansie j-tego sektora instytucjonalnego.
Ta macierz ma zatem wymiary k × n, gdzie: k to liczba kategorii transakcji
finansowych, a n oznacza liczbę sektorów instytucjonalnych. W naszym wypadku
macierz przepływów finansowych ma wymiary 12 × 85. Ponadto, zarówno wszystkie sumy wierszowe, jak i wszystkie sumy kolumnowe są równe zero.
W tabelach 10–11 zostały przedstawione macierze przepływów finansowych
w gospodarce Polski w latach 2017–2018. Oznaczenia kolumn są następujące:
F – sektor przedsiębiorstw, BC – podsektor banku centralnego, BK – podsektor banków komercyjnych i pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego,
UB – podsektor instytucji ubezpieczeniowych, CG – sektor instytucji rządowych
i samorządowych, H – sektor gospodarstw domowych, N – sektor instytucji niekomercyjnych, Z – sektor zagranicy. Z kolei oznaczenia wierszy są następujące:
WZN – wierzytelności netto/zadłużenie netto, ZSD – złoto monetarne i SDR-y,
GOT – gotówka, DEŻ – depozyty bieżące, DEP – pozostałe depozyty, OBL – dłużne
papiery wartościowe (w tym instrumenty pochodne), PKT – kredyty i pożyczki
krótkoterminowe, PDT – kredyty i pożyczki długoterminowe, AKC – akcje i inne
udziały kapitałowe, RTU – rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, KHA – kredyty
handlowe i zaliczki, PKW – pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia. Poszczególne elementy macierzy przepływów finansowych zostały znormalizowane poprzez
podzielenie przez sumę modułów elementów pierwszego wiersza macierzy, tj.:
Δfij ′ = Δfij

∑ Δf
j

1j

,

gdzie:
element
j) znormalizowanej macierzy przepływów finansowych.
Δfij ′ =– Δf
Δf(i,
ij ∑
1j
j
Jasnoszarymi polami oznaczono pozycje o wartości (dodatniej lub ujemnej)
przepływu finansowego powyżej 10%, a ciemnoszarymi polami – pozycje o ponad
20% wartości przepływu.
Jak widać, w obu latach w przekroju według instrumentów finansowych największe znaczenie jako wehikuły transformacji oszczędności w inwestycje miały
depozyty oraz kredyty i pożyczki. Incydentalnie w 2018 r. istotne znaczenie miały
dłużne papiery wartościowe. W przekroju według sektorów najważniejszymi podmiotami na polu tej transformacji były banki komercyjne oraz przedsiębiorstwa
niefinansowe i gospodarstwa domowe.
5
Do 11 kategorii instrumentów finansowych została dołączona kategoria: wierzytelności netto/
zadłużenie netto.
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Tabela 10. Macierz przepływów finansowych dla 8 sektorów instytucjonalnych
gospodarki narodowej Polski w 2017 r. (w % normy modułowej)
F

BC

BK

UB

CG

H

N

Z

33,1

–5,5

–7,4

–14,9

–22,2

7,2

1,3

8,4

ZSD

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

–0,1

GOT

–0,4

8,2

–0,9

0,0

–0,1

–7,0

0,0

0,1

DEŻ

–13,5

0,7

65,0

–1,7

–7,9

–37,7

–1,1

–3,8

DEP

2,0

–16,7

–16,5

1,9

9,8

12,8

–0,3

7,0

OBL

–1,9

–1,6

–7,1

–1,8

13,0

–1,2

0,0

0,6

PKT

4,1

15,5

–1,8

0,5

0,4

–0,8

0,0

–18,0

PDT

12,5

0,0

–56,3

–0,7

–1,3

22,2

0,0

23,6

AKC

–4,0

0,0

8,3

7,3

3,6

12,5

0,1

–27,8

RTU

–1,8

0,0

0,9

8,5

0,0

–7,6

0,0

0,1

KHA

–13,2

0,0

2,3

–0,2

0,8

0,0

0,0

10,3

PKW

–16,9

–0,7

13,5

0,9

3,9

–0,3

0,0

–0,5

WZN

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP.

Tabela 11. Macierz przepływów finansowych dla 8 sektorów instytucjonalnych
gospodarki narodowej Polski w 2018 r. (w % normy modułowej)
F

BC

BK

UB

CG

H

N

Z

WZN

–35,9

–0,1

14,4

–3,7

–3,9

33,9

1,7

–6,3

ZSD

0,0

–2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

GOT

0,1

14,6

–2,1

0,0

0,1

–13,6

0,0

1,0

DEŻ

–8,7

25,8

32,9

1,2

–8,0

–49,9

–1,3

8,0

DEP

0,8

3,7

–7,2

–0,1

1,3

–0,5

–0,1

2,1

OBL

–7,6

–33,5

25,5

–2,0

–1,2

–1,0

0,0

19,8

PKT

6,8

–7,7

–5,2

–0,8

0,6

–0,5

0,0

6,8

PDT

17,3

0,0

–57,7

0,1

9,2

27,7

–0,1

3,5

AKC

31,6

0,0

–1,6

2,4

0,5

9,6

–0,2

–42,3

RTU

1,0

0,0

0,9

3,5

–0,4

–5,2

0,0

0,2

KHA

7,6

0,0

–2,6

0,2

–11,0

0,0

0,0

5,9

PKW

–12,9

–0,1

2,6

–0,7

12,9

–0,6

0,0

–1,2

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP.

Analizując tabelę 10, możemy prześledzić sposób przekazu oszczędności netto
z sektorów nadwyżkowych do sektorów deficytowych w 2017 r. W ujęciu NBP,
co pokazuje pierwszy wiersz macierzy, istotnymi dostarczycielami oszczędności
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netto były przedsiębiorstwa niefinansowe i w mniejszym stopniu zagranica oraz
gospodarstwa domowe, istotnymi odbiorcami oszczędności netto zaś – sektor
instytucji rządowych i samorządowych oraz sektor instytucji ubezpieczeniowych.
Oszczędności przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych zostały
„przejęte” przez sektor instytucji rządowych i samorządowych (CG) przede wszystkim poprzez kanał depozytów bieżących ulokowanych w bankach komercyjnych,
które z kolei zainwestowały je w obligacje skarbowe. Natomiast mniejsze znaczenie miał kanał bezpośredniego finansowania potrzeb CG przez firmy i gospodarstwa domowe drogą zakupu obligacji skarbowych na rynku.
Instytucje ubezpieczeniowe pozyskały oszczędności przedsiębiorstw niefinansowych poprzez rynek akcji i innych udziałów kapitałowych, a od gospodarstw
domowych poprzez kanał rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Natomiast sektor zagranicy alimentował instytucje ubezpieczeniowe i sektor rządowy i samorządowy poprzez kanał akcji i innych udziałów kapitałowych.
W podobny sposób można zinterpretować, na podstawie tabeli 11, przepływy
finansowe w 2018 r. Tym razem istotnymi dostarczycielami oszczędności netto były
gospodarstwa domowe i bank centralny, a istotnymi odbiorcami oszczędności netto
– sektor przedsiębiorstw niefinansowych oraz w mniejszym stopniu sektor zagranicy. Sektor instytucji rządowych i samorządowych miał tylko niewielki niedobór
oszczędności. Przedsiębiorstwa niefinansowe „przejęły” nadwyżkowe oszczędności od gospodarstw domowych poprzez kanał depozytów bieżących ulokowanych
przez te gospodarstwa w bankach komercyjnych, które następnie przekształciły
je w długoterminowe kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom. Drugim
istotnym kanałem był zakup akcji i udziałów kapitałowych w przedsiębiorstwach
przez sektor zagranicy. Natomiast zagranica uzupełniła swój niedobór oszczędności
głównie poprzez sprzedaż posiadanych papierów dłużnych bankowi centralnemu.

Podsumowanie
Przedstawiony w artykule przegląd możliwości wykorzystania danych statystycznych o przepływach finansowych w naszej gospodarce wykazuje, że jest
to źródło tyleż ciekawe co ułomne. Wynikający z niedostatecznej współpracy GUS
i NBP utrzymujący się od lat brak integracji rachunków kapitałowych z rachunkami finansowymi zasadniczo utrudnia wnioskowanie o obrazie makroproporcji w gospodarce. Nie ma nawet zgodności co tego, który z dwu najważniejszych
sektorów instytucjonalnych gospodarki rynkowej – gospodarstwa domowe czy
przedsiębiorstwa niefinansowe jest dostarczycielem netto oszczędności, a który
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ich odbiorcą netto. Mimo tych trudności można jednak zidentyfikować pewne
istotne cechy procesu transformacji oszczędności w inwestycje. W szczególności
należy podkreślić kluczową pozycję w tym procesie sektora bankowego oraz tradycyjnych instrumentów finansowych: depozytów oraz kredytów i pożyczek. Obligacje, akcje, udziały kapitałowe, instrumenty pochodne mają wyraźnie mniejsze
znaczenie jako wehikuły tej transformacji.
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Narzędzia wsparcia start-upów
w Korei Południowej

Wprowadzenie
Korea Południowa systematycznie zajmuje czołowe miejsca w rankingu innowacyjności światowych gospodarek. Dynamiczny rozwój gospodarczy i silna gospodarka przez ostatnie dekady były głównie oparte na działalności produkcyjnej
i eksportowej kilku silnych konglomeratów. Bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza
powoduje, że koreańskie władze z dużą atencją zaczęły podchodzić do budowania
ekosystemu zapewniającego wsparcie dla młodych, innowacyjnych firm. Autorzy
postanowili przyjrzeć się stosowanym narzędziom i praktykom w tym zakresie,
z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej tego najbardziej innowacyjnego kraju świata (według Bloomberg Innovation Index 2019).

1. Informacje o kraju
Republika Korei jest jednym z krajów Azji, które po drugiej wojnie światowej
odnotowały najbardziej dynamiczny wzrost gospodarczy. Dowodem tego zjawiska jest fakt, że o ile w latach 60. XX w. PKB per capita w tym kraju nie przekraczał 25% średniego poziomu na świecie, to na początku XXI w. wskaźnik ten był
wyższy ponaddwukrotnie od średniej wartości światowej (Michalik, 2016, s. 154).
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Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki wprowadzonej polityce gospodarczej, nakierowanej przede wszystkim na politykę wspierającą działalność eksportową. Należy przy tym podkreślić długofalowe korzyści związane z rozwojem
eksportu koreańskiego: przychody z eksportu były przeznaczane m.in. na import
nowoczesnych technologii oraz dóbr przemysłowych wykorzystywanych do dalszego rozwoju przemysłu koreańskiego, ekspansja na rynki zagraniczne zachęcała
koreańskich producentów do dalszego wzrostu produktywności i jakości wytwarzanych produktów, a poszerzenie rynku zbytu o rynki zagraniczne umożliwiło
wykorzystanie efektów skali produkcji, co było wcześniej niemożliwe z uwagi
na relatywnie niewielki rynek wewnętrzny (Kightley, 2013, s. 121). Cechą charakterystyczną rozwoju koreańskiego eksportu była istotna rola państwa aktywnie uczestniczącego w realizacji przyjętej strategii proeksportowej. Na przykład,
na przestrzeni lat 1962–1976 realizowano trzy „plany pięcioletnie” zakładające
stworzenie podstaw dynamicznego rozwoju kraju. Prowadzone działania zostały
poprzedzone analizą pozwalającą na identyfikację czynników, które mogły zbudować podstawy dalszego rozwoju. Jednym z kluczowych efektów tej diagnozy była
selekcja przez władze produktów, które miały szanse zaistnieć na rynkach światowych. W następstwie tej selekcji rozwinięto współpracę z przedsiębiorcami z sektora prywatnego, tworząc strategiczne plany rozwoju ich produkcji. Plan zakładał
możliwość korzystania przez koreańskich przedsiębiorców m.in. z subsydiów,
ulg podatkowych, kredytów preferencyjnych oraz zwolnień z cła importowego
(Kightley, 2013, s. 124–125). Wykonanie przyjętych planów polityki gospodarczej
dało podstawy procesu ukierunkowania koreańskiej gospodarki w stronę lidera
rankingów innowacyjności (por. tabela 1).

2019 Rank

2018 Rank

YoY Change

Total Score

R&D Intensity

Manufacturing
Value-added

Productivity

High-tech
Density

Tertiary
Efficiency

Researcher
Concentration

Patent Activity

Tabela 1. Najbardziej innowacyjne gospodarki na świecie

1

1

0

S. Korea

87.38

2

2

18

4

7

7

20

2

4

+2

Germany

87.30

7

3

24

3

14

11

7

Economy

3

7

+4

Finland

85.57

9

16

5

13

9

8

5

4

5

+1

Switzerland

85.49

3

4

7

8

13

3

27

5

10

+5

Israel

84.78

1

33

8

5

36

2

4

6

3

–3

Singapore

84.49

13

5

11

17

1

13

14

7

2

–5

Sweden

84.15

4

15

9

6

20

5

25
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Manufacturing
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83.21

10

25

6

1

43

28

1

Japan

81.96

5

7

22

10

39

18

10

10

9

–1

France

81.67

12

41

13

2

11

20

15

11

8

–3

12

12

0

Patent Activity

R&D Intensity

U. S.

–3

Researcher
Concentration

Total Score

+3

6

Tertiary
Efficiency

YoY Change

11

High-tech
Density

2018 Rank

8
9

Economy

Productivity

2019 Rank
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Denmark

81.66

8

21

15

12

19

1

28

Austria

80.98

6

11

12

24

8

9

18

13

14

+1

Belgium

80.43

11

26

10

9

41

16

9

14

13

–1

Ireland

80.08

32

1

1

16

15

14

38

15

16

+1

Netherlands

79.54

16

29

21

7

42

12

12

16

19

+3

China

78.35

14

13

47

11

6

39

2

17

15

–2

Norway

77.79

17

49

23

15

17

10

11

18

17

–1

U. K.

75.87

20

45

26

14

5

21

19

19

18

–1

Australia

75.38

19

56

17

20

18

15

6

20

22

+2

Canada

73.65

22

39

27

22

31

19

8

21

20

–1

Italy

72.85

24

22

20

19

29

29

26

22

21

–1

Poland

69.10

36

20

40

18

16

38

37

Źródło: Bloomberg Innovation Index 2019, www.bloomberg.com/news/articles/2019–01–22/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds.

Szybki wzrost gospodarczy Korei Południowej w relatywnie krótkim okresie
nie obył się bez wyzwań i problemów społecznych. Istnieje rosnąca przepaść między zamożnymi, miejskimi Koreańczykami południowymi a tymi, którzy zostali
pozostawieni w tyle w wyniku nagłego wzrostu dobrobytu w kraju, charakteryzującym się wyraźnym wzrostem nierówności dochodów. Tradycyjne wartości kulturowe i pragnienie bezpieczeństwa zahamowały rozwój przedsiębiorczości i kultury
start-upu, szczególnie wśród dobrze wykształconej, nastawionej technicznie młodzieży, jednak rosnące zaangażowanie amerykańskich inwestorów venture capital
w koreańskiej diasporze może powoli to zmienić. Patrząc w przyszłość, wiele inwestycji Korei Południowej w naukę, technologię i innowacje wynika z priorytetów
bezpieczeństwa narodowego, takich jak energooszczędne i zielone technologie,
fizyka wysokoenergetyczna i kosmos. Najnowsze założenia kierunków polityki
gospodarczej sugerują, że przywódcy rządowi i sektora prywatnego w Korei Południowej przechodzą od badań i rozwoju opartych na technologii i komercjalizacji
do bardziej ambitnej, długoterminowej i transformacyjnej nauki. Długoterminowe
(rządowe i niezależne od technologii) inwestycje w badania i rozwój w dziedzinie
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nauk podstawowych, a także podnoszenie standardów uniwersytetów i podkreślanie globalnej współpracy posuną się w kierunku realizacji wizji Korei dotyczącej
gospodarki opartej na wiedzy, ale tylko w połączeniu ze zwiększoną akceptacją
podejmowanego ryzyka (Gupta, Heealey, Stein, Shipp, 2013).
Poprzez prowadzone przez państwo badania i edukację oraz badania i rozwój
przedsiębiorstw (R&D), Korea Południowa rozwinęła solidny potencjał naukowy
i technologiczny. Kraj obecnie kładzie nacisk na badania i rozwój w dziedzinie
zielonych technologii, usług o wartości dodanej oraz konwergencję technologii
– połączenie technologii telekomunikacyjnych. Rząd zapewnia to również poprzez
swoje wsparcie – zorientowanie na przemysł centrów badawczych, istnienie centralnych miejsc badań ukierunkowanych na rozwój technologii (podstawowe technologie, które umożliwiają późniejsze tworzenie innych produktów i procesów)
oraz rozbudowę wymaganej infrastruktury w tym zakresie.
Przemysł i gospodarka Korei Południowej są zdominowane przez konglomeraty
biznesowe zwane chaebol (np. Samsung, Hyundai, Pohang Iron and Steel Company i LG). Firmy te zrezygnowały z „bezpiecznych” inwestycji technologicznych
i przyrostowych na rzecz innowacji w kierunku najnowocześniejszych innowacji naukowych poprzez przyjęcie zachodnich praktyk biznesu. W miarę rozwoju
kraju historyczny nacisk Korei Południowej na produkcję przeniósł się na usługi
i inwestycje w badania i rozwój (B + R) na czele z technologią.
Do 2014 r. definicja MŚP w Korei opierała się na liczbie stałych pracowników,
sprzedaży, kapitału i aktywów ogółem, przy czym progi różniły się w zależności od branży. Miało to jednak statystycznie istotny negatywny wpływ na rozwój
małych firm: MŚP sztucznie utrzymywały się poniżej progów, aby nadal otrzymywać korzystne wsparcie oferowane MŚP (Kim, 2017). Aby zmniejszyć to zjawisko, w 2015 r. zmieniono definicję na bazującą na wartości aktywów ogółem
(do 500 mld KRW – 463 mln USD) i wielkości sprzedaży. Aby zostać sklasyfikowanym jako MŚP, średnia wielkość przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa
w ciągu ostatnich trzech lat nie mogła przekroczyć pewnego progu branży, w której
działa. Pułap sprzedaży waha się od 40 mld KRW (37 mln USD) do 150 mld KRW
(139 mln USD) w branżach określonych w ustawie o MŚP. Jednak zachęty dla MŚP
do pozostawania poniżej progu nadal są obecne w tej zmienionej definicji. Prawie
dwie trzecie miejsc pracy w sektorze MŚP znajduje się w sektorze usług, produkcja stanowi kolejne 27%, a budownictwo 8%. MŚP stanowiły 90% pracowników
w sektorze usług, 85% w budownictwie i 81% w produkcji w 2014 r. (Entrepreneurship at a Glance 2017, 2017). W 2014 r. rząd ustanowił pośrednią klasyfikację
średnich przedsiębiorstw, która obejmuje firmy, które są zbyt duże, aby kwalifikować się jako MŚP i które nie są powiązane z dużymi grupami biznesowymi, które
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podlegają przepisom dotyczącym udziałów kapitałowych. Suma aktywów firm w tej
kategorii musi wynosić od 500 mld KRW do 10 bilionów KRW (9,3 mld USD), co,
podobnie jak w przypadku MŚP, zniechęca do wzrostu. Ta kategoria nie obejmuje
firm, które są w ponad 30% własnością instytucji finansowych, publicznych i non-profit lub których największym udziałowcem jest firma zagraniczna. Chociaż
siła ekonomiczna koncentruje się w dużych przedsiębiorstwach (Jones, 2018),
przedsiębiorstwa średniej wielkości, które często określa się mianem „przedsiębiorstw o wysokim potencjale”, odgrywają ważną i rosnącą rolę. W rzeczywistości
ich wzrost sprzedaży i aktywów w 2013 r. przewyższył wzrost MŚP i dużych firm.
MŚP stanowiły 99,8% firm i 76,8% zatrudnienia w 2014 r. Ponadto MŚP miały
największy odsetek udziału w sprzedaży, chociaż udział dużych przedsiębiorstw
stanowił dwie trzecie eksportu. Jednak MŚP miały najniższą marżę zysku operacyjnego i najwyższy wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego, chociaż częściowo
usprawiedliwia to fakt, że są one zwykle młodsze niż większe firmy (Jones, Lee,
2018, s. 10). Korea stoi w obliczu dużych i rosnących luk w wydajności pracy między różnymi wielkościami firm. Rzeczywiście, wydajność pracy w MŚP to tylko
około połowa poziomu wydajności średnich firm, co z kolei stanowi nieco więcej
niż połowę wydajności dużych firm. Jak wspomniano powyżej, duże luki w wydajności zwiększają nierówność dochodów i stanowią przeszkodę dla wzrostu sprzyjającemu inkluzji społecznej. Ponadto niska produktywność w MŚP ogranicza
tempo rozwoju dużych przedsiębiorstw, których międzynarodowa konkurencyjność zależy częściowo od wydajności dostawców. Różnice w wydajności pracy
i wynagrodzeniu za pracę w Korei Południowej należą do najwyższych w krajach
OECD (OECD Economic Outlook, 2016).

2. Uwarunkowania instytucjonalno-organizacyjne
W raporcie Banku Światowego – World Development Report 2009 (WDR) pt.
Reshaping Economic Geography (World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography, 2008) chwalono koreańskie doświadczenia w zakresie polityki
rozwoju regionalnego jako przykład udanego wdrożenia takiej polityki. Koreański
rząd próbował przekształcić politykę rozwoju regionalnego byłego rządu od lipca
2008 r. Na skutek tych działań nastąpiła istotna zmiana w postaci objęcia przez
Koreę Południową pierwszego miejsca w corocznych badaniach innowacyjności
gospodarek w latach 2013–2019 (por. tabela 1). Warto zatem przyjrzeć się dwóm
aspektom przyjętej przez władze Korei Płd. polityki rozwoju regionalnego. Jednym z kłopotliwych aspektów badań nad koreańskim wzrostem gospodarczym

190

Krzysztof Marecki, Maciej Wieloch

i rozwojem regionalnym jest to, że Korea jest często wskazywana jako przykład
sukcesu rynkowego systemu gospodarczego, a jednocześnie centralnego systemu
planowania. Wydaje się, że obecna sytuacja jest wynikiem wspólnego funkcjonowania obydwu elementów w Korei. Modernizację gospodarki rozpoczęto po raz
pierwszy na początku lat 60. XX wieku, dzięki systemowi planowania ukierunkowanemu na efektywną mobilizację zasobów. Wraz z tym przedsiębiorczość w sektorze prywatnym została połączona z działaniem instytucji w sektorze publicznym
nastawionym na jasno określony cel – wzrost gospodarczy. Rola byłego prezydenta
Park Chung-hee była ważna w tym sensie, że był pierwszym prezydentem, który
zmobilizował i zorganizował potencjał gospodarczy Korei.
Warto tutaj przytoczyć opinię Paula Krugmana, która jest interesująca z dwóch
punktów widzenia w odniesieniu do koreańskiego wzrostu gospodarczego. Po
pierwsze, w 1994 r. powiedział, że wzrost gospodarczy w Azji Wschodniej jest
możliwy prawie wyłącznie poprzez rosnące wykorzystanie tanich zasobów (Krugman, 1994). W związku z tym prognozował, że przy wyczerpaniu tanich zasobów
gospodarka Azji Wschodniej ulegnie stagnacji w najbliższej przyszłości. Uwaga
Krugmana jest nadal istotna w tym sensie, że uświadamia, że są potrzebne dalsze
działania w celu ustanowienia systemu gospodarczego o wysokiej wartości dodanej dla utrzymania długoterminowego rozwoju gospodarczego Korei. Po drugie,
Krugman wyjaśnił proces i mechanizm powstawania zmiany w geografii ekonomicznej (Krugman, 1991). Twierdził, że efekty skali są siłą napędową regionalnego
wzrostu gospodarczego i tworzenia geografii gospodarczej. Jego argument został
przyjęty w WDR 2009 jako jeden z podstawowych wglądów w geografię ekonomiczną z ostatnich badań. Według niego, gdy ekonomie skali działają w danej
lokalizacji (np. wiosce), lokalizacja ta staje się coraz bardziej aglomerowana ze
zwykłej wioski do obszaru metropolitalnego. Ale w jaki sposób i która lokalizacja może najpierw osiągnąć korzyści skali? Jego odpowiedź jest dość dwuznaczna
(lub nie udziela odpowiedzi) na ten temat: historyczny zbieg okoliczności. Czy
pojawienie się byłego prezydenta Park Chung-hee jako pierwszego organizatora
współczesnej gospodarki koreańskiej było historycznym zbiegiem okoliczności?
Na takie pytanie ekonomia może nie być w stanie udzielić odpowiedzi.
Z tych dwóch kwestii poruszanych przez Paula Krugmana wynikają główne
tematy czy kierunki związane z wspieraniem przedsiębiorczości w Korei Południowej – jak kształtować system gospodarczy o wysokiej wartości dodanej oraz
jak wykorzystywać korzyści skali dla rozwoju regionalnego?
W nowym paradygmacie rządu koreańskiego MŚP i start-upy mają zastąpić
duże firmy jako „motory” innowacji i rozwoju gospodarczego. Jednym z powodów nowej strategii jest to, że tradycyjny model wzrostu bazujący na eksporcie
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produktów przez duże grupy biznesowe, znane jako chaebole, który napędzał
wyjątkowo szybki rozwój gospodarczy Korei, wydaje się słabnąć (Economic Survey
of Korea, 2018). Chociaż wzrost gospodarczy zwykle spowalnia, gdy kraje zbliżają się do gospodarek o wysokich dochodach, gwałtowne spowolnienie z rocznej
stopy 6,4% w latach 1991–2001 do 2,9% od 2011 r. może budzić obawy polityków
gospodarczych. Ponadto wzrost wolumenu eksportu zwolnił z dwucyfrowego rocznego tempa w latach 1991–2011 do 2,6% od 2011 r., pozostając w tyle za światowymi liderami handlu. Spowolnienie eksportu ograniczyło wzrost zatrudnienia
i dochodów gospodarstw domowych. Ponadto wydaje się, że „efekt spływania”
– wzrost popytu krajowego i zatrudnienia przy danym wzroście eksportu – słabnie. Dodatkowa wartość dodana i zatrudnienie związane z produkcją w przemyśle
półprzewodników, przemysłu samochodowego i okrętowego już zaczęły spadać.
W obliczu nasilonej konkurencji ze strony krajów wschodzących, zwłaszcza Chin,
firmy ograniczyły wzrost płac i przesunęły produkcję za granicę. Udział produkcji
zagranicznej dużych firm wzrósł z 16,8% w 2009 r. do 22,1% w 2014 r., co negatywnie wpłynęło na koreańskich podwykonawców (Economic Survey of Korea,
2018). Duże firmy zareagowały również na wzmożoną konkurencję, zwiększając inwestycje substytuujące pracę ludzką i przenosząc swoją ofertę produktów
na produkty kapitałochłonne i technologiczne. Jednak doświadczenia ostatnich
kilku lat sugerują, że eksport dużych firm nie jest wystarczający do utrzymania
tempa wzrostu gospodarczego Korei.
Ponadto tradycyjny model wzrostu Korei doprowadził do polaryzacji gospodarczej i nierówności społecznych. Dominacja gospodarcza dużych grup biznesowych, które otrzymały hojne wsparcie rządowe w erze wysokiego wzrostu (Jones,
2018), ograniczyły możliwości dla MŚP. Chociaż rząd udzielił szerokiego wsparcia MŚP, duże różnice w wydajności między dużymi firmami a MŚP oraz między
sektorami produkcyjnym i usługowym przyczyniły się do większej nierówności
dochodów. Rzeczywiście dyspersja między produktywnością w przedsiębiorstwach
w 90. i 50. percentylu w obszarze OECD jest dodatnio skorelowana z dyspersją
średnich dochodów z wynagrodzeń. Na przykład luki w wydajności i dochodach
z pracy są stosunkowo niewielkie w niektórych krajach Europy Północnej, w przeciwieństwie do niektórych krajów Europy Środkowej. Rozproszenie produktywności w Korei jest drugim co do wielkości w OECD, a rozproszenie dochodów
z wynagrodzeń jest najwyższe, do czego przyczynia się również dualizm rynku
pracy (Entrepreneurship at a Glance 2016, 2016).
Brak dynamiki MŚP w gospodarce zdominowanej przez dużych eksporterów
przemysłowych jest zatem źródłem nierówności, a ponadto stanowi poważne ograniczenie wzrostu produkcji w Korei. Dostrzeżono zatem konieczność wprowadzenia
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działań, które poprawią sytuację sektora MŚP, będą powodować wzrost sprzyjający
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie możliwości zatrudnienia i poprawę
jakości miejsc pracy w MŚP dzięki podnoszeniu wydajności i płac. Małe przedsiębiorstwa są głównym źródłem tworzenia miejsc pracy netto w OECD (Entrepreneurship at a Glance 2016, 2016). Ponadto rozwój MŚP ma tendencję do promowania
szerokiego wzrostu dochodów w regionach i branżach, zmniejszając w ten sposób
nierówność dochodów i ubóstwo (Enhancing the Contributions of SMEs in a Global
and Digitalised Economy, 2017). Ponadto promowanie innowacyjnej przedsiębiorczości jest ważnym kanałem zwiększania uczestnictwa społecznego i mobilności,
szczególnie dla kobiet i młodzieży.

3. Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i finansowe
Osiągnięcie wzrostu sprzyjającego inkluzji społecznej wymaga zatem polityk
poprawiających wyniki MŚP, szczególnie w sektorze usług. Długofalowy cel rządu,
jakim jest promowanie wzrostu poprzez innowacje, wymaga większego wkładu ze
strony MŚP. Aby to osiągnąć, władze Korei dążą do zbudowania innowacyjnego
ekosystemu w celu wspierania MŚP, pomagając im w prowadzeniu czwartej rewolucji przemysłowej i zwiększając ich udział w światowym handlu. Nacisk ten znalazł odzwierciedlenie w utworzeniu Ministerstwa MŚP i Start-up (MSS) w 2017 r.
Ponadto przewiduje się wiele nowych programów (por. tabela 2).
Działania prowadzone w ramach rządowego planu stworzenia ekosystemu
w celu wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up są złożone i skierowane na rozwiązanie istniejących problemów i wsparcie rozwoju sektora MŚP.
Podkreślić należy tutaj, że działania funkcjonujące na poziomie regionalnym są planowane i konstruowane centralnie i zgodne z polityką władz centralnych. Nie ma
właściwie oddzielnej polityki prowadzonej na poziomach regionalnych i prowadzonych lokalnie przez samorządy. W planie ogłoszonym przez rząd koreański
w listopadzie 2017 r. określono trzy cele i strategie ich osiągnięcia (Ministry of
SMEs and Start-ups, 2017):
1. Tworzenie środowiska przyjaznego dla przedsiębiorstw rozpoczynających
działalność w celu wspierania przedsiębiorczości
a. Wspieranie utalentowanych osób rozpoczynających różnorodne przedsięwzięcia typu start-up:
i. zachęcanie firm do wprowadzenia systemu „urlopu na rozpoczęcie działalności”, który umożliwia przedsiębiorcom powrót do pracy
w przypadku porażki; i
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ii. umożliwienie profesorom uniwersytetów bardziej elastycznych ustaleń dotyczących zatrudnienia.
b. Przekształcenie systemu wsparcia uruchamiania projektów w system napędzany przez sektor prywatny. Zachęty do korzystania z programu Inkubator Technologii dla start-upów (TIPS) jako części ogólnej polityki rządu
dotyczącej start-upów.
c. Zapewnienie wsparcia na początkowym etapie start-upów, takich jak
powierzchnia biurowa oraz możliwości sieci online i offline. Wykorzystanie
doliny Pangyo Techno, nieruchomości rządowych i instytucji publicznych
jako „przestrzeni twórczych”, aby ułatwić wymianę pomysłów i komercjalizację innowacyjnych pomysłów.
d. Wspieranie start-upów na etapach rozwoju, w tym finansowania, udziału
w zamówieniach publicznych, wejściu na rynki, w tym zagraniczne, pomagając im w przetrwaniu tak zwanej „Doliny Śmierci” i przekształceniu się
w silne przedsiębiorstwa średniej wielkości.
Tabela 2. Inicjatywy nakierowane na promowanie MŚP i przedsiębiorstw
typu start-up
Środki mające na celu zwiększenie finansowania
• Rząd uruchamia fundusz inwestycyjny typu venture capital o wartości 10 trylionów KRW
(9,3 miliarda USD).
• Zwiększone wsparcie finansowe dla MŚP zapewniają banki państwowe.
• Ministerstwo MŚP i Start-up (MSS) zwiększa wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up, które
przyczynia się do tworzenia miejsc pracy.
• Komisja ds. Usług Finansowych pracuje nad pozyskaniem większej liczby funduszy dla MŚP
i przedsięwzięciem typu venture.
• Rząd rozwija rynek KOSDAQ (koreańskie automatyczne giełdy dealerów papierów wartościowych,
rynek obrotu papierami wartościowymi dla mniejszych firm) w celu wspierania innowacyjnych MŚP.
• Bank centralny zwiększa wsparcie kredytowe za pomocą pośredników finansowych.
• Rząd rozszerza pomoc dla eksporterów MŚP.
Usuwanie niedoborów siły roboczej
• Rząd zapewnia MŚP coroczne wsparcie w wysokości 20 milionów KRW (18 524 USD) na nowo
zatrudnionego młodego dorosłego pracownika przez trzy lata.
• Rząd zachęca młodych pracowników w MŚP do pozostania na stanowiskach pracy poprzez
zwiększenie liczby dopasowywanych funduszy, które zapewnia na ich indywidualne konta
oszczędnościowe.
Pozostałe obszary
• Aby promować czwartą rewolucję przemysłową, MSS wprowadza programy, takie jak zespoły
start-upowe międzypokoleniowe, w celu promowania tworzenia nowych branż.
• MSS wdraża wszystkie swoje programy początkowe jako „Program Inkubatora Technologii dla 
Start-upów” (TIPS), który ma zapewniać mentoring i rozwój technologii.
• Rząd chroni małych kupców i MŚP, redukując koszty, w tym siły roboczej, społeczne składki
ubezpieczeniowe, opłaty za karty kredytowe, podatki, koszty finansowe i czynsz.
• Zwiększone są kary za nieuczciwe praktyki zamówień i zostały wprowadzone zasady eliminujące takie
praktyki.
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2. Zwiększenie możliwości finansowania i zachęt podatkowych
a. Utworzenie inicjatywy „innowacyjny fundusz przygodowy” o wartości 10 trylionów KRW (9,3 miliarda USD):
i. sektor publiczny wniesie wkład w wysokości 3 bilionów KRW poprzez
zachęty fiskalne i pożyczki, a sektor prywatny dostarczy 7 bilionów
KRW; i
ii. zapewnienie kompleksowego pakietu finansowania dla przedsięwzięć
typu venture na różnych etapach, od komercjalizacji pomysłów do
wprowadzenia na rynek, od fuzji i przejęć po reorganizację przedsiębiorstw.
b. Promowanie finansowania technologii na podstawie rentowności firmy
i przyszłej wartości technologii. Zapewnienie programów edukacyjnych
na temat finansowania technologii, na przykład w Korea Banking Institute.
c. Zróżnicowane zachęty podatkowe dla nowych przedsiębiorstw, aby przyciągnąć inwestycje szerszej grupy inwestorów:
i. podwojenie kwoty zwolnienia z podatku od inwestycji aniołów biznesów, który można w 100% odliczyć do kwoty 15 mln KRW (13 893 USD);
ii. przywrócenie zwolnień podatkowych dla zysków z opcji na akcje,
iii. zwiększenie zwolnienia podatkowego z tytułu posiadania akcji pracowniczych z 4 mln KRW do 15 mln KRW; i
iv. wprowadzenie zachęt podatkowych do angażowania środków w tworzone nowe stowarzyszenia inwestycyjne (grupujące osoby fizyczne),
aby zachęcić społeczeństwo do inwestowania nawet relatywnie niewielkich kwot.
3. Ustanowienie właściwego cyklu między start-upami a inwestycjami
a. Stopniowe wycofanie wspólnych (solidarnych) gwarancji, które w przypadku
bankructwa stanowią duże obciążenie dla rodziny i przyjaciół przedsiębiorców, co utrudnia ponowne uruchomienie firmy. Instytucje finansowe
zniosły je w pierwszej połowie 2018 r., a instytucje prywatne będą stopniowo je wycofywać.
b. Ułatwienie realizacji pierwotnych ofert publicznych (IPO) oraz fuzji i przejęć:
i. zwiększenie niezależności Komitetu Rynku KOSDAQ w celu wzmocnienia rynków KOSDAQ i KONEX;
ii. zachęty do inwestowania z funduszy emerytalnych,
iii. zachęty dla dużych przedsiębiorstw do udziału w fuzjach i przejęciach; i
iv. przyciąganie zagranicznych inwestycji typu venture capital.
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c. Przygotowanie środków zapobiegających kradzieży technologii: powołano
grupę zadaniową w Koreańskiej Komisji ds. Sprawiedliwego Handlu i rozszerzono uprawnienia dochodzeniowe w sprawie kradzieży technologii.

4. Uwarunkowania współpracy
Pojawia się powtarzający się postulat, że infrastruktura dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność musi zostać rozwinięta i usprawniona poza regionem
stołecznym Seulu, gdzie jest skoncentrowana działalność gospodarcza. Badania
ankietowe wykazały, że 77% studentów uniwersytetów spoza regionu stołecznego
jest bardzo zainteresowanych założeniem firmy, w porównaniu z zaledwie 25%
osób w regionie stołecznym (Lee i in., 2012). Jednak infrastruktura przedsiębiorczości, a także zasoby ludzkie i systemy edukacji mające na celu opiekę nad młodymi przedsiębiorcami są skoncentrowane w regionie stołecznym. W listopadzie
2017 r. ogłoszono, że zostanie przeprojektowanych 19 Centrów Kreatywnej Gospodarki i Innowacji, które zostały utworzone w całym kraju, jako regionalne centra
innowacji, co powinno pomóc w zmniejszeniu luki infrastrukturalnej (Ministry
of SMEs and Start-ups, 2017).
Dostęp MŚP do kredytu jest ograniczony przez wymagania finansujących
odnośnie zabezpieczeń, krótką historię kredytową i brak specjalistycznej wiedzy
potrzebnej do sporządzania wniosków kredytowych. Od strony podaży kredytu
wymagana jest relatywnie niewielka skala akcji kredytowej, co może nie zrekompensować kosztów kontroli i monitorowania. W rezultacie instytucje finansowe
przypisują kredytobiorcom wysokie ryzyko niewykonania zobowiązania, co stanowi uzasadnienie interwencji rządu w celu przezwyciężenia tej niedoskonałości
rynku (Jones, Kim, 2014, s. 12). Korea odpowiedziała wsparciem na dużą skalę
dla MŚP. Po pierwsze, wprowadzone publiczne gwarancje kredytowe dla pożyczek
dla MŚP wyniosły 3,8% PKB w 2016 r., w porównaniu z 4,1% w 2014 r., ale nadal
są drugą najwyższą w OECD po Japonii. Po drugie, rząd udziela pożyczek bezpośrednich w wysokości 4,5 biliona KRW (0,3% PKB w 2016 r.). W 2016 r. zatwierdzono 68% pożyczek, o które wnioskowały MŚP. Po trzecie, rząd zapewnia wiele
wspomnianych już programów subsydiowania. Wielkość i liczba publicznych programów finansowania MŚP jest wysoka według standardów międzynarodowych
(Koo, Kim, Lee, 2015).
Przy takiej pomocy rządowej zakres wsparcia finansowego dla MŚP wydaje
się stosunkowo atrakcyjny. Udział MŚP stanowił 79% ogółu kredytów na działalność gospodarczą w 2016 r., co stanowi wysoki odsetek według standardów
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międzynarodowych (Financing SMEs and Entrepreneurs 2018, 2018). Różnica między średnią stopą procentową pożyczek dla MŚP i dużych firm spadła z 79 punktów
bazowych w 2008 r. do 23 w 2016 r. Luka w finansowaniu – niedobór finansowania dla MŚP z powodu niedoskonałości rynku – została oszacowana na 28 bilionów KRW w przypadku firm w wieku poniżej dziesięciu lat w 2015 r., stanowi to
5% łącznej kwoty pożyczek dla MŚP (Lee, Woo Bahn, 2015). Inne badanie, w którym przeanalizowano racjonowanie kredytu na rynku pożyczek dla MŚP, wykazało, że prawdopodobieństwo racjonowania kredytu wynosiło ponad 80% tylko
dla 0,4% firm w latach 2013–2014 (Lee, Lim, 2017). Badania te podają w wątpliwość potrzebę szerokiego publicznego finansowania MŚP.
Ponadto system stopniowego wycofywania się ze wsparcia rządowego ograniczyłby udział wsparcia, który służy jedynie przedłużeniu życia spółek nierokujących. Taki system zwiększyłby nacisk na młode firmy, które są najbardziej narażone
na ryzyko niedoskonałości rynku w pozyskiwaniu finansowania. Rzeczywiście
ryzyko udzielania kredytu zmniejsza się wraz z wiekiem firmy (Lee, Lim, 2017).
Wsparcie dla starszych firm wypiera wsparcie dla nowych i wysoce innowacyjnych
młodych firm. W Korei wskaźnik przeżycia nowych przedsiębiorstw po trzech
latach wynosi 41,0% i jest stosunkowo niski w porównaniu do innych krajów,
takich jak Austria (62,8%), Stany Zjednoczone (57,6%), Izrael (55,4%) i Włochy
(54,8%) (Financial Services Commission, 2015). Inicjatywa z 2015 r. mająca na celu
ograniczenie wsparcia dla MŚP starszych niż pięć lat była krokiem we właściwym
kierunku. Programy dla MŚP powinny przejść z utrzymywania przy życiu nierentownych firm na zapobieganie niedoskonałościom rynku, które doprowadzają do
bankructwa firmy o wysokim potencjale. Taka zmiana polityki ułatwiłaby również
stopniowe ograniczanie wsparcia publicznego. „Zintegrowany system zarządzania dla MŚP”, który został stworzony w 2015 r., może stanowić podstawę do rygorystycznego systemu oceny opartego na odpowiednich wskaźnikach wydajności
i programie ukończenia studiów. System obejmuje 689 programów, których łączna
pomoc dla małych firm wyniosła 361 bilionów KRW (334 mld USD; do kwietnia
2018 r.). Ponadto system, który obejmuje wsparcie udzielone 2,04 mln MŚP od
2010 r., może zmniejszyć liczbę MŚP korzystających z wielu programów. Pożyczki
dla MŚP są zazwyczaj oparte na bezpośrednich pożyczkach rządowych, gwarancjach publicznych i zabezpieczeniach udzielanych przez pożyczkobiorcę, z których każda ma pewne wady. W 2014 r. rząd zainicjował inicjatywę promowania
pożyczek opartych na technologii, aby zapewnić większe finansowanie dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność bez zabezpieczeń. Na koniec 2016 r.
kredyty technologiczne osiągnęły 92,8 biliona KRW (23,2% ogółu kredytów dla
MŚP). Finansowanie technologii jest jednak skomplikowane, biorąc pod uwagę
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wysoki stopień asymetrii informacji z powodu niepewności związanej z rozwojem technologii, nieznajomości prywatnych pożyczkodawców w zakresie wartości niematerialnych i różnorodności aktywów. W związku z tym finansowanie
technologii jest coraz bardziej zależne od publicznych instytucji finansowych
(Brassell, Boschmans, 2018). Mimo to instytucje publiczne zapewniają wybitnym
podmiotom finansowanie o niskim ryzyku, a nie pożyczki na rozwój zaawansowanych technologii związanych z wysokim ryzykiem, odzwierciedlających przepisy ostrożnościowe. Obniża to skuteczność polityki finansowania, jednocześnie
zwiększając wielkość wsparcia. Wykorzystanie finansowania publicznego w rozwój technologii w zbyt dużym stopniu koncentruje się na istniejących firmach,
które chcą rozszerzyć swoją działalność przy użyciu swojej obecnej technologii
niż na start-upach z nową, przełomową technologią.
Z kolei inwestycje venture capital w Korei, wynoszące 0,09% PKB w 2016 r.,
były czwartymi najwyższymi w OECD i znacznie przekraczały średnią wynoszącą
0,05%. Niemniej jednak kapitał wysokiego ryzyka jest stosunkowo niewielkim
źródłem finansowania dla MŚP, wynoszącym zaledwie 0,4% pożyczek dla MŚP
(Financing SMEs and Entrepreneurs 2018, 2018). Udział sektora publicznego
w inwestycjach typu venture capital spadł z 49,3% w 2013 r. do 33,1% w czerwcu
2017 r., co odzwierciedla rozwój działalności sektora prywatnego. Ułatwia to tworzenie funduszy venture capital, które nie otrzymują funduszy publicznych, oraz
towarzyszącego im nadzoru rządowego. Fundusze venture capital oparte wyłącznie na funduszach sektora prywatnego byłyby w stanie działać „autonomicznie”
i twórczo, w przeciwieństwie do bardziej ostrożnych funduszy z zaangażowaniem sektora publicznego, które zwykle unikają bardziej ryzykownych projektów
na wczesnym etapie.

5. Uwarunkowania infrastrukturalne
Korea rozwija centra inkubacji biznesu (TIPS), które łączą mentoring dla przedsiębiorstw typu start-up i wsparcie finansowe. Do 2016 r. Korea posiadała 67 centrów obsługujących 6 655 firm o łącznym budżecie 25 mld KRW (23,2 mln USD).
Około 80% znajdowało się na uniwersytetach i ośrodkach badawczych, co czyniło je przydatnymi do rozwoju technologii i współpracy przemysłu z uczelniami
wyższymi. Koreański rząd uruchomił program TIPS w 2014 r., aby lepiej połączyć
rozwój technologiczny i wiedzę biznesową. Program wzorowany na izraelskim
inkubatorze technologicznym (TI) ma na celu skłonienie inwestorów – aniołów
biznesu do zapewnienia inkubacji i mentoringu, co jest połączone z rządowymi
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działami badawczo-rozwojowymi. Po pierwsze, TIPS są prowadzone przez sektor
prywatny. Anioł biznesu z sektora prywatnego inwestuje 100 mln KRW w start-up, a rząd zapewnia 500 mln KRW (463 tys. USD) na badania i rozwój. Po drugie,
TIPS dopuszcza niepowodzenie start-upów. W przeciwieństwie do historycznych
rozwiązań upadające podmioty nie muszą zwracać rządowi środków na badania
i rozwój. Po trzecie, TIPS zapewnia fundusze, miejsce pracy, inkubację i mentoring
wraz z inwestycją anioła biznesu W listopadzie 2017 r. koreański rząd ogłosił plan
wyboru 20 innowacyjnych firm każdego roku, które mają potencjał wzrostu i wspierania ich w TIPS. Głównymi kryteriami otrzymywania finansowania publicznego
nie będzie to, czy firma jest MŚP, czy liczba pracowników, ale wiek i historia firmy.
Priorytetem w polityce rządowej są start-upy tworzące z sukcesem miejsca pracy.

