
Nauki ekonomiczne przed,  
w czasie i po pandemii

redakcja naukowa
Joanna Wielgórska-Leszczyńska

Michał Matusewicz
N

auki ekonom
iczne przed, w

 czasie i po pandem
ii

Autorami monografii są pracownicy naukowi i  doktoranci Kolegium Zarządzania 
i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kolegium Zarządzania i Finansów jest jednostką naukową zrzeszającą 6 Instytutów 
i 4 Katedry. Liczna kadra naukowa powoduje, że jest ono potężnym ośrodkiem SGH 
zarówno pod względem oferty dydaktycznej, jak i potencjału naukowo-badawczego. 
W Kolegium Zarządzania i Finansów pracują liczni specjaliści z ekonomii, fi ansów 
i nauk o zarządzaniu. Posiadają oni bogaty dorobek naukowy i wszechstronne do-
świadczenie praktyczne.

Badania i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników i doktorantów Kole-
gium Zarządzania i Finansów dotyczą ważnych zagadnień teoretycznych w ramach 
nauk ekonomicznych i  nauk prawnych. Mają również wymiar empiryczny, co jest 
istotne z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki oraz działalności podmiotów 
gospodarczych.

„W przedstawionej mi do recenzji monografii znalazło się trzydzieści pięć artykułów 
[…], zawierających zróżnicowany materiał badawczy, zarówno pod względem zagad-
nień, jak i wykorzystanych metod”. 

Fragment recenzji prof. AEH dr. hab. Grzegorza Gołębiowskiego,  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

„Przedłożona do recenzji monografia stanowi ważne osiągnięcie naukowe. Autorzy 
wykazali się dużą wiedzą, przygotowaniem badawczym. Jestem przekonany, że mo-
nografia spotka się z dużym zainteresowaniem czytelników. Wypełnia w tym zakresie 
lukę rynkową i odpowiada na wyzwania współczesnych zmian ekonomiczno-gospo-
darczych wywołanych pandemią. Przyczyni się do dalszych badań zarówno teore-
tycznych, jak i empirycznych”. 

Fragment recenzji prof. UWM dr. hab. Andrzeja Buszko,  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

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



Nauki ekonomiczne przed,  
w czasie i po pandemii





WARSZAWA 2021

Nauki ekonomiczne przed,  
w czasie i po pandemii

redakcja naukowa
Joanna Wielgórska-Leszczyńska

Michał Matusewicz



Rada Naukowa
profesor uczelni dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – przewodnicząca
dr Michał Matusewicz

Recenzje naukowe
profesor uczelni dr hab. Andrzej Buszko
profesor uczelni dr hab. Grzegorz Gołębiowski

Redakcja językowa
Danuta Jastrzębska

Koordynacja prac nad monografią
Grażyna Komorowska – ze strony Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie

©   Copyright by Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2021
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości 
lub fragmentów niniejszej publikacji bez zgody wydawcy zabronione.

Wydanie I

ISBN 978-83-8030-466-6

Ofi yna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162
www.wydawnictwo.sgh.waw.pl
e-mail: wydawnictwo@sgh.waw.pl

Projekt okładki 
Monika Trypuz

Aktualizacja
Magdalena Limbach

Skład i łamanie
DM Quadro

Druk i oprawa
volumina.pl Daniel Krzanowski
ul. Ks. Witolda 7–9
71–063 Szczecin
tel. 91 812 09 08
e-mail: druk@volumina.pl

Zamówienie 87/VIII/21  



Spis treści

Słowo wstępne  	 15

Piotr Bołtuć
Emergentny kapitał społeczny: próba wyjaśnienia ambiwalencji 
ocen kapitału społecznego w Polsce w czasie pandemii  	 17
Wprowadzenie  	 17
1.	 	Ambiwalencja	ocen	poziomu	kapitału	społecznego	w	Polsce	–	zarys	problemu	 	 18
1.1.	 	Założenia	filozoficzne	podstawą	niektórych	kryteriów	pomiaru	kapitału	

społecznego	 	 19
1.2.	 	Sformułowanie	problemu	ambiwalencji	ocen	poziomu	

kapitału	społecznego	w	Polsce	 	 21
1.3.	 	Wstępne	hipotezy	rozwiązania	powyżej	naszkicowanego	problemu	 	 21

2.	 	Pojęcie	emergentnego	kapitału	społecznego	jako	próba	rozwiązania	
ambiwalencji	ocen	poziomu	tego	kapitału	w	Polsce	 	 23
2.1.	 Główne	formy	kapitału	społecznego	 	 23

3.	 Emergentny	kapitał	społeczny	 	 27
3.1.	 	Krótki	przegląd	literatury	przedmiotu	nt.	pojęcia	emergencji	

w	zastosowaniu	do	kapitału	społecznego,	teorii	klastrów	i	pokrewnych	
poddyscyplin	ekonomii	 	 27

3.2.	 Emergentny	kapitał	społeczny	–	propozycja	definicji	regulatywnej	 	 28
3.3.	 	Emergentny	kapitał	społeczny	a	kapitał	społeczny	w	Polsce,	rozważania	

historyczne	 	 29
4.	 	Krótka	dyskusja,	argumenty	Profesora	Garbicza	oraz	perspektywy	kapitału	
społecznego	postpandemii	 	 31
4.1.	 Jakiego	kapitału	społecznego	Polakom	brakuje?	 	 32
4.2.	 	Jaki	kapitał	społeczny	możemy	pozyskać	w	wyniku	pandemii	i	jakie	

doświadczenia	w	jej	zwalczaniu?	 	 34
Podsumowanie	 	 35
Bibliografia	 	 36

Krzysztof Borowski
Analiza normalności rozkładu zwrotu akcji notowanych na rynku 
NewConnect  	 37
Wprowadzenie  	 37
1.	 Przegląd	literatury	 	 38
2.	 Metodyka	badania	 	 40
3.	 Wyniki	i	dyskusja	 	 41
3.1.	 	Weryfikacja	hipotezy	o	normalności	rozkładu	stóp	zwrotu	dla	spółek	

notowanych	na	rynku	NewConnect	 	 41
3.2.	 	Weryfikacja	hipotezy	o	stacjonarności	rozkładu	logarytmicznych	stóp	

zwrotu	dla	spółek	notowanych	na	rynku	NewConnect	 	 45
Podsumowanie	 	 47
Bibliografia	 	 49



Spis treści6

Krzysztof Borowski, Michał Matusewicz
Efekty sezonowości na rynku NewConnect  	 53
Wprowadzenie  	 53
1.	 Literatura	przedmiotu	 	 55
2.	 Metodyka	badania	 	 58
3.	 Analiza	wyników	 	 60
3.1.	 Analiza	wyników	dla	poszczególnych	dni	miesiąca	 	 60
3.2.	 Analiza	wyników	dla	poszczególnych	dni	tygodnia	 	 63
3.3.	 Analiza	wyników	dla	parzystych	i	nieparzystych	dni	sesji	 	 64
3.4.	 	Analiza	wyników	dla	sesji	odbywających	się	w	pierwszej	i	drugiej	

połowie	miesiąca	 	 65
Podsumowanie	 	 65
Bibliografia	 	 67

Marek Chrzanowski
Efekty sieci i koszty zmiany jako czynniki konkurencyjności sektora 
fintech, w kontekście przyspieszonej transformacji sektora finansowego 
spowodowanej pandemią COVID-19  	 75
Wprowadzenie  	 75
1.	 Wpływ	COVID-19	na	tempo	zmian	w	sektorze	finansowym	 	 77
2.	 	Efekty	sieci	i	koszty	zmiany	w	kontekście	rosnącego	znaczenia	fintechu	 	 78
3.	 	Wpływ	efektów	sieci	i	kosztów	zmiany	na	decyzje	klientów	instytucji	
finansowych	 	 80

4.	 	Skutki	silnych	efektów	sieci	oraz	kosztów	zmiany	dla	warunków	konkurencji	
na	rynku	finansowym	 	 83

5.	 	Pozostałe	determinanty	tempa	wdrażania	innowacji	technologicznych	
w	finansach	 	 85

Podsumowanie	 	 86
Bibliografia	 	 87

Justyna Dylik
Wpływ COVID-19 na innowacyjność polskich przedsiębiorstw  	 89
Wprowadzenie  	 89
1.	 	Charakterystyka	polskich	przedsiębiorstw	w	kontekście	ich	innowacyjności	 	 90
2.	 Wyniki	badań	 	 95
Podsumowanie	 	 98
Bibliografia	 	 98

Sylwia Frydrych
Charakterystyka rynku euroobligacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej  	 101
Wprowadzenie  	 101
1.	 Charakterystyka	euroobligacji	 	 102
2.	 Problem	badawczy,	materiał	i	metodyka	badań	 	 104
3.	 Wyniki	badań	 	 104
Podsumowanie	 	 110
Bibliografia	 	 111



Spis treści 7

Bartosz Grucza
Zwinne podejście w zarządzaniu projektami transformacji cyfrowej  	 113
Wprowadzenie  	 113
1.	 Reakcja	na	zmiany	 	 114
2.	 Model	kaskadowy	(waterfall)	 	 115
3.	 Model	V	 	 117
4.	 Model	spiralny	 	 117
5.	 Model	iteracyjny	(agile)	 	 120
6.	 Design thinking  	 123
Podsumowanie	 	 125
Bibliografia	 	 126

Marcin Grzelak
Czy bankowość relacyjna może pomóc przedsiębiorstwom przetrwać 
kryzys COVID-19?  	 129
Wprowadzenie  	 129
1.	 Istota	bankowości	relacyjnej	 	 130
2.	 	Bankowość	relacyjna	a	kryzysy	gospodarcze	–	teoria	i	dotychczasowe	
doświadczenia	 	 135

Podsumowanie	 	 140
Bibliografia	 	 141

Zbigniew Grzymała, Agnieszka Wójcik-Czerniawska
Rola Lokalnego Funduszu Rozwoju Gospodarczego w wypełnianiu luki 
finansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie 
kujawsko-pomorskim  	 147
Wprowadzenie  	 147
1.	 	Zarys	założeń	strategii	MŚP	na	rzecz	zrównoważonej	i	cyfrowej	Europy	 	 148
2.	 Charakterystyka	województwa	kujawsko-pomorskiego	 	 150
3.	 Luka	finansowa	 	 152
Podsumowanie	 	 157
Bibliografia	 	 158

Mateusz Guzikowski, Patrycja Guzikowska
„Przyjaźń społeczna” – założenia polityki społecznej i gospodarczej 
Ojca Świętego Franciszka, zawarte w encyklice Fratelli tutti  	 161
Wprowadzenie  	 161
1.	 Integracja	gospodarcza	a	pandemia	koronawirusa	 	 163
2.	 	Wyzwania	dla	polityki	gospodarczej	i	społecznej:	ubóstwo,	migracje	
i	wykluczenie	 	 166

3.	 	Polityka	społeczna	oparta	na	personalizmie	–	problemy	dzietności	i	starzenia	
się	społeczeństwa	 	 168

4.	 Polityka	rynku	pracy	 	 170
5.	 	Dotychczasowe	błędy	po	stronie	polityki	i	rekomendacje	dla	rządzących	 	 171
6.	 Wykroczenie	poza	konstrukcje	modelowe	 	 173
Podsumowanie	 	 176
Bibliografia	 	 177



Spis treści8

Marcin Jamroży, Mikita Makayou
Uwarunkowania podatkowe bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
na Białorusi  	 179
Wprowadzenie  	 179
1.	 Opodatkowanie	dochodów	nierezydenta	na	Białorusi	 	 180
2.	 Wybór	formy	inwestycji	bezpośredniej	na	Białorusi	 	 182
2.1.	 Opodatkowanie	zakładu	 	 182
2.2.	 Opodatkowanie	spółki	 	 183

3.	 Analiza	porównawcza	obciążeń	podatkowych	 	 184
3.1.	 Inwestycja	osoby	fizycznej	 	 184
3.2.	 Inwestycja	spółki	kapitałowej	 	 186

4.	 Preferencje	podatkowe	na	Białorusi	 	 187
4.1.	 Specjalne	Strefy	Ekonomiczne	 	 187
4.2.	 Park	Przemysłowy	„Wielki	Kamień”	 	 187
4.3.	 Park	Wysokich	Technologii	 	 188
4.4.	 Region	Orszański	 	 188
4.5.	 Teren	małomiasteczkowy	 	 189
4.6.	 Umowa	inwestycyjna	 	 189
4.7.	 Zestawienie	porównawcze	preferencji	podatkowych	 	 190

Podsumowanie	 	 193
Bibliografia	 	 194

Jarosław Janecki
Nastroje konsumenckie w okresie pandemii COVID-19 w Polsce.  
Ocena zmian i ich konsekwencje  	 197
Wprowadzenie  	 197
1.	 Nastroje	konsumenckie	w	trakcie	pandemii	 	 198
2.	 Nastroje	konsumenckie	a	konsumpcja	 	 202
3.	 Nastroje	konsumenckie	a	oszczędności	 	 204
Podsumowanie	 	 209
Bibliografia	 	 210

Krzysztof Jarosiński
Nierównowaga budżetowa wobec zjawisk kryzysowych  	 211
Wprowadzenie  	 211
1.	 	Deficyt	budżetowy	oraz	dług	publiczny	wobec	zjawisk	kryzysowych	 	 213
2.	 Wyniki	badań	empirycznych	 	 216
Podsumowanie	 	 222
Bibliografia	 	 224

Katarzyna Klimczak, Edyta Łazarowicz
Organizational Discontinuity Theory jako koncepcja badania wirtualnych 
środowisk pracy  	 225
Wprowadzenie  	 225
1.	 Założenia	Organizational	Discontinuity	Theory	 	 228
2.	 Przykładowe	badanie	oparte	na	ODT	 	 232
Podsumowanie	 	 239
Bibliografia	 	 240



Spis treści 9

Czesław Bartłomiej Martysz, Aleksandra Królikowska (studentka)
Piramidy finansowe (PF) i schematy Ponziego (SP) a marketing 
wielopoziomowy (MLM)  	 243
Wprowadzenie  	 243
1.	 Piramida	finansowa	a	schemat	Ponziego	 	 244
2.	 	Czynniki	kreacji	piramid	finansowych	i	schematów	Ponziego	 	 248
3.	 	Piramida	finansowa	i	schemat	Ponziego	jako	typy	działalności	zakazane	

przez prawo  	 251
4.	 Marketing	wielopoziomowy	a	piramida	finansowa	 	 253
Podsumowanie	 	 258
Bibliografia	 	 259

Michał Matusewicz
Rozwój lokalny jako element przedsiębiorczości w ramach jednostek 
samorządu terytorialnego  	 263
Wprowadzenie  	 263
1.	 Definicja	rozwoju	lokalnego	 	 264
2.	 Czynniki	wpływające	na	rozwój	regionalny	w	Polsce	 	 266
3.	 	Instrumenty	wspierania	przedsiębiorczości	przez	jednostki	samorządu	
terytorialnego	 	 267