Podsumowanie
Przykład funkcjonowania ekosystemu wsparcia MŚP w Korei Południowej
zasługuje na uwagę pod kątem wprowadzonych rozwiązań i specyfiki rozwiązań
formalnoprawnych, a także kulturowych. Z punktu widzenia przyjętego celu rozważań, najistotniejsze wydają się następujące elementy charakteryzujące system
wsparcia w Korei Południowej:
1. Centralizacja polityki gospodarczej ukierunkowanej na rozwój MŚP, której
istotnym elementem jest budowa ekosystemu wspierania rozwoju MŚP.
2. Silna dominacja dużych przedsiębiorstw, które z jednej strony są potencjalnym odbiorcą czy zleceniodawcą (nabywcą produktów lub nabywcą przedsiębiorstwa czy wytworzonego przez nie rozwiązania) dla MŚP, z drugiej strony
– ze względu na uwarunkowania kulturowe i historyczne – są mocno zintegrowane zarówno pionowo, jak i poziomo i w tym sensie samowystarczalne
w zakresie kontrolowania całego łańcucha wartości, prowadzenia działalności
badawczo-rozwojowej itp. Co więcej taki model, oceniając go po wynikach,
przynosi rezultaty w postaci przywództwa w rankingach innowacyjności. Nie
ma zatem w tym zakresie „klimatu” do współpracy pomiędzy dużym biznesem
a MŚP. Nie ma również tradycji budowania firm odpryskowych, zakładanych
przez byłych pracowników korporacji.
3. Wykorzystanie narzędzi wsparcia nie tylko do celów rozwoju gospodarczego
(choć MŚP zgodnie z polityką mają mieć znaczący wkład we wsparcie dynamiki
wzrostu gospodarczego), ale w dużym stopniu koncentrują się na zmniejszeniu ekskluzji społecznej oraz rozwoju regionalnego, szczególnie wzmocnienia
obszarów poza regionem stołecznym Seulu.
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4. Stworzony centralnie system metodycznego wsparcia, którego trzon stanowią
centra inkubacji biznesu oferujące kompleksowe wsparcie, działające lokalnie czy regionalnie, ale według ujednoliconych na poziomie polityki rządowej poziomie.
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Ocena skutków implementacji dyrektywy
MIFID II w UE ze szczególnym
uwzględnieniem Polski

Wprowadzenie
Dyrektywa MIFID II1 w założeniach jej twórców stanowi znaczący krok w kierunku odbudowy zaufania inwestorów do rynku kapitałowego, nadszarpniętego
przez kryzys subprime. Podstawą przyjęcia dyrektywy są ryzyka i zagrożenia (m.in.
konflikty interesów, sprzedaż produktów niedopasowanych do potrzeb klientów
– misselling czy asymetria informacji) wynikające z faktu, że inwestorzy indywidualni są słabszą stroną stosunków prawnych z firmami inwestycyjnymi. Zwiększenie
jakości usług inwestycyjnych, m.in. poprzez ograniczenie możliwości nadużywania
silniejszej pozycji wobec klientów przez firmy inwestycyjne, stanowi krok w kierunku „udetalicznienia” rynków kapitałowych poprzez ochronę interesu klienta
detalicznego jako „konsumenta” wobec firm inwestycyjnych.
Celem niniejszej publikacji jest próba krytycznej oceny, czy skutki implementacji dyrektywy MIFID II są zbieżne z jej pierwotnymi założeniami. W tekście
przedstawiono również nowe praktyki rynkowe powstałe po implementacji przepisów MIFID II oraz problemy związane z dystrybucją produktów finansowych
do klientów detalicznych, w tym również problem związany z wypłatą „zachęt”
1
MIFID II – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/
UE (wersja przekształcona), Dz.Urz. UE L Nr 173, s. 349–496 ze zm.
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dla dystrybutorów. Zdaniem autorów nowe regulacje wzmocniły ochronę inwestora detalicznego, ale skutkiem ubocznym na rynku polskim były m.in. znaczny
wzrost obowiązków informacyjnych po stronie firm inwestycyjnych, wydłużony
czas realizacji transakcji oraz istotna zmiana zasad dystrybucji funduszy inwestycyjnych, co w dłuższym czasie może doprowadzić do zawężenia oferty instrumentów finansowych.

1. Założenia doktrynalne dyrektywy MIFID II
Regulacja ochrony inwestorów na unijnym rynku finansowym UE wiąże się
z pragnieniem zapewnienia przejrzystości wspólnego rynku i zaufania inwestorów poprzez ograniczenie manipulacji rynkowych oraz wymuszenie uczciwości
od profesjonalnych podmiotów na nim działających. Jako że sprawnie funkcjonujący rynek finansowy jest podstawą nowoczesnych gospodarek rynkowych oraz
miernikiem rozwoju gospodarczego, a jednocześnie instytucją podatną na manipulację oraz zależną od zaufania inwestorów, problematyka ochrony ich interesów
wymagała kompleksowej regulacji.
Silny system ochrony inwestorów ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. R. La
Porta, F. Lopez-de Silanes, A. Shleifer i R. Vishny udowodnili istnienie wprost proporcjonalnego powiązania pomiędzy stopniem ochrony inwestorów a poziomem
rozwoju gospodarki. Kraje silnie zabezpieczające interesy inwestorów mają bardziej efektywny system ładu korporacyjnego i lepiej rozwinięte rynki kapitałowe
o większym stopniu płynności i głębokości, jak również lepsze wskaźniki rozproszenia akcjonariatu i bardziej efektywne systemy alokacji kapitału pomiędzy firmami niż kraje o niskim stopniu rozwoju ochrony inwestorów (La Porta, Lopez-de
Silanes, Shleifer, Vishny, 2000, s. 24).
Ważnym argumentem uzasadniającym konieczność istnienia mechanizmów ochrony inwestorów jest nierówność stron stosunku prawnego pomiędzy
firmą inwestycyjną a jej klientem. Klient inwestor, jako podmiot słabszy ekonomicznie, jest narażony na ryzyka związane z pokusą wykorzystania przez firmę
inwestycyjną swojej silniejszej pozycji (moral hazard). Relację klient vs. firma inwestycyjna można opisać, posługując się teorią przełożonego–agenta2 oraz zjawiskiem
asymetrii informacji3. Klienta na rynku usług inwestycyjnych cechuje generalnie
2
W takiej relacji przełożony (klient) nie posiada pełnej informacji o działaniach agenta (firmy inwestycyjnej). Agent, wykorzystując niewiedzę przełożonego, może zachowywać się egoistycznie, działając
w celu realizacji własnych celów, które mogą być całkowicie odmienne od celów jego przełożonego.
3
Asymetria informacji występuje, gdy poszczególne strony transakcji dysponują różną liczbą i jakością informacji dotyczących rynku, instrumentu czy też emitenta. Nierówny dostęp do informacji uła-
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brak wiedzy o instrumentach finansowych, w które zamierza on zainwestować,
jak również brak wiedzy o konsekwencjach takiej inwestycji. Regulacja MIFID II
dąży do redukcji asymetrii informacji, kładąc nacisk na zaufanie pomiędzy firmą
inwestycyjną a jej klientem (Czech, 2009, s. 20).
Klienci usług inwestycyjnych mają również tendencję do nadmiernego polegania na informacjach przekazywanych im przez pracowników firm inwestycyjnych,
zwanych potocznie (choć raczej niesłusznie) doradcami4. Zdaniem większości
klientów detalicznych porównywanie produktów inwestycyjnych jest skomplikowane, dlatego preferują oni korzystanie z usług znanych im dostawców usług
inwestycyjnych. Klienci mają także trudności z przyswojeniem informacji przekazywanych im przez pracowników firm inwestycyjnych (OPTEM, 2008, s. 20).
Istotne problemy w tym obszarze wykazało również badanie, które w 2011 r.
przeprowadzono na zlecenie Komisji Europejskiej. Firma Synovate przebadała
1209 podmiotów oferujących usługi inwestycyjne w 27 krajach UE. W badaniu
przeprowadzonym metodą „tajemniczego klienta” ujawniono m.in., że zaoferowany produkt inwestycyjny w 57% przypadków nie odpowiadał potrzebom klienta,
a w 80% tych przypadków wynikało to z nadmiernie wysokiego poziomu ryzyka
zaproponowanego instrumentu finansowego (Kicia, Muda, 2018, s. 132). Badanie potwierdziło konieczność zmiany ówczesnych przepisów, aby lepiej dopasować usługi inwestycyjne do potrzeb, celów inwestycyjnych i sytuacji klientów, co
dało przyczynek do dyskusji o reformie MIFID I i ostatecznie doprowadziło do
przyjęcia dyrektywy MIFID II.

2. Kluczowe przepisy dyrektywy MIFID II
Dla zrozumienia dyrektywy MIFID II kluczowe są pojęcia usług inwestycyjnych
i działalności inwestycyjnej, w skład których wchodzą następujące czynności:
(1) przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących instrumentów finansowych,
(2) realizacja zleceń na rachunek klientów, (3) zawieranie transakcji na własny
rachunek, (4) zarządzanie portfelem, (5) doradztwo inwestycyjne, (6) gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji, (7) subemisja instrumentów finansowych bez

twia nieuczciwe wykorzystanie podmiotu dysponującego niepełną informacją przez podmiot posiadający
szerszą wiedzę; zob. Ziarko-Siwek (2005, s. 7).
4
Słowo „doradca” może sugerować, że osoba na takim stanowisku działa niezależnie od swego pracodawcy i wyłącznie w interesie klienta. Z tego powodu pracownicy firm inwestycyjnych coraz częściej
nazywani są „asystentami klienta”, „specjalistami ds. obsługi klienta” lub „bankierami klienta”.
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gwarancji przejęcia emisji oraz (8) prowadzenie wielostronnych platform obrotu
(MTF, multilateral trading facility)5.
Przedmiotem regulacji MIFID II jest relacja pomiędzy klientem a osobą prawną
świadczącą usługi inwestycyjne lub prowadzącą działalność inwestycyjną6, tj. firmą
inwestycyjną7. Usługi inwestycyjne i działalność inwestycyjna odnoszą się z kolei
do szerokiej grupy instrumentów finansowych8. Dla pełnego zrozumienia istoty
niniejszego artykułu należy dodać, że klientami usług inwestycyjnych świadczonych przez firmy inwestycyjne są inwestorzy, których w dyrektywie MIFID II
podzielono na trzy kategorie według kryterium wiedzy i doświadczenia w zakresie
usług inwestycyjnych – są to (począwszy od objętych największą ochroną) klienci
detaliczni, klienci profesjonalni9 oraz uprawnieni kontrahenci. W praktyce klientem detalicznym jest przeważnie osoba fizyczna nieposiadająca dostatecznej wiedzy
na temat inwestowania, która może jednak żądać reklasyfikacji do wyższej grupy10.
Klasyfikacji klientów na ww. kategorie dokonują samodzielnie firmy inwestycyjne11.
System ochrony inwestorów w MIFID II obejmuje niemal wszystkie aspekty działalności firm inwestycyjnych i ich relacji z klientami. W ramach pakietu MIFID II
i towarzyszących mu aktów delegowanych wprowadzono liczne zmiany w ramach
wymogów organizacyjnych firm inwestycyjnych, ich obowiązków informacyjnych
Art. 4 ust. 1 pkt 2 MIFID II oraz załącznik I, sekcja A MIFID II.
Art. 4 ust. 1 pkt 1 MIFID II; w praktyce regulacjami MIFID II są też objęte niektóre instytucje kredytowe – zob. art. 1 ust. 3–4 MIFID II.
7 Art. 3 pkt 33 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2020
poz. 89, dalej jako „ustawa o obrocie”; firmą inwestycyjną jest dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczna osoba prawna z siedzibą na terytorium państwa innego niż
państwo członkowskie, prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.
8 Są to m.in. zbywalne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa
w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania (np. funduszy inwestycyjnych), instrumenty pochodne
oraz uprawnienia do emisji; zob. art. 4 ust. 1 pkt 17 MIFID II oraz załącznik I, sekcja C MIFID II.
9 Art. 4 ust. 1 pkt 11 MIFID II; zgodnie z ustawą o obrocie klientem profesjonalnym z definicji są
m.in. instytucje finansowe (m.in. banki, firmy inwestycyjne i zakłady ubezpieczeń), organy publiczne
oraz przedsiębiorstwa o określonej wielkości lub skali działalności (przynajmniej dwa z trzech kryteriów: suma bilansowa min. 20 mln EUR, przychody ze sprzedaży min. 40 mln EUR, kapitały własne
2 mln EUR). Jeżeli klient zostanie uznany za profesjonalnego, to wszystkie instrumenty finansowe stają
się dla niego automatycznie adekwatne.
10 Reklasyfikacja na klienta profesjonalnego jest uwarunkowana posiadaniem odpowiedniej wiedzy
i doświadczenia; por. art. 3a ustawy o obrocie oraz §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
30 maja 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 1112.
11 Procedura klasyfikacji klientów firm inwestycyjnych przebiega dwuetapowo. Najpierw na podstawie tzw. kwestionariusza klasyfikacji klientowi przyznaje się status klienta detalicznego albo profesjonalnego. Następnie klient detaliczny wypełnia tzw. test adekwatności, aby ustalić, które produkty finansowe
są dla klienta adekwatne. Brak podpisanego testu adekwatności (choćby nieuzupełnionego) stawia klienta
poza rynkiem docelowym i tym samym uniemożliwia mu zawarcie jakiejkolwiek transakcji. Każda firma
inwestycyjna samodzielnie konstruuje testy adekwatności i w praktyce może się zdarzyć, że lista produktów adekwatnych dla tego samego klienta może się różnić w zależności od firmy inwestycyjnej.
5
6
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wobec klientów czy nowych instrumentów nadzorczych organów nadzoru państw
UE. Format niniejszej publikacji zmusza nas do prezentacji absolutnego meritum
tych regulacji. Najważniejsze przepisy dyrektywy MIFID II wpływające na zasady
ochrony inwestorów w UE to:
1. Zasady zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów. Konflikty
interesów (rzeczywiste i potencjalne) występują między firmami inwestycyjnymi12 a ich klientami lub między samymi klientami i najczęściej skutkują
spadkiem zaufania klientów do firm inwestycyjnych (Marcacci, 2018, s. 135).
Eliminacji konfliktów interesów mają służyć obowiązkowe wewnętrze wymogi
organizacyjne firm inwestycyjnych. Źródłem konfliktu interesów mogą być
korzyści i zachęty13 otrzymywane od osób trzecich w związku z prowadzoną
przez tę firmę działalnością oraz nieprawidłowa polityka wynagrodzeń14 firmy
inwestycyjnej.
2. Ochrona aktywów klientów. MIFID II wprowadza m.in. zakaz dokonywania z klientem detalicznym uzgodnień dotyczących zabezpieczeń polegających na przeniesieniu tytułu w celu zabezpieczenia lub pokrycia obecnych
lub przyszłych, rzeczywistych lub warunkowych lub potencjalnych zobowiązań klientów15. Firmy inwestycyjne zobowiązano do dywersyfikacji podmiotów, gdzie są deponowane środki pieniężne klientów16, oraz do wyznaczania
wykwalifikowanych osób odpowiedzialnych za ochronę aktywów klientów.
3. Zarządzanie produktami inwestycyjnymi (product governance). Firmy
inwestycyjne powinny działać w najlepiej pojętym interesie klientów na wszystkich etapach cyklu życia produktów lub usług17, poznawać potrzeby i cechy
12 W tym między personelem kierowniczym, pracownikami i agentami lub jakąkolwiek osobą bezpośrednio lub pośrednio z nimi powiązaną stosunkiem kontroli.
13 Art. 23 ust. 1 MIFID II; generalną zasadą MIFID II jest zakaz pobierania i świadczenia zachęt.
Zachęty są dozwolone w trzech przypadkach: (1) gdy są wypłacane klientowi, (2) gdy są płacone przez
niego lub (3) gdy są płacone przez podmiot trzeci, ale prowadzą do podniesienia jakości świadczonych
usług. Uzasadnieniem tego wyjątku jest to, że w takich przypadkach wpływ nie jest już wywierany
przez stronę trzecią, a zatem firma inwestycyjna nie ma już motywacji, by nie stawiać interesów klienta
na pierwszym miejscu; por. Busch, 2017, s. 36.
14 Chodzi o to, aby sposób wynagradzania pracowników i ustalone cele sprzedażowe zachęcały do
odpowiedniej praktyki biznesowej, uczciwego i rzetelnego traktowania klientów oraz unikania działań generujących konflikty interesów w relacjach z klientami, mogących prowadzić np. do missellingu;
por. art. 24 ust. 10 MIFID II.
15 Art. 16 ust. 10 MIFID II; w polskim systemie prawnym wiążę się z zakazem dokonywania przewłaszczenia na zabezpieczenie środków pieniężnych lub instrumentów finansowych klienta detalicznego; por. art. 73 ust. 5 l ustawy o obrocie.
16 Zasadę tę wprowadzono w celu zapobieżenia potencjalnemu efektowi zarażania mogącemu wystąpić w przypadku niewypłacalności podmiotów z tej samej grupy kapitałowej co firma inwestycyjna.
17 ESMA, Final Report. Guidelines on MiFID II product governance requirements, 2.06.2017 r.,
www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-620_report_on_guidelines_on_product_
governance.pdf, s. 4 (dostęp: 10.01.2020).
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klientów i określać tzw. grupę docelową, do której co do zasady będą kierowane produkty inwestycyjne18.
Zasada best execution. Firmy inwestycyjne powinny podejmować wszelkie
wystarczające działania w celu uzyskania, podczas wykonywania zleceń, możliwie najlepszych dla klienta wyników, uwzględniając m.in. cenę, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania oraz rozliczenie, wielkość, charakter
lub inne aspekty zlecenia19.
Wiedza i kompetencja pracowników firm inwestycyjnych. Osoby świadczące klientom usługę doradztwa inwestycyjnego oraz udzielające informacji
o instrumentach finansowych posiadają niezbędną wiedzę i kompetencje do
wypełniania swoich obowiązków20.
Odpowiedniość i adekwatność instrumentów finansowych. Gdy firma
inwestycyjna nie uzyska wymaganych informacji od klienta lub gdy dany produkt lub usługa inwestycyjna będą dla niego nieodpowiednie (nieadekwatne),
firma musi powstrzymać się od świadczenia usługi takiemu klientowi w zakresie instrumentu finansowego lub usługi inwestycyjnej podlegających obowiązkowemu badaniu21.
Obowiązki sprawozdawcze firm inwestycyjnych. Wszystkie informacje
kierowane przez firmę inwestycyjną do klientów (także potencjalnych) muszą
być rzetelne, wyraźne, niewprowadzające w błąd22 i przeważnie przekazywane
na tzw. trwałym nośniku. Firmy inwestycyjne muszą również m.in. informować klientów o charakterystyce i ryzykach poszczególnych instrumentów23,
kosztach świadczonych usług ex ante i ex post24 i nagrywać rozmowy z klientami. Ponadto brokerzy nie mogą łączyć opłat za egzekucję zleceń z opłatami
z tytułu udostępnianych analiz (rekomendacji, analiz spółek i sektorów)25.

18 Ibidem, s. 46; sprzedaż produktów poza grupą docelową nie jest absolutnie zabroniona, ale nie
powinna mieć miejsca „regularnie”, a powód odstępstwa powinien być wyraźnie udokumentowany.
19 Art. 27 ust. 1 MIFID II.
20 Art. 25 ust. 1 MIFID II; firmy inwestycyjne muszą publikować kryteria stosowane do oceny wiedzy
i kompetencji pracowników uprawnionych do oferowania produktów „mifidowych”. W praktyce wiedza
pracowników jest sprawdzana za pomocą cyklicznych testów.
21 Art. 25 ust. 2 i ust. 3 MIFID II; w praktyce badanie adekwatności dotyczy klientów detalicznych
i polega na sprawdzeniu wiedzy i doświadczenia klienta w zakresie inwestycji, koniecznych do właściwego zrozumienia oferowanego produktu lub usługi. W przypadku negatywnej oceny adekwatności firma
inwestycyjna nie może proponować klientowi danego produktu lub usługi. Klient może jednak zażądać
konkretnej usługi lub produktu, ale wówczas firma inwestycyjna powinna przekazać mu (ew. odczytać)
każdorazowo odpowiednie ostrzeżenie.
22 Art. 24 ust. 3 MIFID II.
23 Art. 48 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
24 Ibidem, art. 50; art. 24 ust. 4 MIFID II.
25 Art. 24 ust. 7–8 MIFID II; art. 13 Dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2017/593 z 7 kwietnia 2016 r.
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8. Niezależne doradztwo inwestycyjne. Pojawia się podział usługi doradztwa
inwestycyjnego na doradztwo zależne i niezależne26. W przypadku doradztwa
niezależnego firma inwestycyjna nie może pobierać żadnych zachęt w związku
ze świadczeniem tej usługi oraz musi wykazać, że nie jest stronnicza w zakresie oferty instrumentów finansowych.

3. Problemy z implementacją dyrektywy MIFID II w Polsce
Dyrektywa MIFID II wiąże państwa członkowskie w odniesieniu do rezultatu,
który ma zostać osiągnięty, pozwalając ustawodawcom krajowym na swobodny
wybór formy i środków dla osiągnięcia tego celu27. W Polsce dyrektywę MIFID II
zaimplementowano dopiero nowelizacją ustawy o obrocie z 1 marca 2018 r., która
weszła w życie 21 kwietnia 2018 r.28 Urząd KNF wydał 27 grudnia 2017 r. komunikat, że pomimo formalnego konfliktu „nowych” dyrektyw i rozporządzeń UE
ze „starymi” krajowymi przepisami regulującymi świadczenie usług inwestycyjnych29 firmy inwestycyjne powinny zacząć stosować nowe prawo już od 3 stycznia
2018 r. i nie mogą tłumaczyć swego ew. niedostosowania się do tego prawa brakiem formalnej implementacji MIFID II w Polsce. Warto podkreślić, że jedynie
14 z 28 państw UE terminowo zaimplementowało przepisy dyrektywy MIFID II
(Yeoh, 2019, s. 114).
Skutki spóźnionej implementacji przepisów MIFID II w Polsce spotęgował
błąd tłumaczeniowy polegający na rozszerzeniu warunków traktowania klientów
detalicznych jako profesjonalnych30, wywołując chaos legislacyjny i problemy
interpretacyjne u firm inwestycyjnych31. Brak przewidywalności prawa, problemy
interpretacyjne w obliczu sprzecznych regulacji czy pozostawienie firmom inwestycyjnym krótkiego vacatio legis pogarszają jakość usług firm inwestycyjnych.
Art. 53 ust. 1 Rozporządzenia 2017/565.
Art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 83/47 z 30.03.2010 r.
28 Zgodnie z art. 93 ust. 1 dyrektywy MIFID II zmiany prawa w państwach członkowskich miały zostać
uchwalone najpóźniej 1 lipca 2017 r. i zacząć obowiązywań od 3 stycznia 2018 r.
29 KNF, Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie stosowania w Polsce Dyrektywy
MIFID II od 3 stycznia 2018 r., 27.12.2017 r., www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_
ws_stosowania_MIFID_II_60535.pdf (dostęp: 10.01.2020).
30 Abstrahując od jakości tłumaczeń aktów prawnych UE na języki krajowe, negatywnie należy ocenić fakt, że reakcję polskich organów na zaistniałą pomyłkę wywołała dopiero interwencja organizacji
branżowej w sierpniu 2018 r.; zob. Fundacja Trading Jam, Odpowiedź Ministerstwa ws. błędnego tłumaczenia MIFID II, 12.10.2018 r., tradingjam.pl/odpowiedz-ministerstwa-ws-blednego-tlumaczenia-MIFID-ii/ (dostęp: 10.01.2020).
31 M. Ratajczak, Inwestorzy w kropce. Problemy przez błąd w tłumaczeniu, zabrakło jednego słowa,
6.08.2018 r., www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dyrektywa-MIFID-ii-blad-w-tlumaczeniu,171,0,2412715.html (dostęp: 10.01.2020).
26
27
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Równocześnie inwestorzy mają trudności z rozpoznaniem przysługujących im
praw, co obniża poziom ich ochrony oraz ich zaufania do rynku kapitałowego.
W Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego zwrócono uwagę na zjawisko przyjmowania rozwiązań, które są bardziej restrykcyjne lub dalej idące niż wynika
to z literalnego brzmienia danego aktu prawnego UE (gold-plating), co powoduje
powstawanie kolejnych obciążeń po stronie uczestników rynku. Jako przykład
można podać wprowadzoną w ramach transpozycji dyrektywy MIFID II delegację
ustawową dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do ustalenia
maksymalnej wartości opłat stałych za zarządzanie funduszami otwartymi (FIO)
oraz specjalistycznymi funduszami otwartymi (SFIO)32. Obowiązek obniżenia
tych opłat nie wynikał w żaden sposób z przepisów MIFID II.
KNF w swoich uwagach do Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego broni jednak rozwiązań, które mogą być oceniane jako gold-plating. Zdaniem KNF dodatkowe restrykcje uwzględniające krajowe uwarunkowania są reakcją na negatywne
zjawiska zachodzące na danym rynku i mają na celu ochronę inwestorów33. Można
też argumentować, że nieproporcjonalne obciążenia regulacyjne przy małej skali
polskiego rynku szkodzą konkurencyjności świadczonych przez polskie firmy
usług inwestycyjnych, co może powodować arbitraż regulacyjny i przenoszenie
się klientów do zagranicznych firm inwestycyjnych korzystających z obniżonych
standardów jakości świadczonych usług.

4. Koszty i praktyczne skutki implementacji dyrektywy MIFID II
Dwa lata funkcjonowania przepisów MIFID II w praktyce nie pozwalają jeszcze na całościową ocenę ich wpływu na rynki kapitałowe. Liczba koniecznych do
wprowadzenia zmian sprawiła trudności nie tylko firmom inwestycyjnym, ale
i ustawodawcom państw członkowskich. Świadomość licznych trudności we wdrażaniu przepisów MIFID II była przyczyną wydania przez niektóre organy nadzoru
komunikatów o zastosowaniu w początkowym okresie po wejściu w życie pakietu
MIFID II pewnego rodzaju nieformalnej „taryfy ulgowej” dla firm inwestycyjnych,
które nie dostosowały się w pełni do nowych wymogów, ale podjęły pewnie kroki
32 Obniżenie maksymalnych stawek opłat stałych za zarządzanie wprowadzono (zgodnie z art. 18
ust. 6 ustawy o obrocie) w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 13.12.2018 r. w sprawie maksymalnej
wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub
specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, Dz.U. 2018 poz. 2380.
33 Ministerstwo Finansów, Zestawienie uwag do projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego,
www.gov.pl/documents/1079560/1080340/2019.05.23+Zestawienie_uwag_do_projektu_SRRK.
docx/1d24f28a-39f4-2f8f-5921-1c3354aaf7c1, pkt 58, s. 25 (dostęp: 10.01.2020).
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w tym celu34. Można jednak wyróżnić ciekawe obserwacje związane z praktycznym oddziaływaniem przepisów MIFID II na poziom ochrony inwestorów oraz
konkurencyjność unijnego rynku kapitałowego.
W 2011 r. Komisja Europejska dokonała ex ante oceny całkowitego kosztu wdrożenia przepisów MIFID II, które miały wynieść od 512 do 732 mln EUR, a koszty
bieżące od 312 do 586 mln EUR35. Oznacza to udział jednorazowych i bieżących
kosztów odpowiednio w wysokości 0,10–0,15% i 0,06–0,12% całkowitych wydatków operacyjnych sektora bankowego UE. Natomiast w analizie przeprowadzonej
przez globalnego dostawcę informacji finansowych IHS Markit oraz firmę Expand
oszacowano, że instytucje finansowe wydały min. 2,1 mld USD na dostosowanie
się do dyrektywy MIFID II, z czego 48% wydano na wdrożenie przepisów o ochronie inwestorów w przypadku banków inwestycyjnych, a 27% w przypadku zarządzających aktywami36.
Dyrektywa MIFID II spowodowała wzrost obciążeń firm inwestycyjnych czynnościami administracyjnymi. Realizacja obowiązków „mifidowych” generuje dodatkowe 20 minut pracy doradcy po każdym spotkaniu z klientem37. Przedstawiciele
europejskich firm inwestycyjnych wskazują na liczne nowe obowiązki biurokratyczne nałożone na ich firmy w postaci dokumentowania wielu czynności, znaczący
wzrost liczby i obszerności dokumentów przedstawianych klientowi, generujące
dodatkowe koszty m.in. w związku z koniecznością zwiększenia personelu w celu
realizacji obowiązków wynikających z MIFID II38. Podobne biurokratyczne skutki
wdrożenia dyrektywy zaobserwowano również w Polsce39.
34 Financial Conduct Authority, A Better View. Speech by Mark Steward, Director of Enforcement and
Market Oversight at the FCA, delivered at the AFME European Compliance and Legal Conference 2017,
20.09.2017 r., www.fca.org.uk/news/speeches/better-view (dostęp: 10.01.2020).
35 Koszty te miały zostać poniesione głównie przez firmy inwestycyjne; por. Komisja Europejska,
Uzasadnienie do wniosku Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów
finansowych uchylająca dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela, 20.10.2011,
KOM(2011) 656, 2011/0298 (COD), s. 4.
36 Co istotne, zakres obowiązków koniecznych do wdrożenia przez firmy inwestycyjne w ramach
kategorii „ochrona inwestorów” został przez analityków ujęty wąsko i nie uwzględnił m.in. obowiązków
związanych z zarządzaniem produktami; por. Expand, IHS Markit, Counting the cost of MIFID II. Report
highlights, 2016, cdn.ihs.com/www/pdf/condensed-expand-ihs-markit-MIFID-ii.pdf, s. 1, 4–5 (dostęp:
10.01.2020).
37 Badanie przeprowadzono przez Chartered Institute for Securities & Investmen; por. R. Addison,
MIFID adds 20 minutes to client meetings, 18.06.2019 r., „Financial Times Adviser”, www.ftadviser.com/
your-industry/2019/06/18/MIFID-adds-20‑minutes-to-client-meetings/ (dostęp: 10.01.2020).
38 S. Benstead, ‘Worst expectations came true’ on MIFID II, says selector, 4 stycznia 2019 r., „Citywire Selector”, citywireselector.com/news/worst-expectations-came-true-on-MIFID-ii-says-selector/
a1188368? section=global (dostęp: 10.01.2020); D. Thorpe, MIFID is forcing advisers to turn away clients,
24.01.2019 r., „Financial Times Adviser”, www.ftadviser.com/investments/2019/01/24/MIFID-is-forcing-advisers-to-turn-away-clients/ (dostęp: 10.01.2020).
39 Wywiad z dnia 31.01.2020 z dealerem obsługującym klientów korporacyjnych w Banku Pekao:
„Każda rozmowa na temat produktów „mifidowych” musi być odpowiednio oznaczona w systemie,
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Tak wysokie koszty implementacji byłyby uzasadnione jedynie w przypadku,
gdyby bezpośrednio przełożyły się na cele założone przez ESMA, a więc wzmocnienie pozycji inwestora w relacji z firmą inwestycyjną, zmniejszenie asymetrii
informacji i ryzyka missellingu. Opinie na temat tego, czy pakiet MIFID II spełnił
pokładane w nim nadzieje, są podzielone. W badaniu ankietowym 496 specjalistów
od sprzedaży aż 59% z nich uznało, że nowe zasady MIFID II nie przyniosły lepszych wyników dla inwestorów końcowych. Zaledwie 19% badanych stwierdziło,
że MIFID II spełnił ten cel40. Jednocześnie, w literaturze wyrażane są poglądy, że
pozytywne efekty MIFID II przewyższają koszty konieczne do poniesienia przez
uczestników rynku, ponieważ zwiększone zaufanie inwestorów przyniesie możliwości rozwoju dla branży41. Zakaz łączenia przez brokerów opłat za egzekucję
zleceń z opłatami z tytułu udostępnianych analiz (rekomendacji, analiz spółek
i sektorów) spowodował spadek o 180 mln GBP kosztów realizacji zleceń ponoszonych przez inwestorów instytucjonalnych w 2018 r. Jednocześnie zakres dostępnych dla tych inwestorów analiz pozostał bez zmian42.
Można wysnuć wniosek, że generalnie przepisy MIFID II pozytywnie przekładają się na wzrost transparentności usług inwestycyjnych dla klientów oraz wzrost
świadomości klientów dotyczącej korzystania z określonych produktów i usług.
Zdecydowanie mniej pozytywnych skutków regulacja przyniosła podmiotom prowadzącym działalność inwestycyjną. Wzrost kosztów działalności przy rosnącej
konkurencji wynikającej ze zwiększonej transparentności kosztów i konieczności
konkurowania niższymi opłatami będzie prowadził do konsolidacji branży firm
inwestycyjnych. Jednym z celów wdrożenia przepisów MIFID II było również zapobieżenie dominacji instytucji finansowych zbyt dużych, by upaść (too big to fall).
Jak wskazują niektórzy, ten cel nie został osiągnięty. Wzrost barier wejścia i kosztów
działalności inwestycyjnej z powodu rosnących kosztów zgodności z przepisami
a dealer nie może nawet wspomnieć o produkcie lub usłudze, które są dla klienta nieadekwatne. Transakcja może być zawarta na wyraźne życzenie klienta, ale dopiero po odczytaniu odpowiedniego komunikatu przez dealera, co znacznie wydłuża proces. Ponadto badanie wiedzy klienta firmowego w kontekście
MIFID II często mija się z celem, ponieważ test adekwatności wypełnia i podpisuje jedna osoba, natomiast transakcje zawiera druga osoba. Co ciekawe, klienci korporacyjni nie przywiązują wagi do otrzymywanych informacji o marżach banku na poszczególnych transakcjach, które przeważnie podaje się
w wartościach procentowych”.
40 CFA Institute, MIFID II: One Year On. Assessing the Market for Investment Research, 2019,
www.cfainstitute.org/-/media/documents/survey/cfa-MIFID–II-survey-report.ashx, s. 18 (dostęp:
10.01.2020).
41 M. Schulte, The price of stable markets and investor confidence: some thoughts on MIFID II’s cost-benefit ratio, „ERA Forum”, sierpień 2018 r., tom 19, wyd. 1, link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12027-018–0502‑y.pdf, s. 30 (dostęp: 10.01.2020).
42 A. Bailey, Andrew Bailey keynote speech on MIFID II at the European Independent Research Providers Association, 25.02.2019 r., www.fca.org.uk/news/speeches/andrew-bailey-keynote-speech-MIFID-ii-european-independent-research-providers-association (dostęp: 10.01.2020).
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powoduje rozszerzenie kategorii podmiotów zbyt małych, aby sprostać wymogom
regulacyjnym (too small to comply)43, a tym samym prowadzi do wypierania średnich i małych przedsiębiorstw z rynku. Otwartym pozostaje pytanie, jak ta sytuacja przełoży się na sytuację inwestorów, a także, czy nie spowoduje zmniejszenia
zakresu dostępnych im usług i produktów inwestycyjnych.
Mimo krótkiego okresu funkcjonowania przepisów MIFID II w praktyce często
podkreśla się nieprzydatność dla inwestorów niektórych zasad MIFID II, w szczególności obowiązków informacyjnych. Ogromna liczba udostępnianych inwestorom
raportów zmniejsza ich satysfakcję, ponieważ otrzymują oni więcej informacji niż
sami mogą wykorzystać, a niektóre otrzymywane informacje, w pewnych okolicznościach mogą prowadzić do niekorzystnej sytuacji dla inwestorów (np. w reakcji
na podaną bez dodatkowych wyjaśnień obowiązkową informację o 10‑procentowym spadku wartości inwestycji)44.
Duże zastrzeżenia budzą w szczególności obowiązki w zakresie publikacji kosztów
i opłat związanych z zawieraną transakcją. W badaniu przeprowadzonym przez
brytyjskie Investment Association w październiku 2018 r. ponad 3000 funduszy (11% z 28 600 funduszy, dla których dostępne były dane) w całej UE stwierdziło, że spodziewa się (ex ante) poniesienia zerowych lub ujemnych kosztów
transakcyjnych45.
Złożoność przepisów, problemy z przejrzystością danych o kosztach i opłatach
oraz trudności ze sposobem ich obliczania zauważył brytyjski nadzór FCA46. Zarządzający aktywami na ogół nie ujawniali wszystkich powiązanych kosztów i opłat,
a pojawiające się wskutek aktualizacji informacji niespójności między dokumentami a stroną internetową powodowały, że informacje mogły być dla inwestorów
niezrozumiałe i nieprzystępne. W badaniu dotyczącym pośredników na rynku
usług inwestycyjnych dla klienta detalicznego FCA wskazał, że firmy interpretowały zasady niekonsekwentnie, utrudniając porównywanie kosztów i opłat. Niektóre firmy wspomniały o problemach z uzyskaniem danych od firm zewnętrznych
zajmujących się projektowaniem, produkcją i dystrybucją produktów inwestycyjnych, co uniemożliwiało ujawnienie klientowi wszystkich kosztów.

43 Por. C. McBride, Not everyone’s cup of tea… The verdict on MIFID II, maj 2019 r., iea.org.uk/wp-content/uploads/2019/05/FSU_Not-everyones-cup-of-tea_web.pdf, s. 20 (dostęp: 10.01.2020).
44 AKG, Research Paper 2019. MIFID II Implementation – A Work in Progress, 27 czerwca 2019 r.,
www.akg.co.uk/akg/includes/download.php?prod_id=343, s. 22 (dostęp: 10.01.2020).
45 C. Flood, Frustration over MIFID and Priips nears boiling point, 11 marca 2019 r., „Financial Times”,
www.ft.com/content/df694637-751d-3e3d-90f4-56ae87318501 (dostęp: 10.01.2020).
46 FCA, FCA calls on firms to act following review of costs and charges disclosure in the investment
sector, 28 lutego 2019 r., www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-calls-firms-act-following-review-costs-and-charges-disclosure-investment-sector (dostęp: 10.01.2020).
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Badanie stanu wdrożenia i stosowania przepisów MIFID II przeprowadził także niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin)47 w styczniu 2019 r. BaFin
w przeciwieństwie do FCA generalnie pozytywnie ocenił stan dostosowania się
przez firmy inwestycyjne do wymogów w zakresie ujawniania kosztów i opłat,
wskazując, że 90% podanych informacji o kosztach ex ante różniło się o max.
5% od rzeczywistych kosztów realizacji zlecenia, a 98,5% informacji o kosztach
i opłatach udostępniono w wymaganym terminie i na trwałym nośniku. Największe zastrzeżenia BaFin budziła kwestia oceny odpowiedniości produktów inwestycyjnych dla klienta – aż 88,7% raportów o odpowiedniości było niekompletnych.
Ponadto firmy inwestycyjne często nie wyjaśniały, w jaki sposób cechy zalecanego
produktu odpowiadały wszystkim wymaganiom klienta. W swoich raportach kosztowych firmy inwestycyjne często posługiwały się niejasnymi, standardowymi formułami bez podawania dodatkowych wyjaśnień.
BaFin zwrócił również uwagę na silny związek pomiędzy regułami zarządzania produktami a wymogami oceny odpowiedniości. Niewłaściwie określony przez
dystrybutora rynek docelowy prowadzi do błędnego przypisania charakterystyki
klienta do danej grupy docelowej produktu i w efekcie do udzielenia klientowi
niekorzystnej rekomendacji. W obszarze zarządzania produktami występują jednak znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami krajowymi UE48,
co mogłoby być bardzo pomocne w ustalaniu, czy doszło do missellingu przy
sprzedaży danego produktu inwestycyjnego. Firmy inwestycyjne powinny skupić
się na wykorzystaniu danych od dystrybutorów, aby doprecyzować kształt grupy
docelowej oraz odpowiedniości strategii dystrybucji49.
Skutki implementacji zasad ochrony inwestorów w poszczególnych państwach
UE różnią się w zależności od jurysdykcji oraz wypracowanych praktyk nadzorczych i rynkowych. Budzi to obawy o stopień unijnej harmonizacji w zakresie
ochrony inwestorów, co było jednym z głównych celów dyrektywy MIFID II. Być
może dostrzeżone przez nadzorców niedoskonałości są „problemami wieku dziecięcego” i wynikają z błędnej interpretacji przepisów oraz braku istotnego wsparcia ze strony organów nadzoru. Cenna będzie dalsza analiza postępowania firm

47 L. Frölich, D. Gies, MIFID II in practice, 7 czerwca 2019 r., www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2019/fa_bj_1905_MIFID_II_in_der_Praxis_en.html (dostęp: 10.01.2020).
48 Przykładowo w niektórych państwach członkowskich nie jest wymagane od dystrybutorów zgłaszanie producentom produktów inwestycyjnych sprzedaży na negatywnym rynku docelowym; por. C. Flood,
Frustration over MIFID and Priips nears boiling point, 11 marca 2019 r., „Financial Times”, www.ft.com/
content/df694637-751d-3e3d-90f4-56ae87318501 (dostęp: 10.01.2020).
49 Deloitte, Ten years on from the crisis. Financial Markets Regulatory Outlook 2019, www2.deloitte.
com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financial-services/deloitte-uk-regulatory-outlook-2019.pdf,
s. 58 (dostęp: 10.01.2020).
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inwestycyjnych na rynku kapitałowym i koordynacja praktyk rynkowych m.in.
w formie wytycznych i dokumentów (Questions & Answers, Q&A) przez ESMA
oraz krajowe organy nadzoru tak, aby eliminować różnice w funkcjonowaniu systemów ochrony inwestorów w poszczególnych państwach członkowskich UE.
Z punktu widzenia nadzoru nad rynkiem kapitałowym ważniejszym zadaniem od obciążania firm inwestycyjnych kolejnymi obowiązkami jest skuteczna
weryfikacja, czy obowiązki te są w praktyce przestrzegane oraz czy organy nadzoru
wypracowały stosowne mechanizmy kontroli w tym zakresie, aby móc odpowiednio wcześnie zareagować na naruszenia powodujące destabilizację nawet całego
rynku kapitałowego. W uwagach do Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego kancelaria Sadkowski i Wspólnicy sp. k.50 uznała, że korzystnym rozwiązaniem byłoby
wdrożenie kontroli nadzorczych na bardzo wczesnym etapie funkcjonowania podmiotów, które uzyskały stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności inwestycyjnej. Celem takich działań byłaby weryfikacja postępowania danego podmiotu
przed zaistnieniem istotnych ryzyk lub zwiększeniem ryzyk ze względu na rozwój działalności. Odpowiednia kontrola na etapie kształtowania wewnętrznych
procedur i dobrych praktyk kontrolowanych podmiotów miałaby walor edukacyjny i byłaby wyrazem wsparcia uczestników rynku w prowadzeniu działalności
w zgodności z obowiązującymi przepisami.

5. Dyrektywa MIFID II a model dystrybucji produktów TFI
w Polsce
Istotne zastrzeżenia na polskim rynku kapitałowym budzi sposób implementacji
w Polsce przepisów MIFID II w zakresie zachęt i sposobu rozliczania wynagrodzenia z umów pomiędzy towarzystwami funduszy inwestycyjnych (TFI) a dystrybutorami jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Do tej pory TFI dzieliły
się z dystrybutorami częścią opłaty za zarządzanie pobraną od klienta (tzw. kick-back). W rozumieniu art. 11 Dyrektywy 2017/593 TFI nie mogą obecnie płacić
dystrybutorom za sprzedaż jednostek uczestnictwa, lecz za usługi podnoszące
jakość obsługi klienta.
Urząd KNF (UKNF) 21 grudnia 2018 r. opublikował stanowisko, w którym
zawarto listę zasad i rekomendacji dotyczących przyjmowania i przekazywania

50 Ministerstwo Finansów, Zestawienie uwag do projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego,
www.gov.pl/documents/1079560/1080340/2019.05.23+Zestawienie_uwag_do_projektu_SRRK.
docx/1d24f28a-39f4-2f8f-5921-1c3354aaf7c1, pkt 37, s. 16 (dostęp: 10.01.2020).
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zachęt w obrocie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych51. Stanowisko zawiera również listę usług, które mogą być traktowane jako podnoszące
jakość usługi świadczonej klientowi. W opinii UKNF zasadniczo wynagrodzenie
dystrybutora powinno być pobierane od klienta52. Po wydaniu stanowiska wiele
TFI przestało płacić wynagrodzenie dystrybutorom – m.in. z uwagi na niemożność udowodnienia, że poniesione przez dystrybutora koszty przyczyniły się do
poprawy jakości świadczonych usług. Trudności w interpretacji wytycznych UKNF
oraz ciążąca na TFI odpowiedzialność za akceptację wykazów „zachęt” rodzą
zapobiegawcze działania TFI w postaci wstrzymania wypłat wynagrodzenia dystrybutorom do momentu wypracowania docelowego modelu wynagradzania dystrybutorów na rynku TFI.
Przyjęte rozwiązanie budzi obawy o realizację nadrzędnego celu dyrektywy
MIFID II jakim jest dbanie o dobro inwestorów. Pozabankowe TFI wskazują, że
wprowadzone zmiany doprowadzą do ograniczenia oferty ich funduszy u bankowych dystrybutorów, co spowoduje zmniejszenie oferty produktów inwestycyjnych
dla klienta końcowego53. Banki posiadające własne sieci dystrybucji ograniczają
się do oferowania jednostek uczestnictwa funduszy (1) TFI wchodzących w skład
ich grup kapitałowych54 lub (2) TFI istotnie biznesowo z nimi powiązanych55.
Widoczny jest tutaj potencjalny konflikt interesów, ponieważ bank będzie preferował sprzedaż produktów własnych, maksymalizujących dochód banku oraz
łatwiejszych w rozliczaniu56. Z kolei mniejsze TFI bez rozwiniętej sieci dystrybucji
utracą udziały w rynku lub zostaną przejęte przez większe podmioty.
51 KNF, Stanowisko UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt” w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych, 21.12.2018 r., www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_
ws_przyjmowania_ i_przekazywania_zachęt.pdf (dostęp: 10.01.2020).
52 W polskich realiach rynku kapitałowego inwestorzy nie są przyzwyczajeni do bezpośredniego
wynagradzania dystrybutorów. Zasadniczo dystrybutor mógłby pobierać wynagrodzenie bezpośrednio
od inwestora, np. w związku ze świadczeniem usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Wskazane rozwiązanie w praktyce musiałoby jednak iść
w parze z obniżeniem wynagrodzenia pobieranego przez TFI z tytułu zarządzania funduszem. Otwarte
pozostaje pytanie, czy inwestorzy będą chcieli zapłacić za usługi, które dotychczas, z ich perspektywy,
otrzymywali za darmo. Takie zmiany wymagają zarówno czasu, jak i przekonania inwestorów, że ponoszenie opłat bezpośrednich może finalnie okazać się dla nich korzystniejsze; zob. Karwasińska (2019).
53 A. Pałasz, Mniejsze TFI mogą znaleźć dla siebie rynkową niszę. Wywiad – Marcin Dyl, „Parkiet”,
20.03.2019 r., www.parkiet.com/Fundusze-inwestycyjne-TFI/303209970‑Mniejsze-TFI-moga-znalezc-dla-siebie-rynkowa-nisze.html (dostęp: 10.01.2020).
54 Jeżeli TFI nie będzie wypłacało zachęt dla banku dystrybutora, to zwiększy swoje zyski, które i tak
zostaną ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu banku dystrybutora.
55 Zachęty dla banku dystrybutora mogą przyjąć np. formę dodatkowych opłat za usługi transakcyjne
lub powiernicze świadczone przez ten bank dla konkretnych funduszy „zewnętrznego” TFI.
56 S. Buczek, 7 miesięcy po MIFID II – mgła sama nie opadnie, 10.06.2019 r., „Puls Biznesu”, www.
pb.pl/7‑miesiecy-po-MIFID-ii-mgla-sama-nie-opadnie-963075 (dostęp: 10.01.2020).
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Długoterminowym efektem zmiany modelu wynagradzania dystrybutorów może
być konsolidacja rynku TFI wokół towarzystw powiązanych kapitałowo z największymi bankami. Innym potencjalnym zagrożeniem wynikającym z wprowadzonego rozwiązania jest brak ograniczeń w pobieraniu opłat przez dystrybutora od
klienta. W sytuacji, w której głównym źródłem przychodów dystrybutora będzie
opłata za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy, dystrybutorzy będą zachęcać
klienta do częstych transakcji, co niekoniecznie będzie leżało w jego interesie.
Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami M. Dyl wskazuje na problem polegający na tworzeniu dla krajowych instytucji finansowych wymogów
niewynikających z implementowanych przepisów unijnych. Trudności w wypracowaniu właściwych zasad wynagradzania dystrybutorów funduszy inwestycyjnych
powoduje brak wzorców dla modelu zaproponowanego przez UKNF. Obowiązek
zapewnienia tego, że to, co jest płacone w ramach relacji dystrybutor–TFI, jest efektem zachęty, w Europie spoczywa na dystrybutorze, którego sprawdza nadzorca57.
W polskich warunkach obowiązek weryfikacji zachęt przedstawianych do rozliczenia przez dystrybutora został przerzucony na TFI58. Uwzględniając kwestie,
takie jak ochrona tajemnicy handlowej dystrybutorów czy ograniczone zasoby TFI,
jest to zadanie z pewnością czasochłonne i skomplikowane, będzie więc powodować konieczność ścisłej współpracy pomiędzy uczestnikami rynku a UKNF w celu
wypracowania rozwiązań zapewniających realizację założonych przez nadzorcę
celów i jednocześnie zadowalających wszystkie zainteresowane strony.
Wyrazem pozytywnych efektów dialogu pomiędzy UKNF a rynkiem kapitałowym jest uzupełnienie stanowiska UKNF w sprawie zachęt z 21 grudnia 2019 r.59
Odniesiono się tam do części uwag uczestników rynku i złagodzono pierwotne
stanowisko, zgodnie z którym dystrybutorzy mogli uzyskać jedynie zwrot kosztów
poniesionych przy sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
co w wielu przypadkach prowadziło do nieopłacalności działalności dystrybucyjnej. Na podstawie nowych wytycznych dystrybutorzy są również uprawnieni do

57 A. Pałasz, Mniejsze TFI mogą znaleźć dla siebie rynkową niszę. Wywiad – Marcin Dyl, „Parkiet”,
20.03.2019 r., www.parkiet.com/Fundusze-inwestycyjne-TFI/303209970‑Mniejsze-TFI-moga-znalezc-dla-siebie-rynkowa-nisze.html (dostęp: 10.01.2020).
58 Por. KNF, KNF, Stanowisko UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt” w związku
ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 21.12.2018 r., www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_
UKNF_ws_przyjmowania_ i_przekazywania_zachęt.pdf, s. 7. (dostęp: 10.01.2020).
59 KNF, Uzupełnienie „Stanowiska UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt” w związku
ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 21.12.2019 r., www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Uzupełnienie_Stanowiska_UKNF_ws_przyjmowania_ i_przekazywania_zachet-20_12_2019_68350.pdf (dostęp:
01.02.2020).
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pobierania marży od zachęt, przy czym powinna ona być proporcjonalna do korzyści
dla klientów (np. w formie doradztwa inwestycyjnego60). Nowe stanowisko UKNF
rozwiązuje także niektóre z podnoszonych przez dystrybutorów wątpliwości, m.in.
doprecyzowuje zakres kosztów, które mogą być rozliczane w ramach zachęt, oraz
umożliwia ustalenie zachęt w formie procentowej od wartości aktywów funduszu.