4.	 	Znaczenie	sektorów	gospodarki	w	kontekście	rozwoju	lokalnego	 	 275
Podsumowanie	 	 278
Bibliografia	 	 279

Wioletta Mierzejewska, Patryk Dziurski
Wpływ pandemii na strategie innowacji realizowane przez 
przedsiębiorstwa w Polsce  	 281
Wprowadzenie  	 281
1.	 Strategia	innowacji	i	jej	rodzaje	 	 282
2.	 	Strategie	innowacji	w	sytuacji	niekorzystnych	zmian	w	otoczeniu	
przedsiębiorstw	 	 284

3.	 Metodyka	badania	 	 289
4.	 Wyniki	badania	 	 290
Podsumowanie	 	 296
Bibliografia	 	 297

Olga Mikołajczyk
Obrót publiczny versus współpraca z funduszami podwyższonego ryzyka  
w dobie pandemii  	 301
Wprowadzenie  	 301
1.	 Pierwsza	oferta	publiczna	 	 302
1.1.	 IPO	a	regulacje	europejskie	 	 303
1.2.	 Skłonność	do	inwestowania	na	rynku	giełdowym	 	 304
1.3.	 Zagrożenia	i	szanse	związane	z	IPO	 	 305

2.	 Współpraca	z	funduszami	private	equity	 	 307
3.	 Era	postcovidowa	 	 309
Podsumowanie	 	 310
Bibliografia	 	 311



Spis treści10

Ewelina Nojszewska, Agata Sielska
Wpływ pandemii COVID-19 na konieczność zmian w ochronie zdrowia 
w Polsce  	 313
Wprowadzenie  	 313
1.	 Architektura	wyboru	dla	ochrony	zdrowia	 	 314
2.	 	Skutki	pandemii	dla	leczenia	chorób	przewlekłych	na	przykładzie	onkologii	 	 316
3.	 	Sytuacja	w	ochronie	zdrowia	w	trakcie	pandemii	i	wynikające	z	niej	kierunki	
reorganizacji	 	 320

Podsumowanie	 	 327
Bibliografia	 	 328

Benedykt Opałka
Zmiany warunków gospodarowania i ich wpływ na inwestycje publiczne  	 331
Wprowadzenie  	 331
1.	 	Niestabilność	otoczenia	wobec	kształtowania	zjawisk	rozwoju	gospodarczego	
i	społecznego	 	 332

2.	 	Inwestycje	w	sektorze	publicznym	i	sektorze	prywatnym	w	wybranych	
państwach	Europy	 	 335

Podsumowanie	 	 342
Bibliografia	 	 343

Eliza Ostropolska-Kubik
Morze (ocean) jako czynnik ukształtowania się cywilizacji  
morsko-kupieckich  	 345
Wprowadzenie  	 345
1.	 Znaczenie	morza	w	rozwoju	cywilizacji	morsko-kupieckich	 	 345
2.	 	Fenicja	–	cywilizacja	morsko-kupiecka	w	basenie	Morza	Śródziemnego	 	 348
3.	 	Srivijaya	–	imperium	morskie	w	Azji	Południowo-Wschodniej	 	 349
4.	 	Suahili	–	cywilizacja	morsko-kupiecka	na	wybrzeżu	Afryki	Wschodniej	 	 350
Podsumowanie	 	 351
Bibliografia	 	 352

Małgorzata Pawłowska
FinTech, BigTech, RegTech, SupTech: nowi gracze; innowacyjne podejście 
do nadzoru  	 353
Wprowadzenie  	 353
1.	 FinTech,	BigTech	i	neobanki	–	podstawowe	definicje	 	 354
2.	 	Wpływ	nowych	technologii	na	konkurencję	w	sektorze	finansowym	 	 358
3.	 	FinTech	versus	wyzwania	regulacyjne	w	sektorze	finansowym	 	 362
4.	 RegTech,	SupTech,	piaskownice	regulacyjne	i	akceleratory	 	 364
Podsumowanie	 	 366
Bibliografia	 	 367

Maria Pietrzak
Pandemia COVID-19 jako impuls do realizacji globalnych 
Celów Zrównoważonego Rozwoju  	 369
Wprowadzenie  	 369
1.	 	Zrównoważony	rozwój	i	globalne	cele	zrównoważonego	rozwoju	 	 370



Spis treści 11

2.	 	Pandemia	COVID-19	–	wybrane	zjawiska	istotne	z	perspektywy	ich	wpływu	
na	realizację	globalnych	celów	zrównoważonego	rozwoju	 	 373

Podsumowanie	 	 379
Bibliografia	 	 381

Katarzyna Sadowy
Od transformacji do rewitalizacji. Warszawska Praga jako przestrzeń 
pracy i przedsiębiorczości  	 383
Wprowadzenie  	 383
1.	 	Historyczne	uwarunkowania	rozwoju	gospodarki	na	warszawskiej	Pradze	 	 385
2.	 Okres	transformacji	i	deindustrializacji	 	 388
3.	 	Miasto	produkcji	czy	miasto	konsumpcji	–	czynniki	rewitalizacji	
w	Programach	Rewitalizacji	m.st.	Warszawy	 	 393

4.	 	Okres	pandemii	COVID-19	jako	szansa	na	zmianę	perspektywy	 
rozwoju	Pragi	 	 399

Podsumowanie	 	 401
Bibliografia	 	 402

Anna Skowronek-Mielczarek
Reakcja małych i średnich przedsiębiorstw na pandemię – wybrane 
wyniki badań  	 405
Wprowadzenie  	 405
1.	 	Zmiany	w	podstawowych	wynikach	ekonomicznych	badanych	 
przedsiębiorstw	 	 407

2.	 	Zmiany	aktywności	inwestycyjnej	badanych	małych	i	średnich	 
przedsiębiorstw	 	 410

Podsumowanie	 	 413
Bibliografia	 	 416

Celina Sołek-Borowska, Krzysztof Borowski
Ocena awersji do ryzyka: intencje przedsiębiorcze versus intencje 
inwestycyjne  	 417
Wprowadzenie  	 417
1.	 	Model	planowanego	zachowania	a	intencja	przedsiębiorcza	 	 419
1.1.	 Zintegrowany	model	intencji	przedsiębiorczej	 	 420
1.2.	 Poczucie	własnej	skuteczności	 	 421
1.3.	 Postawa	wobec	własnego	biznesu	 	 422
1.4.	 Potencjał	bootstrappingu	 	 422

2.	 Intencja	inwestycyjna	 	 426
2.1.	 Efekty	emocji	w	intencji	inwestycyjnej	 	 427
2.2.	 Poziom	wiedzy	finansowej	 	 431
2.3.	 Czynniki	demograficzne	 	 432
2.4.	 Awersja	do	ryzyka	w	finansach	behawioralnych	 	 433

3.	 	Zintegrowany	model	intencji	przedsiębiorczej	i	intencji	inwestycyjnej	 	 435
Podsumowanie	 	 436
Bibliografia	 	 437



Spis treści12

Agnieszka Sopińska
Pandemia COVID-19, a sposób percepcji otoczenia zewnętrznego 
przez menedżerów największych przedsiębiorstw działających w Polsce 
– wyniki badań  	 443
Wprowadzenie  	 443
1.	 	Sposoby	percepcji	otoczenia	zewnętrznego	przedsiębiorstwa	 	 445
2.	 Metodyka	prowadzonych	badań	 	 448
3.	 	Wpływ	pandemii	wirusa	COVID-19	na	sposób	postrzegania	otoczenia	 	 451
4.	 	Wpływ	pandemii	wirusa	COVID-19	na	sposób	opisu	poszczególnych	
wymiarów	otoczenia	 	 453

Podsumowanie	 	 459
Bibliografia	 	 460

Aleksandra Stanek-Kowalczyk
Przedsiębiorstwa zrównoważonego rozwoju – nowy model przedsiębiorstw, 
kontrybuujących do realizacji globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju  	 463
Wprowadzenie  	 463
1.	 Cele	Zrównoważonego	Rozwoju	 	 464
2.	 	Cele	Zrównoważonego	Rozwoju	a	wyzwania	zrównoważonego	rozwoju	 	 466
3.	 	Zrównoważone	modele	biznesowe	jako	odpowiedź	na	wyzwania	
zrównoważonego	rozwoju	 	 469

4.	 	Przedsiębiorstwa	zrównoważonego	rozwoju	w	Polsce	a	Cele	
Zrównoważonego	Rozwoju	 	 470
4.1.	 Przedsiębiorstwa	zrównoważonego	rozwoju	w	Polsce	 	 470
4.2.	 Charakterystyka	Startupów	Pozytywnego	Wpływu	 	 471
4.3.	 Kontrybucja	do	Celów	Zrównoważonego	Rozwoju	 	 472

Podsumowanie	 	 475
Bibliografia	 	 475

Bartosz Sternal
Gospodarka cyfrowa a otwartość systemu instytucjonalnego  	 479
Wprowadzenie  	 479
1.	 Ład	instytucjonalny	w	ujęciu	Northa	 	 479
2.	 Specyfika	gospodarki	cyfrowej	–	wybrane	aspekty	 	 481
3.	 Możliwe	kierunki	ewolucji	instytucji	w	gospodarce	cyfrowej	 	 484
3.1.	 Aspekty	zwiększające	otwartość	ładu	instytucjonalnego	 	 484
3.2.	 	Aspekty	potencjalnie	zwiększające	zamkniętość	ładu	instytucjonalnego	 	 485

Podsumowanie	 	 492
Bibliografia	 	 493

Ilona Tomaszewska
Nowa mobilność – wyzwanie dla sektora ubezpieczeń  	 495
Wprowadzenie  	 495
1.	 Nowa	mobilność	 	 496
2.	 UTO	w	prawie	polskim	 	 498
2.1.	 Zmiany	w	ustawodawstwie	 	 498

3.	 Ubezpieczenie	UTO	w	ramach	OC	ppm	 	 502



Spis treści 13

4.	 UTO	jako	wyzwanie	dla	zakładów	ubezpieczeń	 	 503
Podsumowanie	 	 509
Bibliografia	 	 510

Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Arkadiusz Matuszewski
Wpływ MSSF 15 na sprawozdania finansowe wybranych spółek branży 
informatycznej i ich badanie  	 513
Wprowadzenie  	 513
1.	 	Rzetelność	i	wiarygodność	informacji	zawartych	w	sprawozdaniach	
finansowych	 	 514

2.	 Przychody	spółek	z	branży	informatycznej	 	 516
3.	 	Zasady	rozpoznawania	przychodów	i	ich	zmiana	wynikająca	z	MSSF	15	 	 518
3.1.	 Rozpoznawanie	przychodów	według	MSR	18	 	 518
3.2.	 Rozpoznawanie	przychodów	według	MSR	11	 	 520
3.3.	 Rozpoznawanie	przychodów	według	MSSF	15	 	 521

4.	 	Wpływ	MSSF	15	na	sprawozdania	finansowe	wybranych	spółek	z	branży	
informatycznej	 	 527

5.	 	Wpływ	zastosowania	MSSF	15	na	badanie	sprawozdań	finansowych	 	 529
Podsumowanie	 	 534
Bibliografia	 	 535

Renata Wojciechowska
Bezrobocie w Polsce w 2020 roku  	 537
Wprowadzenie  	 537
1.	 Zmiany	ilościowe	w	zasobie	bezrobotnych	w	2020	r.	 	 539
2.	 	Zmiany	w	zasobie	bezrobotnych	wymuszone	pandemią	koronawirusa	 	 545
Podsumowanie	 	 548
Bibliografia	 	 550

Marcin Wojtysiak-Kotlarski
Jak budować polskie firmy globalne – inspiracje wynikające z obserwacji 
i badań dotyczących powstawania, rozwoju i dynamicznej ekspansji 
największych światowych firm technologicznych  	 553
Wprowadzenie  	 553
1.	 Szacunek	dla	przedsiębiorczości	i	inicjatywy	ludzi	 	 554
2.	 	Czy	warto	być	ciekawym	świata	i	dążyć	do	budowania	globalnych	monopoli?	 	 555
3.	 	Konieczność	integrowania	celów	zrównoważonego	rozwoju	 
w	działalności	firm	 	 556

4.	 	Różnorodność	perspektyw	w	Dolinie	Krzemowej	i	wsparcie	państwa	 	 558
5.	 	Znaczenie	niestandardowego	myślenia	i	kreatywności	w	myśleniu	 
o	przyszłości	 	 559

6.	 	Wszystko	jest	możliwe:	zrezygnować	z	doktoratu	na	Stanfordzie,	aby	stworzyć	
wielką	firmę	 	 561

7.	 Kultura	ryzyka	i	zaufania:	warto	rozmawiać	 	 562
8.	 	Ekosystemy	start-upowe:	znaczenie	współpracy	nauki	i	biznesu	 	 563
Podsumowanie	 	 565
Bibliografia	 	 566



Spis treści14

Agnieszka Wójcik-Czerniawska
Przyszłość płatności gotówkowych i bezgotówkowych w trakcie 
i po pandemii  	 569
Wprowadzenie  	 569
1.	 Problemy	z	rezygnacją	z	gotówki	 	 571
2.	 Banki	centralne	stają	się	cyfrowe	 	 573
3.	 Kryptowaluty	w	obrocie	bezgotówkowym	 	 577
4.	 Cyfrowe	euro	 	 578
Podsumowanie	 	 580
Bibliografia	 	 582

Monika Zajkowska
Pandemia COVID-19 szansą czy zagrożeniem dla działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw  	 585
Wprowadzenie  	 585
1.	 Podejście	do	innowacji	w	obliczu	pandemii	 	 586
2.	 Ultraszybkie	innowacje	na	trudne	czasy	 	 589
3.	 Przyszłość	działalności	innowacyjnej	po	pandemii	 	 593
Podsumowanie	 	 595
Bibliografia	 	 595



Słowo wstępne

Szanowni Czytelnicy,

Corocznie organizowane przez Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie Sympozja przyczyniają się do wymiany myśli nauko-
wej, są cennym forum dyskusyjnym, ale przede wszystkim są wspaniałą okazją do 
integracji środowiska kolegialnego.

Do rąk Czytelników oddajemy kolejną monografię, tym razem przygotowaną 
na 28. Sympozjum Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, które odbędzie się w 2021 r. Tytuł tegorocznego wydania brzmi: 
Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po pandemii.

Został on niejako narzucony przez ostatni, najważniejszy światowy temat, 
jakim jest ostra zakaźna choroba układu oddechowego COVID-19, wywołana przez 
wirus SARS-CoV-2. W Polsce wirus ten po raz pierwszy zdiagnozowano w marcu 
2020 r. a do 3 sierpnia 2021 r. odnotowano 2 883 284 przypadki zakażeń, w tym 
75 265 osób zmarło1.

Lata 2020 i 2021 są zatem wyjątkowym okresem pod wieloma względami. 
Lockdown, będący przyczyną pandemii, jak i sama pandemia w znaczącym stop-
niu miały i mają wpływ na funkcjonowanie uczelni wyższych zarówno w Polsce, 
jak i za granicą. Rozpoczynając naukę zdalną na wiosnę 2020 r. mieliśmy nadzieję, 
że będzie to tylko krótki epizod w procesie dydaktycznym. Jednak okazało się, 
że prowadzenie zajęć przez różnego rodzaju aplikacje pozostało z nami również 
w całym roku akademickim 2020/2021.

Pandemia także w znacznym stopniu wpłynęła na prowadzenie badań nauko-
wych oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach. Niewątpliwie osobi-
ste uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach naukowych ma przewagę nad 
formułą online. 28. Sympozjum Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie odbędzie się w sposób hybrydowy. Mamy nadzieję, że 

1 Pandemia COVID-19 w Polsce, Wikipedia, 4.08.2021, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_
COVID-19_w_Polsce (4.08.2021).



Słowo wstępne16

na kolejnym Sympozjum, planowanym w roku 2022, spotkamy się poza murami 
naszej Alma Mater.

W przedkładanej monografii jest 35 opracowań związanych głównie z tema-
tyką badań prowadzonych przez pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów. 
Jak już wspomniano, tematem przewodnim większości tekstów jest pandemia 
COVID-19 i jej wpływ na gospodarkę i nauki ekonomiczne. Autorzy opracowań, 
reprezentujący dyscypliny naukowe takie jak ekonomia i finanse, nauki o zarzą-
dzaniu i jakości oraz nauki o polityce i administracji podjęli próbę oceny, w jaki 
sposób pandemia koronawirusa wpłynęła, wpływa i może wpłynąć na szeroko 
pojęte nauki ekonomiczne. Jest to zadanie niezwykle trudne, gdyż z obecną sytu-
acją świat ma do czynienia po raz pierwszy. Dyskusja nad jej oddziaływaniem 
na funkcjonowanie gospodarki zapewne będzie się jeszcze długo toczyć. Głosy 
nad tym, jak wpływa ona na rynki finansowe, procesy zarządzania przedsiębior-
stwami, finanse publiczne, rynek ubezpieczeń czy innowacyjność została podjęta 
w niniejszej monografii i jest tylko wstępem do szerszej i bardzo  ciekawej dyskusji.

Monografia stanowi również studium, zarówno badań różnorodnych zagad-
nień, jak i wykorzystanych metod. Opracowania dotyczą rynków finansowych, 
bankowości, rynku New Connect, funduszy podwyższonego ryzyka, kapitału spo-
łecznego, innowacyjności polskiej gospodarki, podatków, ochrony zdrowia, gospo-
darki cyfrowej, MSSF 15, sprawozdań finansowych czy też transformacji sektora 
finansowego oraz szeroko pojętych aspektów związanych z zarządzaniem. Autorzy 
próbowali odpowiedzieć również na pytania dotyczące wpływu pandemii na dzia-
łalność innowacyjną przedsiębiorstw. W monografii znalazły się też zagadnienia 
związane z finansami publicznymi i samorządami terytorialnymi, w tym kwe-
stie dotyczące roli Lokalnego Funduszu Rozwoju Gospodarczego w pobudzaniu 
przedsiębiorczości, bezrobocia w Polsce w 2020 r. i nierównowagi budżetowej.

Mamy nadzieje, że tematyka zaprezentowana w niniejszej monografii spotka 
się z Państwa zainteresowaniem i będzie stanowiła przyczynek do szerokich dys-
kusji akademickich.

dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH
dr Michał Matusewicz
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Emergentny kapitał społeczny: 
próba wyjaśnienia ambiwalencji 

ocen kapitału społecznego w Polsce 
w czasie pandemii

Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale omawiam dwie zasadnicze kwestie. Pierwsza z nich 
ma charakter metodologiczny, natomiast druga merytoryczny. W kwestii meto-
dologicznej, pragnę zwrócić uwagę na wielorakość form kapitału społecznego 
a nawet jego definicji. Bardzo często można się spotkać z traktowaniem go jako 
li tylko wzajemnego zaufania, w dodatku nieograniczonego do wąskich grup, 
lecz ogólno społecznego. W rzeczy samej, jest to pojęcie horyzontalnego a zara-
zem cienkiego (thin) kapitału społecznego1 traktowanego jako dobro wspólne, co 
stanowi najbardziej rozpowszechnione pojęcie kapitału społecznego, dominu-
jące zwłaszcza we wczesnej literaturze przedmiotu, przede wszystkim w pracach 
R. Putnama. Jednak już luminarze teorii kapitału społecznego wprowadzają jego 
inne znaczenia, przykładowo J. Coleman koncentruje się na związkach rodzin-
nych i wspólnotowych, które nie są cienkim, ale grubym (thick) a zatem komuni-
tarnym kapitałem społecznym; twierdzi on nawet, że cienki kapitał społeczny jest 
essencjalnie niestabilny, ponieważ tylko okrąg zamknięty (closure) oddziaływań 

1 Cienki kapitał społeczny może być ujęty jako taki, który nie opiera się na wspólnocie osób od sie-
bie zależnych w wielu różnych rolach społecznych. Pozwala to na odnoszenie się z zaufaniem również 
do osób mało znanych lub występujących w kontakcie z nami tylko w jednej roli.
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w małej wspólnocie zapewnia jego stabilność2. Trzeci składnik najczęściej przy-
woływanego pojęcia kapitału społecznego, to, że stanowi on dobro wspólne, które 
nie jest zwykle tworzone celowo (stanowiąc externality) – został odrzucony przez 
autorów, którzy stosują kapitał społeczny w teorii biznesu np. R. Burt czy N. Lin.

Powyższe obserwacje metodologiczne tworzą podstawy argumentu meryto-
rycznego. Niejednokrotnie spotykamy się z twierdzeniem, że kapitał społeczny 
w Polsce jest wyjątkowo niski3 a przytaczane przy tej okazji argumenty są zaiste 
przekonywujące. Pogląd ten koliduje jednak z poczuciem, że w niektórych znaczą-
cych sferach życia społecznego Polacy zdolni są do wyjątkowych czynów i poświę-
ceń; również te argumenty poparte są znaczącymi obserwacjami.

Dlatego pozwalam sobie zaproponować jeszcze jedno pojęcie kapitału społecz-
nego, mianowicie pojęcie kapitału emergentnego. Emergentny kapitał społeczny 
pojawia się we wspólnotach o silnym poczuciu odrębności oraz wartości swojego 
dziedzictwa, które nie są jednak szanowane, a wręcz przeciwnie, w wielu przy-
padkach są poniewierane. Nie jest on zatem jakąś cechą wyłącznie polską, ale jest 
cechą dla wielu osób w Polsce ważną. Stanowi on cechę emergentną, gdyż powstaje 
w specyficznych sytuacjach, predysponując do grupowej lojalności i solidarno-
ści, a często do bohaterstwa. Nie jest to jednak cecha stabilna w dłuższym czasie.

1.  Ambiwalencja ocen poziomu kapitału społecznego w Polsce 
– zarys problemu

Wielu autorów uważa kapitał społeczny w Polsce za wyjątkowo niski4. Wska-
zują oni na niewystarczający stopień zaufania w społeczeństwie, z wyjątkiem bli-
skich krewnych i wąskiej grupy przyjaciół. W wielu przypadkach, brak zaufania 
wynika z braku podstaw do obdarzania zaufaniem danych osób obcych lub dal-
szych znajomych. Tezę tę uprawomocniają badania poziomu kapitału społecznego 
w Polsce (np. Czapliński5). Z drugiej strony, wiele osób szczyci się tym, że w czasach 
trudnych potrafimy się organizować i wzajemnie wspomagać; sytuacja ta dotyczy 
zarówno wojen czy powstań narodowych, jak i organizacji oporu wewnętrznego 

2 J. Coleman, Foundations of social theory, Harvard University Press, Cambridge 1990; P. Bołtuć, 
Philosophy and Thin Social Capital, w: Hyung-Hyun-Lee (red.), Proceedings of the XXII World Congress 
of Philosophy, „Journal of Philosophical Research” 2008, vol. 22.

3 J. Czapliński, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks, „Zarządzanie 
Publiczne” 2008, nr 2 (4), s. 5–28; M. Garbicz, Kiedy Polska dogoni rozwinięty Zachód? w: R. Bartkowiak, 
M. Matusewicz (red.), Nowe wyzwania w naukach o gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.

4 Ibidem.
5 Ibidem.
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w państwie (np. w latach 1956, 1970, 1980–1981). Zdarzenia te wykazują dużą 
zdolność społeczeństwa do samoorganizacji, a nierzadko gotowość do ponoszenia 
poważnego ryzyka utraty zdrowia, życia i majątku, zwłaszcza dla sprawy niepod-
ległości i pewnych swobód obywatelskich. Świadczyłoby to o wysokim poziomie 
kapitału społecznego. Powstaje zatem ambiwalencja w kwestii oceny poziomu 
kapitału społecznego w Polsce.

1.1.  Założenia filozoficzne podstawą niektórych kryteriów pomiaru 
kapitału społecznego

Przesłanki, na jakich oparte są oceny, a także pomiary poziomu kapitału spo-
łecznego mają znaczący wpływ na ich wyniki. Przykładowo, J. Czapliński stosuje 
powszechne w Europie kryteria pomiaru kapitału społecznego, które jednak mogą 
zostać poddane krytyce jako ugruntowane w określonej wersji ideologii liberalnej. 
Jedną z takich przesłanek stanowi stosunek do związków homoseksualnych trakto-
wany jako miara otwartości stanowiącej aspekt kapitału społecznego. W podobny 
sposób Robert Putnam w swoich kluczowych pracach6 eliminuje z listy organizacji 
społecznych (civic associations) organizacje religijne czy przyparafialne (nawet, 
gdy zajmują się w pierwszym rzędzie działalnością charytatywną lub sportową), co 
radykalnie obniża poziom kapitału społecznego w miejscowościach chrześcijańskich, 
czy konserwatywnych wspólnotach żydowskich. Wielu autorów, w tym piszący 
te słowa w swojej wczesnej pracy7, przejęło tego rodzaju ograniczenia w ocenia 
materiału empirycznego w badaniach kapitału społecznego. Tego rodzaju badania 
nie pozwalają odpowiedzieć na pytanie o wpływ działalności parafii, synagog czy 
meczetów na kapitał społeczny danej wspólnoty. A tymczasem metodologia teo-
rii kapitału społecznego rozwinięta przez Colemana8, przejęta w znacznej mierze 
przez Putnama i kontynuatorów wątku socjologiczno-politologicznego, w pełni 
dopuszcza takie wspólnoty w zgodzie z teorią komunitaryzmu9 i zawiera instru-
menty teoretyczno-pojęciowe do ich analizy. Instrument taki stanowi thick social 
capital with closure (gruby kapitał społeczny o domkniętej sferze oddziaływań10), 

6 R. D. Putnam, R. Leonardi, R. Y. Nanetti, Making democracy work. Civic Traditions in Modern Italy, 
Princeton University Press, Princeton 1993; R. D. Putnam, Bowling alone: The collapse and revival of Amer-
ican community, Touchstone Books, New York 2000.

7 P. Bołtuć, Why Russia is Needed for Regional Stability: An Application of Institutional Economics 
for Security Issues, w: W. E. Ferry, R. E. Kanet (red.), Post-Communist States in the World Community, 
Macmillan, 1998, s. 62–83.

8 J. Coleman, Foundations of social theory…, op.cit.
9 M. Walzer, Spheres of Justice, Basic Books, New York 1983.
10 Używam technicznej terminologii z zakresu teorii kapitału społecznego w pierwszym rzędzie 

w języku angielskim dlatego, że terminologia polskojęzyczna zawiera niuanse semantyczne, które 
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który wedle Colemana stanowi jedyny gwarant stabilności, a także wzrostu poziomu 
kapitału społecznego, a więc jego ontologiczne sedno. Nie ma powodu zakładać, 
że kapitał społeczny stanowi externality (efekt zewnętrzny) wynikły tylko z funk-
cjonowania instytucji opartych na wartościach o charakterze oświeceniowym. Te 
ostatnie wymagają zwykle thin social capital (cienkiego kapitału społecznego) bez 
closure (domknięcia relacji społecznych) – a więc społeczności otwartej (trawe-
stując słynne określenie społeczeństwo otwarte Poppera), co według Colemana, 
a także innych wiodących teorii kapitału społecznego traktowanego jako dobro 
publiczne, nie gwarantuje jego stabilności. Zatem instytucje tradycyjne, takie jak 
rodzina, a nawet konserwatywne, takie jak tradycyjna wspólnota religijna czy kla-
nowa, miałby stanowić ontologiczne centrum stabilności kapitału społecznego; 
a jednakowoż pozostawiane są przez Putnama, Bołtucia (w dawnych badaniach), 
Czaplińskiego, a także oficjalne metody badania kapitału społecznego zalecane 
w Unii Europejskiej, poza zakresem badań. Są one zastąpione przez kryteria spo-
łeczno-moralne społeczeństwa otwartego (Popper), które stanowi przeciwieństwo 
grubego domkniętego kapitału społecznego (of thick social capital with closure). 
Kapitał społeczny w Polsce, jaki uwidacznia się w styczniu 2021 r. w trakcie prote-
stów ulicznych na rzecz praw do aborcji byłby zatem uznany za przejaw kapitału 
społecznego, zaś protesty tym prawom przeciwne już nie; wydaje się, że ostatnia 
książka Johna Rawlsa11, guru amerykańskiego liberalizmu, pt. Liberalizm poli-
tyczny, pokazuje, że jedynie kryteria formalne a nie merytoryczne12 powinny leżeć 
u podstaw tego rodzaju badań.

Z drugiej strony, kapitał społeczny uwidaczniający się w trakcie strajków robot-
niczych czy powstań narodowo-wyzwoleńczych, może podlegać krytyce jako 
krótkotrwały romantyczny wybuch więzi grupowo-plemiennych, nie zaś kapitał 
społeczny przyjęty jako efekt zewnętrzny innej działalności (externality), o jakim 
zwykle jest mowa w nowoczesnym społeczeństwie oświeconym. Oba te stanowiska 
mają w sobie sporo racji, lecz jednocześnie cechuje je jednostronność definicyjna 
oparta na (często entymematycznych) założeniach o charakterze ideologicznym, 
politycznym czy filozoficznym.

 czysto utrudniają techniczne zrozumienie tych terminów stosowane w literaturze anglosaskiej. Powstaje 
to zwłaszcza w przypadku złożonych terminów, takich jak thich social capital with closure.