Podsumowanie
Dyrektywa MIFID II pokazuje zmianę sposobu myślenia organów nadzoru
i prawodawców. Klienci usług inwestycyjnych stali się „konsumentami” rynku
finansowego. Wyrazem dążenia do wzmocnienia jakości usług firm inwestycyjnych i do ograniczenia nadużywania dominującej pozycji wobec klientów jest silne
oparcie się na zasadzie działania firm inwestycyjnych w najlepiej pojętym interesie
klienta, czego przykładem są m.in. obowiązkowo ujawniane zasady zarządzania
konfliktami interesów oraz zasada best execution.
Efekty regulacji MIFID II dla ochrony inwestorów w UE budzą skrajne opinie wśród uczestników rynku kapitałowego. Cele dyrektywy z pewnością należy
uznać za słuszne. Pozytywne głosy wskazują na długoterminowe pozytywne skutki
nowych zasad ochrony inwestorów, okazję do przywrócenia zaufania inwestorów
do rynku finansowego po kryzysie subprime i sposób naprawienia reputacji branży
usług finansowych61. Krytycy MIFID II nie przeciwstawiają się ideom tej regulacji, ale mają zastrzeżenia co do funkcjonowania pewnych przepisów w praktyce,
a zwłaszcza do dłuższego czasu zawierania transakcji oraz licznych obowiązków
informacyjnych w stosunku do klientów62, którzy czują się przytłoczeni i zdezorientowani nadmiarem trudnych informacji. Klienci detaliczni powinni raczej
móc samodzielnie zadecydować, które informacje i z jaką częstotliwością chcieliby otrzymywać63. Pojawiają się także głosy, aby adekwatność określonych pro60 Jednym ze sposobów, dzięki którym dystrybutor mógłby pobierać od TFI opłaty z tytułu świadczenia usług dodatkowych lub poprawiających jakość świadczonych usług (tzw. zachęty) może być świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla klienta.
61 AKG, Research Paper 2019. MIFID II Implementation – A Work in Progress, 27 czerwca 2019 r.,
www.akg.co.uk/akg/includes/download.php?prod_id=343, s. 21 (dostęp: 10.01.2020).
62 Jeszcze przed wdrożeniem dyrektywy MIFID I Komisja Europejska wyjaśniała, że celem regulacji
nie jest zalewanie klienta mnóstwem dokumentów, które mogą nie być dla niego istotne, a których zrozumienie może być trudne; zob. Komisja Europejska, Markets in Financial Instruments Directive (MIFID):
Frequently Asked Questions, 29.10.2007 r., europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-439_en.htm?locale=en, pyt. 8 (dostęp: 10.01.2020).
63 German Banking Industry Committee, MIFID II is driving customers away from the capital markets, 14.03.2019 r., www.bvr.de/Press/Press_releases/MIFID_II_is_driving_customers_away_from_the_
capital_markets (dostęp: 10.01.2020).
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duktów i usług określać dla klienta automatycznie na podstawie historycznych
transakcji zawartych u jednej firmy inwestycyjnej. Dyrektywa MIFID II wymusiła
w Polsce przemodelowanie zasad dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych, likwidując tzw. zachęty (kick-back) niezwiązane z podnoszeniem
jakości usług świadczonych przez dystrybutorów (np. doradztwo inwestycyjne).
Ochrona konsumentów była kluczowym celem przepisów MIFID II, ale równie istotnym instrumentem zapewniającym realizację tego zadania jest efektywność rynków kapitałowych. Możliwość inwestowania na przejrzystych, stabilnych
i konkurencyjnych rynkach zapewni dużą część potrzebnej ochrony klientów.
Jeżeli nowe przepisy spowodują spadek opłat i prowizji oraz rozwój konkurencji, to będzie to jasnym sygnałem, że dyrektywa MIFID II odniosła swój skutek.
W przeciwnym wypadku jej przepisy doprowadzą do stagnacji rynków kapitałowych UE i powstania oligopoli dystrybucyjnych, co z pewnością nie będzie sprzyjało jakości usług świadczonych inwestorom.
Instytucje finansowe jako podmioty lepiej poinformowane i profesjonalne
strony umowy z klientem detalicznym z pewnością są w stanie znaleźć rozwiązania w celu obejścia właściwych regulacji na niekorzyść inwestora. Żadne przepisy
nie ochronią skutecznie klientów na rynkach finansowych, jeśli wytwórcy instrumentów finansowych i ich dystrybutorzy będą postępowali nieetycznie64.
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Współczesne zagadnienia
w polityce makroostrożnościowej

Wprowadzenie
Polityka makroostrożnościowa jest obecnie coraz powszechniej stosowana
w gospodarce światowej. Instrumenty makroostrożnościowe służą zarówno
wzmocnieniu odporności systemu finansowego w przypadku materializacji ryzyka
systemowego, jak i wspieraniu długookresowego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Polityka ta stanowi zatem niejako odpowiedź na zjawisko ryzyka systemowego, które może wynikać z efektu zarażania, szoków makroekonomicznych
oraz narastania istniejącej nierównowagi w sferze finansowej, a także w gospodarce realnej (EBC, 2009, s. 134–142). Szczególną rolę w generowaniu, a następnie
rozprzestrzenianiu się ryzyka systemowego mają duże instytucje bankowe, które
w różny sposób są powiązane z innymi podmiotami sektora finansowego. Znaczenie systemowe takiego banku jest tym większe, im większy jest zakres działalności
na rynku międzybankowym (Drehmann, 2013, s. 586–607).
Celem opracowania jest przedstawienie głównych narzędzi polityki makroostrożnościowej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej1.
W rozdziale są opisane przede wszystkim te działania, które są powszechnie
stosowane oraz te, które zostały wprowadzone w ostatnich latach. Tam, gdzie
jest to możliwe, przedstawione analizy mają charakter porównawczy i koncentrują się na ukazaniu różnic, jakie występują pomiędzy poszczególnymi krajami
członkowskimi w zastosowaniu poszczególnych narzędzi. Z uwagi na fakt, że
1
Na potrzeby niniejszego opracowania Wielka Brytania, która co najmniej do końca 2020 r. ma
wynegocjowany okres przejściowy, będzie traktowana cały czas jako kraj członkowski Unii Europejskiej.
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zakres podjętych działań w ramach polityki makroostrożnościowej ulega ciągłym
zmianom, wszelkie dane statystyczne pokazują pewien spójny obraz, który jest
aktualny na styczeń 2020 r.

1. Narzędzia makroostrożnościowe – spojrzenie globalne
Poszczególne kraje mogą korzystać z szerokiego wachlarza narzędzi makroostrożnościowych. W sposób wystandaryzowany są one przedstawione w bazie
danych prowadzonej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)2. Zestawienie obejmuje swoim zasięgiem łącznie 153 kraje. W pierwszej kolejności są analizowane ramy instytucjonalne dla prowadzenia polityki makroostrożnościowej.
Organ odpowiedzialny za tę politykę może być bowiem różnie umiejscowiony,
np. w banku centralnym, w instytucji odpowiedzialnej za nadzór mikroostrożnościowy lub w komitecie specjalnie powołanym do wykonywania tego typu zadań.
Decyzje podejmowane przez organ polityki makroostrożnościowej mogą rodzić
skutki porównywalne z aktami prawnymi lub mieć charakter „miękkiego” oddziaływania na sektor finansowy.
MFW w szczególny sposób analizuje narzędzia polityki makroostrożnościowej, które mają zastosowanie do sektora bankowego. Na pierwszym miejscu
są tutaj bufory kapitałowe, które skutkują dodatkowymi wymogami dla banków
w zakresie utrzymywanego kapitału ponad nadzorcze minima. Następnie MFW
przechodzi do analizy produktowej tych narzędzi, które wprost dotyczą gospodarstw domowych, a następnie przedsiębiorstw. Tutaj należy przede wszystkim
wspomnieć o tych narzędziach, których celem jest ograniczenie akcji kredytowej,
np. LtV (Loan-to-Value), DStI (Debt-Service-to-Income) czy limitach dla kredytowania w walutach obcych. Kolejny znaczny obszar tematyczny jest poświęcony
analizie wskaźników płynności. Temat ten jest szczególnie istotny w czasie kryzysów finansowych, jako że utrata płynności przez banki może bardzo szybko
doprowadzić do upadłości takiej instytucji i mieć negatywny wpływ na cały sektor
finansowy. Następnie MFW dokonuje opisu narzędzi, które są stosowane w innych
segmentach rynku finansowego, np. w sektorze ubezpieczeniowym czy w sektorze emerytalnym. Choć podmioty należące do różnych części sektora finansowego
są ze sobą faktycznie powiązane (np. zakłady ubezpieczeń lokują środki w bankach,
a banki pełnią funkcję depozytariuszy dla towarzystw funduszy inwestycyjnych),
2
Na podstawie MFW, Macroprudential Policy Survey, www.elibrary-areaer.imf.org/Macroprudential/Pages/ Home.aspx (dostęp: 31.01.2020).
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nie zawsze polityka makroostrożnościowa może obejmować swoim zasięgiem
wszystkie obszary funkcjonowania sektora finansowego jako całości. Przykładowo,
pakietem CRD IV/CRR są objęte jedynie instytucje kredytowe (w Polsce banki)
oraz firmy inwestycyjne (w Polsce domy maklerskie należące do sektora kapitałowego). Polityka ta, z uwagi na ograniczenia prawne, nie może być zatem prowadzona w całym sektorze finansowym. Ostatnia część bazy danych MFW jest
z kolei poświęcona podmiotom o znaczeniu systemowym dla sektora finansowego.
Ewentualna upadłość dużych instytucji finansowych mogłaby bowiem wywołać
efekt domina i mieć szczególnie negatywne konsekwencje dla funkcjonowania
całego sektora finansowego.
W przypadku krajów Unii Europejskiej (oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, które tworzą Europejski Obszar Gospodarczy) wiele z ww. narzędzi jest
już wprowadzonych w ramach pakietu CRD IV/CRR. Dlatego ta baza danych jest
szczególnie istotna, jeżeli chce się porównać rozwiązania unijne z tymi stosowanymi w innych regionach świata. Aczkolwiek, pomiędzy krajami UE również można
zaobserwować istotne różnice, np. w kwestii nałożonych buforów kapitałowych.
Warto również wspomnieć, że baza MFW ma charakter przede wszystkim jakościowy. Na jej podstawie trudno jest badać intensywność zastosowanych narzędzi
polityki makroostrożnosciowej. Niemniej jednak, jest ona pomocna w ustaleniu,
czy określony rodzaj polityki już funkcjonuje w danym kraju oraz jakie szczegółowe narzędzia zostały zastosowane.

2. Działania makroostrożnościowe w Unii Europejskiej
Politykę makroostrożnościową w Unii Europejskiej wdrożono za pomocą następujących aktów prawnych:
• CRD IV, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia
26 czerwca 2013 r., która następnie musiała zostać włączona do prawa poszczególnych krajów członkowskich za pomocą aktów prawnych na poziomie krajowym,
• CRR, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013
z dnia 26 czerwca 2013 r., które obowiązuje bezpośrednio.
Jednym z narzędzi tej polityki są bufory kapitałowe, które należy rozumieć jako
dodatkowe obowiązkowe porcje kapitału ponad minima zarówno regulacyjne3, jak

3

Na podstawie art. 92 CRR, tj. 4,5% dla kapitału CET1, 6% dla kapitału Tier 1 i 8% dla kapitału TCR.
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i te wyznaczone4 przez organ nadzoru bankowego w danym kraju członkowskim.
CRD IV wprowadza następujące bufory kapitałowe5:
• zabezpieczający (capital conservation buffer) – CCoB,
• antycykliczny specyficzny dla instytucji (institution-specific countercyclical
capital buffer) – CCyB,
• globalnej instytucji o znaczeniu systemowym (global systemically important
institution buffer) – G-SII,
• innej instytucji o znaczeniu systemowym (other systmically important institution buffer) – O-SII,
• ryzyka systemowego (systemic risk buffer) – SyRB.
Narzędzia polityki makroostrożnościowej są szczegółowo opisane w CRD IV
i są jednolite dla wszystkich państw członkowskich6. Decyzje o wielkości buforów
w poszczególnych krajach są jednakże podejmowane indywidualnie przez każdy
kraj UE. Wyjątkiem jest bufor zabezpieczający, którego wartość określono na jednakowym poziomie. Począwszy od 2019 r. bufor zabezpieczający wynosi 2,5%
łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko7.

2.1. Bufor antycykliczny
To narzędzie wprowadzono w celu zabezpieczenia ryzyka związanego z nadmiernym wzrostem akcji kredytowej. Aby stwierdzić, czy konieczne jest uruchomienie bufora antycyklicznego, należy obliczyć wartość wskaźnika kredyt/PKB,
gdzie kredyt w szerokim znaczeniu jest rozumiany jako stan zadłużenia sektora
niefinansowego, a PKB podany jest nominalnie za cały rok. Następnie za pomocą
filtra Hodricka–Prescotta (HP) trzeba ustalić przebieg trendu dla tego wskaźnika
(Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, 2014). Jeżeli różnica pomiędzy surowym wskaźnikiem a trendem HP dla tego wskaźnika jest wyższa niż 2%, należy
uruchomić bufor antycykliczny. Maksymalna wartość tego bufora jest określona
na 2,5% w odniesieniu do łącznej kwoty ekspozycji8 na ryzyko danego banku
i powinna być zastosowana, jeżeli różnica pomiędzy wskaźnikiem surowym a trendem wynosi co najmniej 10%. Początkowo kraje UE korzystały z tego narzędzia
raczej sporadycznie. Jednak obecnie coraz więcej państw zaczyna stosować bufor
Tzw. filar II (pillar 2).
Art. 128 CRD IV.
6
Obowiązują również w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, które należą do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
7
Art. 129 CRD IV.
8
Art. 130 i 136 CRD IV. W uzasadnionych przypadkach wartość wskaźnika bufora antycyklicznego
może przekraczać 2,5%.
4
5

Współczesne zagadnienia w polityce makroostrożnościowej

225

antycykliczny, uznając tym samym ekspansję kredytową za nadmierną. Obecnie narzędzie to stosują: Bułgaria, Czechy, Dania, Francja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania oraz Islandia i Norwegia, a do lipca
2020 r. będą go stosować: Belgia i Niemcy9.

2.2. Bufor globalnej instytucji o znaczeniu systemowym
Bufor ten nakłada się na duże banki, które najczęściej działają w wielu krajach
poprzez spółki zależne lub oddziały. Warunkiem koniecznym wszczęcia procedury uznania banku za globalną instytucję o znaczeniu systemowym (G-SII) jest
posiadanie sumy skonsolidowanych aktywów i zobowiązań pozabilansowych
na poziomie równym co najmniej 200 mld EUR. Następnie bank (grupa bankowa)
zostaje szczegółowo oceniony pod kątem znaczenia systemowego w następujących kategoriach10:
• wielkość grupy,
• wzajemne powiązania danej grupy z systemem finansowym,
• zastępowalność usług lub infrastruktury finansowej zapewnianych przez daną
grupę,
• złożoność danej grupy,
• transgraniczna działalność danej grupy, w tym transgraniczna działalność
między państwami członkowskimi oraz między państwem członkowskim
a państwem trzecim.
W każdej z ww. kategorii znajdują się szczegółowe wskaźniki i jest obliczany
udział danego banku względem każdego wskaźnika, następnie kategorii, tak aby
każdy z banków otrzymał indywidualną ocenę punktową. Finalny etap procedury
stanowi przyporządkowanie tej oceny do konkretnej wartości wskaźnika bufora
G-SII, który może przyjmować wartości od 1,0% do 3,5% włącznie. Funkcja przejścia od ocen punktowych do wskaźnika bufora jest tutaj jednoznacznie określona
i identyczna dla każdego kraju członkowskiego UE. Wybrane dane na temat bufora
G-SII w krajach UE przedstawiono w tabeli 1.

9
Na podstawie ESRB, National Policy. National Macroprudential Institutional Framework,
www.esrb.europa.eu/national_policy/ html/index.en.html (dostęp: 31.01.2020).
10 Art. 131 CRD IV.
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Tabela 1. Podstawowe informacje na temat bufora G-SII w krajach UE.
Stan na maj 2020 r.
Państwo

Liczba G-SIIs

Wskaźnik bufora (%)
min.

maks.

Francja

4

1,0

1,5

Hiszpania

1

1,0

1,0

Holandia

1

1,0

1,0

Niemcy

1

2,0

2,0

Wielka Brytania*

3

1,0

2,0

Włochy

1

1,0

1,0

* Dane za styczeń 2020 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB).

2.3. Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym
Inną instytucją o znaczeniu systemowym (O-SII) jest bank, którego działalność
wywiera istotny wpływ na gospodarkę danego kraju członkowskiego UE. Jednak
w przeciwieństwie do instytucji globalnych, O-SII nie muszą działać ponadnarodowo, co nie zmienia faktu, że banki uznane za globalne instytucje o znaczeniu
systemowym są również O-SII przynajmniej w tym kraju, w którym zarejestrowany jest podmiot pierwotnie dominujący11. Podobnie jak w przypadku G-SII,
procedura ustalania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym składa się
z dwóch etapów. Po pierwsze należy określić, które banki są dostatecznie duże,
aby zostać uznane za inne instytucje o znaczeniu systemowym. W tym celu należy
zastosować odpowiednie wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
(EBA/GL/2014/10) z 16 grudnia 2014 r. (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego,
2014). W niniejszym dokumencie są określone następujące wskaźniki stanowiące
o znaczeniu systemowym poszczególnych banków (tabela 2).
Banki są automatycznie określane jako O-SII, jeśli ich ocena wynosi co najmniej 350 pb (z 10 000)12. Zakłada to minimalny udział w sektorze bankowym
równy 3,5% (średnia ważona wskaźników i ich wag w tabeli 2). Możliwe jest również dodanie innych banków do tej listy na podstawie tzw. wskaźników opcjonalnych. Oznacza to, że jeżeli dany bank charakteryzuje się udziałem w sektorze
11 Na podstawie danych ESRB, National Policy. National Macroprudential Institutional Framework,
www.esrb.europa.eu/national_policy/ html/index.en.html (dostęp: 31.01.2020).
12 Każde państwo członkowskie ma możliwość zmiany minimalnego progu w zakresie między 275
i 425 pb. Jednak większość krajów posługuje się progiem 350 pb.
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bankowym poniżej 3,5%, to może być uznany za O-SII, jeżeli np. pełni szczególną
rolę w systemie bankowym.
Tabela 2. Obowiązkowe wskaźniki wyróżnione w wytycznych EBA identyfikujące O-SII
Kryterium

Wskaźnik

Waga (w %)

Wielkość

Aktywa ogółem

Istotność (w tym
zastępowalność/
/infrastruktura
systemu finansowego)

Wartość transakcji obejmujących płatności krajowe

8,33

Złożoność/działalność
transgraniczna

Wzajemne powiązania

25

Depozyty sektora prywatnego deponentów z UE

8,33

Kredyty dla sektora prywatnego udzielane kredytobiorcom z UE

8,33

Wartość instrumentów pochodnych będących przedmiotem
obrotu poza rynkiem regulowanym

8,33

Zobowiązania transgraniczne

8,33

Wierzytelności transgraniczne

8,33

Zobowiązania wewnątrz systemu finansowego

8,33

Aktywa wewnątrz systemu finansowego

8,33

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

8,33

Źródło: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA).

Po ustaleniu listy O-SII, należy przejść do drugiego etapu procedury, jakim
jest określenie wskaźników właściwego bufora (tabela 3). Tutaj, w odróżnieniu od
bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym, każdy kraj członkowski ma
dowolność w zakresie kalibracji wysokości bufora O-SII na podstawie uzyskanej
przez bank liczby punktów. Istnieją jednak dwa ograniczenia prawne. Po pierwsze, wskaźnik bufora O-SII nie może przekroczyć 2% w relacji do całkowitej ekspozycji na ryzyko13. Ten limit jest identyczny dla wszystkich krajów należących
do EOG. Po drugie, jeżeli bank wchodzi w skład większej grupy bankowej, która
już wcześniej została zidentyfikowana jako globalna lub inna instytucja o znaczeniu systemowym na zasadzie skonsolidowanej, wtedy wskaźnik bufora nie może
przekroczyć większej z liczb:
• 1%,
• wskaźnika bufora G-SII lub O-SII dla podmiotu dominującego.
Powyższe ograniczenie14 jest istotne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w tym dla Polski), gdzie działają banki zależne kapitałowo od innych instytucji
Art. 131 CRD IV. W pakiecie CRD V/CRR II wartość tę podniesiono do 3%.
W pakiecie CRD V/CRR II formuła w zakresie tego ograniczenia została zmodyfikowana. W nowym
reżimie prawnym bufor O-SII nie będzie mógł przekraczać mniejszej z liczb: sumy bufora G-SII lub O-SII
na zasadzie skonsolidowanej i 1% oraz 3%. W ten sposób ograniczenie to stanie się mniej dotkliwe dla
krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
13
14
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zarejestrowanych w Europie Zachodniej. Może się bowiem zdarzyć, że dany bank
jest bardzo ważny dla gospodarki danego kraju członkowskiego (A) i odpowiedni
organ chciałby nałożyć na tę instytucję bufor O-SII o maksymalnej wartości. Jeżeli
jednak na bank dominujący działający w kraju B nałożono już bufor G-SII o mniejszej wysokości, wtedy odpowiednie władze z kraju A muszą stosować powyższe
ograniczenie.
Tabela 3. Wybrane dane dotyczące innych instytucji o znaczeniu systemowym w EOG.
Stan na maj 2020 r.
Państwo

Liczba
O-SIIs

Wskaźnik bufora (%)

Państwo

Liczba
O-SIIs

Wskaźnik bufora (%)

min.

maks.

min.

maks.

Austria

9

1,00

2,00

Litwa

3

0,50

2,00

Belgia

8

0,75

1,50

Luksemburg

8

0,50

1,00

Bułgaria

8

0,50

1,00

Łotwa

4

1,25

2,00

Chorwacja

7

0,50

2,00

Malta

4

0,06

2,00

Cypr

6

0,25

1,00

Niemcy

12

0,50

2,00

Czechy

6

0,00

0,00

Norwegia

2

2,00

2,00

Dania

7

0,00

0,00

Polska

9

0,10

1,00

Estonia

4

1,00

2,00

Portugalia

6

0,125

0,50

Finlandia

3

0,50

2,00

Rumunia

9

1,00

2,00

Francja

6

0,25

1,50

Słowacja

5

0,50

1,00

Grecja

4

0,50

0,50

Słowenia

7

0,25

1,00

Hiszpania

5

0,25

1,00

Szwecja

4

0,00

2,00

Holandia

5

1,00

2,00

Węgry

8

0,50

2,00

Irlandia

6

0,00

0,50

Wielka Brytania*

14

0,00

0,00

Islandia

3

2,00

2,00

Włochy

4

0,13

0,75

Liechtenstein

3

2,00

2,00

* Dane za styczeń 2020 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB).

2.4. Bufor ryzyka systemowego
Bufor ten nakłada się na bank, który generuje niecykliczne ryzyko o charakterze systemowym. Można zatem stwierdzić, że to narzędzie jest niejako komplementarne względem bufora antycyklicznego. W każdym kraju członkowskim
UE inny czynnik ryzyka może być uznany za mogący mieć negatywne skutki dla
systemu finansowego.
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2.5. Pozostałe działania
Pakiet CRD IV/CRR zawiera również katalog innych niż bufory kapitałowe
narzędzi makroostrożnościowych, które mogą być wykorzystane w celu wzmacniania odporności sektora finansowego i wspierania długookresowego wzrostu
gospodarczego15. Znaczna część z tych działań dotyczy kredytów hipotecznych,
które jako długoterminowy składnik aktywów banków generują znaczne ryzyko dla
sektora bankowego i sfery realnej. Dlatego takie narzędzia jak DStI, LtV oraz maksymalny okres kredytowania są powszechnie stosowane przez kraje członkowskie.
Jednym z pozostałych dostępnych działań jest ustalenie wyższych wag ryzyka
dla określonych ekspozycji kredytowych. Efekt zastosowania takiego narzędzia
jest zbliżony do skutków nałożenia wyższych buforów kapitałowych, tj. banki
muszą efektywnie posiadać więcej kapitału dla zaabsorbowania możliwych strat.
Organ makroostrożnościowy w danym kraju członkowskim może się zdecydować
na podniesienie wag ryzyka zarówno w sytuacji, kiedy bank stosuje metodę standardową oceny ryzyka kredytowego, jak i metodę wewnętrznych ratingów (IRB).
W tym pierwszym przypadku odpowiednie działania podjęto do tej pory w Chorwacji, na Malcie, w Słowenii, Rumunii, Szwecji, Irlandii, Polsce, a także w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Liechtensteinie. W tym drugim przypadku odpowiednie
narzędzia zostały z kolei wdrożone w Belgii, Finlandii, Szwecji i Estonii.
Kolejnym dopuszczalnym przez pakiet CRD IV/CRR narzędziem jest podwyższenie parametru LGD (loss given default), tj. straty z tytułu niewykonania
zobowiązania. Parametr ten pokazuje, na jaką część ekspozycji kredytowej bank
będzie musiał zawiązać rezerwę w sytuacji, kiedy kredytobiorca zaprzestanie spłaty
zobowiązań. Na takie działanie nie zdecydował się jednak, póki co, żaden z krajów członkowskich UE. Jedynie Norwegia postanowiła wdrożyć to rozwiązanie.

Podsumowanie
Obecnie dostępne są różne narzędzia polityki makroostrożnościowej, które
są coraz szerzej stosowane na świecie. Są one pomocne w ograniczaniu i przeciwdziałaniu różnym rodzajom ryzyka systemowego, które może być obecne jedynie
w określonym segmencie rynku finansowego. Z informacji przedstawionych przez
15 Na podstawie ESRB, National Policy. National Macroprudential Institutional Framework,
www.esrb.europa.eu/national_policy/ html/index.en.html (dostęp: 31.01.2020).
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MFW wynika, że katalog narzędzi makroostrożnościowych jest obecnie szeroki
i różne rodzaje ryzyka o charakterze systemowym mogą być przez nie ograniczane.
Przegląd narzędzi makroostrożnościowych w Unii Europejskiej, szczególnie
buforów kapitałowych, pokazuje, że kraje członkowskie wdrożyły właściwe narzędzia, aczkolwiek w różnoraki sposób. Czasem dany kraj członkowski musi respektować decyzje, które już wcześniej zostały podjęte przez inny kraj członkowski.
Tak się dzieje np. w przypadku bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym,
gdzie organ makroostrożnościowy nie ma pełnej swobody w wyborze wysokości
wskaźnika tego bufora, jeżeli bank jest zależny kapitałowo od innego banku działającego w innym państwie członkowskim. Problem ten jest powszechny w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.
Prace nad narzędziami polityki makroostrożnościowej i ich zastosowaniem
w celu zapobiegania kryzysom finansowym oraz wspierania długookresowego
wzrostu gospodarczego będą zyskiwać na znaczeniu. Potrzebne są jednak nowe
badania o charakterze przede wszystkim empirycznym, co obecnie jest trudne
z uwagi na względnie krótki czas stosowania tych narzędzi. Oprócz tego warto
wyodrębnić określone modele polityki makroostrożnościowej, które na trwałe mogą
się wpisać w szersze działania podejmowane przez poszczególne kraje w ramach
polityki gospodarczej.
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Sytuacja finansowa szpitali powiatowych
a niezapłacenie przez NFZ
za wykonane świadczenia

Wprowadzenie
Sytuacja finansowa szpitali powiatowych staje się coraz trudniejsza, co pokazano w tabeli 1. W ostatnich latach udział szpitali nieosiągających zysku netto
gwałtownie rósł. W pierwszym półroczu 2019 r. ponad 90% szpitali poniosło stratę.
W takich warunkach finansowych dalsze funkcjonowanie szpitali jest zagrożone,
co przekłada się na dostępność i jakość świadczeń dla większości Polaków, która
leczy się właśnie w szpitalach powiatowych.
Tabela 1. Liczba szpitali z podziałem na te, które osiągnęły zysk netto (TAK)
i nie osiągnęły go (NIE)
2015

2016

2017

2018

VI 2019

NIE

59

62

62

85

107

TAK

54

51

51

31

9

Suma
Udział % NIE

113

113

113

116

116

52,21

54,87

54,87

73,28

92,24

Źródło: Nojszewska, Sielska, Gołąb-Bełtowicz (2019, s. 5).
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Przedmiotem analizy niniejszego artykułu jest sytuacja finansowa szpitali
powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na nią niepłacenia przez
NFZ za wykonane świadczenia. Badanie zaczyna się dla 2015 r., gdyż wartość kontraktu z tego roku stała się podstawą do wyznaczania ryczałtu w kolejnych latach.
Uwaga jest skoncentrowana na wielkościach zagregowanych dla omawianych grup
szpitali. W odróżnieniu od cytowanego raportu (Nojszewska, Sielska, Gołąb-Bełtowicz, 2019), celem niniejszej pracy jest pokazanie nie tyle sytuacji przeciętnego
podmiotu, ile ogólnej skali problemu występującego w polskiej opiece zdrowotnej.
Na rysunku 1 przedstawiono, jak w latach 2015–2019 zmieniały się wartości
kontraktu z NFZ i kosztów razem, a także wybranych kosztów, jakimi są koszty
osobowe oraz koszty materiałów i energii. Kontrakty zwiększały się co roku, ale
tempo wzrostu kosztów razem było większe. Koszty materiałów i energii rosły
nieznacznie, co zmieni się w najbliższym czasie ze względu na zapowiadane podwyżki opłat za energię elektryczną. To właśnie wzrost kosztów osobowych był
najważniejszym czynnikiem coraz bardziej rozwierających się nożyc między przychodami szpitali, czyli wartością kontraktu, a kosztami dostarczania świadczeń.
Rysunek 1. Relacje między wartością kontraktu z NFZ a wybranymi kategoriami
kosztów poniesionych przez szpitale, lata 2015–2019
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Źródło: Nojszewska, Sielska, Gołąb-Bełtowicz (2019).

W kolejnych częściach artykułu jest przedstawiona analiza wybranych aspektów sytuacji finansowej szpitali powiatowych spowodowanej niezapłaceniem przez
NFZ za wykonane przez nie świadczenia.
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1. Sytuacja szpitali z niezapłaconymi przez NFZ
a wykonanymi przez nie świadczeniami
Z rysunku 2 wynika, że łączna wartość niezapłaconych świadczeń rosła do
poziomu powyżej 70 mln zł w pierwszym półroczu 2019 r. Udział szpitali z niezapłaconymi świadczeniami w badanej grupie szpitali powiatowych w latach
2015–2018 rósł, przekraczając w 2018 r. 60%. W pierwszej połowie 2019 r. udział
ten uległ minimalnemu zmniejszeniu, nadal jednak utrzymując się na poziomie
powyżej 60%.
Rysunek 2. Udział szpitali z niezapłaconymi przez NFZ a wykonanymi
świadczeniami (lewa skala) oraz wartość tych świadczeń (prawa skala),
lata 2015–I połowa 2019
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ze szpitali.

Warto zwrócić uwagę na wartość kontraktu z NFZ w przypadku szpitali z niezapłaconymi i z zapłaconymi świadczeniami, co zostało przedstawione na rysunku 3.
W przypadku tych drugich szpitali zagregowana wysokość kontraktu ulegała
zmniejszeniu z roku na rok. Może to być efektem zmian liczebności tej grupy.
Natomiast w szpitalach z niesfinansowanymi świadczeniami kontrakt zwiększał
się w latach 2015–2018, po czym uległ względnie dużemu ograniczeniu w pierwszej połowie 2019 r.
Dodatkowo sytuację finansową obu grup szpitali charakteryzuje zagregowana
wielkość ich zysku/straty ze sprzedaży, czyli najważniejszego wyniku finansowego,
co pokazano na rysunku 4. Jako całość, obie grupy ponoszą straty. W szpitalach
z zapłaconymi świadczeniami zagregowana strata utrzymuje się w analizowanym
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okresie na podobnym poziomie, co prawda w 2018 r. strata ze sprzedaży powiększa się, ale w pierwszej połowie 2019 r. powraca do poziomu z 2015 r. Natomiast
w szpitalach z niesfinansowanymi świadczeniami w pierwszych dwóch latach
zagregowana strata powiększała się bardziej niż w drugiej grupie szpitali. W 2018 r.
nastąpiło załamanie, po którym w pierwszej połowie 2019 r. pojawiła się poprawa,
ale wielkość straty była dużo większa niż w 2017 r. Luka między dwoma grupami
w analizowanym okresie powiększała się.
Rysunek 3. Wartość kontraktu z NFZ szpitali z niesfinansowanymi i sfinansowanymi
wykonanymi świadczeniami, lata 2015–I połowa 2019
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ze szpitali.

Rysunek 4. Zysk/strata ze sprzedaży w szpitalach z niesfinansowanymi
i sfinansowanymi wykonanymi świadczeniami, lata 2015–I połowa 2019
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ze szpitali.
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Dla całej grupy szpitali, które wykazywały niesfinansowane świadczenia,
z porównania wartości kontraktu i zysku/straty ze sprzedaży wynika, że w latach
2015–2018 kontrakt zwiększał się, a w 2019 r. uległ zmniejszeniu, co przedstawiono na rysunku 5. Natomiast wartość zysku ze sprzedaży w latach 2015–2017
nieco zmniejszała się, a w 2018 r. nastąpiło względnie silne zmniejszenie zysku,
a w pierwszej połowie 2019 r. zysk ze sprzedaży uległ zwiększeniu. Zmienne te mają
wyraźnie odmienną dynamikę.
Rysunek 5. Wartość kontraktu z NFZ oraz zysk/strata ze sprzedaży
w szpitalach z niesfinansowanymi wykonanymi świadczeniami,
lata 2015–I połowa 2019
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ze szpitali.

2. Sytuacja szpitali skomercjalizowanych, posiadających SOR
i osiągających zysk netto z niezapłaconymi przez NFZ
a wykonanymi świadczeniami
Jak wskazują dotychczasowe badania, podmioty mające w swojej strukturze Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) i spółki prawa handlowego (określane
w niniejszej pracy zamiennie mianem szpitali skomercjalizowanych) są pod wieloma względami odmienne od pozostałych szpitali powiatowych (Nojszewska,
Sielska, Gołąb-Bełtowicz, 2019). Z tego względu w pracy oddzielnie komentujemy ich sytuację finansową.
Na rysunku 6 uwaga jest skoncentrowana na trzech grupach wyodrębnionych
ze szpitalach z niesfinansowanymi świadczeniami. W analizowanym okresie udział
szpitali skomercjalizowanych minimalnie się zmniejszał. W przypadku szpitali
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posiadających SOR sytuacja była nieco zróżnicowana, gdyż w pierwszym roku
udział tych szpitali wśród podmiotów o niepokrytych świadczeniach zmniejszył
się, po czym do 2018 r. zwiększał się, aby w pierwszej połowie 2019 r. ulec minimalnemu obniżeniu. Inaczej zmieniał się udział w szpitalach osiągających zysk
netto, gdyż w pierwszym roku uległ on niewielkiemu zmniejszeniu, w następnym
roku – minimalnie zwiększył się, po czym do końca badanego okresu zdecydowanie się zmniejszał. Tendencja ta łączy się również z ogólnym spadkiem udziału
szpitali raportujących zysk (Nojszewska, Sielska, Gołąb-Bełtowicz, 2019, s. 5).
Rysunek 6. Udziały liczby szpitali sprywatyzowanych, posiadających SOR
i osiągających zysk netto w liczbie szpitali z niezapłaconymi
świadczeniami, lata 2015–I połowa 2019
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ze szpitali.

Dopełnieniem informacji z rysunku 6 jest zagregowana wysokość niesfinansowanych świadczeń w analizowanych grupach szpitali, przedstawiona na rysunku 7.
I tak w całym badanym okresie w szpitalach skomercjalizowanych wartość tych
świadczeń stopniowo zwiększała się z około 5 mln zł do blisko 12 mln zł. W szpitalach posiadających SOR wartość niezapłaconych świadczeń zwiększyła się ponad
4‑krotnie, z 10 mln zł do około 43 mln zł, zwłaszcza w latach 2016–2018 wzrost
ten był silny. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w szpitalach osiągających zysk
netto, gdyż w pierwszych dwóch latach wartość niezapłaconych świadczeń wzrosła z ponad 10 mln zł do 15 mln zł, a w kolejnych dwóch latach zmniejszała się do
poziomu poniżej 5 mln zł.
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Rysunek 7. Wartość świadczeń niesfinansowanych w szpitalach sprywatyzowanych,
posiadających SOR i osiągających zysk netto, lata 2015–I połowa 2019
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ze szpitali.

Rysunek 8. Dynamika rok do roku wartości niesfinansowanych świadczeń
w szpitalach sprywatyzowanych, posiadających SOR i osiągających
zysk netto, lata 2015–I połowa 2019
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ze szpitali.

W każdej z wymienionych grup szpitali inaczej przebiegał proces zmian wartości niezapłaconych świadczeń (rysunek 8). W szpitalach skomercjalizowanych
w 2016 r. wartość niesfinansowanych świadczeń wzrosła o 60% w stosunku do roku
poprzedniego, po czym na przemian malała i zwiększała się w relacji do poprzedniego roku, aby w pierwszym półroczu 2019 r. zmniejszyć się o 10% w stosunku
do roku poprzedniego. W szpitalach z SOR wartość tych świadczeń zwiększyła
się o ponad 20% w 2016 r. w stosunku do roku poprzedniego, w kolejnych dwóch
latach wzrost ten sięgnął prawie 80%, a w ostatnim roku zmniejszył się prawie
do zera. W szpitalach osiągających zysk netto wartość niesfinansowanych świad-
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czeń zmieniała się z roku na rok. W 2016 r. wartość zwiększyła się o ponad 20%
w stosunku do roku poprzedniego. W 2017 r. wartość tych świadczeń utrzymała
się na poziomie roku poprzedniego, a w kolejnych latach wartość malała i tak
w 2018 r. o 20% w stosunku do roku poprzedniego, a w pierwszej połowie 2019 r.
– o ponad 60%.

3. Wybrane czynniki wpływające na sytuację szpitali
z niezapłaconymi przez NFZ a wykonanymi świadczeniami
W kolejnym kroku uwaga jest skoncentrowana na wybranych przyczynach
prowadzących do kosztów, których część szpitali nie może sfinansować przychodami ze sprzedaży świadczeń. Na rysunku 9 przedstawiono zagregowane wartości
zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych z dostaw do szpitali.
Rysunek 9. Zobowiązania wymagalne i niewymagalne z dostaw w szpitalach
ze sfinansowanymi i niesfinansowanymi świadczeniami,
lata 2015–I połowa 2019
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ze szpitali.

W przypadku obu grup szpitali zobowiązania podlegają odmiennym trendom. W przypadku szpitali z niepokrytymi świadczeniami zarówno wymagalne,
jak i niewymagalne zobowiązania rosną. Początkowy poziom dla obu kategorii
wynosił od ok. 94 mln zł do ok. 127 mln zł, przy czym wyższe były zobowiązania niewymagalne. Z biegiem lat wysokość zobowiązań niewymagalnych rosła,
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podczas gdy wymagalnych po lekkim spadku w początkowym okresie również
zaczęła się zwiększać, by w pierwszej połowie 2019 r. przekroczyć 150 mln zł.
Sytuacja przedstawia się inaczej dla szpitali, których bezpośrednio nie dotyczy
problem niepokrytych świadczeń. W tym wypadku łączne wartości zobowiązań
spadały w omawianym okresie, przy czym relatywne zmiany były mniej wyraźne.
Ponadto we wszystkich latach wartość zobowiązań niewymagalnych była wyższa
niż wymagalnych.
Innym czynnikiem po stronie kosztów wpływającym na sytuację finansową
są zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe przedstawione na rysunku 10.
W przypadku szpitali o niepokrytych świadczeniach, wysokości zobowiązań zarówno
krótko-, jak i długoterminowych wzrastały. Wzrost rozpoczął się od ok. 186 mln zł
dla zobowiązań długoterminowych i ponad 460 mln zł dla krótkoterminowych.
W całym okresie wyższa była wartość zobowiązań krótkoterminowych. Dla szpitali, w przypadku których wszystkie świadczenia zostały sfinansowane, zagregowane wartości spadały, chociaż z pewnymi wahaniami. W tym wypadku również
wyższe były wartości zobowiązań krótkoterminowych.
Rysunek 10. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe w szpitalach
ze sfinansowanymi i niesfinansowanymi świadczeniami,
lata 2015–I połowa 2019
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ze szpitali.

Ponieważ sytuacja finansowa szpitali przekłada się na dostępność świadczeń, to na rysunku 11 pokazano różnicę w liczbie osób leczonych w szpitalach
ze sfinansowanymi i niesfinansowanymi świadczeniami. W całym analizowanym
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okresie różnica ma znak ujemny, czyli więcej pacjentów było leczonych w szpitalach, w których świadczenia nie były sfinansowane. W latach 2015–2018 różnica ta zwiększyła się pięciokrotnie ze 100 tys. do 500 tys., w 2018 r. zwiększenie
się różnicy było silniejsze niż w dwóch poprzednich latach, a w pierwszej połowie
2019 r. ta różnica zmniejszyła się do 200 tys. Różnica zysku/straty ze sprzedaży
w szpitalach ze sfinansowanymi i niesfinansowanymi świadczeniami pokazuje,
że mamy do czynienia z zyskiem oprócz 2015 r. Różnica ta rośnie do 2018 r. do
120 mln zł, aby w pierwszej połowie 2019 r. zmniejszyć się znacząco do ok. 80 mln.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ze szpitali.

Rysunek 12. Różnice w zobowiązaniach wymagalnych i niewymagalnych
z dostaw między szpitalami ze sfinansowanymi i niesfinansowanymi
świadczeniami, lata 2015–I połowa 2019
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Na rysunku 12 pokazano różnicę zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
policzoną dla szpitali ze sfinansowanymi i niesfinansowanymi świadczeniami. Różnica ta ma znak ujemny, czyli przytłaczające dla systemu są zobowiązania w szpitalach z niesfinansowanymi świadczeniami. W 2015 r. różnice te są znaczne, gdyż
dla zobowiązań niewymagalnych różnica jest ponad czterokrotnie mniejsza, ale od
2016 r. różnice są właściwie takie same i również prawie jednakowo się zmieniają.
Analogiczny obraz daje porównanie różnic między zobowiązaniami krótkoterminowymi i długoterminowymi policzonymi dla szpitali ze sfinansowanymi
i niesfinansowanymi świadczeniami (rysunek 13). I znowu różnice mają znak
ujemny, czyli dominują oba rodzaje zobowiązań w szpitalach z niezapłaconymi
świadczeniami. W 2015 r. różnice dla obu rodzajów zobowiązań są bardzo zbliżone, przez niemal cały omawiany okres obie wielkości maleją.
Rysunek 13. Różnice w zobowiązaniach długoterminowych i krótkoterminowych
między szpitalami ze sfinansowanymi i niesfinansowanymi
świadczeniami, lata 2015–I połowa 2019
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ze szpitali.