11 J. Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press, New York 1993.
12 Oczywiście istnieją wyjątki od tej reguły, np. gdy demonstranci nawołują do palenia klinik udzie-

lających aborcji albo (inni demonstranci) do niszczenia kościołów czy miejsc spotkań grup konserwa-
tywnych.
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1.2.  Sformułowanie problemu ambiwalencji ocen poziomu 
kapitału społecznego w Polsce

Pragnę podkreślić, że koncentrowanie się na argumentach, które eksponują 
filozoficzno-światopoglądowe różnice w zakresie przyjętych kryteriów pomiaru 
kapitału społecznego, nie wystarcza do sformułowania głównego problemu oceny 
kapitału społecznego w Polsce, jaki zdaje się posiadać znacznie szerszy wymiar 
teoretyczny, a także praktyczny. Zatem w sensie praktycznym – używając przy 
tym możliwie potocznego języka – można powiedzieć, że problem posiada nastę-
pującą formę:
1) Istnieje w Polsce niski poziom kapitału społecznego, ponieważ w wielu sferach, 

w tym często w biurokracji państwowej i biznesie, dominuje cwaniactwo, które 
nie daje podstaw do obdarzania wielu (a czasem większości) osób zaufaniem.

2) Istnieje w Polsce niezwykła tendencja (propensity) do przeciwstawiania się wybry-
kom władzy, zwłaszcza obcej. Okresy takiej walki czy protestów trwają zwykle 
kilka tygodni lub miesięcy, wyjątkowo, zwłaszcza w przypadku obcej okupa-
cji czy interwencji, przez kilka lat. W okresie tym osoby uczestniczące w dzia-
łalności wolnościowej czy opozycyjnej mogą z zasady ufać nie tylko członkom 
swojego ugrupowania czy rodziny, ale również wielu osobom obcym podziela-
jącym ich przekonania i w jakimś stopniu wspierającym ich protest czy walkę.
Paradoks kapitału społecznego w Polsce można określić jako znaczny rozziew 

pomiędzy powyższymi formami kapitału społecznego, jakie zdają się dominować 
w Polsce w różnych kontekstach.

1.3.  Wstępne hipotezy rozwiązania powyżej naszkicowanego 
problemu

Poszukując wyjaśnienia paradoksu kapitału społecznego w Polsce warto jest 
rozważyć następujące hipotezy:

Hipoteza A. Omawiana ambiwalencja stosunku do stanu kapitału społecz-
nego w Polsce może wynikać z różnych przedmiotów obserwacji. W pierwszym 
wypadku mowa jest o tzw. prozie życia, w drugim natomiast o romantyzmie naro-
dowym czy równościowym i krótkich wybuchach bohaterstwa czy solidarnej bez-
interesowności. Ktoś mógłby zaryzykować twierdzenie, że w Polsce żyją dwa różne 
„plemiona”, plemię romantyków na skalę Mickiewicza i Emilii Plater oraz pragma-
tyków w typie Wokulskiego, a może raczej bohaterów Ziemi Obiecanej Reymonta, 
czy nawet Nikodema Dyzmy. Hipoteza dwóch plemion stanowi jedną z możliwych 
do przyjęcia interpretacji powyższego problemu.
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Hipoteza B. Alternatywnie, możemy argumentować, że społeczeństwo jest 
bardziej homogeniczne niż to zakłada hipoteza dwóch plemion. Możemy bowiem 
przyjąć, że względnie jednolita materia społeczna reaguje różnie w różnych warun-
kach – podobnie jak ciecz w zmienionych warunkach ciśnienia i temperatury staje 
się gazem lub ciałem stałym. Ta hipoteza stanowi wstępną wersję tezy o wystę-
powaniu w Polsce (i w niektórych innych społeczeństwach) kapitału spo-
łecznego o charakterze emergentnym.

Społeczeństwo polskie charakteryzowałoby się zatem szczególną predyspozycją 
do znajdowania się w jednym z dwóch stanów równowagi: cwaniackiej normy lub 
bohaterskiego wzlotu. W warunkach normalności dominuje niestety cwaniacka 
norma13, natomiast w warunkach podwyższonego nacisku czy ucisku społecznego 
albo narodowego wiele osób ogarnia duch romantyzmu i reagują one w całkiem 
inny sposób. Ta ostatnia hipoteza może zostać uznana za naiwną, przecież wła-
śnie podczas okupacji bogacili się szmalcownicy i kolaboranci. Jednak byli oni 
niechlubną mniejszością. Natomiast powszechnie dostrzegane są, nawet w skali 
międzynarodowej, specjalne predylekcje Polaków14 do wsparcia ruchu oporu w trak-
cie różnego rodzaju okupacji, czy w warunkach przemian systemowych. Wystę-
powanie takiej tendencji jest faktem trudnym do zaprzeczenia.

Porządne sformułowanie tej ostatniej hipotezy wymaga właśnie pojęcia emer-
gentnego kapitału społecznego, do czego przechodzę.

13 Wydaje się, że cwaniactwo wypiera romantyczną bezinteresowność w warunkach normalizacji, bez 
większych różnic, która ze zwalczających się grup politycznych dochodzi do władzy. Pokazuje to zarówno 
obecna kompromitacja struktur PiS w Wałbrzychu (styczeń 2021) i innych ośrodkach, jak ujawnione 
w wyniku tzw. afery taśmowej treści rozmów polityków PO (pomijając inne ujawnione afery); podobne 
fakty ujawniano w różnych okresach wobec polityków PSL czy SLD. Zatem uprawnione jest chyba uogól-
nienie, że żadna ważniejsza grupa polityczna w Polsce nie jest wolna od znaczących znamion cwaniac-
twa i cynizmu charakteryzującego niski kapitał społeczny, na który powołuje się Garbicz (metodologia 
Czaplińskiego, przyjmująca aspekty przedmiotowy ideologii liberalnej, zanotowałaby natomiast znaczne 
różnice poziomu kapitału społecznego pomiędzy partiami politycznymi). 

14 Nie stanowi to deklaracji jakiegoś romantycznego ekcepcjonalizmu narodowego w stylu późnych 
dzieł Mickiewicza. Jest to raczej obserwacja faktu, że Polska, Węgry, Irlandia a niekiedy także Francja 
i słowiańskie kraje Europy południowej cechują się specjalnym zapałem nawet dot. beznadziejnej walki. 
(Zauważam, że ma to w Polsce związek z tradycją Jaćwngów, którzy wyginęli m.in. dlatego, że się nie 
poddawali, ale ta kontrowersyjna teza nie należy do przedmiotu niniejszego rozdziału). 
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2.  Pojęcie emergentnego kapitału społecznego jako próba 
rozwiązania ambiwalencji ocen poziomu tego kapitału 
w Polsce

2.1. Główne formy kapitału społecznego

Poniżej omawiam główne klasyfikacje kapitału społecznego. Na tle tego omó-
wienia łatwiej będzie przedstawić nową kategorię, tę emergentnego kapitału spo-
łecznego. Chociaż wprowadzenie to może być postrzegane jako propedeutyczne, 
zaakcentuję w nim cechy znaczące dla sformułowania proponowanej nowej kate-
gorii. Przykładowo, jest to kategoria w znacznym stopniu uwzględniająca warunki 
zmieniające się w danym czasie, gdy zaś pozostałe kategorie kapitału społecz-
nego, tak bezpośrednio nie uwypuklają aspektu zmiany warunków dla określenia 
typu kapitału społecznego. Zatem kategoria emergentnego kapitału społecznego, 
w wymiarze teoretycznym, pozwoli nam zwrócić większą uwagę na potencjalną 
zależność występowania innych rodzajów kapitału społecznego od zmieniających 
się sytuacji. Nie chodzi tutaj o kontekstualizację mierzalnego poziomu kapitału 
społecznego w zależności od innych czynników, gdyż takie uwarunkowania są oczy-
wiste, ale o kontekstualizację charakterystyk samej kategorii.

2.1.1.  Kapitał społeczny jako własność grupowa czy indywidualna

W teorii kapitału społecznego wyróżnia się dwa rodzaje definicji pod kątem 
tego, kto lub co stanowi podmiot lub nośnik tego kapitału. Jest on traktowany albo 
jako kapitał indywidualny, albo (częściej) jako kapitał grupowy.

A. Kapitał społeczny jako dobro indywidualne

Przejdźmy do pierwszego rodzaju. W teorii zarządzania, biznesu oraz niekiedy 
w politologii stosuje się pojęcie kapitał społecznego przejęte z teorii networkingu15. 
Kapitał ten traktuje się jako koneksje, zwykle stanowiące punkty ułatwionego 
dostępu do pewnych osób, grup czy instytucji. Jakkolwiek kapitał ten posiada 
duże znaczenia dla korporacji lub innej instytucji, w której osoba posiadająca taki 

15 N. Lin, A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, Cambridge 2001; 
R. S. Burt, Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital, Oxford University Press, New York 
2005; w nieco innym sensie także P. Bourdieu, The forms of capital, w: J. G. Richardson (red.), Handbook 
of theory and research for the sociology of education, Greenwood Press, Westport 1986, s. 241–258.
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kapitał funkcjonuje, jest on zwykle traktowany jako dobro indywidualne. Konek-
sje wzbogacają bowiem ich posiadacza, a niekoniecznie społeczeństwo.

Nasuwa się pytanie, jak wygląda kwestia kapitału społecznego posiadanego 
przez instytucję (np. przez organizację polityczną, czy korporację), który zwykle 
dziedziczony jest przez pokolenia menedżerów czy działaczy. Z pomocą przy-
chodzi tutaj pojęcie instytucji jako osoby kolektywnej, stosowane w teorii i prak-
tyce prawnej, a także w etyce biznesu. Instytucja traktowana jako jednostka także 
posiada dobra indywidualne, przykładowo kapitał finansowy i materialny (assets). 
Kapitał społeczny – w postaci koneksji czy punktów dotarcia, obniżających koszty 
transakcyjne (np. zwiększający szanse uzyskania kontraktu) – stanowi też dobro 
indywidualne danej instytucji.

B. Kapitał społeczny jako dobro grupowe

W głównym, a w każdym razie starszym, nurcie teorii kapitału społecznego, 
dominującym w socjologii i politologii, kapitał społeczny stanowi a collective 
good, czyli dobro grupowe16. Jest to więc cecha pewnej grupy osób, zespołu, kor-
poracji traktowanej w sposób kolektywny jako zespół jej pracowników czy jako 
społeczność. Kapitał społeczny w tego rodzaju teoriach stanowi (a) zaufanie mię-
dzy osobami lub (b) ich dobranie i dogranie w zakresie funkcjonowania w zespole.

W sensie (a) chodzi o zaufanie, np. jest to wiara w wypłacalność weksli, które 
ułatwia prowadzenie biznesu (np. nie trzeba ustawicznie transportować skrzyń 
ze złotem), co przekłada się na zmniejszenie kosztów transakcyjnych.

W sensie (b) mówimy o dobraniu zespołu. Przykładowo, drużyna piłki nożnej 
złożona z siedmiorga środkowych napastników i czworga bramkarzy, nie jest popraw-
nie skonstruowana i zapewne przegra z drużyną złożoną z graczy o nieco niższych 
kwalifikacjach, ale grających na właściwych pozycjach. Nie chodzi tutaj w ścisłym 
sensie o obniżenie kosztów transakcyjnych, ale o lepszą organizację pracy. Przykład 
ten pokazuje zresztą, czym różni się kapitał społeczny od kapitału ludzkiego. Zało-
żyliśmy bowiem, że drużyna złożona z napastników i bramkarzy posiadała wyższe 
umiejętności indywidualne, zatem kapitał ludzki (środkowi napastnicy są też zwy-
kle najdroższymi zawodnikami) niż lepiej skonstruowana drużyna, a przewaga tej 
ostatniej ujawnia się, gdy wprowadzimy kategorię kapitału społecznego.

Co ważne, kapitał społeczny jako dobro grupowe stanowi eksternality (dobro 
zewnętrzne) a jako taki nie podlega właściwie zasadom celowej jego produkcji. 

16 J. Coleman, Foundations of social theory…, op.cit.; R. Putnam, R. Leonardi, R. Y. Nanetti, Making 
democracy work…, op.cit.
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Jako doradca w HUD (US Department of Housing and Urban Development) za 
czasów administracji B. Clintona, uczestniczyłem w pracach grupy kierowanej 
przez Victora Rubina17, w ramach podwydziału Community Outreach Partner-
ship Centers, mającej za zadanie zbadanie możliwości podwyższenia kapitału 
społecznego w podupadłych rejonach miast cechujących się niskim kapitałem 
społecznym. Okazało się, że próby takie są w praktyce niezwykle trudne (gdyż 
faktycznie kapitał społeczny zachowuje się jak typowa externality), a w ewentu-
alnej pracy nad jego poprawą w ubogich dzielnicach decydujący jest udział lokal-
nych kościołów i instytucji religijnych, co nie jest zgodne z podejściem Putnama 
czy Czaplińskiego. Dla naszego argumentu ważne jest to, że kapitał społeczny, 
jakim się zajmujemy, to przede wszystkim dobro grupowe, cecha wspólnot, spo-
łeczności i społeczeństw.

2.1.2. Horyzontalny lub wertykalny kapitał społeczny

Dość powszechnie znane jest rozróżnienie między kapitałem społecznym 
o charakterze horyzontalnym a wertykalnym. Horyzontalny kapitał społeczny 
opiera się na współpracy osób o podobnym statusie społecznym, a przede wszyst-
kim na ich równoległym usadowieniu w strukturze instytucjonalnej. Wertykalny 
kapitał społeczny cechuje się relacjami góra-dół, gdzie szef zleca zadania a pra-
cownicy je wykonują lub zlecają swoim podwładnym.

W literaturze dotyczącej kapitału społecznego uważa się zwykle, idąc za przy-
kładem Putnama, kapitał wertykalny za gorszy, gdyż utrudnia on pełne wykorzy-
stanie potencjału wszystkich pracowników (tj. eliminuje inicjatywy oddolne lub 
grupowe). W dalszej części rozdziału zwrócę uwagę na to, że wertykalny kapitał 
społeczny odgrywa istotną rolę w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, zwłaszcza 
gdy jest powiązany z innymi formami kapitału społecznego, omówionymi poniżej.

2.1.3.  Słaby (weak) lub silny (strong) oraz cienki (thin) lub gęsty (thick) 
kapitał społeczny

Słaby kapitał społeczny można określić, w sposób uproszczony, ale prak-
tyczny jako powiązania społeczne, na które nie bardzo można liczyć. Natomiast 
silny kapitał społeczny stanowią kontakty, na których można się oprzeć nawet 
w sytuacji, gdy „druga strona” nie bardzo na tym w danym momencie skorzysta 

17 Informacje nt. działalności dr. Rubina: https://www.policylink.org/aboutUs/staff/victor-rubin 
(10.01.2021).
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a nawet może dużo stracić (np. podżyrowując komuś pożyczkę). Można się zasta-
nowić po co komu kontakty słabe, na które nie zawsze można liczyć. Jednak wła-
śnie tego rodzaju więzi stanowią centrum profesjonalnego networkingu. Często 
rodzina czy najbliżsi przyjaciele nie mogą nam pomóc dostać pracę czy otrzymać 
kontrakt, byłoby to bowiem nielegalne jako nepotyzm. Natomiast dalecy znajomi 
mogą z przyjemnością wskazać nas jako odpowiednią osobę, lub firmę, do prze-
prowadzenia wstępnych rozmów.

Cienki kapitał społeczny opiera się na więziach jednego rodzaju. Związki 
profesjonalne pozostają jedynie w sferze zawodowej, te z klubu fitness ograniczają 
się do znajomych z klubu, a inne, np. z kościoła, ograniczają się do osób z grona 
parafialnego. Coleman twierdzi, że tego rodzaju kapitał społeczny nie gwarantuje 
stabilności. Natomiast warto zwrócić uwagę, że gwarantuje on nieprzenikanie 
się wpływów nierelewantnych dla danej działalności i w ten sposób ułatwia pro-
fesjonalizm i zachowania zgodne z etyką zawodową. Gęsty kapitał społeczny 
to przenikająca się siatka różnych powiązań, cechująca zwykle niewielkie wspól-
noty. Nasz klient z banku pojawia się znowu jako pacjent żony, a kiedy indziej kie-
rownik warsztatu, w którym reperujemy samochód. W ten sposób zagrania nie 
fair nie opłacają się, bo niemal zawsze wracają do nas rykoszetem.

W zakończeniu tego rozdziału zwrócimy uwagę na dość szczególną rolę cien-
kiego kapitału społecznego w społeczeństwie, jaka być może utrzyma się po upły-
wie głównego nasilenia pandemii.

2.1.4. Kapitał spoisty (bonding) a kapitał mostowy (bridging)

Dla porządku, wspominam również kapitał spoisty, jaki łączy członków danej 
grupy czy firmy, oraz mostowy, który daje specjalne korzyści osobom posiadają-
cym kontakty poza daną grupą. Są to zwykle formy kapitału społecznego traktowa-
nego jako dobro indywidualne. Ten pierwszy zapewnia jego posiadaczom stabilną 
(chociaż nie zawsze wysoką) pozycję we „własnej grupie”. Ten drugi daje dostęp 
do innych grup, pomagając np. w uzyskaniu zleceń od podmiotów zewnętrznych.
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3. Emergentny kapitał społeczny

3.1.  Krótki przegląd literatury przedmiotu nt. pojęcia emergencji 
w zastosowaniu do kapitału społecznego, teorii klastrów 
i pokrewnych poddyscyplin ekonomii

Pojęcie emegertnego kapitału społecznego (emergent social capital) jest rzadko 
stosowane w literaturze przedmiotu. W London School of Economics powstała 
praca w ramach teorii klastrów, która bada powstawanie kapitału społecznego, 
głównie kapitału pomostowego, w ramach tworzących się klastrów w Chinach18. 
Inni autorzy badają tworzenie się kapitału społecznego w powstających sieciach 
społecznych lub informacyjnych (emergent networks). Powstały w obu tych przy-
padkach kapitał społeczny może być nazwany emergentnym, w tym sensie, że 
jego podstawę emergencji (emergence base) stanowi struktura niższego rzędu, 
mianowicie sieć połączeń, która to właśnie jest emergentna. Zatem emergentny 
nie jest (w ścisłym sensie) kapitał społeczny, a cechą emergentną jest tworzenie 
się klastrów czy sieci połączeń innego typu, a gdy powstanie taka sieć lub klaster 
to z niego niejako wyrasta także sieć więzi – głównie spoisty kapitał społeczny. Poję-
cie emergent networks pojawia się zamiennie z informal networks również w infor-
matyce, gdzie opisuje samoistnie ewoluujące połączenia informacyjne. Tutaj też 
mamy do czynienia z powstaniem networku, który stanowi zjawisko emergentne, 
a nie emergencją kapitału społecznego, który na takim networku bazuje. Można 
powiedzieć, że jest to metaemergentny kapitał społeczny, gdyż pojawia się on 
jako cecha emergentnych własności klastrów czy sieci społecznościowych albo 
networku informatycznego.

Oczywiście istnieje też inne rozumienie emergentnego kapitału społecznego, 
znaczenie niejako ontologiczne. Jest to teza, pochodząca od Durkheima, zakła-
dająca – lub raczej oparta na obserwacji – że kapitał społeczny nie stanowi przed-
miotu, jaki można zbudować, lecz raczej produkt uboczny głębszych struktur 
danej kultury19. Ta teza Dukheima jest pierwowzorem tezy Colemana, że kapitał 
społeczny stanowi externality, czyli produkt uboczny innej działalności (np. zanie-
czyszczenia poprodukcyjne nie są zwykle produkowane celowo, ale stanowią efekt 

18 J. Zhang, Emergent social capital from styles of organizing: a case study of creative industry clus-
ter in China, MPhil thesis, The London School of Economics and Political Science (LSE), 2014, http://
etheses.lse.ac.uk/882/ (20.12.2020).

19 M. T. Hyyppä, Emergent Social Capital, w: M. T. Hyyppä, Healthy Ties. Social Capital, Population 
Health and Survival, Springer, Dordrecht 2010, https://doi.org/10.1007/978–90–481–9606-7_14.
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uboczny produkcji). Tego rodzaju znaczenie ontologiczne ujmuje się zwykle jako 
tezę, że kapitał społeczny stanowi efekt zewnętrzny (externality) innych działań 
w szeroko rozumianej sferze gospodarczej czy społecznej. Jak wspominałem, teza 
ta zwykle zakłada, że celowe budowanie kapitału społecznego jest niemożliwe lub 
trudne, albo wręcz niecelowe. Chodzi tutaj o kapitał społeczny jako dobro kolek-
tywne. Kapitał społeczny jako dobro indywidualne powstaje bowiem na gruncie 
networkingu i nie stanowi oczywiście externality. Kapitał społeczny tego rodzaju 
stanowią więzi, jakie mogą być celowo rozwijane czy kultywowane.

W literaturze polskiej nie spotkałem jeszcze pojęcia emergentnego kapitału 
społecznego, natomiast mówi się o marketingu czy nawet networkingu korzy-
stającego ze zjawisk emergentnych20. Przez te ostatnie autor rozumie zjawiska 
powstające w pierwszym momencie niezauważalnie, takie jak synergie, których 
wykrycie stanowi szanse marketingowe. Autor cytuje też standardową definicję 
układu emergentnego jako takiego, „który jako całość przejawia cechy, jakich nie 
da się wyprowadzić z badania każdej z jego cech z osobna”21. Dworak odwołuje się 
w pierwszym rzędzie do stopniowego wyłaniania się cech emergentnych – są to 
więc cechy in statu nascendi. Nie jest jednak konieczne, by emergencja wyłaniała 
się stopniowo, możliwe są bowiem błyskawiczne (instantenious) pojawienia się 
cech emergentnych.

3.2. Emergentny kapitał społeczny – propozycja definicji regulatywnej

Pozwólmy sobie na refleksję metodologiczną: terminy naukowe z zasady 
powinny być jednoznaczne. Zdarzają się jednak wyjątki od tego rodzaju zasad heu-
rystycznych. Nie jest tak, by pewne terminy nie mogły opierać się na wieloznacz-
nościach semantycznych, wzbogacających strukturę przekazu znaczeniowego. 
Zasada ta znajduje częste zastosowanie przy formułowaniu tytułów i nagłówków 
także prac popularnonaukowych22. W pracach naukowych, tego rodzaju wielo-
znaczność semantyczna może być wskazana szczególnie w przypadku definicji 
regulatywnych, czy definicji projektujących.

Pojęcie emergentnego kapitału społecznego, jakie pragnę zaproponować, opie-
rałoby się w języku polskim na dwóch źródłosłowach, zresztą na źródłosłowach 
angielskojęzycznych.

20 J. Dworak, Przegląd typów relacji marketingowych w kontekście generowania zjawisk emergent-
nych, „Studia i Prace WNEiZ US” 2017, nr 50, t. 2: Metody ilościowe w ekonomii, s. 47–60, https://wnus.
edu.pl/sip/file/article/view/7078.pdf (20.12.2020).

21 Ibidem.
22 M. Bołtuć, Lost in translation: Linguistic creativity in popular science texts as illustrated by National 

Geographic heads, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.
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A. Emergentny – pojęcie cechy emergentnej – w zastosowaniu to teorii kapitału 
społecznego i zbliżonej problematyki ekonomicznej, zostało już omówione. 
Jest to pojęcie stosowane standardowo w naukach ścisłych, a także filozofii, 
oznaczające cechę, która nie redukuje się do cech substancji, na których się 
opiera (czyli podstawie lub bazie emergencji).

B. Emergency, to w języku angielskim nagła potrzeba czy też nagłe zagrożenie 
lub wypadek.
Stąd próba definicji: Twierdzę, że kapitał społeczny w Polsce ma charakter 

emergentny w sensie określanym przez przecięcie się sfer znaczeniowych obydwu 
powyższych definicji. Emergentny kapitał społeczny jest to więc cecha obja-
wiająca się w sferze nagłego zagrożenia społecznego (emergency), które 
stanowi podstawę (czy też zapalnik) prowadzący do nagłego pojawienia 
się (emergence) pewnej poprzednio nieobserwowalnej jakości; jakość ta 
to zwykle zwiększona spoistość społeczna oraz tendencja do podejmowa-
nia ryzyka w obronie siebie i innych.

3.3.  Emergentny kapitał społeczny a kapitał społeczny w Polsce, 
rozważania historyczne

Autorzy podejmujący analizę kapitału społecznego w danym regionie odwołują 
się często do jego korzeni historycznych. Przykładowo, Putnam w swojej przeło-
mowej pracy nt. kapitału społecznego we Włoszech23, analizuje rozkład różnych 
rodzajów kapitału społecznego w rozmaitych regionach Włoch. Niekiedy wyjaśnia 
on jego obecną strukturę odwołując się do zdarzeń historycznych nawet sprzed 
ponad tysiąca lat. Wynika to z faktu, że poziom kapitału społecznego uważa się 
za wyjątkowo stabilny przez pokolenia, przekazywany jest bowiem już małym 
dzieciom poprzez rozmaite powiedzenia czy sposób organizacji życia codzien-
nego (często przez babcie i prababcie, co powiększa jego zachowawczość). Jedy-
nie migracja lub pogrom ludności powoduje drastyczne zmiany w jego poziomie 
– z zasady zdarzenia takie skutkują spadkiem kapitału społecznego. Moje badania 
poziomu kapitału społecznego w carskiej Rosji, oparte na dokumentach archiwal-
nych z początków XX wieku, odzwierciedlały w zadziwiającym stopniu sytuację 
z końca wieku XX pomimo rewolucji bolszewickiej i dwóch wojen światowych. 
Na przykład udokumentowany w moim artykule wyjątkowo niski kapitał spo-
łeczny na terenie obecnej Białorusi (z wyjątkiem miast Mińska i Grodna) można 

23 R. D. Putnam, R. Leonardi, R. Y. Nanetti, Making democracy work…, op.cit.
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było uznać za ostrzeżenie dotyczące niestabilności demokracji w tym kraju, które 
nastąpiło parę lat później.

W tym kontekście można zaryzykować twierdzenie – na zasadzie li tylko 
hipotezy – iż Polska posiadała najwyższy poziom kapitału społecznego za cza-
sów Kazimierza Wielkiego, gdyż wydaje się, że posiadała stosunkowo najwyższą 
kulturę pracy, w porównaniu z innymi krajami Europy. Od czasu przynajmniej 
potopu szwedzkiego ten poziom obniżał się w wymiarze funkcjonowania państwa, 
gdyż było ono często zarządzane nie w interesie obywateli (np. przez dynastię 
Sasów, ale także Wazów) nie mówiąc o władzy okupantów i najeźdźców, zwłaszcza 
w czasie rozbiorów. Wszystkie trzy państwa zaborcze prowadziły politykę fizycz-
nej eliminacji elit polskich (Austria przynajmniej do Wiosny Ludów, inne bezter-
minowo). Kulminacją tego procesu stała się druga wojna światowa i zagłada elit 
(zarówno pochodzenia polskiego jak żydowskiego) w czasie okupacji hitlerow-
skiej, a także pogromów oraz zsyłek w czasach stalinizmu. Wydaje się, że tylko 
w czasach powstań narodowych, Polakom udawało się przywrócić godność i bra-
terstwo, widoczne w haśle Lelewela „Za Wolność Waszą Y Naszą”, które oparte 
jest na idach pochodzących przynajmniej już od Kościuszki. Powstania i inne 
formy ruchu oporu mają zresztą wiele wspólnego z tradycją pospolitego ruszenia, 
które było zawsze trudne do kierowania, ale wybitni wodzowie, tacy jak Zamojski, 
Żółkiewski czy Sobieski, potrafili włączyć ją w system budujący państwo. Zatem 
emergentny kapitał społeczny w Polsce stanowiłby jakąś (romantyczną czy raczej 
dramatyczną) formę buntu przeciwko spodleniu życia, jakiś powrót do wartości 
honoru i poczucia własnej wartości. Wydaje się, że podobne sytuacje mają miej-
sce w innych narodach uciśnionych, a także pozbawionych swych elit, w stop-
niu jeszcze większym, niż miało to miejsce w Polsce. W skrajnych przypadkach 
akty honoru, przeradzają się tam w akty terroru, gdy życie codzienne jest głów-
nie walką o przetrwanie24.

Tego rodzaju działania rzadko prowadzą do długotrwałego sukcesu. Najbar-
dziej spektakularnym sukcesem podejścia opartego na emergentnym kapitale spo-
łecznym Polski była zapewne wojna polsko-bolszewicka 1920 roku, gdy Piłsudski, 
wówczas lewicowy socjalista, nie ułatwił Leninowi i Dzierżyńskiemu ideologicz-
nego oflankowania Polski przez propagandę komunistyczną, natomiast prawicowi 
przywódcy w typie Hallera, Korfantego czy Dmowskiego nie mieli innego wyjścia 
jak wziąć aktywny, często bohaterski, udział w obronie państwa razem z przewa-
żającą większością społeczeństwa. Pozwolę sobie zaryzykować kontrowersyjną 

24 Terroryzm ma rzadko miejsce w Polsce, co pokazuje, że nie jest cechą sine qua non emergentnego 
kapitału społecznego; w Europie pojawia się raczej w sferze celtyckiej czy baskijskiej.
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tezę (nie umniejszając szacunku dla bohaterów), że najbardziej spektakularną 
porażkę takiego podejścia w ostatnim stuleciu stanowiło powstanie warszawskie, 
ale to nie jest kwestia decydująca dla niniejszego artykułu.