4. Składowe kosztów w szpitalach z wykonanymi
a niezapłaconymi przez NFZ świadczeniami
Podczas analizy sytuacji finansowej warto jest jeszcze zwrócić uwagę na inne
nośniki kosztów, oprócz tych najważniejszych przedstawionych wcześniej. Zaprezentowanie pełnej analizy dynamiki poszczególnych rodzajów kosztów przekracza
zakres niniejszego tekstu. Na rysunku 14 w skróconej formie przedstawiono podsumowanie zachodzących zmian. Przedmiotem uwagi po raz kolejny są szpitale,
w przypadku których NFZ nie pokrywał części świadczeń, i zmiany zagregowanych wartości w poszczególnych kategoriach. Jak można zauważyć, w większości
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przypadków zmienne zwiększały swoje wartości. Trzy z nich: ogólna suma niepokrytych świadczeń, wartość zobowiązań długoterminowych i wartość zobowiązań
niewymagalnych z tytułu dostaw rosły z roku na rok przez cały okres. Dla pozostałych zmiennych wzrost odnotowano w trzech z czterech analizowanych lat.
Rysunek 14. Liczba okresów wzrostów i spadków (rok do roku) dla wybranych
rodzajów kosztów w szpitalach z niesfinansowanymi świadczeniami
w okresie 2015–I połowa 2019
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Rysunek 15. Średnie tempo zmian wybranych rodzajów kosztów w szpitalach
z niesfinansowanymi świadczeniami, lata 2015–I połowa 2019
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Innym podsumowaniem dynamiki, niosącym informacje o sile zachodzących
zmian jest przedstawienie średniego tempa zmian dla tych wartości pokazanego
na rysunku 15. Na tle średniego tempa wzrostu wartości niepokrytych świadczeń
i zysku/straty ze sprzedaży widać, że zwiększały się zobowiązania długoterminowe
i krótkoterminowe, a także zobowiązania wymagalne i niewymagalne z tytułu
dostaw. Szpitale w niewielkim stopniu zwiększały liczbę łóżek, ale zmniejszała
się liczba osobodni i liczba leczonych, co może sugerować wydłużanie się pobytu
pacjentów w szpitalach, co jest sprzeczne z tendencją w krajach wysoko rozwiniętych. Wartość kontraktu malała przy rosnącym budżecie NFZ. Wydatki na materiały, energię i usługi obce niemedyczne malały oprócz wydatków na usługi obce
medyczne, które minimalnie się zwiększały. Można oczekiwać zmiany ze względu
na zapowiedziany wzrost cen energii elektrycznej oraz podnoszenie minimalnej
płacy zarówno w gospodarce narodowej, jak i w ochronie zdrowia.

Podsumowanie
Problem wykonanych a niesfinansowanych przez NFZ świadczeń dotyczy coraz
większej liczby szpitali. Znajdują się wśród nich zarówno szpitale publiczne, jak
i spółki prawa handlowego, podmioty prowadzące SOR, jak i pozbawione tego
oddziału. W grupie dotkniętej tym zjawiskiem znajdują się zarówno szpitale raportujące dodatnie wyniki finansowe, jak i straty. Oznacza to, że problem nie jest
ograniczony do jednej, wyspecyfikowanej grupy podmiotów, lecz może dotknąć
każdego szpitala powiatowego. Zjawisko jest niepokojące ze względu na jego skalę
– w pierwszej połowie 2019 r. dotyczyło ponad połowy badanych szpitali powiatowych, a łączna wartość niepokrytych świadczeń przekroczyła 70 mln zł. Trudno
w tym momencie przewidzieć, jakie konsekwencje dla szpitali będzie miała ta sytuacja, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że dotychczasowe wyniki finansowe ulegały pogorszeniu. Trzeba także zaznaczyć, że szpitale powiatowe nie są ostatnim
ogniwem, jakie może ponieść konsekwencje omawianego zjawiska. Należy oczekiwać, że negatywne efekty dotkną również samych pacjentów, a w przyszłości
również lokalną gospodarkę.
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Transformacja cyfrowa w gospodarce
i jej wpływ na funkcjonowanie
szkół wyższych

Wprowadzenie
Różne pojęcia, które zawierają w sobie słowo „cyfrowy” lub „cyfryzacja” są współcześnie w powszechnym obiegu. Jednak lektura tekstów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych skłania do poglądu, że w wielu przypadkach używanie
obu słów odbywa się bez pełnego zrozumienia charakteru zmian, jakie zachodzą
w globalnym systemie społeczno-gospodarczym od początku XXI w. Podstawowe
nieporozumienie dotyczy braku rozróżnienia, kiedy zachodzi proces informatyzacji działalności (gospodarczej i pozagospodarczej) i kiedy występuje już inny
proces: cyfryzacji. Niniejsze opracowanie jest poświęcone opisowi transformacji
cyfrowej. Jest to proces zmian w funkcjonowaniu gospodarki oraz jej otoczenia,
którego elementem jest zastosowanie tzw. technologii cyfrowych. Ten proces nie
ogranicza się do aspektu technologicznego. Wymaga podkreślenia, że ważniejsze
są zmiany metod funkcjonowania i zachowań uczestników rynku i podmiotów z ich
otoczenia. Główną cechą zmiany w transformacji cyfrowej jest nowatorskie traktowanie danych, które w epoce cyfryzacji, po raz pierwszy w rozwoju cywilizacji
ludzkiej, mogą mieć charakter danych nieustrukturyzowanych. Są nimi cyfrowe
zapisy (czyli rejestracja) obrazu, dźwięku i innych, w chwili rejestracji w ogóle nie
zdefiniowanych form bytu i niebytu. Ów niebyt jest szczególnie ważny. To świat
wirtualny, stanowiący „odbicie” rzeczywistości realnej lub bez swojego rzeczywistego odpowiednika. Przez tysiąclecia człowiek miał swoje wierzenia i „świat
urojony”, którym starał się podzielić z innymi. W epoce cyfrowej świat wirtualny
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daje się przedstawić w formie, która jest podatna dla percepcji zmysłami: wzrokiem i słuchem. A tworząc cyfrowe połączenie bezpośrednio z ludzkim mózgiem,
nawet z pominięciem narządów wzroku i słuchu.
Niniejsze opracowanie jest poświęcone poszukiwaniu odpowiedzi na dwa pytania badawcze. Pierwsze z nich brzmi: jakie są cechy gospodarki, którą w literaturze
określa się mianem „gospodarki cyfrowej 4.0” i jak przebiega proces transformacji
cyfrowej w organizacjach gospodarczych i w ich bezpośrednim otoczeniu? Drugie pytanie odnosi się do cech transformacji cyfrowej w szkole wyższej, w której
trzeba uwzględnić powstawanie wiedzy kreowanej przy zastosowaniu technologii cyfrowych wykorzystywanych w rozwiązaniach wąskiej sztucznej inteligencji,
tj. poza umysłem ludzkim.
Opracowanie zawiera wyniki badań, które przeprowadzono przy zastosowaniu trzech metod:
• badania literatury z różnych dziedzin nauk, przede wszystkim humanistycznych i społecznych,
• badań ankietowych,
• studiów w formie osobistego udziału w kursie MOOC pt. Elements of AI prowadzonym przez Uniwersytet w Helsinkach1.
Pierwsza część opracowania jest poświęcona przedstawieniu gospodarki cyfrowej 4.0, czyli tego etapu rozwoju, w którym uczestnicy rynku i ich otoczenie zaczynają coraz powszechniej stosować technologie cyfrowe i nowe modele biznesowe.
W drugiej części opisano proces transformacji cyfrowej, która zachodzi w istniejących organizacjach gospodarczych, a równocześnie obejmuje nowe podmioty
wchodzące na rynek i poszukujące swojego miejsca na rynku. Trzecia część jest
poświęcona rozważaniom, na ile proces transformacji cyfrowej może objąć szkoły
wyższe, a w czwartej części zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród publicznych szkół wyższych w Polsce w celu uzyskania obrazu,
na ile technologie cyfrowe są już powszechne w procesach badawczym i dydaktycznym oraz w sferze wsparcia administracyjnego uczelni. Ostatnią częścią tego
opracowania jest podsumowanie.

1. Powstawanie gospodarki cyfrowej 4.0
Od pierwszej rewolucji przemysłowej w XVIII w. rozwój technologii i implementacja nowych metod realizacji procesów wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji dóbr rzeczowych i nierzeczowych obejmuje coraz więcej sfer działalności
1

Kurs zakończony uzyskaniem certyfikatu stanowi załącznik do niniejszego opracowania.
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społeczno-gospodarczej. Era industrializacji wiąże się z utworzeniem mediów
(radio, telefon, telewizja) o dużym zasięgu, ale znaczące grupy społeczne do końca
XX w. nie mogły z nich korzystać na co dzień. W 2020 r. istnieje możliwość zdefiniowania charakteru i skutków procesu zmian rozpoczętych w minionych dwóch
dekadach, tj. w początkowej fazie czwartej rewolucji przemysłowej. Bezprzewodowa łączność internetowa stała się powszechnie dostępna, choć nadal występują
wyspowo regiony, w których istnieją bariery dostępu do jakichkolwiek mediów
komunikacyjnych. Współcześnie jest kontynuowany, rozpoczęty w drugiej połowie XX w., proces udoskonalania istniejących i wprowadzania nowych metod
rejestracji danych ustrukturyzowanych. Spektakularnym świadectwem postępu
technologicznego (m.in. w zakresie pojemności pamięci w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych oraz zakresu dostępu do sieci przesyłania danych) prowadzącego do utworzenia chmury komputerowej (cloud computing) jest opanowanie
procesu rejestracji ogromnych zbiorów danych nieustrukturyzowanych (obraz
i dźwięk itp.), których przetwarzanie przerodziło się w Big Data Analytics oraz
umożliwiło rozwój technologii wąskiej sztucznej inteligencji (narrow artificial
intelligence). Stworzone zostały warunki do powstania „gospodarki cyfrowej 4.0”.
Jest ona na całym globie w szybkim tempie rozbudowywana, stanowiąc częściowo
substytut i częściowo uzupełnienie tradycyjnej gospodarki, tzw. gospodarki analogowej. Istotną cechą systemu społeczno-gospodarczego współcześnie funkcjonującego jest powstawanie operatorów wirtualnych platform dążących do zajęcia
pozycji monopolisty w wybranym przez siebie segmencie rynku. Ci operatorzy
stają się liderami rynku dzięki wprowadzaniu innowacji wywrotowych (disruptive
innovations), które pozwalają na zastosowanie na rynku globalnym nowych, wcześ
niej w ogóle nierozpatrywanych, produktów i modeli biznesowych. Gospodarkę
cyfrową 4.0 można zdefiniować następująco2:
Gospodarka cyfrowa 4.0 to globalny system społeczno-gospodarczy powszechnie wykorzystujący
najnowocześniejsze technologie, w którym konsumenci, podmioty gospodarujące oraz instytucje
rządowe i organizacje pozarządowe, a także używane przez nich urządzenia, są usieciowione.
Zautomatyzowana rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych w „Internecie wszystkich
i wszystkiego” powoduje, że więzi funkcjonalne w zintegrowanej rzeczywistości realnej
i wirtualnej:
– występujące w procesie budowania oraz dystrybucji wartości,
– rozwijane dzięki wiedzy wspartej sztuczną inteligencją,
nabierają coraz większego znaczenia, aż do napotkania skutecznego oporu ustanowionego
przez instytucje publiczne.
Narastająca dominacja poszczególnych podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych
w globalnej sieci cyfrowej tworzy zagrożenia o różnorodnym charakterze,
a próby jej ograniczania mogą prowadzić do międzynarodowych konfliktów o znaczeniu strategicznym.

2
Rozszerzona wersja definicji przedstawionej 26.04.2018 r. podczas I seminarium „Gospodarka
cyfrowa 4.0” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; Paprocki (2018).
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W gospodarce cyfrowej 4.0 jednym z najważniejszych osiągnięć jest możliwość tworzenia wirtualnej rzeczywistości (virtual reality), rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality) oraz połączonych rzeczywistości: realnej i wirtualnej
(mixed reality). Dla funkcjonowania społeczeństwa jako zbiorowości, w której
więzi interpersonalne są kształtowane dzięki wzajemnemu zaufaniu, wyzwaniem
staje się utrzymanie kontroli nad autentycznością otoczenia. Utratę tej kontroli
może wywołać upowszechnianie „głębokich fałszerstw” (deepfake) i ograniczony
dostęp do procedur falsyfikowania takich komunikatów przekazywanych w formie
głosu lub obrazu. Przestrzega przed tym m.in. Hao Li, pracujący na Uniwersytecie w Berkeley (USA), a także inni specjaliści, którzy dostrzegli, że przygotowane
przez nich innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystywania sztucznej inteligencji mogą stać się narzędziem zagrażającym normalnemu funkcjonowaniu
społeczeństwa (Kormann, 2020). Wyzwaniem staje się zapewnienie stabilności
dla więzi społecznych, w tym w mikrootoczeniu, np. wewnątrz pary małżeńskiej,
w wielopokoleniowej rodzinie, a także w szkole, na uniwersytecie, w zespole wykonującym wspólne zadania zawodowe lub pozazawodowe.
Ponieważ technologie cyfrowe stanowiące fundament gospodarki cyfrowej 4.0
wymagają permanentnego pozyskiwania danych, „bez przerwy, o wszystkich
i o wszystkim”, to coraz powszechniej jest uświadamiany dylemat akceptacji swobody rejestracji danych, w tym tzw. danych wrażliwych, oraz ich przetwarzania
przez operatorów wirtualnych platform. Dyskutowane są dwie podstawowe kwestie:
• czy powinny być stosowane ograniczenia w rejestrowaniu i przetwarzaniu
danych, aby zapewnić ochronę prywatnej sfery życia każdej osoby,
• czy w ogóle istnieje możliwość zapewnienia takiej ochrony, skoro w praktyce
nie daje się skutecznie kontrolować funkcjonowania liderów gospodarki cyfrowej, m.in. operatorów tworzących grupę GAFA3.
W lutym 2020 r. w Unii Europejskiej opublikowano komunikat pt. Europejska
strategia danych4. Jej trzeci filar odwołuje się do ochrony danych5. Zadaniem władz
publicznych jest stworzenie warunków, aby każdy obywatel mógł kontrolować
sposób wykorzystywania danych dotyczących jego osoby. Jest to postulat o charakterze ideowym, któremu nadano rangę wytycznej polityczno-administracyjnej

GAFA: Google, Amazon, Facebook, Apple. Goliński (2020).
A European strategy for data, European Commission, Brussels 19.02.2020, COM(2020) 66 final,
ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf (dostęp:
19.02.2020).
5
Cyfrowa przyszłość Europy – priorytety na najbliższe 5 lat, Ministerstwo Cyfryzacji, 19.02.2020,
www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfrowa-przyszlosc-europy---priorytety-na-najblizsze-5‑lat (dostęp:
19.02.2020).
3
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pod tytułem EU data protection rules6. Zakłada się, że także w USA będzie wzrastać zrozumienie dla znaczenia ochrony danych wrażliwych. Jednym z potwierdzeń dla istnienia takiego zrozumienia jest pogląd Jane Horvath z Microsoft, że
wymóg ochrony danych będzie się przyczyniać do rozwoju technologii cyfrowych,
nie powinien być zatem traktowany jako hamulec dla tego rozwoju (Kelber, Wigger, 2020). Dąży się do tego, aby operatorzy mediów społecznościowych (np. Facebook z łącznie 2,7 mld użytkowników na świecie) odpowiadali za to, w jaki sposób
ich usługi są wykorzystywane w przestrzeni publicznej. Mark Zukerberg zwraca
jednak uwagę, że w świecie wirtualnym nie uda się zapewnić skutecznej kontroli
udostępnianych treści. Takiej kontroli w XX w. nie byli w stanie zapewnić operatorzy sieci telefonii analogowej, a nawet w mediach tradycyjnych wydawanych
na papierze była ograniczona możliwość stosowania w pełni skutecznej kontroli
publikowanych tekstów i obrazów (Riecke, 2020b).
W ocenie niektórych specjalistów, m.in. M. Kosińskiego z Uniwersytetu Stanford (USA), człowiek w epoce gospodarki cyfrowej 4.0 nie ma de facto żadnego
wyboru. Istnienie sieci urządzeń, które działając autonomicznie, tj. bez sterowania przez człowieka, a nawet wbrew woli człowieka, są zdolne w swoim otoczeniu
do rejestrowania i przetwarzania danych nieustrukturyzowanych, powoduje, że
każda osoba jest – czy chce, czy też nie – identyfikowana w czasie rzeczywistym,
z podaniem jej lokalizacji (Henkel, 2019). W niektórych krajach, np. w Chinach
i USA, istnieje nie tylko społeczne przyzwolenie dla pokonywania bariery prywatności człowieka, ale nawet jest formułowany postulat, aby dzięki dostępowi
do technologii cyfrowych, które pozwalają rozpoznawać twarze i tą drogą identyfikować poszczególne osoby, celowo pozbawić wszystkich prawa do ochrony
swojej prywatności (Betschon, 2020). W społecznościach większe znaczenie ma
transparentność przebiegu procesów społeczno-gospodarczych niż wola pojedynczej osoby zabiegającej o ochronę własnej prywatności, tym bardziej, że ryzyko
szkodliwego działania poszczególnych osób (np. terrorystów) wzrasta, im bardziej
dostępne stają się technologie wyrządzania szkód fizycznych, psychicznych, ekonomicznych i pozaekonomicznych o masowym zasięgu.
Kwestia swobody posługiwania się danymi jest kluczowa dla rozwoju gospodarki cyfrowej 4.0. Jeśli korzysta się lub miałoby się korzystać – w sposób niedyskryminujący kogokolwiek – z takiej swobody, to w XXI w. zostałyby przywrócone
stosunki społeczne znane z pierwszych form organizacji zbiorowości ludzkich,

6
EU data protection rules, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018‑reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_
en (dostęp: 14.02.2020).
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tj. w plemionach. Podstawą tych stosunków byłaby możliwość rozpoznania każdej osoby w otoczeniu i precyzyjne ustalenie, nie tylko co i kiedy robiła, ale nawet
ustalenie tego, o czym i kiedy myślała. O tym, że ryzyko utraty występującej od
XVIII do XX w. w środowiskach wielkomiejskich anonimowości człowieka stanowi
dla niego ogromne wyzwanie, wskazywali twórcy tekstów z gatunku science fiction, m.in. I. Assimov7. Dla każdego wyzwaniem o podstawowym znaczeniu staje
się zapewnienie własnej równowagi psychicznej, którą można osiągnąć dzięki
wykształceniu indywidualnej mądrości. Dostęp do dóbr rzeczowych zapewniających zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych (w tym do przebywania w przyjaznym środowisku naturalnym) traci względnie na znaczeniu. Jeśli
w gospodarce cyfrowej 4.0 wzrasta zakres potrzeb zaspokajanych w świecie wirtualnym, to człowiek postrzegając otoczenie realne i wirtualne, zdany jest na szukanie relacji ze stabilnym punktem odniesienia, którym może być ukształtowany
w procesie permanentnego edukowania się jego własny system aksjologiczny8.
W gospodarce cyfrowej 4.0 podstawowe znaczenie ma zatem zapewnienie każdej osobie dostępu do wiedzy oraz stworzenie warunków do swobodnego kształtowania własnej indywidualnej postawy, która jednostce zapewnia utrzymanie
równowagi psychicznej i jednocześnie nie narusza społecznie akceptowanego systemu wartości. Można się spodziewać, że w społecznościach (w poszczególnych
krajach, regionach), w których ludzie będą tracili poczucie bezpieczeństwa psychicznego, będzie narastał opór przed stosowaniem już dostępnych technologii
oraz rozwojem nowych w ramach gospodarki cyfrowej 4.0.
Obok występującej już dominującej pozycji kilku operatorów wirtualnych platform, w gospodarce cyfrowej wykorzystującej technologię telekomunikacyjną 5G,
pojawia się ryzyko deformacji instytucji państwowych, które kierując się przesłankami ideologicznymi (w tym religijnymi), będą dążyły do dominacji w globalnej
cyberprzestrzeni. Od początku trzeciej dekady XXI w. narasta ryzyko wystąpienia
otwartej strategicznej konfrontacji między partnerami sojuszu transatlantyckiego
z jednej strony oraz władzami Chińskiej Republiki Ludowej z drugiej strony. Przedmiotem rywalizacji staje się system sieci obejmujący infrastrukturę i oprogramowanie umożliwiające wymianę danych w bardzo dużej ilości i w bardzo krótkim
czasie. Istnieje podejrzenie, że niektóre elementy tej sieci wyposażone w rozwiązania wąskiej sztucznej inteligencji będą funkcjonować pod kontrolą jednej ze stron
konfrontacji i bez wiedzy o tym procesie po drugiej stronie konfrontacji. Po raz

7
„The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers
wisdom” (Asimov, Schulman, 1988, za: Bootle, 2019, s. I).
8
Więcej na ten temat Paprocki (2019, s. 9–29).
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pierwszy od zakończenia tzw. zimnej wojny między Wschodem (ZSRR z partnerami) i Zachodem (USA z partnerami) może dojść do destrukcji globalnego rynku
i występujących na nim globalnych łańcuchów dostaw (Riecke, 2020a). Walka
w cyberprzestrzeni prowadzona przy użyciu różnorodnych metod może w sposób bezpośredni zagrozić funkcjonowaniu globalnego rynku, obejmującego w erze
gospodarki cyfrowej 4.0 produkcję, wymianę i konsumpcję zarówno dóbr występujących w świecie realnym, jak i w świecie wirtualnym. Podmioty gospodarcze
z Zachodu, które kierują się przede wszystkim dążeniem do zwiększania własnej
zdolności do konkurowania, zgłaszają przy tym postulat, aby władze publiczne
w ich krajach i na szczeblu Unii Europejskiej zaostrzyły kontrolę działania ich
konkurentów z Chin i w uzasadnionych przypadkach sięgały po narzędzia bezpośredniej ingerencji administracyjnej (Gillmann, Stratmann, 2020).

2. Istota transformacji cyfrowej w gospodarce
W okresie budowania gospodarki cyfrowej 4.0 zachodzi proces zmian okreś
lany jako „transformacja cyfrowa”. Na potrzeby niniejszego opracowania została
przyjęta następująca definicja, dotycząca zmian zachodzących wśród uczestników globalnego rynku:
Transformacja cyfrowa
Proces zmian związanych z upowszechnianiem nowych technologii, przebiegający dwutorowo.
Z jednej strony obejmuje powstawanie nowych podmiotów gospodarczych (tzw. start-upów, new
entrants), które funkcjonują zgodnie z nowymi zasadami i metodami działania ukształtowanymi
z uwzględnieniem innowacyjnych możliwości technologicznych i organizacyjnych. W tych podmiotach
występuje skłonność do podejmowania dużego ryzyka. Podejmowane są projekty, które mają
przynieść ogromny sukces na globalnym rynku, ale dopuszcza się zagrożenie, że skończą się porażką
prowadzącą do zakończenia działalności. Z drugiej strony ten proces obejmuje przedsiębiorstwa
zasiedziałe na rynku (tzw. incumbents), które ze zróżnicowaną dynamiką starają się rozszerzyć
zakres swojej działalności, stopniowo wdrażając różnorodne innowacje, często ograniczając się do
naśladowania działania nowych liderów gospodarki cyfrowej. Ta grupa przedsiębiorstw stara się
znaleźć balans między działaniami o charakterze kontynuacji oraz o charakterze innowacji. Wyzwaniem
jest dla nich pozyskanie akceptacji załogi dla nowych projektów, co jest tym trudniejsze, im większy
sukces przynosiło w przeszłości działanie przy zastosowaniu technologii analogowych.
Istotą transformacji cyfrowej jest zmiana relacji i ról między uczestnikami rynku. Wiele produktów
ofertowanych przez operatorów wirtualnych platform jest lub było udostępniane w formule „za
darmo” (for free). Ma to służyć pozyskiwaniu konsumentów jako użytkowników usług i jednocześnie
korzystaniu z nich jako darczyńców danych o sobie i otoczeniu. Obok tej formuły upowszechniają się
coraz bardziej rozwiązania przewidujące pobieranie opłat (m.in. formuła freemium), gdyż w licznych
biznesach są poszukiwane nowe strumienie przychodów niezbędnych dla pokrycia bieżących kosztów
operacyjnych oraz dla finansowania kolejnych projektów rozwojowych.

254

Wojciech Paprocki

Proces transformacji cyfrowej rozpoczęty w połowie pierwszej dekady XXI w.
przez piętnaście minionych lat nie osiągnął jeszcze etapu dojrzałości. Część innowacyjnych projektów jest kontynuowana, mimo że odwleka się moment uzyskania
pożądanego efektu gospodarczego obejmującego zarówno zdobycie dominującej
pozycji na rynku, jak i uzyskanie pozytywnego wyniku ekonomicznego w działalności operacyjnej (np. Uber, Airbnb). Inna część projektów jest poddawana zasadniczej modyfikacji modelu biznesowego, co stanowi reakcję na obserwowany już
opór społeczny i wzrastającą determinację władz publicznych, aby wykorzystać
uprawnienia regulatora. Już doszło lub zapewne dojdzie do istotnej korekty reguł
postępowania operatorów wirtualnych platform występujących w roli liderów globalnego rynku (Facebook).
Najczęściej kreatorem innowacji staje się konkretna osoba lub grupa osób,
które zrozumiały, że producent w gospodarce cyfrowej 4.0 ma szansę i jednocześnie przymus, aby oferowane przez niego dobra funkcjonowały zarówno w świecie realnym, jak i w sieci wirtualnej. Obserwując działalność wielu start-upów,
można zauważyć, że w gospodarce cyfrowej 4.0, podobnie jak w minionych fazach
rozwoju gospodarki analogowej, funkcjonuje zasada, zgodnie z którą główną rolę
w procesie rozwoju odgrywa przedsiębiorca i opisana przez J. Schumpetera jego
zdolność do innowacyjnego działania. Elon Musk, który od 2004 r. konsekwentnie
promuje samochód Tesla, jest przykładem takiego przedsiębiorcy, który dostrzegł
potencjalną przewagę konkurencyjną w stworzeniu „smartfona na kołach”, czyli
produktu stanowiącego w przemyśle motoryzacyjnym innowację wywrotową
(disruptive innovation). W gronie top managerów i inwestorów, którzy przez całą
drugą połowę XX w. osiągali sukces na bardzo wymagającym i globalizującym się
rynku motoryzacyjnym, w pierwszej dekadzie XXI w. nie znalazł się natomiast nikt,
kto prawidłowo oceniłby szanse i ryzyka pojawiające się w związku z rozpoczęciem
się ery transformacji cyfrowej. Skalę sukcesu Elona Muska oraz zaprzepaszczenia
nowych możliwości przez właścicieli, prezesa i członków zarządu Daimlera, producenta m.in. samochodów klasy premium Mercedes, ilustruje zmiana poziomu
kapitalizacji Tesli (new entrant) i Daimlera (incumbent) w okresie od stycznia
2006 r. do stycznia 2020 r., przedstawiona na rysunku 1.
Zróżnicowanie kapitalizacji przedsiębiorstw o nieporównywalnym wolumenie
produkcji (Tesla wyprodukowała w 2019 r. 367,5 tys. samochodów, wyłącznie z innowacyjnym napędem elektrycznym, typu Battery Electric Vehicle – BEV, a Daimler
wyprodukował 2,3 mln samochodów, prawie wyłącznie z tradycyjnym napędem
spalinowym, typu Internal Combustion Engine – ICE) wynika przede wszystkim
z faktu, że produkty Tesli stanowią w trakcie ich eksploatacji element usieciowionej gospodarki 4.0, produkty Daimlera natomiast pozostają „odciętymi od oto-

Transformacja cyfrowa w gospodarce i jej wpływ na funkcjonowanie szkół wyższych

255

czenia cyfrowego” produktami gospodarki analogowej (Thompsen, 2020). Nowe
produkty są coraz bardziej popularne na globalnym rynku, ale popyt na tradycyjne
produkty utrzymuje się nadal. To oznacza, że nie jest łatwym zadaniem prognozowanie, jak będzie wyglądał podział rynku w przyszłości, a w szczególności udział
produktów analogowych w globalnym rynku w epoce gospodarki cyfrowej 4.0.
Rysunek 1. Zmiany wartości kapitalizacji (giełdowej) Tesla i Daimler
mld USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Statista i PioneerMedia, Steingart (2020).

3. Perspektywa transformacji cyfrowej
w szkolnictwie wyższym
Transformacja cyfrowa obejmuje nie tylko uczestników rynku, ale cały system społeczno-gospodarczy. Tempo tego procesu jest zróżnicowane (Suri, 2017).
W niektórych branżach (m.in. przemysł urządzeń elektronicznych, media, handel,
instytucje finansowe) nowe rozwiązania są już bardzo popularne i cechuje je dalekie zaawansowanie technologiczne, z zastosowaniem wąskiej sztucznej inteligencji
włącznie. W innych (m.in. budownictwo, przemysł) wdrażanie nowych rozwiązań
znajduje się dopiero na wstępnym etapie. W sektorze edukacji dzieci i młodzieży
oraz szkolnictwa wyższego wraz z systemem kształcenia ustawicznego (longlife
learning) wprowadzanie nowych technologii odbywa się wyspowo, co powoduje,
że w tym sektorze podobnie jak w służbie zdrowia, obok siebie występują – nadal
powszechnie stosowane – technologie analogowe oraz – jedynie w poszczególnych
placówkach i tworzonych przez nie sieciach – bardzo zaawansowane rozwiązania.
Tam, gdzie transformacja cyfrowa nie jest poprzedzona sformułowaniem nowej
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strategii działania i dostosowanymi do niej strukturalnymi zmianami organizacyjnymi, efekty wdrażania technologii cyfrowych nie dorównują możliwościom.
Wynika to z prostej przyczyny. Skoro nie dostrzeżono korzyści z zastosowania
nowych procedur przetwarzania danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych oraz ich wykorzystywania przy wsparciu nowych technologii, to nie zdecydowano się na stosowanie nowych metod rejestracji danych, przekazywanych
do przetwarzania w czasie rzeczywistym (online). W takich przypadkach nie
powstały warunki dla wdrożenia innowacji wywrotowych.
Transformacja cyfrowa może lub mogłaby odgrywać istotną rolę w procesie
przemian zachodzących w szkołach wyższych, w których od wieków niezmiennie
są realizowane działania w trzech podstawowych obszarach:
• prowadzenia badań, w tym – współcześnie – badań poświęconych rozwojowi
technologii cyfrowych, m.in. w zakresie doskonalenia informatycznego hardware i software, rozwiązań sztucznej inteligencji i tworzenia robotów zastępujących człowieka w wykonywaniu zarówno czynności wymagających wysiłku
fizycznego, jak i wysiłku intelektualnego,
• kształcenia (na różnych poziomach studiów) i kształtowania postaw młodzieży
oraz osób dorosłych,
• realizacji tzw. trzeciej misji, tj. współpracy z otoczeniem i współudziału w kształtowaniu relacji wewnątrz społeczności lokalnych oraz relacji o zasięgu międzynarodowym.
Obserwowany lub możliwy przebieg procesu transformacji cyfrowej w szkolnictwie wyższym zasługuje na pogłębioną analizę. W jednym ze scenariuszy zmian
uniwersytety funkcjonujące od setek lub dziesiątków lat mogą podzielić opisany
powyżej los Daimlera na rynku motoryzacyjnym. Stanie się tak, jeśli będą dalej
egzystować bez fundamentalnych zmian, kontynuując prowadzenie badań naukowych przy zastosowaniu dotychczasowych metod oraz oferując tradycyjne metody
i treści kształcenia. Jako element systemu społecznego, charakteryzujący się stabilnością przedmiotu oraz form działania o charakterze intelektualnym i kulturotwórczym, właśnie dzięki zaniechaniu w zakresie głębokich modyfikacji zasad
działania mogą uzyskać ogromny wpływ na amortyzowanie różnorodnych skutków
transformacji cyfrowej w gospodarce i w jej otoczeniu. Na uniwersytecie w tradycyjny sposób może być prezentowany i rozwijany dorobek cywilizacji z minionych
tysięcy lat, m.in. z filozofii jako dyscypliny naukowej kreowanej przez człowieka,
aby ujawniać, że proces transformacji cyfrowej w wielu obszarach systemu społeczno-gospodarczego nie musi prowadzić do zerwania z klasycznymi kanonami
rozwoju człowieka (human being). Jak wskazuje norweski filozof Anders Indset,
w erze gospodarki cyfrowej bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, pożądane jest
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wzbudzanie u człowieka potrzeby i kreowanie zdolności do samodzielnego myślenia (Indset, 2018). To, co stanowi największe zagrożenie dla człowieka w gospodarce cyfrowej 4.0, to rezygnacja z formułowania własnego krytycznego osądu.
Istnieje ku temu pokusa. Można bowiem z wygody posłużyć się fałszywymi co do
swojej istoty, ale przekonująco wyglądającymi podpowiedziami, uzyskanymi dzięki
analizie danych przeprowadzonej przy wykorzystaniu automodyfikujących się
algorytmów (deep mashine learning) wykorzystywanych w rozwiązaniach wąskiej
sztucznej inteligencji (Smith, 2019).
Uniwersytet jest organizacją, w której zawsze dochodziło do konfrontacji klasycznych idei z wynikami badań i efektami twórczości o charakterze kreatywnym i innowacyjnym. W środowisku akademickim następowała konfrontacja idei
o charakterze przełomowym, czego przykładem w XVI w. był przewrót kopernikański w nauce o planecie zamieszkanej przez homo sapiens i wynikłe z niego
zmiany światopoglądowe, a w XX w. rewolucja freudowska w wielu dyscyplinach
nauki, kiedy dostrzeżono, że człowiek jest podobny do innych ssaków w swoim
dążeniu do utrzymania gatunku. W XXI w. transformacja cyfrowa prowadzi do
akceptacji nowej rewolucyjnej idei. Trzeba się zmierzyć z konsekwencjami nowych
osiągnięć w zakresie kognitywistyki. W epoce gospodarki cyfrowej 4.0, na skutek wykorzystywania rozwiązań wąskiej sztucznej inteligencji, powstaje nowa
wiedza wygenerowana przez maszyny (industrial knowledge). W tym zakresie
nowa wiedza była niedostępna dla człowieka, który przez ponad dziesięć tysięcy
minionych lat wykazał zdolność do permanentnego rozszerzania wiedzy ludzkiej
(human knowledge) i jedynie własny umysł traktował jako jedyne źródło wiedzy
(Krzysztofek, 2016).

4. Informatyzacja a transformacja cyfrowa szkoły wyższej
(na przykładzie uczelni w Polsce)
Proces informatyzacji w szkołach wyższych w Polsce rozpoczął się w latach 60.
minionego wieku, kiedy rozpoczęto instalację komputerów klasy ODRA. W SGH
(wówczas w SGPiS), podobnie jak w innych uczelniach w kraju, pierwsze zajęcia
dydaktyczne poświęcone wykorzystywaniu technik informatycznych zostały uruchomione na początku lat 70. XX w. W latach 80. sprzęt komputerowy klasy PC
zaczęto instalować w jednostkach organizacyjnych, a w ostatniej dekadzie XX w.
uruchomiono pocztę internetową korzystającą z domeny „sgh.waw.pl”. Pierwsze
implementacje intranetu oraz aplikacji pozwalających na wykorzystanie sieci
do wymiany danych i zestawów informacji (m.in. EZD), które przyczyniły się do
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uporządkowania i uproszczenia procedury administracyjnego wsparcia działalności szkoły wyższej, nastąpiły w drugiej dekadzie XXI w.
Przygotowanie i wdrażanie kolejnych programów, które wspierają działalność
szkoły wyższej trwa we wszystkich uczelniach. Rozpoczęcie użytkowania aplikacji
dostępnych w chmurze nie przyniosło do tej pory ważnego efektu, jakim powinno
być stworzenie jednej zintegrowanej bazy danych, obejmującej wszelkie dane rejestrowane, przechowywane i przetwarzane w każdej ze szkół wyższych oddzielnie.
Kontynuowane jest użytkowanie rozwiązań „wyspowych”, a tworzenie interfejsów
pozwalających na automatyczne przenoszenie danych między poszczególnymi
aplikacjami odbywa się w sposób nieskoordynowany. W styczniu 2020 r. nie było
jeszcze przygotowanych rozwiązań, które umożliwiłyby integrację danych dotyczących funkcjonowania szkół wyższych, ich pracowników i studentów:
• w skali ogólnokrajowej,
• połączenia tych danych ze zbiorami o zasięgu globalnym.
W celu pozyskania podstawowych informacji o podjęciu i przebiegu procesu
transformacji cyfrowej w publicznych szkołach wyższych w Polsce w trzecim kwartale 2019 r. zostały przeprowadzone autorskie badania ankietowe. Pismo wyjaśniające cel badania oraz formularz ankiety skierowano do 58 uczelni akademickich.
Do udzielenia odpowiedzi zachęcano, podejmując rozmowy telefoniczne z przedstawicielami władz tych uczelni. Odpowiedź uzyskano jedynie od 7 szkół wyższych, przy czym wypełnione formularze przesłało 15 jednostek organizacyjnych
(wydziałów lub jednostek międzywydziałowych).
Formularze obejmowały dwie grupy pytań:
• dotyczących oceny znaczenia technologii cyfrowych i zakresu ich stosowania,
• prezentacji zastosowania poszczególnych technologii cyfrowych.
Na podstawie analizy uzyskanych informacji wyciągnięto następujące wnioski o charakterze ilościowym. Po pierwsze, w uczelniach ocenia się, że poziom
wsparcia informatycznego dla działalności badawczej osiągnął od 10% do 100%.
Mediana wyniosła 80%. Po drugie, poziom wsparcia informatycznego dla działalności dydaktycznej osiągnął od 10% do 100%. Mediana wyniosła 80%. Po trzecie,
poziom wsparcia informatycznego dla działalności administracyjnej osiągnął od 0%
do 100%. Mediana wyniosła 95%. W trzech jednostkach organizacyjnych wskazano (podając ich listę, która łącznie objęła cztery pozycje) technologie cyfrowe,
które są wykorzystywane w działalności badawczej i dydaktycznej.
W żadnej szkole wyższej nie podano, że istnieje stanowisko w ramach struktury organizacyjnej, które byłoby odpowiedzialne za planowanie, realizację i monitorowanie procesu transformacji cyfrowej w uczelni.
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Korzystając z opisanych wyników, można zaplanować kolejne badanie, które
posłużyłoby weryfikacji tezy, że przejście od informatyzacji szkoły wyższej do
transformacji cyfrowej nie uzyskało jeszcze statusu projektu, który uda się podjąć i wdrożyć w przewidywalnym okresie.
Odnosząc się do procesu stwierdzonego stanu, można przyjąć, że w najbliższych latach proces informatyzacji szkoły wyższej będzie kontynuowany, a wdrażanie technologii cyfrowych będzie mieć charakter działania oderwanego lub
jedynie punktowo połączonego z istniejącymi i eksploatowanymi rozwiązaniami
informatycznymi.

Podsumowanie
W środowisku akademickim występują współcześnie dwa wyzwania. Przede
wszystkim pożądane jest upowszechnienie wiedzy o istocie procesu określanego
jako transformacja cyfrowa. Będzie ona przydatna przedstawicielom wszystkich
dziedzin nauk, gdyż wykorzystywanie technologii cyfrowych już występuje w różnych obszarach badań naukowych oraz działalności dydaktycznej. Korzystając
z tej wiedzy, każdy nauczyciel akademicki stoi przed wyborem, czy w swojej pracy
naukowej i dydaktycznej chce wykorzystywać i rozwijać te technologie, a także,
czy uważa za zasadne powstrzymywać się od stosowania tych technologii. Szkoły
wyższe jako organizacje stają przed drugim wyzwaniem. Ich władze i mecenasi
– podobnie jak inwestorzy i top management w gospodarce – muszą rozstrzygnąć, czy podjąć trud transformacji cyfrowej i tą drogą zapewnić swojej uczelni
szansę na uzyskanie pozycji lidera w procesie rozwoju nauki w epoce gospodarki
cyfrowej 4.0. Zaniechanie jest także formą podjęcia decyzji. Jeśli do niego dochodzi nieświadomie, to istnieje zagrożenie, że władze akademickie nie zrozumiały
jeszcze, że oba wymienione wyzwania muszą być podjęte.
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Wzrost znaczenia czynnika czasu
i jego wpływ na jakość w procesie rozwoju
nowego produktu

Wprowadzenie
Znaczenie rozwoju nowych produktów (NPD – new product development) wzrosło istotnie w ostatnich dekadach i dziś jest kluczowym czynnikiem konkurencji
w wielu gałęziach przemysłu. W badaniu przeprowadzonym przez IBM, większość
pytanych dyrektorów naczelnych wskazało na „wzrost poprzez rozwój nowych
produktów i usług” jako główny cel strategiczny kierowanych przez nich przedsiębiorstw (PDMA Handbook of New Product Development, 2013, s. 35). Globalizacja
rynków doprowadziła do sytuacji, w której przetrwanie firmy zależy od ciągłego
dostarczania nowych produktów zaspokajających coraz to nowe potrzeby konsumentów. Nowe produkty w coraz większym stopniu wyznaczają poziom i tempo
wzrostu sprzedaży, udziału w rynku, pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa.
W takich branżach, jak: motoryzacja, biotechnologia, oprogramowanie komputerowe czy farmacja, firmy z reguły generują ponad 50% przychodów ze sprzedaży
wyrobów wprowadzonych na rynek w czasie ostatnich pięciu lat (Barczak, Griffin, Kahn, 2009). W przypadku elektroniki czy też przemysłu odzieżowego ten
wskaźnik jest jeszcze wyższy. Istotny wpływ na taki stan rzeczy wydaje się mieć
radykalne skracanie się cyklu życia produktów, będące następstwem zachodzących coraz szybciej przemian technologicznych.
Każda firma starająca się wprowadzić na rynek nowy produkt musi liczyć
się z ryzykiem niepowodzenia i poniesieniem wynikających z tego strat finansowych. Wciąż wiele projektów rozwojowych nie kończy się komercjalizacją. Tylko
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jeden na siedem projektów nowych produktów staje się prawdziwym rynkowym
zwycięzcą (Cooper, Edgett, Kleinschmidt, 1999). Niespełna ponad połowa (56%)
nowych produktów osiąga zakładane cele finansowe i tylko 44% jest wprowadzanych na rynek w zakładanym czasie, a 32% przedsiębiorstw ocenia swoją szybkość we wdrażaniu nowych produktów jako „bardzo słabą” (Cooper, Edgett, 2005,
s. 3–4). Tymczasem oczekiwania konsumentów i aktywność konkurencji wymuszają ciągłe skracanie czasu jaki zajmuje przygotowanie produktu do wprowadzenia go na rynek i komercjalizacji. Prowadzone badania potwierdzają nie tylko
zjawisko skracania się rynkowych cyklów życia produktu, ale również redukcję
czasu cyklu rozwoju. Badania PDMA wskazują, że czas rozwoju nowych produktów uległ skróceniu z 41,7 do 24 miesięcy w ciągu poprzedniej dekady (Cooper,
Edgett, 2005, s. 14). Czas rozwoju produktu określa się mianem „czasu do rynku”
(TTM – time to market).
Wśród badaczy występuje zasadnicza zgodność, iż krytyczne czynniki w powodzeniu projektów rozwoju nowych produktów to: jakość rozumiana przede wszystkim
jako maksymalizacja dopasowania charakterystyki produktu do potrzeb konsumentów, minimalizacja czasu do rynku oraz koszty prac rozwojowych (m.in. Rodriguez-Pinto, Carbonell, Rodriguez-Escudero, 2011; Schilling, Hill, 1998, s. 67–81;
Stanko, Molina-Castillo, Munuera-Aleman, 2012, s. 751–765). Henard i Szymański wskazują, na podstawie przeprowadzonych badań, na aspekt jakościowy jako
najważniejszy czynnik decydujący o sukcesie procesu rozwoju (Henard, Szymanski, 2001, s. 362–375). Zdaniem niektórych badaczy to minimalizacja czasu do
rynku w największym stopniu wpływa na rentowność produktu (McNally, Akdeniz, Calantone, 2011, s. 63–67).
W powszechnym przekonaniu istnieje naturalny konflikt pomiędzy czynnikami
jakości, szybkości i kosztów. Szybko i tanio nie oznacza dobrze, tanio i dobrze nie
oznacza szybko, a szybko i dobrze nie oznacza tanio. Tymczasem w praktyce pojawiają się zupełnie nowe modele biznesowe, takie jak np. fast fashion oraz ultra-fast fashion charakteryzujące się dużą liczbą nowych produktów, bardzo krótkimi
cyklami ich życia, relatywnie niskimi cenami i skróconym do absolutnego minimum czasem do rynku. Tradycyjny model funkcjonowania przemysłu modowego
zakładał rozwój nowych produktów (kolekcji) w cyklach około sześciomiesięcznych. W modelu fast fashion, realizowanym m.in. przez Zarę, H&M, Reserved,
cykl rozwoju produktu wynosi kilka tygodni, a liczba nowych produktów wprowadzanych w ciągu roku na rynek jest kilkukrotnie większa niż w modelu tradycyjnym określanym dzisiaj już jako slow fashion.
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, z czego wynika
silny nacisk na skracanie czasu do rynku w procesach rozwoju nowych produktów,
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próba usystematyzowania najlepszych praktyk w tym zakresie oraz zwrócenie
uwagi na problem badawczy, jakim jest wpływ szybkości na jakość wprowadzanych produktów.

1. Znaczenie czasu do rynku w procesach rozwoju
nowych produktów
Jak już zostało wspomniane, wzrost znaczenia rozwoju nowych produktów wiąże
się ze skróceniem cyklu życia produktów oraz z globalizacją rynków i jej wpływem
na wzrost poziomu konkurencyjności. Kiedy cykl życia produktów jest coraz krótszy, poszczególne rynki ulegają fragmentacji w coraz to mniejsze nisze. Metoda
lean manufacturing umożliwiła taką fragmentację. Między innymi poprzez redukcję czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń podejście lean umożliwia efektywną
produkcję w małej skali. W rezultacie współczesne przedsiębiorstwa są w stanie
oferować produkty lub ich odmiany dedykowane coraz mniejszym i coraz dokładniej określonym grupom konsumentów. Przykładem może być firma Nike, która
oferując ponad 250 wariantów obuwia sportowego stosowanych w 20 różnych dyscyplinach sportowych, stara się wypełnić jak najwięcej spośród istniejących nisz
rynkowych. W efekcie rozwoju takiego „niszowego marketingu” nie tylko skraca
się cykl życia, ale również rozmiar potencjalnego rynku dla każdego z wariantów
produktu. Zatem, aby osiągnąć efekty ekonomiczne związane z wprowadzeniem
nowego produktu na niszowy rynek charakteryzujący się krótkim cyklem życia,
należy skracać czas do rynku i maksymalizować dostosowanie cech produktu do
oczekiwań konsumentów.
Badania prowadzone przez Murmana (1994, s. 236–252) wskazują na istnienie optymalnego czasu do rynku (rysunek 1). Nadmierne wydłużanie, ale również
i skracanie czasu do rynku poza ekstremum funkcji kosztów rozwoju bądź funkcji
potencjalnego zysku brutto powoduje ich niekorzystne zmiany.
Przedsiębiorstwo, które zbyt długo rozwija produkt w określonej technologii nie będzie w stanie zamortyzować w całości poniesionych nakładów, zanim
ta technologia okaże się już przestarzałą. Jest to szczególnie widoczne w branży
elektronicznej, gdzie cykl życia produktu często nie przekracza 12 miesięcy. Firma,
która nie będzie z nowym produktem „na czas”, nie będzie w stanie skomercjalizować swojego produktu, gdyż w momencie wprowadzenia na rynek okaże się on
być nienowoczesnym.
Skracanie czasu do rynku pozwala produktom innowacyjnym osiągnąć przewagę konkurencyjną wynikającą z pierwszeństwa. Tak stało się w przypadku szeroko
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opisywanego (m.in. Liker, 2016; Fileru, 2015, s. 1139–1144) wprowadzenia na rynek
przez Toyotę w 1997 r. pierwszego auta z silnikiem hybrydowym jakim była toyota
prius. Ten przełomowy projekt został zrealizowany w 2 lata, co w ówczesnych
realiach było bardzo krótkim czasem do rynku. Toyota – dzięki sukcesowi tego
projektu – do dziś pozostaje niekwestionowanym liderem rynku aut hybrydowych.
Rysunek 1. Czas do rynku a korzyści z nowego produktu

Zaktualizowana wartość
kosztów rozwoju zysków (NPV)

Potencjalny
zysk netto
Wartości
i korzyści z nowego
produktu

Normalny czas rozwoju

Koszty rozwoju
produktu

Optymalny czas rozwoju
t1 opt.

t2 norm.