Podsumowując powyższe rozumowanie, wydaje się, że możemy dokonać pra-
widłowego opisu kapitału społecznego w Polsce, a także innych krajach o silnej 
historii i kulturze, lecz przez wiele pokoleń uciskanych, jedynie przyjmując jak 
rozumiem nowe pojęcie emergentnego kapitału społecznego. Narody te rozświe-
tla poczucie godności, zatracone w znoju życia codziennego, w sytuacjach niemal 
beznadziejnych; są wtedy gotowe do wzlotów solidarności, bezinteresowności 
i bohaterstwa. Po przegranej zaś walczą o przetrwanie, możliwe w dużej mierze 
dzięki kulturze nieufności do obcych (jako potencjalnych wrogów czy szpiegów) 
oraz do władzy, zwykle niereprezentującej interesu uciskanej wspólnoty. W klu-
czowych momentach, jak w czasie obrony Warszawy w 1920 roku lub nadludz-
kim wysiłku wielu osób przy odbudowie zburzonego kraju po II wojnie światowej, 
istnieje możliwość wykorzystania emergentnego kapitału społecznego do utrzy-
mania niepodległości i poprawy życia codziennego, w tym poziomu ekonomicz-
nego. Powstaje pytanie, czy kapitał emergentny może odgrywać rolę potencjału 
transformacyjnego w budowie nowoczesnego państwa o rozwiniętej gospodarce.

4.  Krótka dyskusja, argumenty Profesora Garbicza 
oraz perspektywy kapitału społecznego postpandemii

Powracając po parunastu latach do tematyki kapitału społecznego kieruję się 
dwiema pobudkami. Po pierwsze wydaje mi się, a także moim studentom w SGH, 
że struktura kapitału społecznego w poszczególnych krajach ma znaczny wpływ 
na stopień sprawności, z jaką kraje te radzą sobie z zarządzaniem kryzysowym 
w warunkach pandemii. Po drugie, istotny artykuł Pana Profesora Garbicza Kiedy 
Polska dogoni rozwinięty Zachód? opiera się na niskiej ocenie kapitału społecznego 
w naszym kraju, która zdaje się być zgodna z wieloma obserwacjami i intuicjami, 
ale nie ze wszystkimi. Zastanawiając się nad tym ostatnim artykułem napotka-
łem niejako potrzebę dynamicznego, zależnego od warunków historyczno-spo-
łecznych podejścia do kapitału społecznego, którego efektem jest proponowane 
w niniejszym rozdziale pojęcie emergentnego kapitału społecznego. Ale pojęcie 
to nie odpowiada na wiele istotnych zagadnień poruszonych w tym ważnym arty-
kule. Dlatego pozwolę sobie teraz pokrótce się do nich odnieść. W zakończeniu 
przejdę natomiast do szkicu, o charakterze niemal futurologicznym, dotyczącego 
kapitału społecznego postpandemii.
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4.1. Jakiego kapitału społecznego Polakom brakuje?

Pan Profesor Marek Garbicz twierdzi, że „najpoważniejszą barierę dalszego 
rozwoju” stanowi „niski zasób kapitału społecznego w Polsce”. I ja się z taką tezą 
zgadzam. Z dalszej części tekstu wynika, że chodzi o kapitał społeczny rozumiany 
jako wzajemne zaufanie, jest to więc pojęcie standardowe utworzone przez Jamesa 
Colemana25 a upowszechnione przez Roberta Putnama26. Ten właśnie rodzaj kapi-
tału społecznego odpowiada za obniżenie kosztów transakcyjnych, co Pan Profesor 
podkreśla w pierwszej części artykułu. W wersji skrajnej, brak tego rodzaju kapi-
tału społecznego prowadzi do paradoksu policing the police (kto ma nadzorować 
policjantów), bo jeśli nie mamy powodu ufać nikomu, to żadna liczba zatrudnio-
nych strażników nie zwiększy naszego poczucia bezpieczeństwa, ani faktycznie 
nie uczyni nas bezpiecznymi.

W drugiej części swego artykułu Pan Profesor Garbicz przechodzi do kwestii 
innowacyjności i twierdzi, że innowacyjność wymaga dużych przedsiębiorstw. 
Ale czy jest tak w każdej dziedzinie? W informatyce innowacje przychodzą zwy-
kle od start-upów a dopiero potem są czasem przejmowane przez większe insty-
tucje. Historia o tym jak Bill Gates (wtedy młody entuzjasta, z paroma kolegami) 
przejął rolę wiodącą w rozwoju software do komputerów osobistych od dominu-
jącej wówczas na rynku korporacji IBM, stanowi historyczny przykład takiej sytu-
acji. Wydaje się zatem, że w sferach o najwyższym stopniu innowacyjności, takich 
jak sztuczna inteligencja, dominują małe i średnie firmy. Natomiast muszą one 
funkcjonować w ramach potężnej gospodarki, nie zaś koniecznie w ramach dużej 
korporacji, która z zasady jest instytucją biurokratyczną. Pozwolę sobie pominąć 
następną sekcję artykułu M. Garbicza, nt. mechanizmów neutralizujących defekty 
rynkowe. Rozwiązania proponowane w niej przypominają mi książkę, której auto-
rem jest Edward McClennen27, z którym nawet kiedyś coś opublikowałem28, ale 
nigdy się w tych sprawach nie zgadzałem. Nie tutaj jest miejsce na długie dyskusje 
z pogranicza etyki biznesu a teorii racjonalności.

25 J. Coleman, Foundations of social theory…, op.cit.
26 R. D. Putnam, R. Leonardi, R. Y. Nanetti, Making democracy work…, op.cit.; R. D. Putnam, Bowling 

alone…, op.cit.
27 E. McClennen, Rationality and Dynamic Choice: Foundational Explorations, Cambridge Univer-

sity Press, Cambridge 1990.
28 Podobnych argumentów używa też John Broome (Weighing Goods), tematyka jest więc znacząca 

a podejście respektowane; wykładam w ten sposób nt. Rationality and Moral Choice, lecz nie rozwiewa 
to moich wątpliwości czy nie jest to wizja zbyt parsymoniczna. Zresztą nawet McClennen podkreślał, 
że wówczas, gdy firmy osiągną the edge of optimal solutions gra o sumie zerowej staje się koniecznością 
na rynku oligopolistycznym i dobra wola czy kapitał społeczny tu nic nie zmieniają. Co więcej, usunię-
cie z rynku słabszych graczy przez konkurencję zostawia zwykle miejsce dla firm o większym potencjale 
rozwojowym.
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Natomiast kluczowe wydają mi się sekcje nt. słabości państwa oraz zaburzeń 
kompetencji poznawczych. Zgadzam się w pełni z Panem Profesorem Garbiczem, 
z tym, że słabość władzy państwowej (w tym sądownictwa) ma w Polsce nega-
tywny wpływ na rozwój gospodarczy, również na innowacyjność. Zgadzam się 
także, że słabość państwa ma związek ze słabym kapitałem społecznym; jednakże 
nie podzielam stanowiska, iż decydujące znaczenie posiada tutaj kwestia kapitału 
społecznego w sensie zaufania wzajemnego. Lepiej wyjaśnia ten problem pojęcie 
wertykalnego kapitału społecznego, który nie jest poważany przez głównych teo-
retyków (np. Putnam traktuje zbyt silny kapitał wertykalny jako źródło zacofania 
południowych Włoch i siłę tamtejszych organizacji mafijnych). Jest tak, ponieważ 
wertykalny kapitał społeczny kojarzony jest zwykle z thick social capital (tłuma-
czonym jako gruby kapitał społeczny) – jak wspomniałem w poprzednich częściach 
rozdziału, chodzi o taką sytuację, w której osoby są od siebie zależne w wielu roz-
licznych sferach (closure of social capital w teorii Colemana). Natomiast wydaje 
się, że nowoczesne rządy dają sobie radę najlepiej w warunkach wertykalnego cien-
kiego (thin) kapitału społecznego – takiego, w którym nie dominuje kolesiostwo, 
a polityków i liderów biznesu nie łączą zbyt liczne powiązania.

Co do kwestii zaburzenia kompetencji poznawczych wynikających z braku 
zaufania, to osobiście staram się promować u studentów brak zaufania tego rodzaju, 
oczywiście, jeśli wynika on z umiejętności myślenia krytycznego, a nie zabobonów 
czy intuicji. Ale obawiam się, że w Polsce problem niskich kompetencji poznawczych 
nie redukuje się do poziomu kapitału społecznego, ani do zaufania społecznego, 
ponieważ istnieją ważniejsze jego przyczyny. Zacznę od dykteryjki: W roku 2018 
odbyła się w Pradze duża konferencja na temat Human Level Artificial Intelligence; 
przedstawiano na niej nowatorskie praktyczne podejścia do sztucznej inteligencji, 
były propozycje grantów (m.in. rządu USA), a także poważni prywatni inwestorzy, 
głównie z Azji Południowo-Wschodniej zainteresowani inwestowaniem w Europie 
Wschodniej (czy gdziekolwiek na świecie). Przybyli liczni uczestnicy z Japonii, 
Chin, Rosji, Włoch, Niemiec, USA, Kanady, Czech, Słowacji i większości innych 
krajów rozwiniętych; było też kilkunastu Polaków z Wiednia, Japonii, USA, ale 
nikogo z Polski, nawet z Politechniki Warszawskiej czy leżącego w pobliżu Wro-
cławia. Dlaczego tak było? Jak zrozumiałem z późniejszych rozmów, dlatego, że nie 
ma w Polsce zainteresowania tak odległymi od praktyki projektami. W rzeczywi-
stości odkrycia w sferze ambitnych nowych technologii, w tym AI, leżą u podstaw 
wielu produktów wychodzących na rynek zarówno w przemyśle telekomunika-
cyjnym, jak i zbrojeniowym oraz innych; natomiast nasze nastawienie na podej-
ście wdrożeniowe to są zwykle jakieś ulepszenia, nie zaś nowatorskie technologie. 
Z krajów o niewielkiej gospodarce Finlandia postawiła na wykształcenie i rozwój 
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technologiczny i wydaje się, że to działa, ale tam funkcjonuje Nokia. A w Polsce 
liderami gospodarczymi są firmy paliwowe, ubezpieczeniowe, transportowe czy 
budowlane a niekoniecznie wysokie technologie. Ten problem ma związek z defi-
cytem innej formy kapitału społecznego (deficytem optymizmu, który jest wyma-
gany, by poważnie inwestować w innowacyjne projekty) oraz brakiem w Polsce 
klastra przedsiębiorstw i uczelni specjalizujących się w zaawansowanej techno-
logii29, zaś niekoniecznie z ogólnym brakiem zaufania do nauki, która to postawa 
jest niestety dosyć powszechna także w krajach wysoko rozwiniętych.

4.2.  Jaki kapitał społeczny możemy pozyskać w wyniku pandemii 
i jakie doświadczenia w jej zwalczaniu?

Wydaje się, że najwyższy poziom kapitału społecznego (o charakterze emer-
gentnym) Polacy uzyskują w warunkach trudnych, wręcz dramatycznych. Pandemia 
uczy nas wielu przydatnych umiejętności, np. powszechnego korzystania z Inter-
netu i technologii komunikacyjnych – może to spowodować zmniejszenie liczby 
zbytecznych spotkań i nasiadówek, gdy wystarczyłaby konsultacja internetowa. 
Ale powoli uczy nas chyba także tego, że pewien szacunek wobec postanowień 
władzy, zwłaszcza tych o charakterze nieupolitycznionym, stanowi swoistą rękoj-
mię bezpieczeństwa publicznego. Co więcej, wydaje się, że pewne kręgi w elitach 
władzy powoli uświadamiają sobie, że zbyt gruby kapitał społeczny – nadmierne 
kumulowanie władzy w tych samych rękach osób, które występują w wielu nie-
związanych sferach życia, powoduje odcięcie władzy od obywatela i różne formy jej 
skorumpowania. To właśnie cienki kapitał społeczny, w którym dobry pracownik 
czy kierownik, nie musi i nie powinien równocześnie spełniać ról w administra-
cji czy innych sferach życia publicznego, jest kapitałem bardziej pomocnym w roz-
woju gospodarczym. W takim przypadku, pewien stopień wertykalności wydaje 
się koniecznym warunkiem funkcjonowania społeczeństwa dobrze zorganizowa-
nego. Oznacza to podporządkowanie służbowe i odpowiedzialność za wykonywa-
nie poleceń, w tym zakresie, w którym są one zgodne z kompetencjami osoby je 

29 Rozumiem, że Polska miała za rządów premiera Buzka szansę na zlokalizowanie European Institure 
of Technology, chyba we Wrocławiu, ale okazaliśmy się szarmanccy wobec Węgier i do tego nie doszło. 
Obecnie jest to European Institute of Innovation & Technology (EIT), który na swojej stronie interneto-
wej szczyci się budżetem 2,4 mld USD na lata 2014–2020 (jak rozumiem, jest to budżet na 6 lat). Pro-
blem polega na tym, że w sferze innowacji i rozwoju technologicznego to nie jest poważna suma. Gdy 
ok. roku 2014, przez parę kadencji przewodniczyłem Komisji Budżetowej Konferencji Senatów University 
of Illinois (UI), uniwersytet ten posiadał budżet ponad 5 mld USD rocznie, a obecnie, jak rozumiem, jest 
to nieco więcej. Rozwój technologiczny wymaga poważnych środków bardziej niż dobrej woli, i to głów-
nie środków rządowych.
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wydającej, prawem, zdrowym rozsądkiem i interesem społecznym. Może właśnie 
przezwyciężanie trudności w czasach pandemii otworzy nas na to, że codzienność 
i sytuacje wyjątkowe, wręcz heroiczne, nie zawsze muszą być odseparowane jakąś 
przepaścią – czasami wykonywanie pracy lekarza czy nauczyciela graniczy z hero-
izmem, a słuszne i odpowiedzialne zachowania są na miejscu także po pandemii. 
Będziemy wtedy zapewne społeczeństwem efektywniejszym, ale w jakim stopniu, 
to niestety jest jeszcze trudno przewidzieć.

Podsumowanie

W podsumowaniu pragnę podkreślić, że przez pierwszych kilka miesięcy 
pandemii obywatele Polski zachowali dyscyplinę społeczną porównywalną do 
tej w najlepiej zorganizowanych krajach. Natomiast rząd i społeczeństwo nie 
wytworzyły stabilnych podstaw prawnych, ani ekonomicznych, pozwalających 
na długotrwałe utrzymanie dyscypliny społecznej. Od lata 2020 roku, w przybli-
żeniu od ustąpienia ministra Szumowskiego, przepisy dotyczące zachowywania 
zasad higieny społecznej w Polsce były kwestionowane przez niektóre sądy oraz 
wielu drobnych i średnich przedsiębiorców; stało się tak, ponieważ państwo nie 
postarało się o zapewnienie niekontrowersyjnych ustaleń prawnych (co wymaga-
łoby współpracy sił rządzących i opozycji) ani nie zapewniło wielu przedsiębior-
com kompensaty pozwalającej przynajmniej na przetrwanie ich przedsiębiorstw. 
Wówczas śmiertelność obywateli polskich dorównała śmiertelności w innych źle 
zarządzanych krajach, cechujących się najwyższą śmiertelnością na świecie. Wielu 
czytelników przyjmie ze zdziwieniem fakt, że wszystkie kraje o najwyższej śmier-
telności na daną liczbę mieszkańców są to kraje europejskie, są to zwłaszcza Belgia, 
Czechy, Słowenia, Bułgaria, Wielka Brytania, Włochy, Portugalia, USA, niektóre 
państwa powstałe z rozpadu byłej Jugosławii oraz Węgry30. Temat ten wykracza 
jednak poza ramy tego rozdziału.