Czas(t)

Źródło: Rutkowski (2016, s. 129).

W wielu gałęziach przemysłu bardzo ważnym zagadnieniem jest kwestia
tzw. głównego standardu. Kiedy na rynku pojawia się produkt oparty na nowej
technologii, konkurujące produkty są z reguły oparte na różnych standardach.
Poszczególne przedsiębiorstwa opierają swoje produkty na różnych standardach
technologicznych. Często standardem głównym dla całej branży staje się ten, który
pojawił się na rynku jako pierwszy.

2. Metody realizacji procesów rozwoju nowych produktów
Przedsiębiorstwa w praktyce stosują różne procesy rozwoju nowych produktów
pod względem faz, etapów oraz zakresów podejmowanych decyzji i działań (Rutkowski, 2016, s. 55). Wskazuje się na trzy typy strategicznych procesów rozwoju
produktów: orientację marketingową, orientację na konkurenta oraz orientację
technologiczną (Sudoł, Szymczak, Hafer, 2000, s. 103–104). Podejścia te są ściśle
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związane z sekwencyjnym procesem rozwoju nowego produktu. Polega on na przesuwaniu procesu rozwoju nowego produktu pomiędzy działami organizacji oraz
różnymi osobami kierującymi poszczególnymi etapami procesu. Taki sekwencyjny proces jest ze swej natury bardzo powolny i obarczony wadami, takimi jak
(Lambin, 2001, s. 417):
• pozostawia mało miejsca na integrację, ponieważ specjalista z każdego działu
przekazuje produkt następnemu,
• przejście do następnego etapu następuje wtedy, gdy wymagania wcześniejszego
etapu zostaną spełnione; zatem trudności na danym etapie mogą spowolnić
lub zablokować ten proces,
• proces wymaga znacznego wyprzedzenia czasowego, by uniknąć błędów.
Rozwój produktu można usprawnić i uniknąć wymienionych słabości, stosując proces zintegrowany (równoległy). W ramach tego procesu rozwój produktu
następuje pod wpływem ciągłych, równoczesnych i zbieżnych interakcji wewnątrz
wielodyscyplinarnego zespołu projektowego. Zintegrowany proces rozwoju nowego
produktu najczęściej jest w literaturze określany jako Stage-Gate Process1. Nazwa
wiąże się z podstawowym mechanizmem procesu: jest on podzielony na kilka faz
składających się ze zbiorów równoległych działań, a wejściem do każdej fazy procesu jest brama decyzyjna. Koncepcję zintegrowanego procesu rozwoju nowego
produktu na przykładzie modelu Stage-Gate przedstawiono na rysunku 2.
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Rysunek 2. Model Stage-Gate rozwoju nowego produktu
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Źródło: na podstawie PDMA Handbook of New Product Development (2013, s. 29).

1
Stage-Gate jest zarejestrowanym i chronionym w USA znakiem towarowym State Gate International Inc.
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W procesie Stage-Gate można wyróżnić następujące główne elementy:
1. Faza 1 – badania przygotowawcze. Określenie zakresu projektu, wyznaczenie
wstępnych celów technicznych i rynkowych. Czas trwania fazy 1 nie powinien
przekraczać 4 tygodni w przypadku najbardziej złożonych projektów.
2. Faza 2 – badania szczegółowe. Precyzyjne zdefiniowanie produktu, weryfikacja atrakcyjności biznesowej, określenie rynku docelowego, opracowanie
strategii pozycjonowania. W tej fazie koncepcje produktów są prezentowane
potencjalnym konsumentom w celu oceny ich poziomu akceptacji produktu.
3. Faza 3 – rozwój koncepcji produktu. Efektem działań podejmowanych na tym
etapie jest prototyp produktu przygotowany do testowania laboratoryjnego
i testów konsumenckich. Równolegle z pracami technicznymi są prowadzone
odpowiednie działania marketingowe oraz związane z przygotowaniami do
fabrycznego wytwarzania produktu.
4. Faza 4 – testy i walidacja. W tej fazie odbywa się weryfikacja oraz walidacja
produktu, procesu produkcyjnego, koncepcji marketingowej, akceptacji konsumenckiej. Równolegle jest prowadzona produkcja pilotażowa, testy rynkowe,
próbna sprzedaż oraz ciągła ocena ekonomiczna projektu na podstawie coraz
dokładniejszych danych dotyczących kosztów i potencjalnych przychodów.
5. Faza 5 – wprowadzenie na rynek. Pełna komercjalizacja produktu oraz wdrożenie planu powdrożeniowego: monitorowanie i weryfikacja osiąganych rezultatów, ciągłe doskonalenie.
Griffin wskazuje, iż 60% amerykańskich firm używa tego modelu w procesach
rozwoju nowych produktów, a 38,5% nie prowadzi sformalizowanego procesu
(Griffin, 1997, s. 429–458). Zdaniem Rutkowskiego, prawidłowe zaprojektowanie
i wdrożenie zintegrowanego procesu rozwoju nowego produktu opartego na metodzie Stage-Gate pozwala przedsiębiorstwu uzyskać wskaźnik powodzenia wyższy
o 10 do 30% oraz krótszy o 30% całkowity czas do rynku (Rutkowski, 2016, s. 62).
Metoda Stage-Gate spotyka się również z krytyką badaczy. Zwracają oni uwagę
na zbytnią liniowość metody, zbytnią sztywność i sformalizowanie utrudniające
prowadzenie projektów o wysokim stopniu innowacyjności (Becker, 2006; Lenfle,
Loth, 2010, s. 32–55). Reinersten natomiast w całości kwestionuje efektywność
i funkcjonalność modelu Stage-Gate (Reinersten, 1997).
W ostatnich latach wśród przedsiębiorstw dążących do usprawnienia procesów rozwoju nowego produktu można zauważyć duże zainteresowanie koncepcją
lean product development, która wywodzi się z lean manufacturing i systemu produkcyjnego Toyoty. Proces rozwoju produktu oparty na filozofii lean przedstawił
Liker na przykładzie pierwszego auta z napędem hybrydowym jakim była toyota
prius (Liker, 2016, s. 97–118). Projekt tego auta został zrealizowany w rekordowo
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krótkim czasie. Nierealistyczne na pozór terminy wyznaczone przez kierownictwo zaowocowały ważnymi zmianami w organizacji procesu rozwoju produktu.
Dwie najważniejsze innowacje zdaniem Likera to:
• międzyfunkcjonalny zespół projektowy oraz główny inżynier pracują niemal
na co dzień zgrupowani w tym samym pomieszczeniu; takie rozwiązanie służy
dwóm głównym celom: sprawnej komunikacji oraz niemal natychmiastowemu
podejmowaniu decyzji;
• równoległa praca nad produktem i technologią wytwarzania; inżynierowie
ds. produkcji są wciągani w proces projektowania tak, aby koncepcja produktu
uwzględniała uwarunkowania technologiczne.
Inne badania wskazują na następujące cechy procesu rozwoju nowych produktów w Toyocie (m.in. Haque, James-Moore, 2004; Morgan, Liker, 2006):
• w ramach prac projektowych każdorazowo stosuje się rozległe analizy konsumenckie,
• integratorem procesu rozwoju produktu jest główny inżynier, który jest odpowiedzialny za wszystkie jego etapy i elementy,
• główny inżynier wraz z pozostałymi członkami zespołu projektowego opracowują dokument koncepcyjny stanowiący wizję produktu, która jest następnie
dekomponowana na szczegółowe cele dla poszczególnych zespołów funkcjonalnych,
• szczególny nacisk jest położony na badania wstępne, gdzie powstaje jednocześnie wiele wersji designu auta,
• kooperacja międzyfunkcjonalna jest realizowana poprzez Modułowe Zespoły
Rozwojowe (MDTs), pracownicy dedykowani do zespołów realizują w czasie
trwania projektu również inne bieżące zadania w przedsiębiorstwie,
• procesy rozwoju produktu są realizowane w sposób równoległy (inżynieria
współbieżna),
• dostawcy są bardzo silnie angażowani w wybrane prace nad rozwojem produktu,
• panuje kultura uczenia się, która docenia i rozwija wysokie umiejętności kadry
inżynieryjnej.
W wyniku m.in. stosowania tych praktyk czas rozwoju nowego produktu
w Toyocie wynosi dziś mniej niż 12 miesięcy.
Mimo rosnącego zainteresowania ideą lean product development trudno w literaturze znaleźć badania dotyczące innych przedsiębiorstw niż Toyota. Baza empiryczna w tym obszarze jest niezwykle skromna. Bodaj największy wkład wnosi
seria badań przeprowadzonych w latach 80. XX w. przez Clarka, Chew i Fujimoto,
porównujących 22 japońskie, europejskie i amerykańskie przedsiębiorstwa z branży
motoryzacyjnej (Clark, Chew, Fujimoto, 1987, s. 729–771; Clark, Fujimoto, 1991,
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s. 49–57). Europejskie i amerykańskie projekty rozwoju produktów pochłaniały
średnio 3,5 miliona godzin pracy inżynieryjnej i trwały około 62 miesiące. Projekty realizowane przez Japończyków trwały średnio 42,6 miesiąca i pochłaniały
1,155 miliona godzin pracy inżynieryjnej. Badania wskazały istotny wpływ trzech
czynników na wyższą produktywność procesu rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwach japońskich:
• zaangażowanie dostawców w proces,
• zaangażowanie, rola i autorytet w organizacji kierownika zespołu projektowego,
• bardziej równoległe realizowanie poszczególnych etapów prac rozwojowych.
Kolejną luką jest również brak w literaturze spójnych podstaw teoretycznych
dla lean product development.
Wśród innych koncepcji zarządzania procesami rozwoju nowego produktu
warto, jak się wydaje, zwrócić uwagę na:
• eksploracyjny model rozwoju produktu,
• modele sieciowe rozwoju produktu,
Eksploracyjny model rozwoju produktu2 w większym stopniu niż model Stage-Gate koncentruje się na kwestii zarządzania czynnikami niepewności i ryzyka
w realizacji projektów rozwojowych. Drotar i Morrissey, twórcy modelu, wskazują,
że kiedy organizacje są w stanie szybko adaptować się do zmieniającego się otoczenia, redukują niepewność i ryzyko, co prowadzi do sukcesu produktu.
Modele sieciowe rozwoju produktu koncentrują się na akumulacji wiedzy pochodzącej z różnych strumieni wejściowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, takich jak: marketing, B + R, inżynieria i technologia, wytwarzanie, klienci,
konkurencja, dostawcy (Rutkowski, 2016, s. 71).

3. Narzędzia służące minimalizacji czasu do rynku
Wśród narzędzi stosowanych w różnych modelach i koncepcjach zarządzania
procesami rozwoju produktów, wielu autorów wskazuje na stosowanie inżynierii
współbieżnej, pracę w międzyfunkcjonalnych zespołach projektowych, zarządzanie ze sprzężeniem zwrotnym (spiral development) oraz zmniejszanie złożoności
produktów jako najlepsze metody skracania czasu do rynku (Karagozoglu, Brown,
1993, s. 204–215; Milson, Raj, Wilemon, 1992, s. 53–69; Takeuchi, Nonaka, 1986,
s. 137–146; Barius, 1994, s. 145–154; Griffin, 1992, s. 171–187).
2
Exploratory Product Development: An adaptive product development process for a complex world,
PDMA Visions, April 2016.

Wzrost znaczenia czynnika czasu i jego wpływ na jakość w procesie rozwoju nowego produktu

271

Inżynieria współbieżna oznacza interdyscyplinarną kooperację i pracę równoległą w realizacji wszystkich procesów rozwoju produktu (Kusar, Duhovnik, Grum,
Starbek, 2004, s. 2–3). Takeuchi i Nonaka (Takeuchi, Nonaka, 1986) wskazują,
że proces rozwoju nowego produktu jest często rozumiany jako „bieg sztafetowy”,
gdy tymczasem bardziej przypomina mecz rugby: uczestnicy zespołu pracują
równolegle nad osiągnięciem wspólnego celu. Uważają oni, że międzyfunkcjonalne zespoły projektowe poprawiają efektywność współpracy i komunikację
pomiędzy marketingiem, B + R, produkcją, zaopatrzeniem i innymi obszarami
funkcjonalnymi zaangażowanymi w procesy rozwoju nowych produktów. Również badania empiryczne wskazują na pozytywny wpływ pracy międzyfunkcjonalnych zespołów projektowych na skracanie czas do rynku (Griffin, 1996,
s. 95–117). Stosowanie inżynierii współbieżnej i pracy zespołowej w rozwoju
nowego produktu pozwala na skrócenie czasu do rynku dzięki (Kusar, Duhovnik,
Grum, Starbek, 2004, s. 2–3):
• równoległemu przebiegowi czynności,
• regularnym spotkaniom zespołów projektowych,
• przejęciu pełnej odpowiedzialności za produkt przez zespół projektowy.
Jedną z pryncypialnych zasad metody Stage-Gate jest klarowne, wczesne
i oparte na faktach zdefiniowanie produktu (Cooper, 2017, s. 151). Tymczasem
„zwinne” firmy, realizujące bardziej ryzykowne projekty, coraz częściej modyfikują koncepcję produktu na podstawie informacji zwrotnych od konsumentów
w kolejnych etapach procesu rozwoju. Wykorzystują one technikę rozwoju produktu ze sprzężeniem zwrotnym (spiral development). Polega ona na zastosowaniu serii iteracji: stwórz – przetestuj – przeanalizuj informację zwrotną – popraw.
W tej spirali iteracji poszczególne kroki mają następujące znaczenie:
1. Stwórz – nawet jeśli jest to tylko model lub forma prezentacji produktu.
2. Przetestuj – pokaż potencjalnemu konsumentowi i zmierz jego zainteresowanie, preferencje co do produktu, intencje zakupowe.
3. Przeanalizuj informację zwrotną – jakie były reakcje potencjalnych konsumentów, ich pierwsze opinie i skojarzenia oraz co musi być zmienione w produkcie.
4. Popraw – na podstawie informacji zwrotnej dokonaj zmian w rozwijanym
produkcie.
Spiral development zakłada, iż konsument nie do końca wie, czego oczekuje od produktu, dopóki go nie zobaczy lub nie przetestuje. Pierwsza iteracja
w technice rozwoju produktu ze sprzężeniem zwrotnym polega na badaniu opinii konsumentów (Voice of Customer). W kolejnych iteracjach konsumentom są
prezentowane coraz to bardziej zaawansowane formy produktu w celu zbadania
ich opinii i spostrzeżeń.
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Z badań dwóch czołowych europejskich przedsiębiorstw działających w obszarze B2B, stosujących ideę spiral development wynika, iż średnio dokonują walidacji od 3 do 4,5 wersji produktu od pojawienia się jego koncepcji do momentu
budowy prototypu (Sandmeier, Morrison, Gassmann, 2010, s. 89–106).
Cooper wskazuje na sześć podstawowych metod i narzędzi pozwalających na
efektywną redukcję czasu do rynku (Cooper, 2017, s. 63):
1. Przeprowadzenie rzetelnych badań przygotowawczych. Stworzenie stabilnej
koncepcji produktu na jak najwcześniejszym etapie prac.
2. Dbanie o jakość procesu rozwoju produktu tak, aby nie cofać się do zakończonych faz i etapów procesu.
3. Orientacja projektowa. Praca w dedykowanych, międzyfunkcjonalnych zespołach projektowych.
4. Stosowanie inżynierii współbieżnej w procesach rozwoju nowych produktów.
5. Wykorzystywanie techniki spiral development angażującej potencjalnych konsumentów na maksymalnie wielu etapach rozwoju produktu.
6. Priorytetyzowanie i koncentracja na najważniejszych projektach. Rezygnacja
z projektów o małej istotności biznesowej.
Wymienione koncepcje, modele i narzędzia zarządzania procesami rozwoju
nowych produktów nie stanowią katalogu zamkniętego. Można przypuszczać,
iż w przyszłości będą one ewaluować w kierunku jeszcze większej elastyczności,
szybkości realizacji i wykorzystywania dostępnej wiedzy.

4. Wpływ czasu do rynku na jakość produktów
Większość przeprowadzonych badań dotyczących czasu do rynku skupia się
na wpływie poszczególnych czynników na jego skracanie (Chen, Damampour,
Reilly, 2010, s. 17–33; Cooper, Edgett, 2005). Niewiele jest natomiast badań
wpływu czasu do rynku na jakość rozwijanych produktów. W większości wskazują one na następującą zależność: skracanie czasu do rynku wpływa negatywnie
na jakość produktu. Nadmierna koncentracja na czasie realizacji projektu może
spowodować, iż nie zostaną rozważone wszystkie dostępne technologie, co ostatecznie wpłynie negatywnie na jakość produktu (Sethi, 2000, s. 1–14). Zespoły
projektowe mogą rezygnować z pewnych celów stawianych przed produktem, aby
sprostać wymaganiom czasowym (Crawford, 1992, s. 188–200). Presja czasu może
też powodować nadmierne skracanie fazy testów jakościowych produktu (Lukas,
Menon, 2004, s. 1158–1164).

Wzrost znaczenia czynnika czasu i jego wpływ na jakość w procesie rozwoju nowego produktu

273

Cooper wskazuje również na możliwy wpływ nadmiernej koncentracji na szybkości na trywializację rozwoju produktu – zbyt wiele modyfikacji i rozszerzeń
linii produktowych w miejsce faktycznie nowych produktów. Nie wynika to jednak z poprawy efektywności procesów rozwoju nowych produktów, ale ze zmiany
ich charakteru na bardziej trywialne, które są realizowane szybciej, ale generują
mniejsze strumienie pieniężne (Cooper, 2005, s. 22–26).
Jednocześnie, jak już zostało wspomniane, szybkie wprowadzenie produktu
na rynek umożliwia zastosowanie najbardziej nowoczesnej w danym momencie
technologii, co może wpływać na lepsze postrzeganie jego jakości (Kessler, Bierly,
2002, s. 2–12). Przedłużający się czas rozwoju prowadzi często do zmniejszenia
wysiłków i zaangażowania w projekt, a w konsekwencji do niższej jakości nowego
produktu (Nohria, Gulati, 1996, s. 1245–1264).
Według niektórych badaczy funkcja zależności jakości produktu od skracania
czasu do rynku ma kształt „odwróconego U” (Lukas, Menon, 2004, s. 1158–1164),
gdzie skracanie czasu do rynku do pewnego momentu wpływa pozytywnie na jakość
produktu, lecz po osiągnięciu ekstremum dalsza presja czasu wpływa na jakość
destrukcyjnie.
Mając na uwadze powyższe wyniki badań, nasuwa się istotne jak się wydaje
pytanie badawcze: czy sytuacja, w której mamy do czynienia z generalnym skracaniem czasu do rynku, a w takich branżach, jak elektronika czy moda – skracaniem ekstremalnym, oznacza spadek jakości nowych produktów? Czy też może
przedsiębiorstwa, wykorzystując nowe metody i narzędzia zarządzania procesami
rozwoju, są w stanie jednocześnie obniżać koszty, skracać czas do rynku i zapewniać wysoką jakość produktów?

Podsumowanie
Rozwój nowych produktów jest jednym z kluczowych procesów determinujących pozycję rynkową współczesnych przedsiębiorstw. Czynniki, które w największym stopniu wpływają na efektywność procesu rozwoju to dopasowanie
charakterystyki produktu do potrzeb konsumentów, koszty oraz czas potrzebny
do wprowadzenia produktu na rynek.
Coraz krótszy cykl życia produktów, wynikający z postępu technologii i globalizacji, powoduje wzrost znaczenia czasu do rynku. Poszukiwane są metody
i narzędzia, które usprawniają proces rozwoju produktów zarówno w kwestii dopasowania do potrzeb konsumentów, jak też szybkości działania.
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Dominującym sposobem zarządzania procesami rozwoju nowego produktu
jest metoda Stage-Gate, której jednym z fundamentów jest precyzyjne zdefiniowanie produktu w początkowej fazie prac. To założenie jest kwestionowane przez
wielu badaczy, którzy wskazują na możliwe częste modyfikacje produktów w kolejnych fazach rozwoju, choćby na podstawie opinii potencjalnych konsumentów.
Wiele przedsiębiorstw próbuje optymalizować procesy rozwoju, wykorzystując
doświadczenia Toyoty zakorzenione w filozofii lean. Niestety brakuje w literaturze spójnych podstaw teoretycznych dla tzw. lean product development. Istnieje
natomiast duża zgodność wśród badaczy, iż skutecznymi narzędziami poprawy
efektywności procesów rozwoju nowych produktów, a w szczególności skracania
czasu do rynku są: inżynieria współbieżna, praca w zespołach projektowych oraz
angażowanie klientów i dostawców.
Można przypuszczać, iż procesy rozwoju nowych produktów będą w przyszłości jeszcze bardziej zorientowane na szybkość i elastyczność działania. Rozwijać
się będą kolejne modele biznesowe charakteryzujące się dużą liczbą wprowadzanych nowości, bardzo krótkimi cyklami życia, niskimi cenami i zminimalizowanym czasem do rynku. W tym kontekście, szczególnie ważną kwestią zarówno
dla badaczy, jak i dla menedżerów wydaje się wpływ tych zmian na jakość oferowanych nowych produktów.
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Wpływ nowych technologii
na rozwój sektora bankowego

Wprowadzenie
Innowacja finansowa określana jako Fintech, stała się głównym czynnikiem
transformacji sektora finansowego w skali globalnej. Chociaż bankowość internetowa nie jest już nowością, to w ostatnim okresie znacznie wzrosła dostępność różnorodnych usług za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji, w tym
płatności mobilnych, oraz ich czas realizacji znacznie się skrócił (Dermine, 2016;
He et al. 2017). Skrócenie czasu operacji powoduje, że nie tylko młode pokolenie korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Klienci banków nie
muszą iść do oddziału, aby skorzystać z usług bankowych. Zdalnie mogą dokonać
przelewu, zaaplikować i otrzymać pożyczkę oraz dokonać inwestycji bez pośrednictwa banku. Z uwagi na minimalizację kosztów banki zmniejszają liczbę oddziałów, wykorzystując nowe kanały dystrybucji. Jednocześnie na rynku bankowym
postępuje konsolidacja podmiotów, powodująca wzrost koncentracji na rynku, co
w klasycznym ujęciu prowadzi do zmian w konkurencji (Laeven, Ratnovski, Tong,
2016; Pawłowska, 2016).
Obecnie w dobie cyfryzacji i coraz powszechniejszego wykorzystania globalnej sieci Internet ważną kwestią jest analiza wpływu innowacji finansowej Fintech
na strukturę rynku i ogólny poziom konkurencji w sektorze bankowym, w tym
wyodrębnianie kanałów, przez które nowe technologie wywierają wpływ na poziom

278

Małgorzata Pawłowska, Aleksandra Staniszewska

konkurencji w poszczególnych segmentach rynku. W niniejszym artykule podjęto
próbę oceny wpływu rozwiązań Fintech na sektor bankowy. Z jednej strony konsolidacja sektora bakowego prowadzi do obniżenia konkurencji, z uwagi na siłę
monopolistyczną banków. Z drugiej strony Fintech stymuluje wzrost konkurencji
nie tylko w sektorze bankowym, ale w całym systemie finansowym (por. Navaretti,
Calzolari, Pazzolo, 2017). Dodatkowo obserwujemy wpływ pandemii COVID-19
na sektor finansowy.
Celem tego artykułu jest zdefiniowanie, czym jest Fintech w odniesieniu do
sektora finansowego oraz określenie roli innowacji w sektorze finansowym wraz
z ich wpływem na rozwój rynku bankowego. Wyniki wstępnej analizy wskazują,
że pomimo postępującej konsolidacji nie spada konkurencja na rynku bankowym,
dzięki czynnikom Fintech.

1. Fintech w sektorze bankowym
1.1. Definicja pojęcia Fintech
Po kryzysie finansowym z 2008 r. innowacje stały się głównym czynnikiem
wpływającym na zmiany w globalnym sektorze finansowym (Blakstad, Allen, 2018;
Nicoletti, 2017; Scardovi, 2017). Nowoczesna technologia Fintech spowodowała
rewolucyjne zmiany w modelach biznesowych banków. Fintech (skrót od financial technology – technologia finansowa) to ogólny termin na określenie wszelkich
innowacyjnych technologii cyfrowych wykorzystywanych do obsługi lub świadczenia usług finansowych1. Wszystkie podmioty świadczące usługi finansowe
na coraz większą skalę wykorzystują technologie cyfrowe, ale dla przedsiębiorstw
Fintechowych innowacje oparte na tych technologiach są głównym przedmiotem
działalności. Tego samego określenia używa się również jako nazwy firm, które
oferują rozwiązania innowacyjne dla sektora finansowego dotyczące instrumentów
finansowych oraz usług. Do sektora Fintech zalicza się m.in. innowacyjne podmioty nadzorowane (np. banki, instytucje płatnicze, zakłady ubezpieczeń, firmy
inwestycyjne) oraz podmioty nienadzorowane (start-upy)2.
Słownik Meriam Webster Dictionary definiuje Fintech jako „produkty i przedsiębiorstwa wykorzystujące nowe, zdigitalizowane, internetowe technologie

1
Fintech w Polsce – bariery i szanse rozwoju, Raport Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, s. 6–7.
2
KNF, www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_KNF_11_2017_60290.pdf.
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w sektorze finansowym” (tłumaczenie własne). Fintech jest sektorem składającym
się ze spółek bazujących na rozwiązaniach IT, tworzących rozwiązania zastępujące tradycyjne usługi w sposób szybszy, łatwiejszy i efektywniejszy. Sektor Fintech
zawiera poza podmiotami nadzorowanymi i regulowanymi (takimi jak banki, ubezpieczyciele, fundusze) spółki nieregulowane (często start-upy) nawet spoza sektora
finansowego. Kolejną definicję Fintech stworzyło Financial Stability Board (2017)
(Bofondi, Gobbi, 2017). Według tego podejścia Fintech organizuje się w pięciu sferach: (i) płatności i rozliczeń; (ii) depozytów, pożyczek i zbierania funduszy; (iii)
ubezpieczeń; (iv) doradztwa inwestycyjnego; (v) wsparcia rynku. Te pięć kategorii
pokrywa właściwie całość tradycyjnego rynku finansowego. Rozwiązania Fintech
zagrażają obecnym głównym graczom rynkowym, ponieważ obniżają znacząco
ich marże produktowe. Podobne podejście do definicji Fintech reprezentują analitycy Bloomerga (Robinson, Verhage, 2018), którzy wyróżniają sześć obszarów:
1. Pożyczkodawcy peer-to-peer, tacy jak Finding Circle, Lending Club and Venmo.
Przed rewolucją technologiczną tradycyjny rynek bankowy kojarzył ze sobą
dostawców i biorców kapitału za pośrednictwem banków lub rynku kapitałowego.
2. Platformy crowdfundingowe, takie jak Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe.
Platformy pomagają małym przedsiębiorcom zdobyć kapitał na swoją działalność. Wcześniej przedsiębiorcy oraz organizacje społeczne musieli szukać
finansowania wśród rodziny, znajomych lub liczyć na małe, trudno dostępne
pożyczki bankowe.
3. Aplikacje blockchain do przeprowadzania rozliczeń w kryptowalutach.
Należy zauważyć, że firmy Fintech stanowią konkurencję dla banków na rynku
płatniczym. Zanim pojawiły się nowoczesne rozwiązania płatnicze proponowane przez firmy sektora Fintech, to banki dyktowały warunki czasowe oraz
cenowe instrumentów płatniczych (głównie przelewów). Przelewy były dokonywane w walutach przyjętych przez banki centralne poszczególnych krajów.
Blockchain jest darmową bazą danych, do której mogą przystąpić inne podmioty niż banki. Płatności w tej bazie są dokonywane w globalnych kryptowalutach, nieograniczonych do jednej jurysdykcji.
4. Robodoradztwo jakie oferuje Giant Black Rock oraz Scalable Capital. Spółki
wykorzystują algorytmy do dopasowania inwestycyjnego portfolio, bazując
na preferencjach klientów. Tradycyjnie doradztwem zajmowali się licencjonowani doradcy zatrudnieni w regulowanych podmiotach rynku finansowego.
Fintech zastępuje wyspecjalizowanych, wyedukowanych oraz drogich doradców masowym algorytmem komputerowym.
5. Płatności mobilne, takie jak Paypal, TransferWise pozwalają ludziom na całym
świecie za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej dokonać
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płatności zagranicznej i krajowej w dowolnej walucie za bardzo niskie stawki
lub wręcz za darmo.
6. Tradycyjne firmy ubezpieczeniowe inwestują w rozwiązania technologiczne
pozwalające skrócić zakup polisy na życie do kilku minut. Ubezpieczyciele
także wykorzystują platformy Fintech do szybszego rozpatrywania i wypłacania ubezpieczeń.
Należy zauważyć, że tak jak na początku lat 90. XX w. globalna sieć Internet
spowodowała rozwój bankowości elektronicznej, tak obecnie technologie finansowe określane jako Fintech, spowodowały rewolucyjne zmiany w modelach biznesowych banków. Tak jak bankowość internetowa, na początku jej powstania,
dzieliła banki na dwie grupy, podobnie technologia Fintech może być wykorzystywana przez banki jako dodatkowy kanał dystrybucji lub możemy wyodrębnić
przedsiębiorstwa Fintech niebędące bankami. Innowacyjne, technologiczne spółki
oferujące nowe rozwiązania dla sektora finansowego w odróżnieniu od ustabilizowanych i rozwiniętych banków, dopiero wyszły lub nadal znajdują się w fazie
start-upu. Dla przedsiębiorstw Fintechowych innowacje oparte na technologiach
cyfrowych są głównym przedmiotem działalności. Firmy te są szczególnie aktywne
w takich dziedzinach, jak nowe systemy płatności, zautomatyzowane doradztwo
inwestycyjne3 oraz platformy finansowania społecznego. Do prekursorów bankowych innowacji produktowych, które miały wpływ na rozwój sektora Fintech
zalicza się również powstanie bankomatów ATM (Automated Teller Machine)
(Nicoletti, 2017, s. 14–15).
Po kryzysie finansowym z 2008 r., który potwierdził rosnącą rolę banków
w gospodarce, zwraca się szczególną uwagę na koncentrację sektora bankowego
i problem istnienia coraz to większych banków. Technologię finansową Fintech
można również traktować jako możliwość wejścia na rynek poprzez nowe kanały
dystrybucji. Dla sektora bankowego nowa technologia Fintech otwiera nowe pola
konkurencji. Przynosi zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla operacji bankowych, w szczególności płatności oraz produktów pożyczkowych. Jako pozytywny
czynnik można wymienić zwiększenie efektywności i spadek kosztów. Negatywnym czynnikiem z kolei jest odpływ klientów poszukujących tańszych i nowocześ
niejszych rozwiązań w innowacyjnych aplikacjach mobilnych. Vikram Pandit, były
dyrektor zarządzający Citigroup Inc., stwierdza, że technologia zastąpi około 30%
etatów w bankach do 2023 r. Global Banking Outlook 2018 przygotowany przez
firmę Ernst & Young podaje, że płatności wykorzystujące technologie Fintech stanowiły 50% płatności na rynku w 2017 r. Z tego powodu banki rozpoczęły batalię
3

www.bankingsupervision.europa.eu/about/ssmexplained/html/Fintech.pl.html.
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o kurczący się udział w rynku i decydują się na inwestycje we własny sektor IT
(42% banków planuje zwiększyć budżety technologiczne, 62% banków zadeklarowało osiągnięcie pozycji lidera w rozwiązaniach IT do 2020 r., 37% banków planuje rozwijać technologie Fintech wewnątrz własnych struktur). Szerokie badanie
na temat konkurencji na rynku kredytu sektora Fintech zostało zaprezentowane
w opracowaniu Claessens, Frost, Turner, Zhu (2018). Jednym z głównych wniosków z badania jest stwierdzenie, że rozmiar kredytu z sektora Fintech jest negatywnie skorelowany z konkurencją na rynku bankowym oraz ostrością regulacji
tego rynku. Inne wnioski na temat Fintech i konkurencji zawarł Thakor w swoim
artykule (Thakor, 2011). Zaobserwował, że bardziej konkurencyjne systemy finansowe (z niższymi barierami wejścia) charakteryzują się większymi bodźcami do
innowacji. Z kolei wysoko innowacyjne systemy finansowe (wykazujące szybkie
tempo operacyjne, przepływu kapitału i informacji oraz podejmowania decyzji)
są bardziej narażone na kryzys finansowy. Łącząc te dwie charakterystyki, zwiększona konkurencja, będąca pochodną innowacji Fintech, podnosi ryzyko utraty
stabilności sektora bankowego. Jednocześnie zmienia modele biznesowe i wpływa
na wzrost konkurencji.
Poziom konkurencji w sektorze bankowym podlega różnorodnym czynnikom. Wewnętrzne czynniki to nadzór, obecność zagranicznego kapitału. Czynniki zewnętrzne pojawiają się wraz z globalizacją i nie są ograniczone do jednej
jurysdykcji (konsolidacja sektora, fuzje i przejęcia). Działalność w czasach ciągłych zmian technologicznych i zmieniających się preferencji masowego klienta
staje się coraz trudniejsza dla dojrzałych przedsiębiorstw bankowych. Innowacje
są szansą na rozwinięcie działalności, znalezienie nisz rynkowych i ograniczenie
kosztów operacyjnych. Przedsiębiorstwa z ugruntowaną pozycją na rynku muszą
się jednak dostosowywać do elastycznych i innowacyjnych nowych, małych podmiotów. Dlatego banki podlegają presji ze strony niedojrzałych, ale innowacyjnych spółek Fintech. Z tego względu konkurują nie tylko z innymi bankami, ale
także z podmiotami z zupełnie innych rynków, będących na odmiennej ścieżce
wzrostu, dla których z technologicznego punktu widzenia nie ma rzeczy niemożliwych. Dla regulowanych i nadzorowanych banków działalność w takiej
konkurencji jest bardzo trudna i wyczerpująca. Czy to oznacza, że banki przegrają w tym pojedynku na innowacje? Biorąc pod uwagę zaufanie publiczne oraz
nadzór, banki zawsze będą przystanią dla deponentów oczekujących gwarancji
bezpieczeństwa. Jednak standard usług płatniczych oraz poziom marż zapewne
będą dyktować spółki Fintech.
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1.2. Wpływ nowych technologii na konkurencję w sektorze bankowym
Lata 90. XX w. oraz pierwsza dekada XXI w. były czasem liberalizmu na rynkach finansowych. Długi okres niskich stop procentowych doprowadził klientów
banków do poszukiwania bardziej rentownych inwestycji – na giełdzie, w funduszach hedgingowych i inwestycyjnych lub rynku mieszkaniowym. Połączenie
banków inwestycyjnych z depozytowo-kredytowymi spowodowało niespodziewany wykwit hybrydowych, wtórnych instrumentów dłużnych oraz pochodnych
na rynku kapitałowym. Miało to ogromne znaczenie dla rynku nieruchomości,
który był podstawą emisji nowych papierów wartościowych. Innowacja finansowa
jaką była sekurytyzacja wymknęła się nadzorowi finansowemu. Z reguły innowacje
na rynku finansowym pojawiają się tam, gdzie jest potrzeba. Obecnie, po kryzysie rynku mieszkaniowego, innowacją, która wymyka się spod kontroli nadzorcy,
są nieznane dotąd metody płatnicze, bazujące na rozwiązaniach Fintech.
Rysunek 1. Historyczne wartości indeksu KFTX
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bloomberga.

Bankowość globalna przechodzi obecnie ogromną transformację, na którą
wpływ mają nowe technologie Fintech. Ich rozwój z roku na rok dynamicznie się
zwiększa – rysunek 1 ilustruje wartość indeksu KFTX. Indeks analizuje wyniki
innowacyjnych, technologicznych spółek na rynku finansowym, które są notowane na amerykańskim publicznym rynku. Spółki technologiczne rynku finansowego trudno skategoryzować w jeden, homogeniczy segment, ponieważ nie należą
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do jednej branży. Kryterium przyjęcia do indeksu jest tworzenie wartości dodanej do instrumentów finansowych poprzez innowację technologiczną. Dostawa
usług spółek Fintechowych odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, a przychody są uzależnione od opłat za dystrybucję. Notowanie indeksu rozpoczęło się
18 lipca 2016 r. z wartością 1000 punktów. Nasdaq podaje wartości KFTX dla lat
wcześniejszych, robiąc tak zwane wyceny wsteczne na podstawie historycznych
wycen spółek, wchodzących w skład indeksu (back tests).
Oprócz technologii Fintech w bankach rozwija się bankowość internetowa.
Z roku na rok w UE wzrasta liczba transakcji zakupu dokonanych e-pieniądzem.
W UE wzrasta również liczba bankomatów oraz rośnie procent osób korzystających z bankowości internetowej w wieku 17–74 oraz liczba kart z funkcją e-pieniądza (por. rysunki 2 i 3).
Rysunek 2. Rozwój sieci bankomatów i kart z funkcją e-pieniądza w UE
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ECB i Statista.

Banki rozpoznają zachodzące zmiany i starając się sprostać wymaganiom
swoich klientów, powoli przeistaczają serwisy swojej bankowości internetowej
w profile społecznościowe z dostępem do konta bankowego. Widać to po nowych
funkcjonalnościach bankomatów oraz serwisów bankowych online. Konsumenci
zmieniają swoje preferencje płatnicze, co ewidentnie widać w liczbie rosnących
transakcji elektronicznych (przelewów i płatności kartami lub aplikacjami podłączonymi pod karty płatnicze). Jednocześnie nawet na rynkach rozwiniętych
gotówka w pewnych sytuacjach pozostaje preferowaną formą płatności. Dlatego
liczba bankomatów rośnie, a ich funkcjonalność staje się coraz bardziej złożona.
Bankomat będzie pełnić rolę mikrooddziału, w którym klient będzie mógł za
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pomocą telefonu dokonać większości transakcji do tej pory zarezerwowanych dla
oddziału lub bankowości internetowej (por. tabela 1).
Rysunek 3. Rozwój bankowości elektronicznej w UE
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ECB i Statista.

Wydaje się, że docelowo bankomat będzie miał zbliżoną funkcjonalność do
obecnie rozbudowanego serwisu bankowości elektronicznej. Obecnie konsumenci
oczekują darmowych, natychmiastowych przelewów, najlepiej bez konieczności użycia komputera. Takie możliwości są w stanie zapewnić jedynie operatorzy telefonii komórkowej, którzy traktują transfer środków jako przesył danych.
Na przykładzie Afryki można stwierdzić, że taka bankowość komórkowa ma
o wiele większy potencjał w krajach rozwijających się niż bankowość tradycyjna
czy internetowa. Liczba osób z założonym kontem bankowym jest o wiele niższa
niż osób z telefonem. Dlatego to właśnie telefony pełnią rolę portfeli elektronicznych, za pomocą których strony dokonują między sobą rozliczeń. Do momentu
rozwinięcia aplikacji portfeli elektronicznych najpopularniejszą formą darowizny
pomiędzy bliskimi w Afryce Subsaharyjskiej i Centralnej były minuty rozmów
i pakiet danych, a nie środki pieniężne. Wynikało to właśnie z braku posiadania
kont bankowych, niewystarczającej infrastruktury i dużych odległości pomiędzy osobami. Krewni często znajdowali się w różnych krajach i przesył środków
przez system bankowy był niemożliwy. Przykład bankowości komórkowej pokazuje, jak rynki mogą przeskoczyć etap w rozwoju systemu płatniczego. W Polsce
to miało miejsce w momencie, w którym po transformacji nie rozwinięto systemu
czeków papierowych tylko zbudowano infrastrukturę dla transakcji potwierdzanych elektronicznie.
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Tabela 1. Ewolucja funkcjonalności bankomatów
Lata 60. XX w.

1960–2000

2000–2013

2013–

Pierwsze bankomaty

Podstawowe bankomaty Multifunkcyjne
bankomaty

Spersonalizowane
bankomaty

deponowanie gotówki

wypłata gotówki

ładowanie telefonów
pre-paid

dowolność deponowania
środków bez względu
na bank

wypłata gotówki bez
karty

saldo konta

zakup biletów

reklamy multimedialne

drukowanie
potwierdzenia

płatności stałe

kupony promocyjne/
/loterie

deponowanie gotówki
przy oddziałach

skrócone wyciągi

spersonalizowane
produkty finansowe

wyłata środków w innej
walucie

przelewy
międzynarodowe

deponowanie gotówki
ograniczone do jednego
banku

wypłaty dotykowe bez
karty

natychmiastowe
pożyczki

rozpoznawanie
biometryczne klienta

krajowe przelewy

mobilne płatności
ładowanie bezdotykowe
telefonów
darowizny na NGO-sy
kantor

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ernst & Young, Building the Bank of 2030 and Beyond, s. 32,
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPit-uxsDnAhUoxosKHayxA9YQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ey.com%2FPublication%2FvwLUAssets%2FEY_-_Building_the_bank_of_2030_and_beyond%2F%24FILE%2FEY-Building-the-bank-of-2030‑and-beyond.pdf&usg=AOvVaw3W8DtDTqmRRl1vkmhyfupw z dnia 6 lutego 2020.

Kolejnym elementem badań jest rozwój rynku tzw. kredytu Fintech. Nie ma
uzgodnionej na szczeblu międzynarodowym definicji kredytu Fintech. Niemniej
jednak kredyt Fintech definiuje się szeroko, aby objąć wszystkie kredyty, których
udzielenie jest wspierane przez platformy elektroniczne (online), nieobsługiwane
przez banki komercyjne. Takie podejście jest zgodne z podejściem podjętym przez
FSB4. Powyższa definicja kredytu Fintech obejmuje całą działalność kredytową
obsługiwaną przez platformy elektroniczne online (w zależności od jurysdykcji,
platformy te określa się mianem „pożyczkodawców peer-to-peer (P2P)”, „Crowdfundy
4
Bank for International Settlements and Financial Stability Board 2017, BIS (www.bis.org) and the
FSB (www.fsb.org).
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oparte na pożyczkach” lub „pożyczkodawcy rynkowi”). Z uwagi na szeroką definicję kredytów Fintech, zestawienie zbiorczych danych jest utrudnione, a szeregi
czasowe obejmujące to zjawisko, z uwagi na jego naturę, są dosyć krótkie. Wstępne
szacunki dotyczące kredytów Fintech zostały opublikowane w pracy Claessens i in.
(2018, s. 29–49). Z przytoczonych danych wynika, że na lidera w Europie wysuwa
się Wielka Brytania, natomiast w skali globalnej liderem pozostają Chiny. Fintech
konkuruje z bankami w obszarze mikrofinansowania oraz finansowania podmiotów, które tradycyjnie miałyby problemy z uzyskaniem pożyczki. Są to podmioty,
których rozwój jest w interesie społecznym. Platformy crowdfundingowe pozwalają na finansowanie działalności mniej sformalizowanych inwestycji i projektów
oraz akcji społecznych. Przedsiębiorstwom społecznym oraz organizacjom pozarządowym (NGOs, social enterprises) trudno jest liczyć na tradycyjne finasowanie
w banku, ponieważ są nastawione na zysk społeczny, a nie finansowy. Wnioski
kredytowe w tradycyjnych bankach są rozpatrywane pod kątem zysku finansowego. Przedmiotem działalności przedsiębiorstw społecznych jest wsparcie innych
podmiotów we wzroście zrównoważonym – bezpieczniejszym dla środowiska oraz
zdrowia. Odpowiedzią bankowości na ten kierunek funkcjonowania jest niszowa
działalność banków – bankowość charytatywna, społeczna (social, charity banking) (Staniszewska, Fernandez-Avilez, 2017). Deponenci banków deklarujących
charytatywną misję, deponują swoje środki w tych instytucjach celowo. Swoim
kapitałem współfinansują projekty społecznie odpowiedzialne wytypowane przez
komitet kredytowy banku. Działalność takich banków nie jest w centrum zainteresowania rynku finansowego czy środowisk naukowych. Szerszym studium na ten
temat jest publikacja Olafa Webera i Svena Remera (2011). Autorzy stwierdzają,
że bankowość społeczna jest oparta na zrównoważonych wartościach i działaniach
mających pozytywny wpływ na środowisko. W niektórych regionach bankowość
społeczna jest kojarzona z działaniem rządowym lub mikropożyczkami (Weber,
Remer, 2011, s. 11).
Ogromy wpływ na rozwój sektora Fintech ma obecna pandemia COVID-19.
W okresie pandemii gracze sektora Fintech doświadczyli przede wszystkim
zmian w zakresie rosnących kosztów finansowania. Z uwagi na fakt, że większość przedsiębiorstw jest w fazie początkowej lub fazie wzrostu, koszty finansowania odgrywają kluczową rolę dla perspektyw dalszego rozwoju tego sektora.
W sytuacji zagrożenia inwestorzy zawsze w pierwszej kolejności zamykają pozycje
na rynkach rozwijających się i obcych dla nich. Z tego względu następują przepływy pieniężne do tak zwanych oaz safe haven, a rynki kapitałowe i pieniężne
tracą z dnia na dzień swoją płynność. Podobny mechanizm „znikającej płynności” miał miejsce w 2008 r. w trakcie kryzysu subprime. Wtedy brak zaufania do
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jakości portfeli inwestycyjnych funduszy i banków zamroził rynek kapitałowy.
Z jednej strony ograniczenia w mobilności i znikoma płynność na rynku kapitałowym utrudniają dostęp do finansowania dla innowacji finansowych. Z drugiej strony obostrzenia kwarantannowe powodują, że tradycyjne banki muszą
polegać na rozwiązaniach spółek Fintech bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
Poza wsparciem dla płatności w tradycyjnych bankach, Fintech w okresie pandemii pomaga spełnić zupełnie nowe potrzeby rynkowe. Na przykład na rynku
brytyjskim w ciągu dosłownie 45 godzin ruszyła realizacja pomysłu Covid Credit (Fintech Futures, 2020). Aplikacja finansowa pozwala małym przedsiębiorcom, na podstawie historii rachunku, wykazać straty wynikające z pandemii, co
pozwala im przystąpić do rządowego programu kompensacyjnego. Inny przykład
to lawinowy przyrost darowizn, za pośrednictwem fintechowych aplikacji, dla
akcji rozgrywających się na platformach społecznościowych mających na celu
pomoc w walce z wirusem lub jego skutkami.