30 Śmiertelność COVID na 100K dane z 4 lipca 2021: Peru 592/10 tys; Węgry 307; Bośnia-Herce-
gowina 273; Czechy 267; Bułgaria 248; Brazylia 233; Mołdawia 229; Słowacja 219; Belgia 215 (pierwsze 
10); Włochy 13, Chorwacja 15; Polska 16, Wlk. Brytania 17. Cases and mortality by country’ Jphn Hop-
kins University, Coronavirus Resource Center https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality (4.07.2021); 
Statista: COVID-19 deaths per 100,000 of the population in the 10 worst affected countries, March 01, 
2021, https://www.statista.com/chart/21170/coronavirus-death-rate-worldwide/ (4.07.2021).
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Analiza normalności rozkładu zwrotu akcji 
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Wprowadzenie

W wielu teoriach ekonomicznych przyjmuje się założenie o normalności roz-
kładu stóp zwrotu na rynkach finansowych. Do najbardziej znanych teorii można 
zaliczyć takie jak: model wyceny dóbr kapitałowych CAPM, teorię portfelową Mar-
kowitza czy też model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Jednak na podstawie wyników 
uzyskanych w licznych badaniach, rozkłady stóp zwrotu na rynkach finansowych 
są inne niż rozkład normalny. W związku z powyższym istnieje uzasadniona wąt-
pliwość co do zasadności stosowania wyżej wymienionych modeli, co nakazuje 
poszukiwanie innych typów rozkładów stóp zwrotu, charakteryzujących się grub-
szymi ogonami niż rozkłady gaussowskie, które pozwalałyby lepiej modelować 
empiryczne rozkłady stóp zwrotu z instrumentów finansowych1.

Celem rozdziału jest zweryfikowanie hipotezy o normalności rozkładów logaryt-
micznych stóp zwrotu cen akcji spółek notowanych na rynku NewConnect, w okre-
sie od pierwszego notowania danej spółki na GPW w Warszawie, do 31.12.2020 r., 
przy założeniu, że data debiutu akcji spółki  jest wcześniejsza niż 31.12.2014 r. 
Badanie obejmuje rozkłady stóp zwrotu w ujęciu: dziennym, tygodniowym i mie-
sięcznym. Dobór horyzontu badawczego można tłumaczyć koniecznością uzyska-
nia odpowiednio licznej próby badawczej, zwłaszcza w przypadku miesięcznych 
stóp zwrotu. Innym celem badania jest zweryfikowanie czy dzienne, tygodniowe 

1  K. Piasecki, E. Tomasik, Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego, edu-
-Libri, Kraków–Warszawa 2013.
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i miesięczne stopy zwrotu posiadają cechę stacjonarności, tj. stałości i niezależno-
ści od czasu: wartości oczekiwanej, wariancji oraz czy funkcja kowariancji zależy 
tylko od różnicy argumentów. Innymi słowy, procesy stacjonarne w swojej naturze 
są zbliżone do białego szumu, zaś procesy niestacjonarne, przypominają proces 
błądzenia losowego. Ustalenie czy dany proces jest stacjonarny, czy też nie, ma 
istotne znaczenie w nauce finansów, bowiem wnioskowanie na podstawie proce-
sów niestacjonarnych może prowadzić do błędów2.

Początkowa data notowań każdego z analizowanych waloru została zamiesz-
czona w załączniku.

1. Przegląd literatury

Jedną z pierwszych prac poświęconych rozkładowi stóp zwrotu na rynkach finan-
sowych była praca Bacheliera, w której autor za pomocą modelu błądzenia losowego 
cen instrumentów finansowych, udowodnił, że różnice cen w kolejnych okresach 
są zmiennymi o rozkładzie normalnym3. Wartość oczekiwana tego rozkładu jest 
równa zero, a wariancja stanowi funkcję zależną od długości okresu. Pogłębione 
badania szeregów czasowych zostały przeprowadzone przez Kendalla, który posłu-
gując się tygodniowymi stopami zwrotu akcji z rynku brytyjskiego, wykazał nie 
tylko normalność ich rozkładu, ale również i lepkokurtyczność4. Kolejną istotną 
pracą był artykuł Osborne’a, który udowodnił normalność rozkładu logarytmów 
naturalnych stóp zwrotu dla spółek notowanych na American Stock Exchange 
i New York Stock Exchange5. Spośród bardziej współczesnych prac można wska-
zać artykuł Scalasa i Kima, którzy za pomocą rozkładu stabilnego dokonali apro-
ksymacji dziennych stóp zwrotu dla indeksów DJIA i MIBTEL6. W przypadku tego 
pierwszego  indeksu, testy zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat potwierdziły, 
a przypadku drugiego indeksu – zaprzeczyły hipotezie, że stopy zwrotu z indeksu 
mogą zostać przybliżone za pomocą rozkładu stabilnego. Barunika i inni odrzu-
cili hipotezę o normalności rozkładów stóp zwrotu dla indeksów: WIG, PX i BUX, 

2  G. Trzpiot, Analiza szeregów czasowych, a statystyczny pomiar ryzyka, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 8.

3  L. Bachelier, Theorie de la speculation, „Annales de l’Ecole Normal Superieure” 1900, vol. XVII (3), 
s. 21–86.

4  M. Kendall, The analysis of economic time series – Part I: prices, „Journal of Royal Statistical Soci-
ety” 1953, vol. 116 (1), Series A, s. 11–25.

5  M. F. M. Osborne, Brownian motion in the stock market, „Operations Research” 1959, vol. 7 (2), 
s. 145–173.

6  E. Scalas, K. Kim, The art of fitting financial time series with Levy stable distributions, „Korean 
Journal of Physics” 2006, vol. 50 (1), s. 105–111.
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w okresie marzec 2005 r. – marzec 2009 r.7 Z kolei praca Ghahfarokhi i Ghahfa-
rokhi udowodniła, że w przypadku stóp zwrotów indeksów: CAC40, DAX, DJAC, 
FTSE 100, ISEQ i S&P 500, wyznaczonych z wykorzystaniem rozkładu stabilnego, 
miary Value atRisk (VaR) są bliższe wielkościom rzeczywistym, niż miary otrzy-
mane z wykorzystaniem rozkładu normalnego czy też t-studenta8.

W przypadku badań poświęconych rynkowi polskiemu Bołt i Miłobędzki, ana-
lizując stopy zwrotu dla indeksu WIG oraz 21 akcji notowanych na GPW w latach 
1991–1993, doszli do wniosku, że w przeważającej mierze nie są to rozkłady nor-
malne9. Fiszeder dokonał analizy rozkładu stóp zwrotu indeksu WIG oraz 12 innych 
indeksów światowych, w okresie 2.01.1997 r. – 30.06.1999 r., za pomocą następują-
cych testów zgodności: Pearsona, Kołmogorowa-Lillieforsa i Shapiro-Wilka10. Dwa 
pierwsze testy pozwoliły na odrzucenie hipotezy zerowej o normalności rozkładu 
stóp zwrotu dla wszystkich badanych indeksów. W przypadku testu Shapiro-Wilka 
stwierdzono brak podstaw do odrzucenia hipotezy o normalności rozkładu stóp 
zwrotu jedynie w przypadku indeksu NIKEI. Odrzucenie hipotezy o normalności 
rozkładów stóp zwrotu dla indeksu WIG20 w okresie 13.09.1997 r. – 15.02.2000 r. 
zostało udowodnione w pracy Rokity11, a potwierdzone przez Osińską, która dla 
okresu: styczeń 1999 r. – lipiec 2001 r. przeanalizowała stopy zwrotu z indeksów: 
WIG, WIG20 oraz dla 18 spółek-komponentów tego ostatniego indeksu12. Z kolei 
Witkowska i Kompa, na podstawie analizy rozkładów stóp zwrotu dla 12 spółek 
i 2 indeksów GPW w Warszawie, w okresie 2.01.2002 r. – 31.12.2005 r. skonklu-
dowali, że nie są one rozkładami normalnymi13.

7  J. Baruník, I. Vácha, M. Vošvrda, The behavior of Central European stock markets during the finan-
cial crisis, „Czech Economic Review” 2010, vol. 4 (3), s. 281–294.

8  M. A. B. Ghahfarokhi, P. B. Ghahfarokhi, Applications of stable distributions in time series analysis, 
computer sciences and financial markets, „International Scholarly and Scientific Research & Innovation” 
2009, vol. 3 (49), s. 132–136.

9  T. Bołt, P. Miłobędzki, The Warsaw Stock Exchange in the period 1991–1993. Qualitative problems 
of its modelling, „Economics of Planning” 1994, vol. 27 (3), s. 211–226.

10 P. Fiszeder, Statystyczne i dynamiczne własności stóp zwrotu na przykładzie światowych indeksów 
giełdowych, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2000, nr 109, s. 187–197.

11 P. Rokita, Próba estymacji VaR na rynku polskim, w: W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Sku-
teczne inwestowanie, część I, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2000.

12 M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006, s. 38–43.
13 D. Witkowska, K. Kompa, Analiza własności stop zwrotu akcji wybranych spółek, w: W. Tarczyń-

ski (red.), Rynek kapitałowy, skuteczne inwestowanie, Materiały konferencyjne, część I, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu w Szczecinie, Szczecin 2007.



Krzysztof Borowski 40

2. Metodyka badania

Rozdział podzielony został na dwie części.
W części pierwszej przeprowadzona została weryfikacja hipotezy o normalno-

ści stóp zwrotu spółek notowanych na rynku NewConnect (łącznie 210 spółek). 
W badaniu analizie poddane zostały następujące stopy zwrotu:

• zamknięcie–zamknięcie (C-C): ln ln
Ct

Ct−1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ ,

• otwarcie–otwarcie (O-O): ln 
Ot

Ot−1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ ,

• otwarcie–zamknięcie (O-C): ln 
Ct

Ot

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ ,

• śródsesyjna (Overnight lub OV): ln ln
Ot

Ct−1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ .

gdzie:
Ct – cena zamknięcia na sesji t,
Ot – cena otwarcia na sesji t,
Ct–1 – cena zamknięcia na sesji t–1,
Ot–1 – cena otwarcia na sesji t–1.

Wybór powyższych stóp zwrotu determinowany jest dwoma przesłankami. 
Pierwszą jest przesłanka inwestycyjna – otwarcie lub zamknięcie transakcji ma 
miejsce w ściśle określonych momentach sesji po cenach otwarcia lub zamknięcia. 
Druga jest pochodną wcześniejszych artykułów naukowych, bowiem większość prac 
badawczych koncentruje się wyłącznie na stopach zwrotu zamknięcie-zamknięcie 
(C–C). Weryfikacja hipotez statystycznych o normalności rozkładu stóp zwrotu 
została przeprowadzona za pomocą następujących testów statystycznych: Jarqu-
e-Bera, Shapiro-Wilka i D’Agostino-Pearsona. Dla każdego z powyższych testów 
statystycznych zweryfikowane zostały hipoteza zerowa i alternatywna:
H0: Rozkład stóp zwrotu jest rozkładem normalnym.
H1: Rozkład stóp zwrotu nie jest rozkładem normalnym.

Dla każdego z testów statystycznych obliczona została wartość parametru p 
(p value). W przypadku, gdy wartość p jest większa lub równa od 0,05 – nie było 
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. W przeciwnym bowiem razie, tj., gdy 
wartość parametru p jest mniejsza niż 0,05; hipoteza zerowa zostaje odrzucona 
na rzecz hipotezy alternatywnej.
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Druga część badania poświęcona została problematyce stacjonarności loga-
rytmicznych dziennych, tygodniowych i miesięcznych stóp zwrotu. W tym przy-
padku hipoteza zerowa H0 i alternatywna H1 zostały sformułowane w sposób 
następujący.
a)  Dla testów Phillipsa-Perrona (PP) i rozszerzonego wariantu testu Dickey’a- 

-Fullera (DF) (ze stałą i bez trendu, tj. Augmented Dickey – Fuller Test)14:
H0: Rozkład stóp zwrotu nie jest procesem stacjonarnym.
H1: Rozkład stóp zwrotu jest procesem stacjonarnym.

b)  Dla testu Kwiatkowskiego-Phillipsa-Shmidta-Shina (KPPS):
H0: Rozkład stóp zwrotu jest procesem stacjonarnym.
H1: Rozkład stóp zwrotu nie jest procesem stacjonarnym.
Dla każdego z testów statystycznych obliczono wartość parametru p (p value). 

W przypadku, gdy wartość p jest większa lub równa od 0,05 – nie było podstaw 
do odrzucenia hipotezy zerowej. W przeciwnym bowiem razie, tj., gdy wartość 
parametru p jest mniejsza niż 0,05; hipoteza zerowa zostaje odrzucona na rzecz 
hipotezy alternatywnej15.

Autorowi nie są znane prace naukowe poświęcone problematyce normalności 
rozkładu stóp zwrotu na polskim rynku kapitałowym, innych niż stopy zwrotu 
zamknięcie-zamknięcie (C-C) ani stacjonarności  logarytmicznych stóp zwrotu 
w innych ujęciu niż C-C (tj. np. dla O-C, O-O czy OV). Ponadto trudno wskazać 
artykuły zajmujące się problematyką normalności rozkładu stóp zwrotu cen akcji 
notowanych na rynku NewConnect. Tym samym, opracowanie to stara się zapeł-
nić powstałą lukę badawczą.

3. Wyniki i dyskusja

3.1.  Weryfikacja hipotezy o normalności rozkładu stóp zwrotu 
dla spółek notowanych na rynku NewConnect

W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano następujące rezultaty:
Dzienne stopy zwrotu – hipoteza zerowa została odrzucona na rzecz hipo-

tezy alternatywnej dla wszystkich badanych stóp oraz dla wszystkich rodzajów 
stóp zwrotu (C-C, O-O, O-C i OV).

14 D. Witkowska, A. Matuszewska, K. Kompa, Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finanso-
wej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 73–79.

15 J. Czekaj, M. Woś, J. Żarnowski, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dzie-
sięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 79.
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Tygodniowe stopy zwrotu – hipoteza zerowa została odrzucona z wyjątkiem 
przypadków z tabeli 1.