Podsumowanie
Technologia Fintech ma ogromy wpływ na rozwój sektora bankowego. Jednak oszacowanie ilościowego wpływu tej technologii na rozwój sektora, z uwagi
na złożoność problemu, będzie wymagać opracowania nowych miar zapewniających porównywalność danych oraz zbudowanie właściwego modelu ekonometrycznego. Należy zauważyć, że przy konstrukcji modelu empirycznego napotyka
się problem związany z brakiem danych dotyczącym sektora Fintech dla poszczególnych rynków narodowych. Fintech najsilniej oddziałuje na klientów indywidulanych banków oraz grupy społeczne zaangażowane w finansowanie konkretnych
przedsięwzięć. Niestety taka działalność wymyka się tradycyjnemu monitoringowi
rynku, stąd pojawiają się luki w danych. Spółki niepubliczne, nieregulowane oraz
nieobjęte nadzorem finansowym nie podlegają, tak jak banki, obowiązkowi informacyjnemu, co powoduje przewagę konkurencyjną sektora Fintech. Jest jeszcze za
wcześnie, aby ocenić wpływ pandemii na rozwój sektora Fintech. Zdecydowanie
jednak można stwierdzić, że sytuacje skrajne powodują skrajne skutki. Izolacja
ludzi połączona z jednoczesną koniecznością pracy oraz utrzymywania więzi społecznych wymusza na przedsiębiorstwach nowe rozwiązania, a na konsumentach
nowe wzorce zachowań. Niniejszy artykuł należy zatem traktować jako podstawę
do dalszej empirycznej analizy pozwalającej na właściwy pomiar skali analizowanego zjawiska. Ogromnym wyzwaniem będzie oszacowanie wpływu COVID-19
na analizowane zjawisko.
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Gospodarka obiegu zamkniętego
a miasto odporne. Możliwość synergii

Wprowadzenie
W latach 70. XX w. autorzy raportu Granice wzrostu, zwanego raportem
Klubu Rzymskiego (Meadows, Meadows, Randers, Behrens, 1973), stwierdzili,
że model rozwoju gospodarczego przyjęty w okresie „wspaniałego trzydziestolecia” (1945– 1975) (Fourastié, 1979) musi z czasem doprowadzić do wyczerpania
dostępnych zasobów, kryzysu gospodarczego, ludnościowego i środowiskowego.
Te przewidywania zespół z MIT oparł na wnioskach z przełomowej metody analizy danych dotyczących uprzemysłowienia, liczby ludności, produkcji i konsumpcji żywności, poziomu wykorzystania zasobów oraz poziomu zanieczyszczeń. Na
podstawie danych z lat 1900–1970 badacze zaproponowali różne scenariusze do
roku 2100. W zależności od zakresu zmian gospodarczych, sytuacja mogła się
poprawiać albo prowadzić do katastrofy gospodarczej. Kolejne globalne ostrzeżenie zostało zawarte w tzw. raporcie Brundtland (Światowa Komisja ds. Środowiska
i Rozwoju, 1987), który upowszechnił pojęcie „rozwoju zrównoważonego” oraz
ideę sprawiedliwości międzypokoleniowej. Raport Granice wzrostu został przetłumaczony na 30 języków i sprzedany w milionach egzemplarzy, stanowił pierwszy przykład zintegrowanego podejścia do zagadnień ekonomii oraz środowiska
i zasobów naturalnych (Turner, 2008, s. 397–411). Zagadnienie granic wzrostu
oraz trafności przewidywań zespołu MIT było poruszane przez autorów zarówno
w ujęciu teoretycznym (Bartkowiak, 2005), jak i analiz porównawczych z bieżącą
sytuacją gospodarczą i środowiskową1 oraz historycznych analiz porównawczych
1
Turner (2008); www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-collapse (dostęp: 19.01.2020).
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(Diamond, 2005). Mimo to prognozy spotkały się z krytyką i umniejszaniem znaczenia przedstawionych analiz. Zabiegiem niejednokrotnie wykorzystywanym do
dyskredytacji było fałszywe przypisywanie autorom twierdzenia, że gospodarka
światowa załamie się przed nadejściem XX w. (Passell, Roberts, Ross, 1972, za:
Turner, 2008) lub że ludzkość przestanie istnieć w perspektywie kolejnych 250 lat
(Moffatt, Hanley, Wilson, 2001, za: Turner, 2008). Zarówno w teorii, jak i polityce
gospodarczej wyrażano przekonanie, że można i należy utrzymać dotychczasowy
paradygmat ekonomiczny, a innowacje i postęp technologiczny rozwiążą problem
wyczerpywanych a nieodnawialnych zasobów.
W ostatnich latach narastające problemy kosztów pozyskania zasobów nieodnawialnych, zanieczyszczenia środowiska oraz adaptacji do coraz radykalniejszych
zmian klimatu doprowadziły wreszcie do powszechniejszego uznania tych problemów. Trwają poszukiwania nowych modeli gospodarczych oraz nowych sposobów
pomiaru rozwoju2. Jednym z proponowanych rozwiązań jest gospodarka obiegu
zamkniętego (circular economy, CE). Ważnym obszarem badań oraz eksperymentów w zakresie polityki gospodarczej są także miasta, miejsce zamieszkania
większości ludności świata i wytwarzania lwiej części światowego PKB. Modelem
w szczególny sposób związanym z kryzysową sytuacją gospodarczą, społeczną
i środowiskową jest „miasto odporne” (resilient city). W artykule przedstawiono
możliwe obszary współdziałania i synergii tych dwóch podejść. Celem analizy
było znalezienie wspólnych źródeł obu idei oraz czynników wdrażania rozwiązań
z zakresu CE oraz miast odpornych. Przekształcenie gospodarki w mniej narażoną
na różnorodne kryzysy może rozpocząć się na poziomie lokalnym, wspierane rozwiązaniami samorządów oraz innowacjami sektora SME. Istotne jest zbadanie, czy
w tym zakresie istnieją, a jeśli tak, to jakie, pola wspólne dla kształtowania miast
jako odpornego środowiska społeczno-gospodarczego oraz wprowadzania rozwiązań cyrkularnych. Artykuł przedstawia wstępne wnioski dotyczące tego zagadnienia, które warte jest dalszych i bardziej pogłębionych studiów.

1. Gospodarka obiegu zamkniętego – próby definicji
Podstawowymi problemami, na jakie zwracali uwagę autorzy raportu Granice
wzrostu oraz kolejni badacze, jest wyczerpanie zasobów odnawialnych oraz produkcja
zanieczyszczeń i odpadów. Jest to charakterystyczne dla tzw. gospodarki linearnej,
w której pozyskuje się możliwie niskim kosztem zasoby ze środowiska, wykorzystuje
2

ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html (dostęp: 22.01.2020); Ottaviani (2017).
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je do produkcji dóbr (łącznie z procesie produkcyjnym, co dotyczy w szczególności
wody i energii). Podczas produkcji są wytwarzane różnego rodzaju zanieczyszczenia
i odpady, a same produkty także coraz szybciej są zastępowane nowymi (Trentmann,
2017, s. 657–658; szerzej Packard, 2011). Jednym z najbardziej niepożądanych
rodzajów zanieczyszczeń jest emisja gazów cieplarnianych prowadząca, jak wiemy
obecnie, do zmian klimatu. Powstaje więc sprzeczność pomiędzy potrzebami rozwoju gospodarczego i potrzebami ochrony środowiska, w związku z czym autorzy
nieraz odwołują się do teorii katastrofy maltuzjańskiej (Malthus, 1798).
Pojęcie CE zaczęto używać w latach 90. XX w., a było inspirowane przez prace
z lat 60. i 70. (Boulding, 1966, s. 3–14; Stahel, Reday-Mulvey, 1976, za: Kovacic,
Strand, Völker, 2019, s. 15–16). Co interesujące, zasady CE bardzo szybko stały
się elementem legislacji i polityki gospodarczej, a następnie dopiero zaczęły być
przedmiotem szerszego zainteresowania naukowego. CE pojawiła się w polityce
Niemiec i Szwecji już w latach 90., a w 2002 r. przyjęto ją w ramach planu pięcioletniego w Chinach (Kovacic, Strand, Völker, 2019, s. 15). Do głównego nurtu
nauki oraz polityki europejskiej pojęcie to weszło ok. 2010 r., a znaczenia nabrało
wraz z publikacją raportu Fundacji Ellen MacArthur (FEMA) z 2013 r. (Fundacja Ellen MacArthur, 2013). Już w 2014 r. zaczęło być używane w komunikatach
Komisji Europejskiej (KE), a od czasu prezydencji rozpoczętej w 2015 r. CE jest
traktowane jako ambitny projekt, który ma być nowym źródłem wzrostu gospodarczego (Fundacja Ellen MacArthur, 2013, s. 31–32). W raporcie FEMA Towards the
Circular Economy CE jest zdefiniowana jako „system produkcji, który jest pomyślany i zaprojektowany jako naprawczy lub odtwórczy. Zamiast modelu zużycia
(end-of-life) korzysta z możliwości naprawy i wprowadza wykorzystanie energii
odnawialnej, wyklucza użycie szkodliwych środków chemicznych, które ograniczają
możliwości ponownego wykorzystania i dąży do ograniczenia produkcji odpadów
poprzez wysoką jakość projektowania, produktów, systemów oraz modeli biznesowych”. Oparta jest na zasadzie projektowania wykluczającego powstawanie odpadów i zanieczyszczeń, zachowaniu w obiegu (użytkowaniu) produktów i surowców
oraz na odtwarzaniu naturalnych systemów środowiskowych3. W sprawozdaniu KE
dotyczącym przyjętego planu działania dla wdrożenia nowego modelu gospodarki
(KE, 2019) CE została określona jako gospodarka „neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, zasobooszczędna i konkurencyjna” (KE, 2019, s. 1). CE ma
mieć cechy w większości przeciwstawne do tych dominujących obecnie, co w syntetycznym ujęciu przedstawiono w tabela 1.
3
www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy (dostęp:
21.01.2020).
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Tabela 1. Porównanie wybranych aspektów gospodarki linearnej
i obiegu zamkniętego
Gospodarka linearna

Gospodarka obiegu zamkniętego

Zasoby

Pozyskiwane bez uwzględnienia
zdolności odnawialnych lub możliwości
wyczerpania zasobów

Pozyskiwane z uwzględnieniem zdolności
odnawialnych. Dążenie do ograniczania
ryzyka nieodwracalnego wykorzystania
zasobów

Wytwarzane
dobra

Nietrwałe, trudne/niemożliwe do
naprawy, szybko wymieniane na nowe

Trwałe, naprawialne

Cykl życia
produktów

Produkcja – użytkowanie – odpad

Produkcja – użytkowanie – naprawa
– użytkowanie – ulepszanie/naprawa
– użytkowanie – odzysk materiałów

Odpady

Większe ilości odpadów, wysoki udział
odpadów niemożliwych do ponownego
wykorzystania, pewien poziom
recyklingu*

Mniejsze ilości odpadów, większość
odpadów to źródło surowców lub energii

Zanieczyszczenia

Wysokie emisje zanieczyszczeń,
zwłaszcza gazów cieplarnianych

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń

* Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ocena ilości i struktury odpadów, a także poziomu ich odzysku jest bardzo
złożonym zagadnieniem, którego historia sięga XIX w. Więcej na ten temat w Trentmann (2017, s. 622–660).
Źródło: opracowanie własne.

W raporcie FEMA i KE nacisk kładzie się nie tylko na środowiskowe, ale też
gospodarcze wartości nowego modelu. Plan działania dotyczącego gospodarki
o obiegu zamkniętym ma zwiększyć liczbę miejsc pracy, pobudzić wzrost i inwestycje przy jednoczesnej ochronie środowiska i zasobów kapitału naturalnego
(Trentmann, 2017). Oprócz zmiany w metodach produkcji zwraca się także uwagę
na konieczność kształtowania modeli zrównoważonej konsumpcji4, która może
być bodźcem dla rynku do wdrożenia rozwiązań CE5.

2. Miasto odporne – wyzwanie wobec rosnącej niepewności
Koniec XX w. w polityce gospodarczej i społecznej miast miał raczej charakter optymistyczny. Koncentrowano się na podnoszeniu poziomu i jakości życia,
a miasta miały być przede wszystkim konkurencyjne pod względem przyjemności
czy łatwości życia w nich (livability). Kryzys 2008 r., rosnące napięcia społeczne

www.unenvironment.org/circularity (dostęp: 19.01.2020).
www.unenvironment.org/news-and-stories/story/every-straw-counts-fight-against-climate-change
(dostęp: 19.01.2020).
4
5
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oraz świadomość zagrożeń płynących ze zmian klimatu zmieniły tę perspektywę.
Dziś coraz częściej administracja publiczna, przedsiębiorcy i mieszkańcy zdają
sobie sprawę, że w otoczeniu, w jakim żyją i działają występuje różnego rodzaju
ryzyko. Stąd rosnące znaczenie odporności (resilience) na szoki i kryzysy. Pojęcie miasta odpornego (resilient city) pojawiło się w głównym nurcie później niż
circular economy, ale zyskało na znaczeniu w podobnym okresie. Jak stwierdził
w 2014 r. S. R. Miller, kilka lat wcześniej nikt prawie nie używał tego pojęcia,
a obecnie zajmuje się nim wiele znaczących instytucji6. Podobnie jednak jak CE
także pojęcie odporności ma swoje korzenie w analizach z wcześniejszych dekad
i analogiach przeprowadzanych pomiędzy systemami gospodarczymi a przyrodniczymi w latach 70. XX w.7
W 2014 r. J. Rodin zdefiniowała odporność miasta jako zdolność do poradzenia sobie z przeciwnościami i do naprawy szkód, a wysoką odporność jako
umiejętność poprawienia sytuacji w stosunku do stanu poprzedniego w ramach
wychodzenia z sytuacji kryzysowej (Rodin, 2014, s. 12–13). Występuje tu zbieżność z cechą określaną jako „antykruchość” (anti-fragility) zaproponowaną przez
N. N. Taleba (Taleb, 2012), która także znajduje swoje zastosowanie w odniesieniu
do miast (Blečić, Cecchini, 2017). J. Rodin twierdzi, że miasta odporne, podobnie jak wszystkie instytucje, organizacje, systemy i jednostki charakteryzujące się
odpornością mają pięć cech (Rodin, 2014, s. 13–15):
• znajomość istniejących zagrożeń i ryzyk, a także własnych zasobów, które
mogą pomóc poradzić sobie z wyzwaniami,
• zdolność do adaptacji, czyli dokonywania zmian, inicjowania nowych planów
i przedsięwzięć,
• różnorodność zasobów: umiejętności, idei, źródeł informacji, narzędzi, kontaktów,
• spójność, koordynacja podejmowanych działań i zasobów,
• zdolność do samoregulacji, w tym do ponoszenia porażek, które nie prowadzą
do załamania całego systemu.
Jednym z największych przedsięwzięć dotyczących miast odpornych jest program 100 resilient cities (100 odpornych miast), finansowany przez Fundację

6
Resilient Cities Series, ICLEI, resilient-cities.iclei.org/resilient-cities-hub-site/home/; 100 Resilient Cities: Centennial Challenge, 100resilientcities.rockefellerfoundation.org; Center For Resilient
Cities, www.resilientcities.org/Resilient_Cities/PROFILE.html; Making Cities Resilient: My City is Getting Ready, UNSDR, www.unisdr.org/campaign/resilientcities; Resilient Cities: Surviving, Adapting,
and Growing in a Changing Environment, nextcity.org/resilientcities; Climate Resilient Cities, IFHP,
www.ifhp.org/content/climate-resilient-cities#.U1FfNMb4bG5, za: Miller (2013).
7
www.100resilientcities.org (dostęp: 22.01.2020).
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Rockefellera (FR)8. Przyjęta przez FR definicja stwierdza, że odporność miasta to
jego zdolność do funkcjonowania w warunkach kryzysowych, tak aby ci, którzy
w nim żyją i pracują, w szczególności grupy najbardziej narażone i najuboższe,
mogły przetrwać i żyć w dobrych warunkach9.

3. Zbieżności i możliwości synergii
Temat synergii pomiędzy rozwojem CE a kształtowaniem miast stał się już
przedmiotem badań, chociaż uwaga badaczy koncentruje się częściej na modelu
miasta zrównoważonego. Podnoszone są takie aspekty, jak instytucje („reguły gry”)
oraz partnerstwa („uczestnicy gry” i ich zachowania) (Neves, 2017). Z punktu
widzenia odporności miast można, podobnie jak w rozwoju zrównoważonym,
wyróżnić trzy filary: odporność na szoki gospodarcze, społeczne i środowiskowe.
Oszczędne gospodarowanie zasobami, w tym wodą i energią, może znacząco zwiększyć odporność miast. Być może przyczyni się do tego także rozproszenie źródeł
pozyskiwania energii dzięki rozwojowi technologii energii odnawialnej. Ograniczenie odpadów i zanieczyszczeń z kolei obniża koszty funkcjonowania miasta
i sprawia, że jego mieszkańcy są mniej narażeni na ryzyka zdrowotne.
Ważnym elementem kształtowania odporności gospodarczej miast jest rynek
pracy. W ostatnich latach w sektorach istotnych dla CE zatrudniano 4 miliony
pracowników przy tendencji wzrostowej10, m.in. ze względu na rosnący popyt ze
strony rynków surowców wtórnych (KE, 2018). Zdaniem KE rozwój CE będzie też
bodźcem dla nowych modeli biznesowych oraz rozwoju nowych rynków wewnątrz
UE i poza nią. W 2016 r. działania, takie jak naprawa, ponowne użycie lub recykling były zarówno źródłem wartości dodanej wynoszącej ok. 147 mld EUR, jak
i inwestycji o wartości ok. 17,5 mld EUR (KE, 2019, s. 1).
Z punktu widzenia trwałego i odpornego miasta istotne jest to, że plany KE
opierają CE na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz na roli konsumentów (KE, 2019, s. 2–3; Wijkman, Skanberg, Berglund, 2016). Powinno
to wpłynąć na wzmocnienie gospodarki lokalnej, poprawę konkurencyjności
MŚP w stosunku do dużych, ponadlokalnych i ponadnarodowych firm. Może też
wpłynąć na wzmocnienie relacji pomiędzy świadomymi klientami oraz lokalnymi
przedsiębiorcami, którzy stosują zasady CE. W średnim i długim okresie może
Ibidem.
Ibidem.
10 ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=cei_cie010&language=en (dostęp: 21.01.2020); KE (2019).
8
9

Gospodarka obiegu zamkniętego a miasto odporne. Możliwość synergii

297

przyczynić się do większej odporności ekonomicznej zarówno firm, jak i gospodarstw domowych, mniej narażonych nad nadużycia i asymetrię informacji.
Wiele dobrych praktyk przedsiębiorstw w ramach typowo miejskich inwestycji
budowlanych czy współdzielenia w ramach CE (Jastrzębska, 2017, s. 229–232)
wzmacnia też odporność miast.
Rozwój CE może być źródłem trwałych inwestycji dla miast. Wspólnie z FEMA,
KE oszacowała, że luka inwestycyjna w zakresie wdrożenia rozwiązań CE wyniesie
do 2025 r. 320 mld EUR11. W UE są planowane inwestycje w innowacje oraz zapewnienie wsparcia dla dostosowania bazy przemysłowej. W latach 2016–2020 KE
przeznaczyła na transformację fundusze publiczne o wartości ponad 10 mld EUR:
w ramach Programu Horyzont 2020 (1,4 mld EUR), funduszy polityki spójności (7,1 mld EUR) oraz 2,1 mld EUR za pośrednictwem organów finansowania,
takich jak Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych i InnovFin (KE,
2019, s. 9–10).
KE zwraca uwagę na potrzebę partnerstw i silnego zaangażowania stron. Jest
to mechanizm niezbędny zarówno dla rozwoju CE, jak i zwiększenia odporności miast. Współpraca, wymiana wiedzy i informacji, sieci kontaktów w dużym
stopniu mogą się pokrywać w odniesieniu do projektów i przedsięwzięć na obu
polach. Przy gromadzeniu informacji należy stosować ich wielostronne wykorzystanie i zarządzanie bazami danych do realizacji celów strategicznych czy programów operacyjnych.
Ze względu na to, że do zmiany modeli działania może dojść jedynie przy
dostatecznym poziomie zaangażowania interesariuszy, także w tym przypadku
podnoszenie świadomości i wiedzy administracji publicznej, przedsiębiorców i mieszkańców (użytkowników, konsumentów) będzie działało synergicznie. CE jest także związana z wymianą dóbr, usług i informacji czy ekonomią
współdzielenia. Takie zachowania również mogą wzmocnić odporność miast,
szczególnie z punktu widzenia grup najbardziej narażonych ze względu na swój
status społeczno-ekonomiczny czy niepełnosprawności12. W miastach łatwiej
jest zorganizować pomoc dla grup ryzyka niż w bardziej rozproszonych ośrodkach osadniczych.

11 Fundacja Ellen MacArthur (2017), www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Achieving-Growth-Within-20-01–17.pdf (dostęp: 21.01.2020).
12 www.unenvironment.org/news-and-stories/story/how-climate-change-disproportionately-impacts-those-disabilities (dostęp: 19.01.2020).
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Podsumowanie
Cele i narzędzia wdrażania CE oraz modelu miasta odpornego wykazują wiele
podobieństw, oba modele mają zbliżone źródła i czynniki stymulujące zainteresowanie nimi. Efekty synergii można wykorzystać do obniżenia kosztów oraz
usprawnienia zarządzania przedsięwzięciami z obu obszarów. Unikanie marnotrawstwa, oszczędne gospodarowanie zasobami, elastyczność podejścia, zdolność
do zmiany w obliczu nowych ryzyk oraz ścisła współpraca między interesariuszami
to podstawowe obszary wspólne. Obecnie kluczowe wydaje się podjęcie konkretnych operacyjnych działań, opartych na wcześniejszych deklaracjach czy założeniach strategicznych.
Mimo licznych deklaracji i przedsięwzięć, m.in. w ramach partnerstw na rzecz
realizacji celów zrównoważonego rozwoju13, rozwój CE w UE wydaje się powolny
i jest krytykowany za ograniczenie do nowych metod zarządzania odpadami
(Kovacic, Strand, Völker, 2019, s. 32 i dalsze). Zarówno CE, jak i odporność miast
wymagają zmiany zachowań konsumentów, przedsiębiorców oraz zmian samego
paradygmatu związanego z rozwojem. W miejsce pomiaru stymulującego produkcję i konsumpcję potrzebna jest miara zdolności do zachowania zasobów
materialnych i niematerialnych. Trwałość dóbr powinna zastąpić ich nieustającą
wymianę na nowe, rzekomo lepsze. Innowacje powinny dotyczyć nie zastępowania produktów nowymi, ale metod przedłużania trwałości ich istnienia, lepszego
gospodarowania zasobami naturalnymi i infrastrukturą w miastach. Wydaje się,
że obecnie wiele inicjatyw o potencjale wdrożeniowym ma miejsce na poziomie
lokalnym, miejskim. Być może stąd wyjdzie impuls do autentycznego wdrożenia
zasad CE w krajach europejskich.
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Dynamika zadłużenia jednostek
samorządu terytorialnego i jego znaczenie
w finansowaniu inwestycji komunalnych
w Polsce w latach 2007–2018

Wprowadzenie
Wykonywanie zadań jednostek samorządu terytorialnego (JST) wymaga zapewnienia środków na ich realizację. W warunkach ograniczoności własnych środków
budżetowych konieczne jest ich uzupełnianie zasobami zewnętrznymi. Ważnym
źródłem finansowania zadań gmin, powiatów i województw są instrumenty rynku
dłużnego. Ich wykorzystanie pozwala osiągnąć wiele korzyści, ale także generuje zagrożenia. Decyzję o zaciągnięciu zobowiązań w każdym przypadku powinny poprzedzać analizy pozwalające na określenie racjonalnych granic zadłużenia, właściwy
dobór jego instrumentów, a także przyjęcie możliwie korzystnych terminów spłat.
Na działalność samorządu terytorialnego wpływa wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Zróżnicowany jest własny potencjał finansowy samorządów.
Rosnące wydatki budżetowe zwiększają zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła
finansowania.
Przedmiotem rozważań artykułu jest analiza wielkości zadłużenia gmin JST
w okresie od 2007 r. do 2018 r., a więc w czasie, gdy Polska była pełnoprawnym
beneficjentem pomocy unijnej. Podstawowym celem analiz jest zbadanie dynamiki
zachodzących w tym zakresie zmian oraz wykazanie znaczenia długu w finansowaniu zadań inwestycyjnych. Prowadzone analizy powinny wykazać, czy i w jakim
stopniu rośnie tu znaczenie instrumentów dłużnych oraz jakie są przyczyny i skutki
występujących w tym zakresie trendów.
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1. Definicja długu publicznego, przyczyny i skutki długu
jednostek samorządu terytorialnego
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego stanowi część państwowego
długu publicznego. W literaturze ekonomicznej D. Begg, S. Fischer i R. Dornbush
dług publiczny definiują jako sumę pozostałych do spłacenia pożyczek państwowych (Begg, Fischer, Dornbush, s. 68), P. A. Samuelson i W. D. Nordhaus określają
go jako całość zobowiązań rządu w formie obligacji oraz pożyczek, a R. Barro jako
wielkość oprocentowanych zobowiązań państwa wobec społeczeństwa (Barro,
s. 638). W polskiej literaturze E. Malinowska-Misiąg i W. Misiąg dług publiczny
definiują jako kategorię ekonomiczną, która stanowi łączną kwotę zobowiązań
podmiotów zaliczanych do sektora publicznego albo jako łączną kwotę zobowiązań podlegających spłacie ze środków publicznych (Malinowska-Misiąg, Misiąg,
2006, s. 637). S. Owsiak oraz W. Ziółkowska wskazują, iż dług publiczny tworzą
zobowiązania państwa lub samorządu terytorialnego z tytułu zaciągnięcia pożyczek
(Owsiak, 2013, s. 330; Ziółkowska, 2000, s. 242). Zgodnie z ustawą o finansach
publicznych państwowy dług publiczny stanowi sumę nominalnych zobowiązań
podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu
wzajemnych zobowiązań1.
Dług samorządowy powstaje w następstwie utrzymywania się i narastania
deficytu budżetowego. Władze publiczne zaciągają zobowiązania w celu równoważenia różnicy między wielkością planowanych wydatków i dochodów. Przyczyny samorządowego długu publicznego mogą mieć charakter zewnętrzny
i wewnętrzny. Wśród przyczyn leżących poza obszarem decyzyjnym władz samorządowych można wskazać:
• wahania koniunktury – i ich wpływ na poziom dochodów budżetowych; w finansach samorządowych uwidacznia się to w wielkości wpływów z podatków
dochodowych (przede wszystkim od osób prawnych); dużo niższa wrażliwość
cechuje podatki lokalne; najbardziej wydajny z nich – podatek od nieruchomości – w większości przypadków zachowuje stabilność wpływów we wszystkich
fazach cyklu koniunkturalnego; duża zmienność dotyczy natomiast dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatne na zmiany sytuacji
gospodarczej są także dochody z majątku komunalnego;

1
Art. 71 Ustawy z dnia 27 lipca 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.
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system prawny finansów publicznych – np. wydajność źródeł dochodów w stosunku do wolumenu wykonywanych zadań publicznych, określony prawnie
zakres władztwa podatkowego, zakres wydatków sztywnych;
• niedostosowanie procesów decentralizacji zadań i finansów publicznych,
w tym naruszanie zasady adekwatności środków do kosztów realizacji zadań
(także zleconych);
• wzrastające koszty realizacji zadań publicznych;
• brak standaryzacji kosztów świadczenia usług komunalnych i społecznych;
• zasady realizacji projektów unijnych (konieczność zapewnienia wkładu własnego).
Wśród przyczyn o charakterze lokalnym można wymienić:
• niewystarczająco wysoki (w stosunku do potrzeb) poziom dochodów budżetowych – wynikający np. z: ograniczoności lokalnej bazy ekonomicznej, defensywnej polityki podatkowej, zbyt małych zasobów majątku komunalnego;
• rozmiary występujących lokalnie potrzeb bieżących i inwestycyjnych w stosunku do potencjału finansowego JST;
• błędy w zarządzaniu finansami JST, w tym: nieracjonalna alokacja środków
budżetowych, nieprawidłowości w polityce dochodowej, niska efektywność
wykorzystania majątku komunalnego, wysokie koszty eksploatacyjne czy też
nadmiernie rozbudowane wydatki socjalne;
• zbyt wysoki poziom zadłużenia wielu JST, skutkujący wysokimi kosztami
spłaty rat obsługi długu;
• uleganie naciskom silnych grup roszczeniowych, podsycanych często działaniami lokalnych polityków;
• niedostateczne przygotowanie merytoryczne lokalnych decydentów do zarządzania jednostką sektora publicznego.
Wśród korzyści zastosowania instrumentów dłużnych można wymienić (szerzej Ponatowicz, 2005):
• pozyskanie dodatkowych zasobów kapitału, dających możliwość tworzenia
stabilnych wieloletnich programów inwestycyjnych;
• skrócenie terminów realizacji zadań publicznych (głównie inwestycji rzeczowych) oraz objęcie zakresem obsługi większej liczby odbiorów usług;
• występowanie korzyści skali, w wyniku czego można osiągnąć obniżenie kosztów jednostkowych realizacji zadań publicznych;
• wzmacnianie lokalnej bazy ekonomicznej (w wyniku realizacji rozszerzonych
programów inwestycyjnych), czego długookresową korzyścią jest generowanie dodatkowych dochodów budżetowych (np. podatek od nieruchomości,
podatki dochodowe);
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doskonalenie procesu zarządzania finansami (badanie zdolności kredytowej,
sporządzanie prognoz finansowych, ocena efektywności finansowej i ekonomicznej przedsięwzięć);
• zwiększenie zdolności do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania
zadań (dotacje krajowe i unijne, przedsięwzięcia PPP).
Wśród zagrożeń zaciągania długu należy zwrócić uwagę na obciążenie przyszłych dochodów spłatą rat kapitałowych i odsetek oraz mogące wystąpić niebezpieczeństwo zachwiania płynności finansowej JST. Wzrastające koszty spłaty
i obsługi długu mogą prowadzić do zachwiania równowagi budżetowej i dalszego
wzrostu deficytu, czego konsekwencją jest zaciąganie kolejnych zobowiązań, co
może prowadzić to do tzw. pułapki zadłużeniowej (Ziółkowska, 2012, s. 300, 301,
302) i rolowania długu (Samuelson, Nordhaus, 2000, s. 525). W skrajnej sytuacji skutkuje to utratą płynności finansowej. Dlatego w procesie zarządzania JST
należy wyznaczyć bezpieczny poziom jej zadłużenia, umiejętnie dobierać jego
instrumenty, a także terminy spłat. Noblista, Robert J. Shiller, podkreśla, że nawis
zadłużenia (debt overhang) może całkowicie uniemożliwiać pozytywne działania
(Shiller, 2012, s. 151–159). Mianem nadmiernego określa takie zadłużenie, którego relacja do własnych zasobów staje się zbyt wysoka.

2. Zmiany wielkości i struktury długu podsektora
samorządowego w Polsce w latach 2007–2018
Rosnące wydatki jednostek samorządu terytorialnego zwiększają ich zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła finansowania, w tym instrumenty dłużne.
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego stanowi część zadłużenia sektora finansów publicznych.
Na koniec 2018 r. zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych (po konsolidacji) wyniosło 984,3 mld zł, i wzrosło w stosunku do 2017 r. o 22,5 mld zł
(+2,3%). Na kwotę tę złożyło się: zadłużenie podsektora rządowego: 907,3 mld zł,
zadłużenie podsektora samorządowego: 76,9 mld zł oraz zadłużenie podsektora
ubezpieczeń społecznych: 0,1 mld zł. Wzrost wartości państwowego długu publicznego (w stosunku do 2017 r.) wynikał ze wzrostu:
• zadłużenia podsektora rządowego o 15 029,2 mln zł (+1,7%),
• zadłużenia podsektora samorządowego o 7 409,9 mln zł (+10,7%), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 6 839,6 mln zł (+10,4%),
• zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 4,0 mln zł (+6,1%).
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W tabeli 1 przedstawiono zmiany wielkości zadłużenia podsektora samorządowego w latach 2007–2018 na tle zadłużenia całego sektora finansów publicznych.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dynamika
2018/2007
2007 = 100

Zadłużenie
sektora finansów
publicznych

527,4

597,8

669,9

747,9

815,3

840,5

882,3

826,8

877,3

965,2

961,8

984,3

186,63

Zadłużenie
podsektora
samorządowego

21,48

28,11

39,32

53,52

64,26

67,4

69,16

72,11

71,63

69,6

69,5

76,9

358,01

Dług sektora
samorządowego
w relacji do długu
sektora finansów
publicznych

4,07%

4,70%

5,87%

7,16%

7,88%

8,02%

7,84%

8,72%

8,16%

7,21%

7,23%

7,81%

Tabela 1. Zadłużenie podsektora samorządowego na tle zadłużenia sektora finansów
publicznych w latach 2007–2017 (mld zł)

-

Wyszczególnienie

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Dane zawarte w tabeli 1 obrazują zmiany zadłużenia podmiotów podsektora samorządowego w relacji do ogólnych zmian zadłużenia sektora finansów
publicznych. Wielkość długu tych jednostek wzrosła z 21,5 mld zł w 2007 r. do
76,9 mld zł w 2018 r., tj. o 248%. Dynamika wzrostu zadłużenia samorządów była
o 171 p. proc. wyższa niż zadłużenia całego sektora finansów publicznych. Zmienny
był udział długu samorządowego w całkowitym zadłużeniu sektora publicznego.
Najniższy poziom tego wskaźnika cechował 2007 r. (4,1%), a najwyższy 2014 r.
(8,7%). W 2018 r. wyniósł on 7,8%.
Tempo zmian zadłużenia samorządów było zróżnicowane w poszczególnych
latach badanego okresu. Największy roczny przyrost zadłużenia zanotowano
w 2013 r. (+87,9 mld zł, +10,0%), a w dalszej kolejności w: 2011 r. (+72,1 mld zł,
+12,1%) i 2010 r. (+70,4 mld zł, +133%). Spadek wielkości długu zanotowano
jedynie w 2014 r. (o 55,5 mld zł, czyli o 6,3%) i 2017 r. (–3,4 mld zł, –0,4%). Analizując dynamikę wzrostu zadłużenia, badany okres można podzielić na kilka
przedziałów: okres niższego kwotowego przyrostu zadłużenia w 2007 r. (podobnie było w kilku latach wcześniejszych), następnie znaczący przyrost do 2015 r.,
ponowne spowolnienie dynamiki w latach 2016–2017 oraz wyższe tempo zmian
w 2018 r. Rysunek 1 obrazuje zmiany wielkości zadłużenia podsektora samorządowego w latach 2007–2018.
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Rysunek 1. Zadłużenie podsektora samorządowego w latach 2007–2018 (w mld zł)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Różnie kształtowało się zadłużenie poszczególnych typów jednostek samorządu terytorialnego. W 2018 r. z ogólnej kwoty zobowiązań dłużnych JST większa ich część przypadała na miasta na prawach powiatu (47,0%) i gminy (36,0%),
mniejsza na powiaty (8,2%) i województwa (8,8%). Wielkość zadłużenia JST wzrosła w badanym okresie z 25,9 mld zł w 2007 r. do 76,1 mld zł w 2018 r. (+194%).
Najwyższa dynamika przyrostu zobowiązań cechowała gminy (+202%), a w dalszej kolejności: miasta na prawach powiatu (+198%), województwa (+196%)
i powiaty (+144%). W wartościach bezwzględnych poziom długu w największym
stopniu zwiększył się w miastach na prawach powiatu (+22,3 mld zł) i gminach
(+20,1 mld zł), a w znacznie niższych wartościach w województwach (3,9 mld zł)
oraz powiatach (3,8 mld zł). Część zadłużenia samorządów wynikała z konieczności zapewnienia wkładu własnego w realizacji projektów unijnych2. Stawało się
to koniecznością, zwłaszcza w sytuacji zmniejszającej się nadwyżki operacyjnej
i ograniczonych możliwości pozyskiwania dochodów majątkowych. Dynamikę
zadłużenia według typów JST przedstawiono w tabeli 2. Z kolei relację zobowiązań
jednostek samorządu terytorialnego do dochodów ogółem w latach 2007–2010
przedstawiono w tabeli 3.

2
Udział zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego bez zobowiązań na realizację programów
i projektów z udziałem środków unijnych w wykonanych dochodach w 2018 r. wyniósł 28,3%.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2289

2889
3046

3907
4291

5436
5555

6137
6113

5975
6625

5878
6686

5774
7099

5819
6769

5566

24,0

16,4

17,9

19,7

Powiaty

Województwa

JST ogółem

20,2

18,2

16,0

25,8

17,4

2008

26,1

15,6

19,5

37,2

22,5

2009

33,9

30,4

24,3

43,5

30,3

2010

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

17,5

Miasta na prawach powiatu

2007

Gminy
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38,2

40,1

26,5

48,3

33,4

2012

37,0

41,1

25,5

48,1

32,2

2013

35,6

37,7

24,3

45,4

29,8

2014

34,5

41,5

24,6

45,9

29,5

2015

33,3

50,1

23,2

44,1

23,4

2016

30,0

41,2

22,1

41,1

22,3

2017

Tabela 3. Relacja zadłużenia do dochodów ogółem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
w latach 2007–2018 (w %)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

2640

Województwa

30,2

35,3

23,1

39,3

24,8

2018

6092

5628

5984

6467

11 259 12 775 18 730 23 438 28 075 29 579 30 885 30 963 32 408 32 822 32 367 33 569

Powiaty

Miasta na prawach powiatu

9959 10 821 14 611 21 930 25 990 26 168 25 772 25 156 25 890 23 864 24 838 30 096

2009

Gminy

2008

25 876 28 775 40 294 55 094 65 756 67 835 69 159 68 579 71 217 69 020 68 926 76 116

2007

Ogółem

Wyszczególnienie

Tabela 2. Zadłużenie podsektora samorządowego według typów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
w latach 2007–2018 (mln zł)
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244,96
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Dynamika
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W 2018 r. wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego liczony
w relacji do dochodów ogółem wyniósł 30,2% i był wyższy od notowanego
w 2007 r. o 10,5 p. proc. W największym stopniu obciążone długiem były: miasta
na prawach powiatu (39,3%), następnie województwa (35,3%), gminy (24,8%)
i powiaty (23,1%). W latach 2007–2018 przedmiotowy wskaźnik najwyższy przyrost zanotował w województwach (+17,4 p. proc) i miastach na prawach powiatu
(+15,3 p. proc.), a znacznie niższy w powiatach (6,7 p. proc) i gminach (7,3 p. proc).
W 2018 r. 96,1% ogółu jednostek samorządu terytorialnego wykazało zadłużenie (bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków
unijnych). Coraz więcej z nich zbliżało się do granicy dopuszczonego prawem
poziomu zadłużenia3. Liczbę jednostek samorządu terytorialnego według poziomu
zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek zawiera tabela 4.

40–50%

50–60%

powyżej
60%

Razem

30–40%

Województwa

zadłużonych

20–30%

Powiaty

Wskaźnik dług/dochody
10–20%

Gminy
Miasta na prawach
powiatu

Liczba zadłużonych jednostek

poniżej
10%

Wyszczególnienie

Liczba jednostek

Tabela 4. Liczba jednostek samorządu terytorialnego według poziomu zadłużenia
(bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków
unijnych) do wykonanych dochodów tych jednostek w 2018 r.

2412

2310

464

641

564

395

156

63

27

66

66

5

4

17

17

10

8

5

314

306

47

87

85

58

21

5

3

16

16

2

2

3

5

2

0

2

2808

2698

518

734

669

475

189

76

37

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

W 2018 r. na ogólną liczbę 2808 jednostek samorządu terytorialnego, zadłużonych było 2698, czyli 95,9%. Wśród nich 90 gmin, 13 miast na prawach powiatu,
8 powiatów i 2 województwa miało wskaźnik zadłużenia na poziomie przekraczającym 50,0%, w tym w 27 gminach, 5 miastach na prawach powiatu, w 3 powiatach
i w 2 województwach przekroczył on 60% wykonanych dochodów. Największa
liczba zadłużonych jednostek mieściła się w przedziałach 10–20% (734 jednostki,
3
Ograniczenie zadłużenia JST – Indywidualny wskaźnik zadłużenia – art. 243 Ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz.U. 2019 poz. 869.
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26% ogółu) oraz 20–30% (669 jednostek, 23,8%). Tak więc zgodnie z kryterium
prawnym większość samorządów zachowała bezpieczny poziom wskaźnika. Nie
oznacza to, że mając prawną zdolność do zaciągania zobowiązań dłużnych, dysponowały one także zdolnością w rozumieniu finansowym. Zależało to od poziomu
ich bieżącego i prognozowanego potencjału finansowego oraz wynikającej z niego
możliwości spłaty długu i generowania nadwyżki operacyjnej.
Ważnym elementem polityki długu samorządowego jest umiejętny dobór
instrumentów dłużnych oraz określenie terminów ich zapadalności. Tabela 5
obrazuje wielkość zobowiązań poszczególnych typów JST w podziale na instrumenty dłużne w 2018 r.
Tabela 5. Zobowiązania według instrumentów dłużnych w jednostkach samorządu
terytorialnego w 2018 r.

udział w całości
zadłużenia w %

96,1

72 338,9

95,0

230,8

3,9

3 645,7

4,8

1,7

0,0

131,2

0,2

100,0

w mln zł

5 751,1

1,1
0,1

76 115,8

udział w całości
zadłużenia w %

98,9

69,9
3,5

100,0

w mln zł

6 394,1

9,2

Zobowiązania
wymagalne

0,1

5 983,6

udział w całości
zadłużenia w %

90,4

3 092,8

100,0

w mln zł

30 439,4

Emisja papierów
wartościowych

37,0

6 467,5

udział w całości
zadłużenia w %

98,9

100,0

w mln zł

JST ogółem

0,8

33 669,3

udział w całości
zadłużenia w %

Województwa

0,3

100,0

Powiaty

252,3

30 095,5

Miasta
na prawach
powiatu

88,9

Zobowiązania
ogółem, z tego:

Kredyty i pożyczki

29 754,3

Wyszczególnienie

w mln zł

Gminy

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

W 2018 r. w zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego największy
udział miały kredyty i pożyczki (95,0%). Ich udział w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się o 0,8 p. proc. Emisja papierów wartościowych objęła 4,8% całości długu samorządowego. Podstawowym więc źródłem pozyskiwania zwrotnych
środków finansowych były kredyty. Najczęściej służyły one finansowaniu inwestycji
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infrastruktury komunalnej. Szczególnie atrakcyjne były niskooprocentowane kredyty długoterminowe zaciągane na potrzeby realizacji projektów realizowanych
w ramach różnych programów pomocy unijnej oraz inwestycji proekologicznych.
Stopniowo zmniejszało się natomiast znaczenie obligacji komunalnych. Wynikało
to z niewielkich różnic w koszcie pozyskania środków (w stosunku do kredytu)
oraz skomplikowanych i czasochłonnych procedur przygotowania ich emisji.
We wszystkich typach jednostek największy procent wykorzystywanych instrumentów dłużnych stanowiły kredyty i pożyczki. W gminach w latach 2007–2009
ich udział utrzymywał się na zbliżonym poziomie ponad 85%, natomiast od 2010 r.
wzrósł on do ponad 96%, a w latach 2011–2015 ustabilizował się na poziomie
ok. 98%. Ponowny przyrost jego udziału zanotowano w latach 2016–2018 (do 99,2%
całości długu). Także w miastach na prawach powiatu największy odsetek instrumentów dłużnych stanowiły kredyty i pożyczki. W latach 2007–2010 ich udział
systematycznie wzrastał (do 94,2%), następnie obniżył się do 84,7% w 2014 r.,
po czym ponownie wzrastał do 90,4% w 2018 r. W powiatach udział kredytów
i pożyczek najwyższy poziom osiągnął w 2018 r. (98,95%), a w województwach
samorządowych utrzymywał się w granicach 82,4–95,3%.
Odpowiednio do przyrostu znaczenia kredytów i pożyczek w finansowaniu
zadań JST zmniejszała się rola obligacji komunalnych. W gminach ich udział
w całym okresie obniżył się z 15,7% w 2007 r. (wartość maksymalna) do 0,54%
w 2016 r. (wartość minimalna), a w miastach na prawach powiatu z 25,2% w 2005 r.
(wartość maksymalna) do 5,2% w 2010 r. (wartość minimalna) i 9,2% w 2018 r.
Znaczenie papierów wartościowych jako źródła finansowania zadań zmniejszało
się także w województwach (z 17,4% w 2008 r. do 3,9% w 2018 r.) i powiatach
(z 18,4% w 2007 r. aż do 1,1–1,5% w latach 2015–2018).

3. Znaczenie długu w realizacji zadań inwestycyjnych
jednostek samorządu terytorialnego
Samorządy zaciągają pożyczki i kredyty w celu finansowania zadań mających
wpływ zarówno na jakość życia ich mieszkańców, jak i na tempo oraz kierunki procesów rozwoju lokalnego i regionalnego. Czynią to, ponieważ nie uzyskują dochodów w wysokości wystarczającej na realizację takiego zakresu inwestycji, która
pozwoliłaby zaspokajać zdiagnozowane potrzeby ilościowe i jakościowe (głównie
związane z funkcjonowaniem i koniecznością rozbudowy obiektów, urządzeń i sieci
infrastruktury komunalnej oraz dróg). Wiele gmin uzbraja nowe tereny i nawiązuje współpracę z deweloperami, którzy budują osiedla mieszkaniowe, władze
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lokalne podejmują także działania umożliwiające przygotowanie terenów na cele
rozwoju funkcji produkcyjnych lub usługowych. Warto zwrócić uwagę, że ponad
połowa długu przypada na najbogatsze samorządy, przede wszystkim duże miasta
na prawach powiatu miasta i na jednostki potrafiące korzystać z pieniędzy unijnych. Biedne gminy zadłużają się znacznie rzadziej i oczywiście w niższych kwotach. Przeprowadzone przez autora w 2018 r. badania ankietowe gmin wykazały,
że zobowiązania dłużne zaciągają one głównie na cele infrastruktury kanalizacyjnej
i oczyszczania ścieków, przedsięwzięcia budowy i modernizacji dróg oraz ciągów
pieszych. Inne współfinansowane zadania to: obiekty kultury, oświaty, zdrowia,
sportu i rekreacji, a także przedsięwzięcia rewitalizacji obszarów miejskich.
W ocenach długu sektora lokalnego wskazuje się jego prorozwojowy charakter (Poniatowicz, 2017, s. 489). Występowanie zadłużenia w budżetach samorządowych jest spowodowane przede wszystkim wykorzystywaniem deficytu, jako
możliwości realizacji rozszerzonego, w stosunku do własnego potencjału finansowego, zakresu zadań inwestycyjnych. Doktryna prawa finansowego wyróżnia długi
opłacalne i nieopłacalne. Za opłacalne uznaje te długi, które pozwalają finansować przedsięwzięcia inwestycyjne, mogące być źródłem dodatkowych dochodów
pozwalających na spłatę zadłużenia (rat i odsetek) w przyszłości (Borodo, 2006,
s. 218). Nie można jednak na tej podstawie stwierdzić, że każdy dług służący
realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych jest długiem „dobrym”. Jego zastosowanie
powinien uzasadniać pozytywny wynik oceny efektywności finansowej lub ekonomicznej planowanych projektów, a także weryfikacja zdolności JST do spłaty
zobowiązań w określonym czasie. Realizacja inwestycji publicznych ma bowiem
długookresowe następstwa dla lokalnych budżetów. Wśród podstawowych cech
infrastruktury komunalnej wymienia się: wysoką kapitałochłonność, bryłowatość
i długi okres realizacji zadań. Oprócz bezpośrednich nakładów inwestycyjnych
w rachunku efektywności należy uwzględnić także przyszłe koszty eksploatacji
nowo powstałych zasobów majątku.
Podejmując próbę pogłębionej analizy finansowania inwestycji gmin instrumentami rynku dłużnego, zasadnym jest podjęcie próby określenia związków między
wielkością zaciąganych zobowiązań dłużnych a działalnością inwestycyjną gmin.
Dla wykazania związków prostoliniowych badanych zmiennych wykorzystano
współczynnik korelacji Pearsona przeliczonych per capita wielkości długu z również przeliczonymi per capita wielkościami wydatków inwestycyjnych w latach
2007–2017. Wielkości te wyliczono dla agregatów wojewódzkich, co sprawia, że
prezentowany poziom współczynników korelacji wskazuje tu, ze względu na małą
liczebność próby, jedynie mniejszą lub większą możliwość występowania związków
między analizowanymi kategoriami. Obliczona wartość współczynnika korelacji
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Pearsona dla wszystkich gmin wynosi 0,95 i wykazuje silną współzależność badanych zmiennych. W poszczególnych typach gmin najsilniejszy związek zanotowano w gminach wiejskich (0,96), minimalnie niższy w gminach miejsko-wiejskich
(0,94), a najniższy w miejskich (0,91)4. W latach 2007–2017 we wszystkich typach
gmin notowano zatem silne związki między względnym poziomem zadłużenia
a względnymi wydatkami inwestycyjnymi gmin ogółem (Sierak, 2018, s. 206).
Dla wyjaśnienia opisanej powyżej siły związków korelacyjnych warto wskazać
kilka uwarunkowań funkcjonowania jednostek terytorialnych w Polsce. Pierwsze to zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym
i wynikające z tego konsekwencje budżetowe. Należy tu przede wszystkim zwrócić
uwagę na niższy poziom rozwoju, a jednocześnie wysoki zakres potrzeb w gminach
województw tzw. ściany wschodniej. Dzięki umiejętnej alokacji środków unijnych,
w ostatnich latach należały one do najintensywniej rozwijających się w kraju. Przy
niższym własnym potencjale finansowym tych województw warunkiem realizacji
tych zadań było korzystanie z instrumentów rynku dłużnego.
Drugą przyczyną jest rozdrobnienie wiejskiej sieci osadniczej, widoczne zwłaszcza w północno-wschodniej i centralnej Polsce. Oznacza to konieczność realizacji
inwestycji na długich odcinkach pozbawionych zabudowy, co znacznie podwyższa
koszty ich wykonania. Przy stosunkowo niskim potencjale finansowym tych jednostek i niewystarczająco silnym systemie redystrybucji środków występuje ograniczona możliwość finansowania przedsięwzięć własnymi środkami budżetowymi.
Warunkiem ich realizacji, zwłaszcza przy dążeniu do zapewnienia wkładu własnego w finansowaniu projektów unijnych, jest zaciąganie zobowiązań dłużnych.
Trzecia to wzrastające koszty funkcjonowania miast, skutkujące wzrostem
udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem. Tego konsekwencją jest ograniczona zdolność do generowania środków budżetowych na cele finansowania
inwestycji. W dużych miastach pokonywanie barier rozwojowych wymaga niejednokrotnie poniesienia bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych. Cechy
infrastruktury, w szczególności wysoka kapitałochłonność, a także techniczna
niepodzielność jej elementów generują zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła
finansowania, w praktyce przede wszystkim zapotrzebowanie na instrumenty
rynku dłużnego.
Czwarta przyczyna to ograniczone możliwości generowania nadwyżki operacyjnej przez małe i średnie miasta. Są to jednostki, które ponoszą stosunkowo
najwyższe koszty bieżącego funkcjonowania. Mają one ograniczone możliwości
4
Ze względu na występującą w większości województw niewielką liczbę miast na prawach powiatu
zrezygnowano z liczenia związków korelacyjnych dla tej grupy.
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generowania korzyści skali, co z kolei ma wpływ na wysokość jednostkowych kosztów świadczenia usług publicznych. Przy ograniczonych dochodach budżetowych
i niewielkiej liczbie oferowanych im programów wsparcia są one zmuszone do
zaciągania nowych zobowiązań dłużnych. Istotnym problemem tej grupy jednostek
jest ograniczona zdolność do pozyskiwania nowych dochodów zwrotnych. Sytuacja ta uwidacznia się w wielu miastach zachodniej, północnej i centralnej Polski.
Mając na uwadze zakres potrzeb inwestycyjnych zidentyfikowanych w jednostkach samorządu terytorialnego, można przypuszczać, że w najbliższych latach
zadłużenie samorządów będzie miało tendencję rosnącą. Środki te będą służyły
niwelowaniu istniejącej ilościowej i jakościowej luki infrastrukturalnej. Władze
samorządowe będą je nadal wykorzystywały jako źródło zapewnienia wkładu
własnego w finansowaniu projektów unijnych. Efektywne wykorzystanie dotacji unijnych to szansa na przyspieszenie procesów rozwoju lokalnego i poprawę
jakości świadczenia usług publicznych. Jak słusznie wskazuje M. Dylewski (2014,
s. 125– 134), dotychczasowy poziom zadłużenia JST może mieć istotny wpływ
na skalę ich zaangażowania w nowe przedsięwzięcia inwestycyjne.
Stosowanie instrumentów rynku dłużnego stawia przed władzami samorządów wiele wyzwań. Związane są one z decyzjami odnoszącymi się do umiejętnego określenia wielkości zapotrzebowania na te środki, wskazaniem kierunków
ich przeznaczenia, umiejętnym doborem instrumentów dłużnych oraz terminów
ich zapadalności. Racjonalne ich wykorzystanie stwarza szanse przyspieszenia
procesów rozwoju. Może jednak również stanowić zagrożenie pogorszenia sytuacji finansowej. Dzieje się to w sytuacji, gdy władze publiczne popełniają błędy
w zarządzaniu długiem. Dlatego też każda decyzja związana z zaciąganiem zobowiązań dłużnych wymaga przeprowadzenia rachunków efektywności oraz zbadania warunków utrzymania płynności finansowej.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, iż jednostki samorządu terytorialnego z roku na rok są coraz bardziej zadłużone, a jako formę zaciągania zobowiązań wybierają głównie kredyty i pożyczki. Zadłużenie jednostek
samorządu terytorialnego ma wiele uwarunkowań i przyczyn. Główną przyczyną
zaciągania zobowiązań dłużnych jest narastający deficyt budżetowy, a ich przeznaczeniem finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Racjonalna alokacja tak
pozyskanych środków daje szansę przyspieszenia procesów rozwoju lokalnego oraz
wzmocnienia lokalnej bazy ekonomicznej.
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Instrumenty dłużne stanowią istotne źródło finansowania inwestycji infrastruktury technicznej i społecznej. Celem takich inwestycji jest ilościowa i jakościowa
poprawa świadczenia usług komunalnych i społecznych. Ze społecznego punktu
widzenia szybsze niwelowanie luki infrastrukturalnej to tworzenie warunków dla
poprawy jakości życia mieszkańców.
Dochody zwrotne dają władzom publicznym możliwość zwiększania wydatków
inwestycyjnych, generują jednak zobowiązania finansowe o określonych kosztach
oraz terminach spłat. Wśród korzyści zaciągania długu należy w pierwszej kolejności wymienić pozyskanie zasobów kapitału dającego możliwość finansowania
zadań inwestycyjnych w wartościach przekraczających własne możliwości budżetowe. Większe inwestycje infrastrukturalne to także szansa na rozwój lokalnej
gospodarki. Poprzez uzbrojenie terenów, budowę dróg oraz obiektów infrastruktury społecznej są tworzone warunki dla lokalizacji nowej i rozbudowy istniejącej
działalności gospodarczej, a także dla rozwoju funkcji mieszkaniowych.
Korzystanie z instrumentów rynku dłużnego stawia przed władzami gmin
wyzwanie znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, specyfiki
poszczególnych instrumentów finansowych, a także umiejętności planowania
i prognozowania budżetu.
Szukając uzasadnienia dla dalszego zadłużania się samorządów, należy zwrócić uwagę na występującą historycznie wysoką współzależność finansowania
inwestycji i zaciągania długu. Potwierdza to omówiona we wcześniejszej części
artykułu zależność korelacyjna tych dwóch zmiennych. Na tej podstawie można
wnioskować, że w procesie finansowania inwestycji nadal będzie występowało
zapotrzebowanie na środki dłużne, w wielkościach odpowiadających rozmiarom
realizowanych zadań inwestycyjnych.
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Trwałe spowolnienie globalnego wzrostu
gospodarczego – przesłanki i skutki

Wprowadzenie
W teorii wzrostu, mimo przekonania o jakościowej zmianie w rozwoju gospodarczym, jaka nastąpiła wraz z rewolucją przemysłową, nie ma pewności co do
bezwzględności samopotrzymywania się wzrostu gospodarczego. W niniejszym
tekście autor postara się wskazać przesłanki mogące świadczyć o stopniowym
wychodzeniu z reżimu nowożytnego – w perspektywie historycznej szybkiego
– wzrostu gospodarczego do wzrostu wolniejszego, bliższego stagnacji, jak również obszary nauk ekonomicznych, na które taka trajektoria rozwoju ekonomicznego prawdopodobnie wpłynie.

1. Podstawy teoretyczne
Teoria wzrostu, jako odgałęzienie wiedzy ekonomicznej, powstała w celu
wyjaśnienia przyspieszenia wzrostu, jaki zaobserwowano w toku najpierw rewolucji przemysłowej, a potem XX w. W ramach tak rozumianego celu badawczego,
zwłaszcza po przyjęciu się ogólnej charakterystyki wzrostu przedstawionej przez
Kaldora (Kaldor, 1957), zazwyczaj przyjmowano w miarę stałe i względem wcześ
niejszych epok wysokie tempo wzrostu za aksjomat, a główny wysiłek intelektualny
szedł w kierunku wyjaśnienia tego fenomenu. Istotnie, tempa wzrostu w krajach
wysoko rozwiniętych pozostawały na poziomie 1,5–2% rocznie nieprzerwanie od
mniej więcej połowy XIX w. (Maddison, 2001). Wobec tego postulowano sformułowania teoretyczne umożliwiające osiągnięcie stałego i trwałego tempa wzrostu.
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W szczególności powstały dwa modelowe rozwiązania gwarantujące osiągnięcie
tego celu, zwanego ścieżką zrównoważonego wzrostu (balanced growth path).
Pierwszym z nich są modele, w których w stanie równowagi stałe tempo wzrostu jest zależne wyłącznie od parametrów modelu i niezależne od dynamik pozaekonomicznych, w szczególności od dynamiki ludności (Romer, 1987; Romer
1990; Grossman, Helpman, 1991; Aghion, Howitt, 1992). Drugi sposób skutkował uzależnieniem tempa wzrostu od egzogenicznej zmiennej, początkowo egzogenicznego postępu technicznego (Solow, 1956), a w bardziej zaawansowanych
modelach z klasy endogenicznej innowacji od tempa przyrostu liczby ludności
(por. Kremer, 1993; Jones, 2004). Oba typy modeli dają w konsekwencji przesłanki
do przypuszczania, że nowożytny wzrost gospodarczy jest samopodtrzymujący
się, a przynajmniej do możliwości trwania historycznie wysokiego tempa wzrostu przez wiele dekad. Nie usuwają one jednak możliwości zejścia z takiej szybkiej ścieżki wzrostu zarówno dla konkretnych gospodarek krajowych, jak i całej
gospodarki światowej.
W przypadku modeli, w ramach których uzyskuje się stałe, liniowe tempo wzrostu niezależnie od przyrostu egzogenicznych zmiennych, z jednej strony można
utrzymywać, że jak długo parametry, od których zależy tempo wzrostu, pozostaną
niezmienne, niezmienne pozostanie i samo tempo wzrostu, przy czym do wyjaśnienia przyspieszenia wzrostu w okresie rewolucji przemysłowej przyjmuje się
zmianę zasady funkcjonowania gospodarki, co w modelu znajduje odzwierciedlenie w zmianie istotnych parametrów, a nawet używanej funkcji produkcji (Galor,
2011; Growiec, 2012). Z drugiej strony taka zmiana parametrów zawsze jest egzogeniczna i tym samym nie może być wyjaśniona z wewnątrz takich konstrukcji
teoretycznych, a jedynie w ramach przedmodelowych rozważań teoretycznych.
W konsekwencji w ramach modelu nie jest możliwe przewidzenie zmiany reżimu
wzrostu gospodarczego, w szczególności na taki z domyślnie niższym tempem
wzrostu, przy czym to tempo wzrostu jest widziane zawsze jako coś egzogenicznego. Cała siła wyjaśniania obecnego reżimu wzrostu opiera się zatem na spostrzeżeniu głębokich zmian w strukturze gospodarki, wobec czego takie pojmowanie
gospodarki ma ograniczoną zdolność predykcji zmiany reżimu. Co więcej, przez
bardzo długi okres można traktować zmianę reżimu jako perturbacje w poprzednim, skoro nie posiada się zmiennych mogących wyjaśniać tempo wzrostu. Pewną
przesłanką może być jedynie narastająca trudność w ujmowaniu czynników produkcji czy innych zmiennych ekonomicznych w dotychczas przyjęte ramy, co sugeruje coraz gorsze przybliżanie rzeczywistości ekonomicznej przez model.
W drugim przypadku istotnym jest dynamika zmiennej, od której w ramach
modelu uzależnia się wzrost gospodarczy. Od czasów sformułowania przez Solowa
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(1956) jego modelu wzrostu, najprostszą z takich dynamik jest egzogeniczny
postęp techniczny, niewyjaśniany w modelu. Ponieważ tak rozumiany postęp
techniczny jest szacowany jako wynik, empirycznie podobnie jak w pierwszym
przypadku ciężko o możliwość przewidzenia zmiany długookresowego globalnego
tempa wzrostu. Można jednak domniemywać, że wykrycie trwałego spowolnienia wzrostu gospodarczego będzie łatwiejsze, skoro będzie można zaobserwować trend tak obliczonego postępu technicznego i ewentualną w nim zmianę,
w szczególności spowolnienie. Alternatywne podejście to uzależnianie długookresowego tempa postępu technicznego od tempa przyrostu liczby ludności i jej
pochodnych, powszechne w modelach wzrostu tzw. semiendogenicznego. W ten
sposób tempo przyrostu liczby ludności jest główną zmienną objaśniającą wzrost
per capita. W takim przypadku można zauważyć zmienność dynamiki demograficznej niezależnie od zmiennych gospodarczych, tak więc ewentualny moment
zmiany reżimu wzrostu jest teoretycznie łatwiejszy do zauważenia.
Jednak w praktyce są tu istotne przeszkody. Po pierwsze, postęp techniczny jest
fenomenem światowym, za który odpowiadają głównie kraje rozpinające tzw. światową granicę technologiczną – World Technological Frontier (por. Growiec, 2012),
więc w istocie powstaje problem delimitacji tej grupy, a nawet delimitacji na poziomie regionalnym w krajach ją rozpinających. Po drugie, spora część współczesnego
wzrostu to konwergencja krajów, które pozostały na niższym poziomie rozwoju
gospodarczego w czasie rewolucji przemysłowej w ramach wielkiej dywergencji.
Większość ich postępu technicznego ma charakter imitacyjny, a ten niekoniecznie jest związany z rozmiarem gospodarki, a przynajmniej nie tak ściśle (Jones,
2001; Aghion, Comin, Howitt, Tecu, 2009). Nie jest to jednak aż tak istotny problem, jeśli weźmie się pod uwagę, że tempo konwergencji jest zależne również
od odległości od światowej granicy technologicznej. Po trzecie jednak, przełożenie dynamiki liczby ludności na postęp techniczny nie jest do końca ścisłe, gdyż
odbywa się w dużej mierze przez sektor badań.
Dlatego można też sięgnąć po wariant pośredni, koncentrujący się na sektorze
badań właśnie, wyeksponowany przez Blooma, Jonesa, van Rennena, Webba (2018).
Jest to mianowicie najpierw dekompozycja postępu technicznego na produktywności badań i wzrost wysiłku badawczego, w szczególności zatrudnienia w sektorze badawczym, i następnie badanie ich związków z wzrostem. Użycie zwłaszcza
dynamiki wysiłku badawczego, w szczególności dynamiki zatrudnienia w sektorze
badań, jako zmiennej objaśniającej postęp techniczny, pozwala na częściową eliminację problemów wskazanych wyżej w stosunku do koncentracji na dynamice
liczby ludności. Istotnie, rozważanie zatrudnienia w sektorze badań per capita
pomaga w delimitacji światowej granicy technologicznej, a bezpośredni związek
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z sektorem badawczym, i w związku z tym z postępem technicznym, usuwa problemy interpretacyjne.
Na podstawie tych rozważań, opierając się na teorii wzrostu semiendogenicznego, można sformułować następujące wnioski. Po pierwsze, można na podstawie obserwacji zmiennych niebędących wprost zmiennymi ekonomicznymi,
skuteczniej stwierdzać, czy ewentualne średniookresowe spowolnienie wzrostu
jest tylko odchyleniem od nadal relatywnie wysokiego długookresowego tempa
wzrostu, czy jednak jest oznaką trwałego spowolnienia. Zwłaszcza jest tu użyteczna
specyficzna dekompozycja postępu technicznego na wydajność badań i wysiłek
badawczy oraz pomiar tego drugiego. Drugie, bardziej ogólne podejście czysto
demograficzne, zwłaszcza po modyfikacjach uwzględniających dyfuzję technologii i światową granicę technologiczną, też może być używane do takich ocen. Po
drugie, można, opirając się na tych podejściach, dokonać wyznaczenia pewnych
miękkich barier wzrostu czy postępu technicznego, jeśli będziemy w stanie prognozować znaczne spowolnienie dynamiki liczby ludności, bądź też w przypadku
podejścia Blooma, dynamiki liczby osób zatrudnionych w sektorze badawczym.
Co do drugiego podejścia, w samej teorii wzrostu semiendogenicznego regularnie
i łatwo wykazuje się długookresową stabilizację udziału zatrudnionych w badaniach
i rozwoju w ogóle siły roboczej, tak że dynamika tego zatrudnienia jest w dostatecznie długim okresie tożsama z dynamiką liczby ludności (Jones, 2001; Bloom
i in., 2018). Ponadto, co pomija się zazwyczaj w takich modelach, zatrudnienie
w sektorze badań, zwłaszcza aby było produktywne, wymaga zarówno pewnych
wrodzonych zdolności, jak i opanowania wielu umiejętności, tak że udział zatrudnionych w badaniach w ogóle zatrudnionych może być ograniczony z góry przez
frakcję wyraźnie mniejszą niż 1. W związku z tym przede wszystkim ograniczeń
dla przyszłego postępu technicznego należy w ramach logiki semiendogenicznych
modeli wzrostu szukać zwłaszcza w przyszłych perspektywach demograficznych.
Od razu nasuwa się ograniczenie w postaci zaludnienia Ziemi, które przyjmuje
zarówno bezwzględne maksimum, jak i bardziej restrykcyjne maksima względne,
warunkowane komfortem życia, w szczególności jeśli uwzględnić kwestie środowiskowe. Zważywszy na relatywną odległość perspektywy zasiedlania innych
globów naszego układu słonecznego1, ograniczenia naszej planety przynajmniej
przejściowo będą dla demografii istotne, wobec czego można spodziewać się spowolnienia postępu technicznego oraz wzrostu gospodarczego, dopóki te ograniczenia nie zostaną przełamane.
1
Większość współczesnych misji załogowych i bezzałogowych jest opóźniona o wiele lat w stosunku do pierwszych naukowych prognoz, kiedy taka misja będzie mieć miejsce. Na przykład w latach
70. XX w. NASA prognozowała powstanie stałej bazy księżycowej około roku 2000.
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2. Przesłanki empiryczne za spowolnieniem tempa wzrostu
W niniejszej części zostanie przeprowadzony krótki przegląd przesłanek empirycznych przemawiających za tym, że w niedalekiej przyszłości tempo postępu
technicznego i wzrostu gospodarczego mogą w skali globalnej ulec znacznemu
spowolnieniu, a nawet że pewne symptomy tego spowolnienia są już widoczne.
Na podstawie rozważań z poprzedniej części należy skoncentrować się na wnioskach z modeli wzrostu semiendogenicznego.
Na wstępie będzie rozważany element czystego postępu technicznego. Jak
wykazują Bergeraud, Cette i Lecat (2016), tempo postępu technicznego mierzonego za pomocą TFP (Total Factor Productivity – ogólna produktywność czynników produkcji) osiągało w krajach rozwiniętych swoje maksimum w pierwszych
dwóch dekadach po zakończeniu drugiej wojny światowej, po czym powoli spowalniało. Co więcej, można zauważyć nasilenie tego spowolnienia po 2000 r., tak że
w pobliżu 2000 r. wzrost TFP jest praktycznie zerowy2. O ile tendencja spadkowa
była zwłaszcza w gospodarce amerykańskiej początkowo powolna, to w ostatnich
dekadach się nasiliła. Wobec tego można doszukiwać się pewnych symptomów
trwałego spowolnienia postępu technicznego, a zatem i wzrostu, ale jak zauważono wcześniej, opierając się na samym egzogenicznym postępie technicznym,
uzasadnienie teoretyczne takiego stanowiska jest dość słabe.
Następnie rozważany będzie czynnik demograficzny. Zarówno w odniesieniu
do krajów wysoko rozwiniętych, jak i do całej populacji światowej, tempo przyrostu demograficznego w ostatnich dekadach spada3. W przypadku krajów rozwiniętych można już mówić o stagnacji demograficznej (ONZ, 2019). Głównym
źródłem przełamania negatywnych tendencji demograficznych jest w krajach rozwiniętych migracja. W perspektywie przywołanej wcześniej teorii oznacza to, że
istotnie są przesłanki do obserwacji również spowolnienia tempa postępu technicznego, niemniej można argumentować przeciw takiemu spowolnieniu, postulując
rozszerzanie się światowej granicy technologicznej na nowe kraje, tak że wzrost
liczby ludności w krajach ją rozpinających pozostaje, przynajmniej w krótkim
okresie, stały. Na razie nie można więc wyraźnie postulować trwałego spowolnienia wzrostu na tej podstawie. Jednakże wysoka korelacja między wzrostem TFP
2
Nie należy jednak wyprowadzać stąd wniosku, że postęp techniczny istotnie jest już zerowy,
por. Bergeraud i in. (2016).
3
Choć w przypadku Afryki, zwłaszcza Afryki Subsaharyjskiej, maksimum tempa przyrostu demograficznego było osiągnięte niedawno, bo w 1990 r., z drugim lokalnym maksimum w 2010 r., por. ONZ
(2019), data.worldbank.org.
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a przyrostem demograficznym występuje i tym samym umacnia zaufanie do tej
gałęzi teorii wzrostu.
Inaczej ma się sprawa z prognozami na przyszłość. Przyrost demograficzny
w skali globalnej wedle prognoz ONZ będzie na przestrzeni XXI w. wyhamowywał
(ONZ, 2019), z wysoce prawdopodobną stabilizacją populacji światowej pod koniec
XXI w.4 Co więcej, liczba ludności w krajach obecnie rozpinających światową granicę technologiczną będzie przez większość XXI w. nieznacznie, ale trwale spadać5.
W większości krajów rozwijających się wzrost liczby ludności będzie wyhamowywał do niemal zera już w okolicach połowy XXI w., tak więc również perspektywa
wzrostu liczby ludności w krajach rozpinających światową granicę technologiczną
poprzez dołączanie do niej kolejnych krajów będzie się wyczerpywać. Należy też
zauważyć, że oprócz samej dynamiki demograficznej ma miejsce starzenie się społeczeństwa, tak więc negatywny wpływ demografii na postęp techniczny będzie
dodatkowo wzmacniany. Ponadto coraz bardziej problematyczna może się okazać
migracja do krajów wysoko rozwiniętych – dynamiczne demograficznie pozostaną
jedynie kraje Afryki Subsaharyjskiej oraz mniej rozwinięte kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Imigranci z tych krajów mogą z jednej strony sprawiać
istotne problemy integracyjne, a z drugiej nie posiadać dostatecznego kapitału ludzkiego, by wspierać postęp techniczny w krajach wysoko rozwiniętych. Co więcej,
sam przyrost demograficzny w Afryce Subsaharyjskiej może okazać się z dużym
prawdopodobieństwem niższy od wariantu średniego z prognozy ONZ – istotną
przyczyną pewnego przyspieszenia tempa wzrostu demograficznego w tym rejonie
po 2000 r. była niedostateczna podaż środków antykoncepcyjnych oraz w mniejszym stopniu pronatalistyczna polityka, np. w Ugandzie (ONZ, 2019). Jeśli więc
zwrócić uwagę na demograficzne fundamenty postępu technicznego i wzrostu,
można spodziewać się jego wyraźnego wyhamowania na przestrzeni XXI w.
Najściślej związane z teorią wzrostu podejście teoretyczne, a więc dekompozycja postępu technicznego, na poziomie empirycznym przynosi bardzo istotne
rezultaty. Otóż w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni XX w. i początkowej
dekady XXI w., następował sukcesywny spadek produktywności badań, zarówno
na poziomie ogólnogospodarczym6, jak i w konkretnych dziedzinach wiedzy
(Bloom i in., 2018). Jak wykazują autorzy, wzrost zarówno zatrudnienia w sektorze badawczym, jak i nakładów na badania oraz wartości technicznego uzbrojenia
sektora badawczego, rósł w badanym okresie w bardzo szybkim tempie. W ujęciu
4
W tzw. wariancie średnim. W wariancie niskim już po latach 80. XXI w. następuje depopulacja
w skali świata.
5
Ta prognoza nie uwzględnia jednak zmian w intensywności migracji.
6
Przy postępie technicznym mierzonym TFP.
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ogólnogospodarczym od lat 30. XX w. liczba zatrudnionych w sektorze badawczym
wzrosła niemal 25‑krotnie, przy 2,5‑krotnym wzroście liczby ludności. Oznacza
to około 8‑procentowy wzrost w skali roku. W tym samym czasie produktywność
badań7 obniżyła się niemal 60‑krotnie, co oznacza około 10‑procentowy spadek w skali roku przez cały okres. Ujemne tempo zmiany produktywności badań
dotyczyło praktycznie wszystkich sektorów badań, od agrotechniki po elektronikę (ONZ, 2019). Co więcej, w wielu sektorach nawet techniczne miary postępu
technicznego spowolniły8. Oznacza to, że spowolnienie produktywności badań
nie jest artefaktem miary TFP, np. poprzez trudności w implementacji nowych
technologii w gospodarce, ale w istocie jednostkowa trudność badań nieustannie
rosła i jedynie silny wzrost udziału zatrudnienia w sektorze badań w zatrudnieniu
ogółem był w stanie utrzymywać relatywnie stabilne tempo postępu technicznego.
W perspektywie spowolnienia dynamiki demografii jest to dość silna przesłanka
za wyraźnym spowolnieniem postępu technicznego w przyszłości, w tym również
z racji tego, że możliwości dalszego poszerzania udziału zatrudnienia w sektorze
badań w zatrudnieniu ogółem będą się wyczerpywać. W tym przypadku dyskusyjna jest możliwość dalszego zwiększania zatrudnienia w sektorze badawczym
przez migrację, gdyż ewentualne negatywne efekty w przypadku migracji z krajów
nisko rozwiniętych dla tego sektora mogą okazać się jeszcze silniejsze.
Wobec rozważań w tym rozdziale można stwierdzić, że istnieją silne przesłanki za tym, że przed połową XXI w. zacznie być doświadczane na światową
skalę wyraźne spowolnienie tempa wzrostu. W przypadku krajów rozpinających
światową granicę technologiczną przede wszystkim przyczyną będzie spowolnienie tempa postępu technicznego, a w przypadku krajów do nich konwergujących
– wyczerpywanie potencjału do konwergencji i konieczność włączania się takich
krajów w światowy wysiłek badawczy, a więc zastępowanie tańszego postępu technicznego pochodzącego z imitacji, bardziej kosztownym pochodzącym z innowacji.

3. Wyzwania dla nauk ekonomicznych
W ostatniej części można przejść do próby enumeratywnego wskazania, dla
jaki działów nauk ekonomicznych trwały spadek długookresowego tempa wzrostu
na światowym poziomie będzie najistotniejszy i będą musiały się w zauważalny
Mierzona zmianą TFP na zatrudnionego w sektorze badań.
W szczególności w przypadku elektroniki częstotliwość procesorów utrzymuje tzw. Prawo Moora
(oznaczające stałe tempo wzrosti) tylko dzięki jego regularnym redefinicjom, pomijającym ograniczenia
procesorów wielordzeniowych.
7
8
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sposób dostosować. Z góry można zaznaczyć, że najczęściej będzie to kwestia skupienia uwagi, ale mogą być potrzebne i głębsze zmiany.
W ściślej rozumianej ekonomii można zauważyć, że mikroekonomia nie ma
prawie żadnej potrzeby się zmieniać, gdyż większość jej twierdzeń w ogóle nie
uwzględnia długookresowego wzrostu. Co innego w przypadku makroekonomii,
gdzie w sposób oczywisty sama teoria wzrostu będzie musiała ściślej wyjaśnić taką
zmianę reżimu wzrostu, co będzie również okazją do weryfikacji modeli teoretycznych. W szczególności modele, na podstawie których taka zmiana była możliwa do
przewidzenia zyskają dodatkowe ugruntowanie w rzeczywistości ekonomicznej.
Poza ścisłą teorią wzrostu taka zmiana będzie mieć istotne znaczenie dla finansów publicznych oraz polityki gospodarczej. Świat o niskim tempie wzrostu będzie
też światem, w którym realna stopa procentowa praktycznie nigdy nie przekracza
realnego tempa wzrostu. Oznacza to, że w przypadku występowania pierwotnego
deficytu finansów publicznych nieuchronna jest eskalacja długu publicznego,
a więc polityka fiskalna będzie zmuszona do silniejszego równoważenia budżetów
w długim okresie i unikania deficytu strukturalnego (Piketty, 2014). Co więcej,
większa część krajów doganiających kraje wysoko rozwinięte będzie się musiała
borykać z tym samym problemem.
Ponadto, mniejszy potencjał postępu technicznego i wzrostu oznaczać będzie,
że mniej istotne dla polityki gospodarczej i regulacyjnej będzie dbanie o efektywność dynamiczną czy też adaptacyjną (North, 2005), a więc zdolność do adaptacji
do szybkiego wzrostu i umożliwiania go, a większe znaczenie z kolei będzie mieć
efektywność statyczna, a więc zapewnianie efektywności wykorzystania zasobów
przy zadanym poziomie rozwoju (North, 2005). Jest dość powszechnym poglądem, że współczesna polityka gospodarcza raczej skłania się ku zapewnianiu efektywności dynamicznej (Acemoglu, 2008), a ewentualna zmiana może skutkować
nawet zmianami w systemie politycznym.
Trwały spadek tempa wzrostu w krajach rozpinających światową granicę technologiczną miałby również istotne znaczenie dla ekonomii rozwoju. Istotnie,
zdolność gospodarek rozwijających się do przyspieszonej konwergencji w dużej
mierze opiera się na zdolności do zaspokajania popytu w krajach rozwiniętych
oraz na pojawianiu się sektorów w krajach rozwiniętych, które nie są w stanie
zapewnić dostatecznych dochodów krajowym czynnikom produkcji, wobec czego
czynniki produkcji odchodzą do innych sektorów, zmuszając aktywność ekonomiczną w opuszczanych sektorach do przeniesienia się do krajów, gdzie czynniki
produkcji są tańsze. (por. Lin, 2012). Taka sytuacja oznacza osiąganie mniejszych
zysków z konkurowania z krajami wysoko rozwiniętymi w prostych działach produkcji, a więc mniej środków zarówno na modernizację kraju w ramach polityki
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przemysłowej, jak również mniejszy potencjał do wzrostu stopy oszczędności,
co w krajach rozwijających się poprzez imitację i import technologii ma istotne
znaczenie dla tempa wzrostu (Aghion i in., 2009; Lin, 2012). Będzie to oznaczać
konieczność większego skupienia się ekonomii rozwoju na rynku wewnętrznym,
a w przypadku mniejszych państw – na ich integracji.
W przypadku nauki o finansach można ponownie przywołać wspomniany
już problem finansów publicznych, a więc trwale wyższe niż tempo wzrostu
stopy procentowe. Jeżeli istotnie rządy będą bardziej niechętne do zadłużania się
i zmuszone do co najmniej zbilansowania budżetu w dłuższym okresie, to może
to prowadzić do braku instrumentów dłużnych na rynkach finansowych, a więc
trudniejszej stabilizacji portfela inwestycyjnego. Może zajść potrzeba uwzględnienia tego w polityce pieniężnej, by emisja papierów dłużnych banku centralnego miała również za cel stabilizację rynku kapitałowego. Ponadto, mogą
nastąpić zmiany zachowania inwestorów na rynkach finansowych. Jeżeli tempo
wzrostu będzie trwale niższe, to również wolniej będzie rosła wartość kapitalizacji na giełdach, co przy postulowanej przez finanse behawioralne różnej reakcji
podmiotów na zyski i straty będzie mieć miejsce nasilenie unikania strat i większa zachowawczość z jednej strony, a z drugiej podejmowanie większego ryzyka
przez część inwestorów poszukujących wysokich zysków, w konsekwencji zmieniając stabilność rynków finansowych.
Na koniec w naukach o zarządzaniu, zwłaszcza w przypadku rynków o niewielkiej rotacji przedsiębiorstw, niższe tempo wzrostu będzie oznaczać mniejszy
potencjał do wzrostu zysków przedsiębiorstw w ramach ich wewnętrznego rozwoju. Podobnie jak w przypadku efektywności dynamicznej i statycznej, w reżimie
wzrostu gospodarczego o niższym tempie wzrostu istotniejsze będzie poszukiwanie efektywności bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz dbanie, by nawarstwiające się defekty kultury organizacyjnej jej nie zmniejszały9. Może się o wiele
częściej pojawiać jako cel zarządzania nie dbanie o wzrost zysków, ale zabezpieczanie przedsiębiorstwa przed ich spadkiem. Tym samym uwaga zarządcza może
zostać przekierowana z relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem do wewnątrz, celem
większej optymalizacji jego procesów.

9

Nasuwa się tu przykład obecnych problemów Boeinga.
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Podsumowanie
Podsumowując, teoria wzrostu powstała celem wyjaśnienia wzrostu nowożytnego i różne obecne w niej podejścia niekoniecznie są w stanie przewidzieć
ewentualną przyszłą zmianę reżimu światowego wzrostu. Podejście czysto endogeniczne, w którym tempo wzrostu zależy jedynie od parametrów, nie jest w stanie
przewidzieć takiej zmiany. Podejście egzogeniczne, a zwłaszcza semiendogeniczne,
pozwala na zaobserwowanie takiej zmiany, a nawet jej przewidzenie, choć wielce
niedokładne. Opierając się na podejściu uzależniającym tempo postępu technicznego i tym samym wzrostu gospodarczego od tempa zmiany demograficznej, można na podstawie prognoz demograficznych domniemywać, że w XXI w.
nastąpi wyraźne spowolnienie światowego wzrostu również w ujęciu per capita.
Wniosek ten jest wzmacniany przy zastosowaniu dekompozycji postępu technicznego na zmianę wydajności badań i wzrost wysiłku badawczego, którego przełożenie na empirię wykazuje, że od co najmniej początku XX w. produktywność
badań nieustannie spadała, a postęp techniczny był podtrzymywany bardzo dynamicznym wzrostem nakładów na badania. Załamanie się tego wzrostu nakładów
spowoduje spowolnienie postępu technicznego i tym samym tempa wzrostu. Co
więcej, pierwsze symptomy takiego spowolnienia można zaobserwować w postaci
zmniejszenia się dynamiki miary TFP w krajach rozpinających światową granicę
technologiczną do niemal zera w ostatnich dwu dekadach.
Dla nauk ekonomicznych takie przyszłe spowolnienie długookresowego tempa
wzrostu będzie oznaczać konieczność uwzględnienia nowych warunków w teorii i praktyce. W polityce gospodarczej będzie to przede wszystkim niemożność
utrzymywania długookresowych deficytów oraz konieczność większego zwracania uwagi na efektywność statyczną kosztem dynamicznej. Może również pojawić
się potrzeba uwzględnienia w polityce gospodarczej mniejszej możliwości awansu
ekonomicznego osób oraz większej wagi odziedziczonego majątku. Bardzo duże
wyzwanie będzie stanowić trwale niższe tempo wzrostu światowego dla ekonomii
rozwoju, z racji konieczności większego skupienia się na rozwoju wewnętrznym, co
byłoby istotnym zerwaniem ze stosowanym z sukcesami modelem rozwoju opartym na eksporcie. Ponadto w finansach może pojawić się problem mniejszej stabilności rynków finansowych, w naukach o zarządzaniu zaś potrzeba zwrócenia
baczniejszej uwagi na efektywność wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie
oraz w ramach celu mniejszy nacisk na wzrost zysków czy sprzedaży, a większy
na ich trwałą stabilizację.
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Ekonomia interdyscyplinarna.
Wyzwanie dla nauki i dydaktyki

Wprowadzenie
Od początku lat 90. XX w. Polacy doświadczyli licznych zmian ustrojowych,
politycznych, społecznych, gospodarczych i finansowych. W tym czasie wprowadzono też wiele reform edukacyjnych. Zaproponowano nowe rozwiązania zarówno
w zakresie sposobu kształcenia, jak i kierunków oraz obszarów badawczych.
W 2019 r., w którym odbył się XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny (szczególnie w sekcji socjologii ekonomicznej)1 i X Kongres Ekonomistów Polskich 2
powrócił problem użyteczności i aktualności ekonomicznej wiedzy naukowej
– z naciskiem na „zacofanie” edukacji ekonomicznej, w tym akademickiej, w stosunku do zmian, jakie zachodzą w otoczeniu makro- i mikroekonomicznym.
Nadal w ramach kursu podstawowego i rozszerzonego studenci „otwierają
(…) podręczniki pełne zgrabnych krzywych popytu i podaży oraz ruchów wzdłuż
krzywej możliwości produkcyjnej. Modele działały bez zarzutu, ale mają niewiele
wspólnego z gospodarką taką, jakiej doświadczyliśmy w domach i jaką widzieliśmy w wiadomościach” (Rethinking Economics, 2018, s. 23). Tak opisali sytuację
edukacji ekonomicznej studenci, którzy stworzyli Rethinking Economics, czyli
międzynarodową sieć studentów, którzy chcą „pomyśleć ekonomię od nowa”, ekonomię, która będzie „otwarta na nowe koncepcje i sprawdzi się w rzeczywistym

1
Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność, XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny we
Wrocławiu, 11–14.09.2019, Wrocław.
2
Ekonomiści dla rozwoju, X Kongres Ekonomistów Polskich, 28–29.11.2019, Warszawa.
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świecie” (Rethinking Economics, 2018, s. 24). Podobnie mogą opisać swoją edukację ekonomiczną polscy studenci.
Ruch ten cieszy się coraz większą popularnością (wzbudził również zainteresowanie podczas X Kongresu Ekonomistów Polskich. Nie można go zignorować,
pozostać wobec niego obojętnym. Głównie dlatego, że determinacja i przekonanie, ale też odwaga, pozwoliły zaangażować różnych przedstawicieli nauk ekonomicznych i innych nauk do ponownego przeanalizowania funkcji ekonomii, jej
paradygmatów i kierunków rozwoju. Nie jest to jednak nowy pomysł. O otwarciu
ekonomii i o jej interdyscyplinarności, jak również o zmianie podejścia od imperialistycznego do pluralistycznego mówi się już od dawna. Problem w tym, że
oprócz paru publikacji, to niewiele wprowadzono zmian, które spełniałyby oczekiwania współczesnych ekonomistów co do kształtu ekonomii, przedmiotu badań
i jej podstaw metodologicznych.
Martin Wolf, główny komentator ekonomiczny Financial Times słusznie napisał, że „ekonomiści muszą zrozumieć, jak myśli heterodoksja. Powinni jednocześnie poszerzyć swoje horyzonty i okazać pokorę” (Rethinking Economics, 2018,
s. 21). Nie ma bowiem prostych wyjaśnień ekonomicznych, a uproszenia mogą
prowadzić do błędnych wniosków. Jest to oczywiście trudne zadanie, gdyż „zachowanie ekonomiczne jest zaledwie częścią całości ludzkich działań” (Rethinking
Economics, 2018, s. 20). Zarówno psycholodzy, socjolodzy, historycy i antropolodzy są w stanie rozszerzyć wiedzę ekonomiczną. Ignorowanie zaś tej wiedzy,
czyli założenie, że wiedza ekonomiczna wystarcza, że można oddzielić „zachowania i cele ekonomiczne od innych form ludzkich zachowań i celów jest kolosalnym uproszeniem” (Rethinking Economics, 2018). Dlatego warto zastanowić
się, jak powinna wyglądać współczesna edukacja ekonomiczna i jakie stoją przed
nią nowe wyzwania.
Celem niniejszego artykułu jest refleksja nad ekonomią jako nauką, którą się
bada i którą się uczy (lub naucza innych). Przy założeniu, że nauka oznacza sposób
„przekazywania i przyswajania wiedzy, nabywanie umiejętności oraz tego, czego
się naucza lub uczy” (Kuc, 2012). W odniesieniu zaś do sześciu głównych znaczeń pojęcia nauka (jako rezultat, czynność, narzędzie, działalność dydaktyczna,
instytucje i dział kultury – Stachak, 1997, s. 21–23) skupiono się tylko na dwóch:
na rezultatach działalności naukowej i dydaktyce (Stachak, 1997, s. 22).
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1. Użyteczność wiedzy ekonomicznej
Ocena ekonomii jako nauki nie jest prosta i jednoznaczna. Z jednej strony
podchodzi się do niej krytycznie, podkreślając, że „jest najstarszą ze sztuk i najmłodszą z nauk” (Ratajczak, 2010, s. 210) oraz że jest „nauką posępną”3, „szaloną”
(freakonomia) (Levitt, Dubner, 2005), za mało naukową lub zbytnio oderwaną od
rzeczywistości (zbyt ogólną i abstrakcyjną), czy „zacofaną” w stosunku do innych
nauk. Z drugiej strony wskazuje się, że ekonomia jest nauką piękną (Wilklin,
2009), wyjątkową, jak również, że jest „królową nauk” społecznych (Flejterski,
Urchs, 2015, s. 7), która posiada „znakomite narzędzia do zdobywania wiedzy”
(Levitt, Dubner, 2005, s. 14).
Nadal ekonomii zrzuca się, że jest za bardzo zmatematyzowana lub że za mało
jest matematyczności podmiotu, zgodnie z hipotezą matematyczności świata
M. Hellera (Hohol, 2017), a za mało jest w niej logiki (szczególnie metodologii,
semiotyki, logiki niemonotonicznej, a przede wszystkim logiki nieformalnej i teorii argumentacji (Kisielewicz, 2017), za dużo analiz nad racjonalnością, a za mało
nad nieracjonalnością lub irracjonalnością.
Dlatego też ekonomiści rozwijają badania o charakterze inter-, trans- i multidyscyplinarnym, które zmieniają charakter procesu poznania ludzkiego działania,
ale też prowadzą do zmian w przedmiocie badań i w konsekwencji do przesuwania granic ekonomii jako nauki.
Dzięki temu powstało również wiele subdyscyplin, takich jak socjologia ekonomiczna, psychologia ekonomiczna, ekonomia behawioralna i ekonomia eksperymentalna, neuroekonomia czy ekonofizyka. Wydaje się więc, że jest to słuszny
kierunek zmian. Problem w tym, że rezultaty badawcze przedstawicieli „nauk
z pogranicza” nie są szeroko omawiane w ramach podstawowego kursu ekonomii.
A wyniki badawcze są znane tylko nielicznym ekonomistom.
W konsekwencji nauczanie ekonomii oznacza spore wyzwanie naukowe
i dydaktyczne. Nie może opierać się na paru podręcznikach, które wykładowcy
preferują od wielu lat, a których kolejne edycje niewiele zmieniają w samej treści głównej. Nauczyciel akademicki musi zmienić swoje podejście do nauczania,
bo wiedza specjalistyczna, szczególnie bardzo wąska, jest pułapką. W przypadku
nauczania ekonomii jest to spory „hamulec” rozwojowy. Intersubiektywność
ekonomii wymaga otwartości, podejścia holistycznego, pluralizmu metodologicznego i światopoglądowego. To oznacza oczywiście wiele zmian zarówno jeśli
3

Pierwszy raz określenia „nauka posępna” użył T. Carlyle w 1849 r.
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chodzi o podręczniki, jak i program nauczania, w którym niewątpliwie metodologia ekonomii, psychologia ekonomiczna i socjologia ekonomiczna powinny być
w podstawach nauczania.
Trzeba również pamiętać, że wielu ekonomistów napisało podręczniki, nie
wszystkie cieszą się popularnością, „niektóre są pomnikami nudy” (Heilbroner,
1993, s. 11), nie wszystkie „stały się bestsellerami, które dotarły nawet do lepianek w Azji” (Heilbroner, 1993, s. 12). Wielu ekonomistów pisało trudno i zawile,
mając „wąski krąg czytelników” (Heilbroner, 1993, s. 11), a „kilku pisało tak, że
poruszało serca milionów. Inni natomiast (…) pisali tak, że w umysłach czytelników powstał chaos” (Heilbroner, 1993, s. 11). Wybór więc publikacji, to ważne
zadanie. Nawet więc, gdy w ekonomii brakuje blasku i „ducha wielkiej przygody”,
to „winę za to ponoszą jedynie ci, którzy ją uprawiają” (Heilbroner, 1993, s. 11).
Należy mieć na uwadze również duże różnice w tempie zmian, jakie zachodzą
w edukacji i otoczeniu społeczno-gospodarczym. Proces kształcenia przebiega
stosunkowo długo i nigdy nie będzie postępowy, w znaczeniu popperowskim.
Jednak dbałość o jakość i użyteczność wiedzy ekonomicznej pozwala wprowadzić
określone reguły postępowania. Zasadniczą rolę ma w tym procesie nauczyciel
akademicki, który samodzielnie dokonuje selekcji materiału. Od niego bowiem
zależy, czy przedstawi pełną charakterystykę modelu lub teorii, z tłem historycznym, w odniesieniu do innych teorii, pokazujące zawartość informacyjną, walory
i wady, krytykę i replikę, a co dość istotne: ich aktualność i użyteczność.
Przykładowo można mówić o rynku pracy, roli pracodawców i pracobiorców
oraz o równowadze i nierównowadze lub o cechach osoby bezrobotnego. Można
też wzbogacić ten zasób wiedzy o charakterystykę źródeł informacji i sposobie
pomiaru (w Polsce i na podstawie metodologii Eurostatu lub Banku Światowego)
liczby zatrudnionych, bezrobotnych i biernych zawodowo. Można pokazać, że
w 2019 r. w IV kwartale w Polsce było nie tylko 840 tys. bezrobotnych, ale również,
że było to najniższe bezrobocie od 29 lat oraz że obecny rynek pracy jest rynkiem
pracownika. To oznacza wiele konsekwencji w strukturze rynku pracy, rozkładu sił
negocjacyjnych, wysokości płac, okresu poszukiwań pracy, mobilności i elastyczności zatrudnienia. Wynika to również z wielu czynników, nie tylko ekonomicznych,
ale też społecznych, wśród których istotne są zmiany pokoleniowe (szczególnie
podejście do pracy i zaangażowania zawodowego młodych ludzi, którzy inaczej
podejmują decyzje niż osoby z pokolenia X i Y).
Oprócz rynku pracy rynek finansowy, w tym giełda, jest dobrym przykładem ciągłych zmian, dużej wrażliwości na sytuację makroekonomiczną, w której uczestnicy są nastawieni na ryzyko. Ich działania nie wyjaśni klasycznie ujęty
model homo oeconomicus. W tym przypadku niezbędna jest wiedza ekonomiczna
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spoza głównego nurtu, dotycząca teorii gier, uwarunkowań psychologicznych,
często też socjologicznych. Nie wystarczy bowiem opisać zasady i reguły postępowania na giełdzie. GPW w Warszawie i jej otoczeniu towarzyszy zmienność. Gdy
przykładowo na NewConnect w 2019 r. odnotowano 14 emisji, to w tym czasie
na nowej platformie Beesfund, która pomaga przedsiębiorcom w zebraniu określonych funduszy w zamian za akcje (przy dużym ryzyku, ale dbając o małą asymetrię informacyjną), było ich 26.
Tego nie ma w podręcznikach. A taka szersza perspektywa poznawcza pokazuje
użyteczność i atrakcyjność wiedzy ekonomicznej – otwartej i interdyscyplinarnej.
Ekonomia jako nauka społeczna, w której istotna jest „analiza ludzi przeprowadzona przez ludzi” (Rethinking Economics, 2018, s. 20) w sposób szczególny
musi dbać o swoją użyteczność. Jest to możliwe dzięki realizacji funkcji: deskryptywnej (opisywanie rzeczywistości), eksplanacyjnej (wyjaśnianie), predykcyjnej
(przewidywanie) oraz ewaluacyjnej (ocenianie) (Kuc, 2012).
Trzeba również pamiętać, że oczekiwania wobec ekonomii jako nauki są ogromne
i często nieuzasadnione. Współczesny student, który od początku swojej edukacji
jest przyzwyczajony do myślenia obrazami i multimedialnej prezentacji wiedzy
naukowej będzie szukał takich treści w podręcznikach akademickich i podczas
zajęć dydaktycznych. Jednak, jak słusznie zauważył R. Heilbroner, „ten, kto zajrzał do podręcznika ekonomii i doszedł do wniosku, że jest ona nudna, zachowuje
się tak jak człowiek, który przeczytał elementarz logistyki i doszedł do wniosku,
że badanie sztuki wojennej musi być nudne” (Heilbroner, 1993, s. 11). Użyteczność wiedzy ekonomicznej to nie atrakcyjność wizualna. Wiedza ekonomiczna
ma dużą siłę i wielki wpływ na to co się dzieje na świecie, „stanowi intelektualne
podstawy naszego współczesnego życia” (Heilbroner, 1993, s. 11). Trzeba zadbać
jednak o jej właściwą treść i jakość.

2. Rzetelność wiedzy ekonomicznej
Współczesna nauka stanowi najszybszą dziedzinę rozwoju współczesnej cywilizacji. Według koncepcji D. de Solla wskaźniki opisujące rozwój nauki podwajają
się co 10–15 lat (zakładając, że analizę rozpoczęto w 1750 r., w którym istniało 10
czasopism), także jeśli analizuje się liczbę czasopism, publikacji, naukowców czy
uczelni wyższych. W 1800 r. było około 100 czasopism naukowych, a już w 2000 r.
było ich około miliona (Solla Price, 1987, s. 418). Ogromne zmiany obserwuje
się od momentu wykorzystania Internetu oraz dostępu do informacji za pomocą
sieci wirtualnej, tzw. czwartej fali, która zasadniczo wpłynęła na zmianę więzi
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społecznych, tworząc cyberkulturę (Kobylarek, 2016, s. 38–39). To z pewnością
przyśpieszyło dostęp do informacji, wymianę myśli i poglądów, rozwój nauki, ale
też zwiększyło chaos informacyjny. Pozyskanie danych, ich dostępność i przetwarzanie wyglądają inaczej niż 30 lat temu, a nawet 10 lat temu. Współcześnie
badacze mogą pozyskiwać wiele pozycji naukowych nie tylko tradycyjnie, ale też
online, w blogosferach naukowych lub na licznych portalach i stronach internetowych. Nie oznacza to jednak rzetelności ich wiedzy naukowej, a jedynie wzrost
powszechności dostępu i zmniejszenie bariery dostępu.
Ocenę jakości wiedzy naukowej ekonomii można sprowadzić do płaszczyzny
metanaukowej lub czysto praktycznej. W pierwszym przypadku chodzi o walory
naukowości i sposób podejścia do źródeł wiedzy naukowej, jak i kierunku rozwoju
ekonomii jako nauki. W drugim chodzi o zastosowanie wyjaśnień ekonomicznych
do problemów związanych z ludzkim działaniem.
Walory naukowości są bardzo istotne przy ocenie jakości wiedzy naukowej i oddzielenia tego, co naukowe od tego, co nienaukowe lub pseudonaukowe
(tzw. kryterium demarkacji). W tej kwestii nie ma jednego, niezmiennego zbioru
cech, szczególnie, że inne możliwości i oczekiwania są stosowane wobec nauk formalnych i inne wobec nauk empirycznych (w tym przyrodniczych i społecznych).
Dlatego w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele propozycji. Do najważniejszych można zaliczyć: prawdziwość i intersubiektywną sprawdzalność, jak również racjonalność i rzetelność.
Teorie ekonomiczne często nie mają takich cech, szczególnie jeśli chodzi
o intersubiektywną sprawdzalność, prawdziwość czy rzetelność. Niewątpliwie też
często są oceniające, deskryptywne, choć ubogie w wyjaśnianie i przewidywanie.
To oznacza, że można mieć wątpliwość co do ich wartości naukowej, rzekomej
prawdziwości i słuszności oraz że podręczniki i publikacje ekonomiczne powinny
być przeformułowanie i przeanalizowanie pod względem rzetelności prezentowanych treści. Dbałość bowiem o intersubiektywną sprawdzalność oraz poprawność
logiczną i empiryczną staje się bowiem koniecznością naukową.
W tym kontekście nadal aktualny jest problem dotyczący różnych koncepcji
rozwoju nauki, w tym ekonomii. Szczególnie, gdy pojawia się kryzys, który przekłada się na kryzys zaufania wobec ekonomii i ekonomistów.
Tak było z oceną kryzysu z 2007 r. dotyczącego rynku kredytów hipotecznych
wysokiego ryzyka w USA. Umownie był on związany z upadkiem Lehman Brothers. Jednak ocena złej kondycji ekonomii i jej wartości aplikacyjnej była widoczna
dużo wcześniej (Kobylarek, 2016, s. 38–39), już w latach 70. XX w. Ale taka ocena
jest zbyt ogólna, a więc też krzywdząca, gdyż już rok wcześniej O. Blanchard pisał
w The State of Macro, że w ekonomii „nie wszystko jest już w porządku” (Blanchard,
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2008). Poza tym 12 znanych ekonomistów publicznie ostrzegało przed nadchodzącym kryzysem4. Choć oczywiście możliwości przewidywania tak dużych zmian
powinny być prowadzone na szerszą skalę (Belka, 2010, s. 181).
Zarzucano więc ekonomistom, że „nie przewidzieli nadejścia kryzysu, nie
doszacowali jego skali, nie byli w stanie zaproponować spójnego pakietu instrumentów wyjścia z kryzysu i złagodzenia jego skutków, czy nawet – według radykalnych krytyków – wręcz przyczynili się do wybuchu kryzysu i tak gwałtownego
jego przebiegu” (Czernek, Marszałek, 2015, s. 625–626). Dlatego słuszne wydaje
się pytanie postawione przez P. Krugmana: „Jak ekonomiści mogli się tak mylić?”
(Krugman, 2009).
Ekonomistom zarzuca się również, że nie potrafią odrzucić nieaktualnych lub
błędnych teorii, które straciły walor poznawczy lub wyjaśniający. Można więc uznać,
że ignorują „negatywne wyniki doświadczenia”5 i modyfikują lub kosmetycznie
poprawiają to, co powinno przejść do historii jako zapis wysiłku badawczego. Analizując treść współczesnych podręczników i publikacji, wydaje się to słuszne, choć
– jak pisze M. Blaug – można podać niemałą listę odrzuconych teorii lub wskazać
ich modyfikacje. Dlatego stanowczo zaprzecza on twierdzeniu, że „teorie ekonomiczne, niczym starzy żołnierze, nigdy nie giną, lecz jedynie stopniowo wymierają” (Blaug, 1995, s. 24).
Ocena postępu w nauce i określenie jej kierunku rozwoju nie jest więc proste
i oczywiste, szczególnie jeśli chodzi o ekonomię. W tym kontekście nadal aktualne, choć historyczne, wydają się trzy koncepcje filozofów nauki: K. Poppera,
T. Kuhna i I. Lakatosa.
Pierwszy uważał, że nauka jest w stanie permanentnej rewolucji, ciągłych
zmian i wewnętrznych ruchów. Każdej teorii przypisywał cechę tymczasowości. To oznacza, że każda koncepcja i hipoteza wymaga ciągłego ich sprawdzania poprzez falsyfikację (którą traktował jako kryterium demarkacji). Jeśli nawet
hipoteza „wykazała hart”, czyli przeszła pozytywnie wszystkie etapy sprawdzania,
to jest to tylko dla określonych informacji. Taki wynik badawczy jest tylko czasowy.
Wiedza tak rozumiana jest niepewna i nietrwała. Wymaga określonych działań,
zapisów (koroboracja), które zapewnią intersubiektywną sprawdzalność. Uważał więc, że gra naukowa w zasadzie się nie kończy. Ten, kto postanowił pewnego

4
D. Bezemer w 2011 r. wskazał 12 ekonomistów, którzy ostrzegali o nadejściu kryzysu na rynkach
finansowych. Byli to m.in.: N. Roubini, S. Keen, W. Godley, R. Shiller, P. Schiff i M. Feber. Ważną rolę
odegrali też praktycy z Wall Street, tacy jak: D. Rosenberg oraz P. Kasriel. prosperity.memes.pl (dostęp:
28.06.2017).
5
Pogląd B. Caldwella, odrzucany m.in. przez M. Blauga.
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dnia, że twierdzenia naukowe nie wymagają dalszego sprawdzania i że można je
uznać za ostatecznie zweryfikowane, wycofuje się z gry” (Popper, 2002, s. 49).
Inne stanowisko zapoczątkował T. Kuhn (wprowadził pojęcie paradygmatu),
który podkreślał, że nauka rozwija się skokowo. Początkowo jako nauka normalna,
na podstawie paradygmatu, przyjętego w danym środowisku, przez grupę uczonych. Jej status nie jest jednak trwały, gdyż pojawiają się destrukcyjne anomalie,
podważające sens, prawdziwość i użyteczność reprezentowanych teorii. Nauka
znajduje się w sytuacji kryzysowej, która kończy się rewolucją. Dopiero wówczas
zaczyna się tworzyć nowa nauka, która dojrzewa, przybierając postać stabilnej
nauki normalnej.
Powyższe stanowiska próbował pogodzić I. Lakatos (twórca pojęć: twardy
rdzeń programów badawczych i pas ochronny oraz heurystyki: pozytywnej i negatywnej), który uważał, że nauka rozwija się dzięki żywotności i zmianom, jakie
inicjują programy badawcze, czyli „serie teorii o wspólnej heurystyce” (Lakatos,
2017). Teorie, które są ich wynikiem konkurują ze sobą. Nowa, o większej zawartości informacyjnej, zastępuje starą.
Wykorzystując powyższe trzy podejścia, można do ekonomii podchodzić jak
do nauki, która jest „w ruchu” i której towarzyszy ciągła zmiana, albo nauki, która
rozwija się skokowo, w zależności od popularności i użyteczności, w końcu jak do
nauki o mocnych fundamentach metodologicznych.
W ujęciu bardziej współczesnym, przedstawiciele kumulatywizmu będą
patrzyli na naukę jak na gmach wiedzy nagromadzonej od pokoleń, będącą wynikiem wysiłku badawczego wielu naukowców. Wówczas nauka rozwija się „przez
doskonalenie swoich metod i gromadzenie (kumulowanie) wyników” (Heller,
2009, s.101–102). Z kolei antykumulatywiści będą podkreślali znaczącą rolę przypadku oraz szczególnych okoliczności, czynników psychologicznych i społecznych
w procesie badawczym. Według tego ujęcia nauka rozwija się w nieregularnych
odstępach czasu, w sposób nieciągły, nieprzewidywalny (Heller, 2009, s. 101–102).
Można też zaproponować dla współczesnej ekonomii inne rozwiązanie, wykorzystując zasadę korespondencji (odpowiedniości), sformułowaną przez Nielsa
Bohra dla mechaniki kwantowej. Według niej każda nowa teoria musi odpowiednio
określić się wobec starej, czyli „przynajmniej »uszanować« osiągnięcia poprzedniej teorii” (Heller, 2009, s. 70). Nowe obszary wiedzy powinny wówczas wyjaśniać
dotychczasowe problemy oraz zaproponować nowe rozwiązania.
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3. Dydaktyk kontra naukowiec
Opisane trudności dotyczące dwóch cech ekonomii jako nauki, czyli rezultatów badawczych i dydaktyki, mają swoje odzwierciedlenie w pozornej sprzeczności
między ekonomistą dydaktykiem a ekonomistą naukowcem. Wynikają z ustawowych zmian w nauce i z charakteru wykonywanej pracy. Warto się jednak zastanowić, czy można rozdzielić w ekonomii te dwie funkcje. Dbałość o użyteczność
i rzetelność wiedzy naukowej pokazuje bowiem, że dydaktyk musi być badaczem.
Ekonomista musi analizować, krytykować i sprawdzać wyniki badawcze, opierając się na szerokim spektrum wiedzy ekonomicznej. Jednak nie każdy naukowiec
może być dydaktykiem. Praca dydaktyczna wymaga określonych umiejętności,
innych niż praca naukowa. Trudno jest jednak współcześnie podać „rys psychologiczny” ekonomisty naukowca.
Naukowiec nie przypomina dzisiaj ani roztargnionego i zamyślonego Alberta
Einsteina, ani poważnego, eleganckiego, ale też roztrzepanego Adama Smitha.
Współcześnie naukowiec ma zupełnie inną twarz. Media wykreowały dwa skrajne
obrazy naukowców: „zbawców ludzkości” oraz „groźnych szaleńców” (Czechowska-Derkacz, Łosiewicz, 2015). Z pewnością jednak większość badaczy znajduje
się po środku tej dualnej charakterystyki, choć można zauważyć, że często wykazują oni większą niż przeciętna introwertyczność i małą otwartość komunikacyjną
(Mlodinow, 2016).
Z pewnością wielcy ekonomiści „badali sprawy równie porywające, jak i niebezpieczne. Ich myśli (…) wywierały duży wpływ na nasze codzienne życie. Koncepcje
wielkich ekonomistów wstrząsnęły światem, a ich błędy prowadziły do katastrof”
(Heilbroner, 1993, s. 11). Trudno podać wspólne cechy dla ekonomistów, „których przeznaczeniem miała być przebudowa świata” (Heilbroner, 1993, s. 11).
Można spotkać wśród tej dużej grupy zarówno ludzi wszechstronnie wykształconych, jak i skupionych na wąskim obszarze badawczym myślicieli i szaleńców,
„duchownego i maklera giełdowego, rewolucjonistę i arystokratę, estetę, sceptyka
i włóczęgę. (…) Niektórzy byli błyskotliwi, niektórzy nudni, niektórzy przesadnie
uprzejmi, a niektórzy nieznośni” (Heilbroner, 1993, s. 12). Wydaje się więc, że
cechy charakteru i sposób życia nie były istotne w ich procesie badawczym. Ważne
były cel i osiągane rezultaty badawcze. Dlatego ekonomiści powinni dbać o rzetelność i użyteczność wiedzy naukowej, tej którą tworzą lub badają. Słuszna jest
w tym kontekście propozycja Jana Wilkina skierowana do przedstawicieli nauk
społecznych: „Szukajcie złożoności i porządkujcie ją” (Wilkin, 2016, s. 68–69).
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Podsumowanie
Ekonomia, podobnie jak inne nauki społeczne, doświadcza wielu zmian: rozmycia pojęciowego, rozszerzenia obszaru badawczego oraz dostępu do informacji i wiedzy naukowej. Interpretuje się to jako brak postępów (Ayer, 1997, s. 8)
lub destrukcyjność programową oraz „zacofanie”, małą użyteczność praktyczną.
Należy jednak pamiętać, że żadna nauka nie jest w stanie stworzyć kompletnej oceny zjawisk, które opisuje, zarówno tych społecznych, ekonomicznych, jak
i psychologicznych. W tej kwestii ekonomia nie jest wyjątkowa, dlatego wciąż
aktualne są słowa Ludwiga von Misesa: „Nie ulega wątpliwości, że teoria ekonomiczna nie jest doskonała, tak jak nie jest doskonałe ludzkie poznanie ani żadne
ludzkie dokonanie. (…) Nie oznacza to, że dzisiejsza ekonomia jest zacofana, ale
żywa, a życie łączy się z niedoskonałością i zmianą” (Mises, 2007, s. 6).
Niewątpliwie ekonomia otworzyła się na inne nauki, takie jak: psychologia,
socjologia, medycyna, filozofia (w tym filozofia nauki, etyka, metafizyka), logika
i metodologia, fizyka i matematyka. Stworzyło to nowe możliwości poznawcze
i przyczyniło się do powstania wielu subdyscyplin. Kooperacja ekonomii okazała
się bowiem koniecznym kierunkiem zmian, szczególnie, że tradycyjne modele
ekonomiczne stały się niewystarczające nawet dla samej ekonomii.
Dlatego badacze i dydaktycy nie mogą opierać się tylko na tradycyjnej analizie
modelu homo oeconomicus, gdyż „wykazuje pewien anachronizm, a przesłanki
na jakich się opiera (…) są ciągle podważane” (Bittner, 2009, s. 15–16). Główny
bohater analiz ekonomicznych nie jest już tylko egoistą, „kalkulatorem-komputerem”6, który „skupiony na sobie samym i na konsekwencjach swoich działań”
(Bittner, 2009, s. 26), traktuje otoczenie jako „barierę, którą musi pokonać, by
chronić swoje interesy” (Bittner, 2009, s. 26). Warto, opierając się na badaniach
socjologicznych, psychologicznych i antropologicznych, zmodyfikować analizę
ludzkiego działania. Człowiek ekonomiczny nie działa już sam. Działa bowiem
w grupie, jest elementem grupy i podejmuje działania pod jej wpływem, często
nie kierując się racjonalnością. Stał się człowiekiem społeczno-gospodarczym.
Dlatego mówi się o zakorzenieniu społecznym i instytucjonalnym, o kontekście
sytuacyjnym (np. model wyboru opartego na argumentach, gdzie podejmowane
decyzje zależą od kontekstu, które wyznacza z kolei określona liczba możliwości
i ich struktura). Inaczej też widzi się aktorów gospodarczych, którzy już nie tylko
kalkulują zyski i straty, ale też szukają swojego miejsca w grupie i społeczeństwie,
6
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nie są „w pełni niezależni, ani też całkowicie zależni” (Bittner, 2009, s. 12), gdyż
w ujęciu socjologicznym ważne jest nie tylko działanie i dokonywanie wyborów, ale
też brak działania i „brak możliwości dokonywania wyborów” (Bittner, 2009, s. 34).
W tej kwestii istotne jest budowanie wiedzy naukowej, której źródło danych
jest pewne, sprawdzalne, krytykowalne, po prostu rzetelne. Dbałość o poprawę jej
jakości jest więc koniecznym kierunkiem zmian rozwojowych w ekonomii jako
nauce. Zaczynając od reguł metodologicznych, a kończąc na użyteczności wiedzy ekonomicznej.
Aktualność wiedzy oraz związek między teorią a praktyką są często podkreślane
przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Taka wiedza jest podstawą
„sukcesu cywilizacyjnego” (Kisielewicz, 2017, s. 10), gdyż pomaga zrozumieć świat,
jak również wykazać „służebność społeczną nauki” (Chmielecka, 2002, s. 49–50;
więcej w Wojciechowska, 2017, rozdziały 1–2).
Proces zmian jakich doświadcza obecnie ekonomia – nauka interdyscyplinarna – musi być jednak widoczny w procesie nauczania: zarówno w dydaktyce,
jak i w podręcznikach akademickich. Ma to na celu poprawę jakości nauczania
oraz realizację najważniejszych celów i funkcji.
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Kierunki rozwoju kryptowalut
a system finansowy

Wprowadzenie
System finansowy jest częścią systemu ekonomicznego, który umożliwia
współtworzenie siły nabywczej oraz świadczenie usług pozwalających na jej krążenie w gospodarce. W jego skład wchodzą rynkowy system finansowy, w którym
usługi są świadczone za pośrednictwem mechanizmów rynkowych, oraz publiczny
(fiskalny) system finansowy (Włudyka, 2007).
Rozpatrując system finansowy państwa z perspektywy kryptowalut, należy
uwzględnić też politykę monetarną (pieniężną), która jest częścią polityki gospodarczej – obok polityki fiskalnej i polityki strukturalnej. Podstawowym założeniem
właściwej polityki monetarnej państwa jest dbanie o wartość narodowej waluty,
a więc zapewnienie odpowiedniej ilości pieniędzy na rynku, tak by gospodarka
bez przeszkód się rozwijała, a ceny były stabilne (Burda, Wypolsz, 2000). Należy
podkreślić, że jest to wyjściowe założenie polityki finansowej (monetarnej) państwa, które w dobie pieniądza internetowego, w tym transakcji w obszarze finance
technology, ulega zmianie (Gali, 2008, s. 23–45).
W literaturze przedmiotu kryptowaluty, w tym w szczególności bitcoin oraz
jego oddziaływanie na system finansowy państwa, są w małym stopniu zbadane.
Publikacje dotyczące kryptowalut koncentrują się głównie na aspektach informatycznych, przede wszystkim na metodach kodowania kryptowalut. Mało jest
natomiast badań poświęconych problemom ich oddziaływania na system finansowy państwa.
Głównym celem w niniejszej pracy jest identyfikacja oraz analiza kryptowalut
i oddziaływanie ich na obecny i przyszły system finansowy państwa.
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Teza główna pracy zakłada, że: kryptowaluty, w tym w szczególności bitcoin
i ethereum, umożliwiają globalne przenoszenie wartości dzięki bezpiecznemu
mechanizmowi kodowania (technologia blockchain), będąc z jednej strony innowacyjnym narzędziem w obszarze finance technology, a z drugiej strony zagrożeniem
dla tradycyjnie przyjętego systemu finansowego, uniemożliwiając kontrolowanie
obrotu pieniądza w państwie dzięki anonimowości inwestorów.
Nawiązaniem do tej tezy jest teoria trzech soczewek prof. Janusza Ostaszewskiego, zakładająca implikację następujących zmiennych, tj. gospodarki w perspektywie globalnej, finansów, gdzie kryptowaluty byłyby nowym dobrem, i technologii,
w której mechanizm kodowania kryptowalut blockchain mógłby stać się przyszłościowym mechanizmem gwarantującym bezpieczeństwo transakcyjne na rynkach
światowych przy zachwianiu tradycyjnie przyjętego schematu funkcjonowania
systemu finansowego państwa.

1. Definiowanie kryptowaluty jako pieniądza
Pogoń za niezależną cyfrową walutą zaczęła się w 1992 r., gdy Timothy May,
emerytowany fizyk Intela, zaprosił grupę przyjaciół do swojego domu poza Santa
Cruz w Kalifornii, aby porozmawiać o prywatności i rodzącym się Internecie.
W poprzedniej dekadzie narzędzia kryptograficzne, takie jak szyfrowanie klucza
publicznego okazały się przydatne do kontrolowania, kto może uzyskać dostęp
do wiadomości cyfrowych. Obawiając się nagłej zmiany władzy i kontroli informacji, rządy na całym świecie zaczęły grozić ograniczeniem dostępu do takich
protokołów kryptograficznych.
Można więc powiedzieć, że podobnie jak technologia druku zmieniła i zmniejszyła moc średniowiecznych cechów oraz struktury władzy społecznej, tak samo
metody kryptologiczne zasadniczo zmienią naturę korporacji i ingerencję rządu
w transakcje gospodarcze.
Mniej więcej w tym samym czasie Nick Szabo, jako jeden z pierwszych, wyobraził sobie nową cyfrową walutę od podstaw. Chociaż wielu uważa, że jego program, który nazywa „bitowym złotem”, jest prekursorem bitcoin, prywatność nie
była najważniejsza w jego umyśle. Jego głównym celem było przekształcenie zera
w coś, co ludzie cenią. „Zacząłem myśleć o analogii między trudnymi do rozwiązania problemami a trudnością wydobywania złota” – mówi. Gdyby łamigłówka
potrzebowała czasu i energii do rozwiązania, można by uznać, że ma ona wartość,
rozumował Szabo. Rozwiązanie to może zostać przekazane komuś jako cyfrowa
moneta (Szabo, 1997, s. 34–56).
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W bitco-złotym schemacie Szabo uczestnik poświęciłby komputer do rozwiązywania równań kryptograficznych przypisanych przez system. Zdaniem Szabo:
„Wszystko, co działa dobrze jako funkcja dowodu pracy, tworząc specyficzny łańcuch binarny, tak aby można było udowodnić, że generowanie tego ciągu jest kosztowne pod względem obliczeniowym, zadziała”. W nieco złocistej sieci rozwiązane
równania będą wysyłane do społeczności, a jeśli zostaną zaakceptowane, praca
zostanie przypisana osobie, która to zrobiła. Każde rozwiązanie stanie się częścią
kolejnego wyzwania, tworząc rosnący łańcuch nowej nieruchomości. Ten aspekt
systemu stanowił sprytny sposób dla sieci na weryfikację i stemplowanie nowych
monet, ponieważ jeśli większość stron nie zgodziłaby się na przyjęcie nowych rozwiązań, nie mogły one rozpocząć następnego równania (Walsh, 2003, s. 10–13).

2. Mechanizm transakcyjny monety cyfrowej
Pionierska waluta cyfrowa peer-to-peer bitcoin zadebiutowała w 2008 r. i zapoczątkowała nową erę kryptowalut. Obecnie istnieje ponad 500 różnych kryptowalut, ale bitcoin nadal pozostaje pionierem. Podczas gdy organy podatkowe,
ścigania i regulacyjne wciąż badają to zjawisko, pozostaje jedno istotne pytanie:
czy bitcoin jest legalny czy nielegalny? Odpowiedź ta zależy od lokalizacji i aktywności użytkownika.
Bitcoiny nie są emitowane, aprobowane ani regulowane przez żaden bank centralny. Zamiast tego są tworzone przez proces generowany komputerowo, znany
jako „górnictwo”. Oprócz bycia kryptowalutą niezwiązaną z żadnym rządem, bitcoin jest również systemem płatności typu peer-to-peer, ponieważ nie istnieje
w żadnej formie fizycznej i musi być wymieniany online. Jako taki oferuje wygodny
sposób przeprowadzania transakcji transgranicznych bez opłat za kursy wymiany.
Pozwala również użytkownikom zachować anonimowość.
Podczas próby skonstruowania transakcji za pomocą monety cyfrowej pojawia
się problem „podwójnego wydatkowania”. Po utworzeniu danych ich odtworzenie
jest prostą kwestią kopiowania i wklejania. Większość scenariuszy e-gotówki rozwiązuje ten problem, zrzucając część kontroli do centralnego organu, który śledzi
saldo każdego konta. DigiCash, wczesna forma cyfrowej pieniądza oparta na pionierskiej kryptografii Davida Chauma, przekazała to przeoczenie bankom. Było
to niedopuszczalne rozwiązanie dla Szabo: „Starałem się jak najlepiej w cyberprzestrzeni naśladować cechy bezpieczeństwa i zaufania złota, a wśród nich najważniejsze jest to, że nie zależy od zaufanego organu centralnego”.
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Bitowe złoto udowodniło, że możliwe było zdecentralizowane przekształcenie
rozwiązań w trudne obliczenia na własność. Ale własność nie jest dość gotówką,
a propozycja pozostawia wiele problemów nierozwiązanych. Jak przypisujesz
odpowiednią wartość różnym ciągom danych, jeśli nie są one równie trudne do
wykonania? Jak zachęcić ludzi do uznania tej wartości i przyjęcia waluty? A jaki
system kontroluje transfer waluty między ludźmi?
Po tym, jak b-pieniądze i bitowe złoto nie uzyskały szerokiego poparcia, scena
e-pieniędzy zrobiła się całkiem cicha. A potem, w 2008 r., pojawiła się tajemnicza
postać „Satoshi Nakamoto”, która zaproponowała bitcoin. Jak przystało na twórcę
prywatnej cyfrowej waluty, prawdziwa tożsamość Nakamoto pozostaje tajemnicą.
„Nigdy nie słyszałem o kimś, kto wcześniej znał to imię” – mówi Szabo – „I nie
zamierzam spekulować, kim on może być, a kim nie”.
Aby stworzyć działający system, Nakamoto zaczął od idei łańcucha danych,
podobnego do bitowego złota. Ale zamiast tworzyć łańcuch własności cyfrowych,
bitcoin rejestruje łańcuch transakcji (Hileman, 2007, s. 12–23).
Najprostszym sposobem na zrozumienie bitcoina jest myślenie o nim jako
o książce cyfrowej. Wyobraźmy sobie grupę ludzi przy stole, którzy wszyscy mają
dostęp w czasie rzeczywistym do tej samej finansowej księgi na laptopach przed
nimi. Księga rachunkowa rejestruje, ile bitcoinów ma każda osoba przy stole
w danym momencie. Z konieczności saldo każdego rachunku jest informacją
publiczną, a jeśli jedna osoba chce przekazać fundusze osobie siedzącej naprzeciw niej, musi ogłosić tę transakcję wszystkim obecnym przy stole. Cała grupa
następnie dołącza transakcję do księgi głównej, którą wszyscy muszą uzgodnić.
W takim systemie pieniądze nigdy nie muszą istnieć w formie fizycznej, a jednak
nie można ich wydać dwa razy.
Zasadniczo tak działa bitcoin, z tym że uczestnicy są rozproszeni w globalnej
sieci peer-to-peer, a wszystkie transakcje odbywają się między adresami w sieci,
a nie osobami. Własność adresu jest weryfikowana za pomocą kryptografii z kluczem publicznym, bez ujawniania, kto jest właścicielem. System zamienia tradycyjną bankową prywatność: wszystkie transakcje są dokonywane publicznie, ale
trudno je połączyć z ludzką tożsamością. Zachowanie dysocjacji wymaga czujności ze strony użytkownika bitcoin i ostrożnego podejmowania decyzji o tym, które
zewnętrzne aplikacje i metody wymiany są w użyciu.
Znając już mechanizm transakcyjny monety cyfrowej, warto się przyjrzeć, jakie
niesie to za sobą dalsze konsekwencje zarówno dla samych siebie, jak i dla tradycyjnego systemu finansowego.
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Rysunek 1. Przewidywania dotyczące realizacji wybranych scenariuszy
rozwoju kryptowalut (w %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Piotrowska (2016, s. 216).

Z rysunku 1 można wnioskować, że obecnie kryptowaluty są postrzegane jako
kolejny instrument lokacji kapitału. Nie należy jednak zapomnieć, że to iż funkcjonują one w obszarze mechanizmów rozproszonych, może stać się zagrożeniem
dla tradycyjnego systemu finansowego opartego na pełnej centralizacji. Należy
bowiem podkreślić, że bitcoin jest w pełni zdecentralizowaną walutą. Ma wartość,
ponieważ jej podaż jest ograniczona i istnieje popyt na niskie koszty transakcji,
anonimowość, możliwości inwestycyjne i możliwości wykorzystania w nielegalnych działaniach. Jego przyszłość jest wątpliwa, ponieważ kryptowaluty mają kilka
poważnych wad, takich jak wysoka niestabilność cen, podatność na włamania,
brak ochrony przed bankami centralnymi i brak ochrony konsumenta. Można
się pokusić o stwierdzenie, że dwie mocne strony kryptowalut, tj. anonimowość
i niskie koszty transakcji, niekoniecznie są tym, czego wymaga przeciętny konsument. Jednakże technologia kryptowalutowa i bitcoin mogą być stosowane do
innych walut lub płatności systemowych, które mogą mieć trwały wpływ na to,
jak ludzie będą wydawać pieniądze w przyszłości. Koszty transakcji niekoniecznie są tym, czego wymaga przeciętny konsument (Wójcik-Czerniawska, 2018).

346

Agnieszka Wójcik-Czerniawska

Podsumowanie
Podsumowując, można powiedzieć, że pieniądz to jeden z najcenniejszych
i najbardziej poszukiwanych towarów na świecie, wpływający na ludzi w niemal
każdym aspekcie ich życia. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych innowacji w tej
dziedzinie są kryptowaluty. Jest to waluta, która nie jest chroniona przez rządowe
przepisy lub prawo, czyniąc go odpornym na ingerencję rządu. Waluta jest w pełni
zdecentralizowana oraz, w przeciwieństwie do pieniądza fiducjarnego, rząd nie
może wpływać na jego wartość. Pierwszą utworzoną kryptowalutą, i najczęściej
używaną, jest wspomniany już wcześniej bitcoin.
Księga nazywana łańcuchem bloków publicznie rejestruje wszystkie transakcje z utrzymaniem bitcoinów, a użytkownicy są całkowicie anonimowi. Dostawa
bitcoinów pochodzi z „górnictwa”, tj. procesu, który obejmuje obliczanie złożonego algorytmu ze zwiększoną trudnością w miarę upływu czasu, co czyni go
bardziej kosztownym i zasobochłonnym, a zatem mniej opłacalnym w miarę
upływu czasu.
Zapotrzebowanie na bitcoiny wynika głównie z ich decentralizacji i anonimowości, kosztów transakcji, wykorzystania do nielegalnych transakcji oraz jako
instrumentu finansowego do czerpania zysków z jego ceny, zmienności lub dywersyfikacji portfela. Inne możliwe zastosowania bitcoina obejmują środki, których
należy unikać, kontrole walutowe lub inne źródła ingerencji rządu i uchylania się
od opodatkowania. Kryptowaluty posiadają jednak też wady. W związku z tym,
że waluta jest zdecentralizowana, istnieje bardzo mała ochrona konsumentów,
skradzione bitcoiny są zgubione na zawsze, a bitcoiny są bardzo podatne na ataki
oparte na kodzie. Cena jest bardzo wysoka, niestabilne, a zatem bardzo ryzykowne
jest utrzymywanie wielu bitcoinów, jak również brak płynności.
Waluta ta w wielu krajach, takich jak: USA, Japonia, Finlandia i Niemcy, podlega również opodatkowaniu. Kraje o ścisłej kontroli kapitału, takie jak: Chiny
i Islandia, również mają rozpoznaną walutę i zabroniły one transakcji, eliminując
możliwości ominięcia ograniczenia kontroli kapitału.
Należy jednak podkreślić, że paradoksalnie szeroko obecnie poruszany bitcoin
nie wydaje się największym wyzwaniem dla europejskiego rynku płatniczego, co
przedstawiono w tabeli 1.
W obecnej wersji bitcoin najprawdopodobniej nie zacznie być oficjalną walutą
dla ogółu społeczeństwa, ponieważ ma zbyt wiele wad i ma zbyt wiele zagrożeń,
podczas gdy jego mocne strony niekoniecznie są czymś, czego pragnie ogół społeczeństwa w ustalonej walucie. Dla określenia jej mianem innowacyjnej waluty
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i takiej, aby osiągnęła sukces, musi poprawić to, co ma do zaoferowania karta debetowa i karta kredytowa.
Tabela 1. Największe wyzwania na europejskim rynku płatniczym w 2015 r. i 2020 r.
(w %)
Do 2015 r.
– ogółem

Do 2020 r.
– ogółem

Wzrost efektywności: optymalizacja kosztowa i operacyjna

51

42

Wprowadzenie na rynek innowacji płatniczych

45

45

Wdrażanie technologii mobilnych

45

38

Implementacja rewizji PSD II

37

23

Dostosowanie się do redukcji opłaty interchange

34

9

Rozwój płatności m-commerce

34

41

Migracja na instrumenty SEPA

31

11

Rozwój płatności e-commerce

28

18

Rozwój konkurentów niebankowych

27

50

Wzrost konkurencji: akwizycja i sprzedaż

21

32

Rozwój sieci akceptacji EIP

21

14

Integracja m-bankowości z usługami płatniczymi

19

29

Implementacja dyrektywy PAD

16

18

Rozwój kryptowalut (bitcoin)

Wyszczególnienie

12

39

Wzrost ubankowienia społeczeństwa

9

8

Zmiana struktury wykorzystania kart

3

11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Piotrowska (2016, s. 211).

Kryptowaluty muszą więc być wygodniejsze, bezpieczniejsze i akceptowane
przez sprzedawców na całym świecie.
W przypadku Polski, gdzie kryptowaluty są zabronione i nieuznawane za bezpieczne źródło finansowania, można dostrzec też wiele korzyści.
Oprócz zdecydowanego wzrostu przychodów podatkowych – zwłaszcza
w przypadku wprowadzenia odpowiednich regulacji stymulujących rozwój rynku
– możemy spodziewać się innych, mniej mierzalnych korzyści, m.in:
1. Wzrost zainteresowania aspektem „kopania” kryptowalut, które obecnie w skali
światowej generują kilkadziesiąt milionów złotych dziennego przychodu.
Przełoży się to na zapotrzebowanie na prąd, a przez to – na węgiel kamienny
do zasilania elektrowni.
2. Wzrost zainteresowania technologią blockchain i jej zastosowaniem. Oznacza to,
że podniesie się cyberbezpieczeństwo kraju, zmniejszą się koszty transakcyjne
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w gospodarce, spadną koszty funkcjonowania systemu finansowego, wzrośnie innowacyjność kraju, poprawi się jego pozycja konkurencyjna na świecie.
3. Wzrost poziomu edukacji specjalistów blockchain – pochodzą oni w zdecydowanej większości na świecie z sektora kryptowalut. (Poza nielicznymi wyjątkami, trudno jest rozwijać zastosowania technologii blockchain bez uprzedniego
rozwoju kryptowalut).
4. Nastąpi napływ zagranicznych inwestycji portfelowych (pod warunkiem odpowiednich regulacji) w skali do kilkuset milionów dolarów rocznie. Możliwe,
że pojawią się przedsiębiorstwa o dużej wartości rynkowej (kilkanaście projektów blockchain na świecie ma wycenę powyżej 1 mld USD).
Podsumowując kwestię kryptowalut i ich oddziaływania na system finansowy,
można też stwierdzić, że m.in.:
1. Kryptowaluty, jako elementy polityki monetarnej państwa, są postrzegane
z perspektywy czterech zmiennych: emitent (bank centralny lub inny), forma
(elektroniczna lub fizyczna), dostępność (uniwersalny lub ograniczony), mechanizm transferu (scentralizowany lub zdecentralizowany).
2. Blockchain to nowa technologia, którą mogą stosować banki, albo mechanizm konkurowania z bankami jako organizacjami, umożliwiając przeniesienie transakcji bankowych ze scentralizowanych organizacji hierarchicznych
z powrotem na zdecentralizowane rynki.
3. Kryptowaluta jest przedmiotem obrotu na giełdach, a firmy dokonały inwestycji w przedsięwzięcia związane z wirtualną walutą. Działania te przedstawiają
technicznie dobrze funkcjonujący wirtualny system walutowy, ale wciąż nie ma
jednolitego międzynarodowego prawa dotyczącego wykorzystania kryptowalut.
4. Decentralizacja zwiększa ryzyko bankructwa podobnie jak zmienność jego
ceny. Bitcoin może być używany do ominięcia kontroli kapitału, ale tylko
w ograniczonym zakresie. Bitcoiny w portfelu inwestycyjnym zwiększają
zwroty i zmniejszają ryzyko, ale też są ryzykowne, tj. działanie jako podstawowy składnik aktywów – są przydatne do dywersyfikacji portfela. Bitcoin nie
ma płynności, którą mają inne waluty fiducjarne, jest podatny na ataki oparte
na kodzie i kradzież.
W związku jednak z tym, że kryptowaluty są jeszcze w fazie wstępnej to ich
rzeczywiste oddziaływanie na tradycyjny system finansowy zostanie dostrzeżony
dopiero za kilka lat, kiedy to wiele państw ustosunkuje się zdecydowanie to tego
zjawiska jako nowego wirtualnego świata finansów, który powstał i nieoczekiwanie przeszedł do tradycyjnego świata finansów płaskich.

Kierunki rozwoju kryptowalut a system finansowy

349

Bibliografia
Allen, D. W. (2011). The institutional revolution: Measurement and the economic emergence of the modern world. Chicago: University of Chicago Press.
Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., Moore, T. (2015). Bitcoin: Economics, technology,
governance, Journal of Economic Perspectives, 29 (2), s. 213–238.
Bresnahan, T. F., Trajtenberg, M. (1995). General purpose technologies ‘Engines of growth’?,
Journal of Econometrics, 65 (1), s. 83–108.
Buchanan, J. M. (1990). The domain of constitutional economics, Constitutional Political
Economy, 1 (1), s. 1–18.
Buchanan, J. M., Faith, R. (1987). Secession and the limits of taxation: Toward a theory of
internal exit, American Economic Review, 77 (5), s. 1023–1031.
Buchanan, J. M., Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent. Michigan: University of
Michigan Press.
Burda, M., Wypolsz, Ch. (2000). Makroekonomia, podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
Chuen, D. L. K. (2015). Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data. Singapur: Academic Press.
De Filippi, P. (2014). Bitcoin: a regulatory nightmare to a libertarian dream’, Internet Policy Review, 2 (2), s. 1–11.
Dwyer, G. P. (2015). The economics of Bitcoin and similar private digital currencies, Journal of Financial Stability, 17, s. 81–91.
Ellerman, D. (2014). Parallel experimentation: a basic scheme for dynamic efficiency, Journal of Bioeconomics,16 (3), s. 259–287.
Evans, D. (2014). Economic aspects of Bitcoin and other decentralised public-ledger currency platforms. Chicago: Coase-Sandor Institute for Law and Economics.
Ferguson, N. (2008). The Ascent of Money: A Financial History of the World. Londyn: Penguin Books.
Franco, P. (2014). Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering and Economics,
Chciago: Wiley.
Gali, J. (2008). Monetary policy, inflation and the business cycle. New Jersey: Princeton
University Press.
Hayek, F. A. (1948). Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago
Press.
Hayek, F. A. (1960). The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press.
Hayek, F. A. (1964). The theory of complex phenomena. W: The Critical Approach to Science and Philosophy: Essays in Honour of Karl Popper, M. Bunge (ed.). Chicago: Transaction Publishers.
Hayek, F. A. (1978). The Denationalization of Money: The Argument Refined. Chicago:
Institute for Economic Affairs.
Hayek, F. A. (1982). Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles
of Justice and Political Economy. Chicago: Routledge.
Hayek, F. A. (1988). The Fatal Conceit: The Errors of Socialism. Chicago: Routledge.

350

Agnieszka Wójcik-Czerniawska

Hayek, F. A. (1989). The pretence of knowledge, American Economic Review, 79 (6), s. 3–7.
Hayek, F. A., White, L. H. (2007). The Pure Theory of Capital. Chicago: University of Chicago Press.
He, D., Habermeier, K., Leckow, R., Haksar, V., Almeida, Y., Kashima, M., Kyriakos-Saad,
N., Oura, H., Sedik, T. S., Stetsenko, N., Verdugo-Yepes, C. (2016). Virtual Currencies
and Beyond: Initial Considerations. Waszyngton: International Monetary Fund.
Hendrickson, J. R., Hogan, T. L., Luther, W. J. (2015). The political economy of bitcoin, Economic Inquiry, 54 (2), s. 925–939.
Hileman, D., Rauchs, M. (2007). Global Cryptocurrency Benchmarking Study. London:
University of Cambridge.
Hodgson, G. M. (1999). Economics and Utopia: Why the Learning Economy is not the End
of History. Chicago: Psychology Press.
Hodgson, G. M. (2015). Conceptualizing Capitalism. Chicago: University of Chicago Press.
Holmstrom, B. (1999). The firm as a subeconomy, Journal of Law, Economics, and Organization, 15 (1), s. 74–102.
Kazimierczak, A. (2003). Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kostakis, V., Giotitsas, C. (2014). The (a) political economy of Bitcoin, Communication,
Capitalism & Critique, Journal for a Global Sustainable Information Society, 12 (2),
s. 431–440.
Lipsey, R., Carlaw, K., Bekhar C. (2005). Economic Transformations: General Purpose Technologies and Long Term Economic Growth. Oxford: Oxford University Press.
MacDonald, T. J. (2015). The unbundled state: Economic theory of non-territorial unbundling. W: Panarchy: Political Theories of Non-Territorial States, A. Tucker, G. P. de Bellis (eds.). Chicago: Routledge.
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, bitcoin.org/bitcoin.pdf.
Nussbaum, F. (1933). A History of the Economic Institutions of Modern Europe: An Introduction of ‚Der Moderne Kapitalismus’ of Werner Sombart. New York: Crofts.
Piotrowska, A. I. (2016). Field of potential use of cryptocurrencies in the payment services
market, CJoFaA.
Szabo, N. (1997). Formalizing and Securing Relationships on Public Network. Chicago:
University of Illinois.
Walsh, C. (2003). Monetary theory and policy, 2nd ed. Cambridge: MIT Press.
Włudyka, T. (2007). Polityka Gospodarcza. Warszawa: Wolters Kulwer.
Wójcik-Czerniawska, A. (2018). Cryptocurrency as a main factor of financial changes in the
Global Monetary Policy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 79, 2.

Ryszard Bartkowiak, Michał Matusewicz
(ze Słowa wstępnego)

ISBN 978-83-8030-382-9

OFICYNA WYDAWNICZA SGH
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
www.wydawnictwo.sgh.waw.pl

9 788380 303829

Nowe wyzwania w naukach o gospodarce

Jak każdego roku, od 27 lat, monografia ta miała stanowić impuls do dyskusji podczas Sympozjum Naukowego Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie. Niestety, ogólnoświatowa epidemia wywołana przez pochodzący z Azji wirus sprawiła, iż wydarzenie to zostało odłożone. Być może nigdy się nie odbędzie. Monografia jednak powstała.
Tradycyjnie, w niniejszej monografii – zgodnie z profilem badawczym pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów – zostały zamieszczone artykuły z zakresu ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, a także dotyczące funkcjonowania uczelni wyższych. Ich tematy zgrupowano pod wspólnym szyldem
nauk o gospodarce. (...)
Wierzymy, że również ta monografia będzie stanowić dla Państwa inspirację
do kolejnych ważnych badań procesów gospodarczych.

Nowe wyzwania
w naukach o gospodarce
redakcja naukowa

Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