Spółkami, dla których nie było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej były: 
Igoria, Eurosnack, Poltronic i Telster – szczegółowe wyniki przedstawione zostały 
w tabeli 2.

Miesięczne stopy zwrotu – hipoteza zerowa została odrzucona z wyjątkiem 
przypadków przedstawionych w tabeli 3.

Tabela 1.  liczba i częstość odrzuceń hipotezy zerowej dla poszczególnych stóp 
zwrotu (C-C, O-O, O-C i OV) oraz typów testów (tygodniowe, logarytmiczne 
stopy zwrotu)

Jarque-Bera Shapiro-Wilka D'Agostino-Pearson

C-C O-O O-C OV C-C O-O O-C OV C-C O-O O-C OV

Liczba przypadków 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4

Odsetek przypadków 
(w %) 0,47 0,47 0,47 1,87 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 1,87

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Wartości p value dla przypadków odrzucenia hipotezy zerowej

Jarque-Bera Shapiro-Wilka D'Agostino-Pearson

C-C O-O O-C OV C-C O-O O-C OV C-C O-O O-C OV

Igoria 0,8064 0,7086 0,8595 0,8285 0,5816 0,3045 0,9301 0,5824 0,6904 0,3374 0,8969 0,7925

Eurosnack 0,3315 0,3022

Poltronic 0,4656 0,4209

Telstr 0,2801 0,2576

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3.  Liczba i częstość odrzuceń hipotezy zerowej dla poszczególnych stóp 
zwrotu (C-C, O-O, O-C i OV) oraz typów testów (miesięczne, logarytmiczne 
stopy zwrotu)

Jarque-Bera D'Agostino-Pearson Jarque-Bera

C-C O-O O-C OV C-C O-O O-C OV C-C O-O O-C OV

Liczba przypadków 19 13 21 18 14 13 13 2 15 12 17 16

Odsetek przypadków 
(w %) 8,88 6,07 9,81 8,41 6,54 6,07 6,07 0,93 7,01 5,61 7,94 7,48

Źródło: opracowanie własne.

Nazwy spółek oraz wartości parametru p, w przypadku których nie było pod-
staw do odrzucenia hipotezy zerowej zostały przedstawione w tabeli 4. 
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Najwięcej razy (tj. 9) hipoteza zerowa nie została odrzucona w przypadku 
spółek: Bloober, Fam51, DCD, Orzlopony, Sferanet. Z kolei 8 razy hipoteza zerowa 
nie została odrzucona dla spółek: Blackpoint, Euxamobile, Remedis.

Analiza danych tygodniowych i miesięcznych prowadzi do wniosku, że nie 
było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, przy zastosowaniu tego samego 
testu dla następujących spółek16:
a)  Eurosnacks: (Jarque-Bera, OV) i (D’Agostino-Pearsona, OV).
b)  Igoria: (Jarque-Bera, OV) i (D’Agostino-Pearsona, OV).
c)  Poltronic: (Jarque-Bera, OV) i (D’Agostino-Pearsona, OV).
d)  Telestar: (Jarque-Bera, OV) i (D’Agostino-Pearsona, OV).

Na uwagę zasługuje fakt, że we wszystkich przypadkach były to stopy zwrotu 
Overnight.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że rozkład loga-
rytmicznych stóp zwrotu dla spółek notowanych na rynku NewConnect nie jest 
rozkładem normalnym. Ponadto można wyciągnąć wniosek, że przechodząc od 
stóp dziennych, poprzez tygodniowe, aż do miesięcznych, rośnie odsetek spółek, 
dla których nie było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Sugeruje to możli-
wość sformułowania wniosku, że wraz z rozszerzaniem obserwowanego horyzontu 
czasowego (dane dzienne, następnie tygodniowe, aż po miesięczne), rozkład stóp 
zwrotu dąży do rozkładu normalnego.

3.2.  Weryfikacja hipotezy o stacjonarności rozkładu logarytmicznych 
stóp zwrotu dla spółek notowanych na rynku NewConnect

Badanie przeprowadzone zostało z podziałem na dzienne, tygodniowe i mie-
sięczne stopy zwrotu.
a)  Dzienne stopy zwrotu – w tabeli 5 zamieszczona została  liczba  i odsetek 

przypadków, dla których rozkład dziennych,  logarytmicznych stóp zwrotu 
był procesem stacjonarnym.
W przypadku testów DF i PP rozkład dziennych, logarytmicznych stóp zwrotu 

okazał się procesem stacjonarnym. Jedynie w przypadku testu KPSS można mówić 
o braku stacjonarności dla: 49,07% przypadków stóp O-C, 41,2% przypadków 
stóp OV, 9,81% przypadków stóp O-O i 9,35% odsetek stóp C-C.

16 Wyniki przedstawione zostały w ujęciu: nazwa spółki (nazwa testu, rodzaj stopy zwrotu). 
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Tabela 5.  Liczba i częstość przypadków, kiedy dzienne, logarytmiczne stopy zwrotu 
były procesem stacjonarnym, dla poszczególnych rodzajów stóp zwrotu 
(C-C, O-O, O-C i OV)

C-C O-O O-C OV

DF KPSS PP DF KPSS PP DF KPSS PP DF KPSS PP

Liczba 
przypadków

0 194 0 0 193 0 0 109 0 0 113 0

Odsetek 
przypadków 
(w %) 

100,00 90,65 100,00 100,00 90,19 100,00 100,00 50,93 100,00 100,00 52,80 100,00

Źródło: opracowanie własne.

b)  Tygodniowe stopy zwrotu – w tabeli 6 zamieszczona została liczba i odsetek 
przypadków, dla których rozkład tygodniowych, logarytmicznych stóp zwrotu 
był procesem stacjonarnym.
W przypadku testów DF i PP rozkład tygodniowych logarytmicznych stóp zwrotu 

okazał się procesem stacjonarnym dla wszystkich rodzajów stóp zwrotu, z jednym 
wyjątkiem. Otóż dla testu DF i stóp zwrotu C–C, stacjonarność logarytmicznych 
stóp zwrotu została wykazana dla 99,53% analizowanych spółek. Podobnie  jak 
to miało miejsce dla dziennych stóp zwrotu, również w przypadku tygodniowych 
stóp zwrotu test KPSS wskazywał stacjonarność jedynie dla określonego odsetka 
różnych stóp zwrotu: 87,85% (C-C), 86,92% (O-O), 80,84% (O-C) i 73,93% (OV). 
Zatem w przypadku tygodniowych stóp zwrotu, odsetek procesów stacjonarnych 
był wyższy dla stóp O-C i OV niż dla stóp dziennych, a niższy dla stóp C-C i O-O.

Tabela 6.  Liczba i częstość przypadków, kiedy tygodniowe stopy zwrotu były 
procesem stacjonarnym, dla poszczególnych rodzajów stóp zwrotu 
(C-C, O-O, O-C i OV)

C-C O-O O-C OV

DF KPSS PP DF KPSS PP DF KPSS PP DF KPSS PP

Liczba 
przypadków

1 188 0 0 186 0 0 173 1 0 158 0

Odsetek 
przypadków 
(w %) 

99,53 87,85 100,00 100,00 86,92 100,00 100,00 80,84 99,53 100,00 73,83 100,00

Źródło: opracowanie własne.

c)  Miesięczne stopy zwrotu – w tabeli 7 zamieszczona została liczba i odsetek 
przypadków, dla których rozkład miesięcznych, logarytmicznych stóp zwrotu 
był procesem stacjonarnym.
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W przypadku testów DF i PP rozkład miesięcznych stóp zwrotu okazał się pro-
cesem stacjonarnym dla wszystkich rodzajów stóp zwrotu – podobnie jak to miało 
miejsce dla dziennych i tygodniowych stóp zwrotu (poza przypadkiem testu DF 
i tygodniowych stóp zwrotu C–C). Dla testów KPS odsetek procesów stacjonarnych 
był wyższy niż 90% dla wszystkich kalkulowanych stóp zwrotu i wyniósł odpo-
wiednio: 95,33% (C-C i O-O), 94,86% (O-C), 92,06% (OV). Zatem odsetek mie-
sięcznych stóp zwrotu, dla którego nie odrzucono hipotezy o ich stacjonarności, 
był wyższy niż w przypadku tygodniowych i dziennych stóp zwrotu.

Tabela 7.  Liczba i częstość przypadków, kiedy miesięczne stopy zwrotu były 
procesem stacjonarnym, dla poszczególnych rodzajów stóp zwrotu 
(C-C, O-O, O-C i OV)

C-C O-O O-C OV

DF KPSS PP DF KPSS PP DF KPSS PP DF KPSS PP

Liczba 
przypadków

0 204 0 0 204 0 0 203 0 0 197 0

Odsetek 
przypadków 
(w %) 

100,00 95,33 100,00 100,00 95,33 100,00 100,00 94,86 100,00 100,00 92,06 100,00

Źródło: opracowanie własne.

Analiza problemu stacjonarności rozkładu stóp zwrotu pozwala wyciągnąć 
wniosek, że poza nielicznymi przypadkami był on procesem stacjonarnym, 
zarówno dla dziennych, tygodniowych, jak i miesięcznych stóp zwrotu. Najwię-
cej przypadków odrzucenia hipotezy o stacjonarności procesu stóp zwrotu zare-
jestrowano dla testu KPSS.

Podsumowanie

Część przeprowadzonych w rozdziale obliczeń jednoznacznie dowodzi tezy, 
że rozkład logarytmicznych stóp zwrotu cen akcji notowanych na NewConnect 
w Warszawie nie jest rozkładem normalnym, potwierdzając tym samym wyniki 
uzyskane przez innych badaczy jak np. Bołt i Miłobędzki17, Rokita18, Osińska19, 
Witkowska i Kompa20. Wniosek ten dotyczy stóp zwrotu C-C. W opracowaniu 

17 T. Bołt, P. Miłobędzki, The Warsaw Stock Exchange…, op.cit., s. 211–226.
18 P. Rokita, Próba estymacji VaR…, op.cit.
19 M. Osińska, Ekonometria finansowa…, op.cit., s. 38–43.
20 D. Witkowska, K. Kompa, Analiza własności stop…, op.cit.
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wykazano także, że również rozkład logarytmicznych stóp zwrotu w pozostałych 
trzech ujęciach, tj.: O-O, C-O i OV nie jest rozkładem normalnym. Ponadto udo-
wodniona została teza, że rozkład stóp zwrotu może być rozkładem normalnym 
jedynie w określonych interwałach czasowych, tj. tygodniowym i miesięcznym. 
Wniosek ten odnosi się do wszystkich analizowanych rodzajów stóp zwrotu, tj. C-C, 
O-C, O-O i OV. Uzyskane rezultaty pokrywają się w części z wynikami pracy Pia-
secki i Tomasik, którzy wykazali normalność rozkładu stóp zwrotu w określonych 
falach wzrostowych i spadkowych cen akcji na GPW w Warszawie21.

W przypadku stacjonarności główny wniosek może zostać sformułowany 
w sposób następujący: poza nielicznymi przypadkami,  logarytmiczne stopy 
zwrotu są procesem stacjonarnym, bez względu na analizowany  interwał cza-
sowy (dzienne, tygodniowe, miesięczne) czy też ich rodzaj (C-C, O-C, O-O i OV). 
Otrzymane wyniki są zgodne z rezultatami, wynikającymi z innych badań. Tak 
więc Buła pokazał, że jedynie w przypadku 19 analizowanych akcji (tj. ok. 8% całej 
próby badawczej), notowanych na GPW w Warszawie, uzyskano wyniki wskazu-
jące na stacjonarności procesu logarytmicznych stóp zwrotu22. Z kolei Przekota 
udowodnił, że proces stóp zwrotu dla indeksów WIG i SP500 jest procesem nie-
stacjonarnym23. Do podobnych wniosków doszła Gluzicka, analizując zachowanie 
w latach 2003–2012 wybranych subindeksów indeksu WIG24. Należy zauważyć, 
że w pracach wymienionych polskich autorów analizie została poddana stacjonar-
ność arytmetycznych, a nie logarytmicznych stóp zwrotu.

Także Jamróz  i Kilon, badając stacjonarność  logarytmicznych stóp zwrotu 
kontraktów terminowych na indeks WIG20 (ujęcie C-C) w okresie 1.01.2002 r.– 
–30.06.2014 r., potwierdzili występowanie takiej stacjonarności25. Wykazali oni 
również, że arytmetyczne stopy zwrotu, obliczone dla tego samego indeksu i w tym 
samym okresie nie były procesem stacjonarnym.

Ograniczeniem badania jest stosowanie różnych horyzontów czasowych dla 
poszczególnych akcji z rynku NewConnect, co może utrudniać porównanie otrzy-
manych wyników. Uzyskane w analizie wyniki mogą być wykorzystane w procesie 

21 K. Piasecki, E. Tomasik, Rozkłady stóp zwrotu…, op.cit.
22 R. Buła, Implikacje teorii rynku fraktalnego dla oceny ryzyka inwestycji finansowych, Komisja Nad-

zoru Finansowego, Warszawa 2019, s. 107.
23 G. Przekota, Analiza zależności między indeksami rynków akcji na giełdzie polskiej i amerykań-

skiej, „Badania Operacyjne i Decyzyjne” 2007, nr 3–4, s. 133–145.
24 A. Gluzicka, Analiza zależności zachodzących między wielkością obrotów a indeksami Giełdy Papie-

rów Wartościowych w Warszawie, „Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2013, 
nr 163, s. 13–28.

25 P.  Jamróz,  J. Kilon, Nie (efektywność) informacyjna giełdowego rynku kontraktów terminowych 
w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 
2015, nr 75, s. 193–204.
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budowy modeli prognozujących zachowanie się cen lub stóp zwrotu poszczegól-
nych aktywów na rynku NewConnect.
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Załącznik

 Nazwy spółek notowanych na NewConnect uwzględnionych w badaniu i data ich 
pierwszego notowań

Lp. Spółka Data pierwszego 
notowania Lp. Spółka Data pierwszego 

notowania

1 01CYBATON 25.04.2008 28 BLUMERANG 21.12.2007

2 02INTELLECT 21.03.2014 29 BOA 24.09.2010

3 ABSINVEST 11.02.2011 30 BORUTA 11.07.2014

4 ACREBIT 09.09.2011 31 BPC 09.04.2010

5 AERFINANCE 20.05.2011 32 BPX 17.10.2008

6 AFHOL 02.09.2011 33 BRAS 22.06.2012

7 AGROLIGA 18.02.2011 34 CCS 04.01.2013

8 AITON 16.12.2011 35 CCTOOLS 15.07.2011

9 APANET 17.10.2014 36 CIAZKRAK 16.12.2011

10 APS 23.12.2008 37 CLOUD 25.05.2012

11 AQUAPOZ 27.08.2010 38 COLUMBUS 13.05.2011

12 ARAMUS 16.11.2007 39 COMPRESS 06.06.2008

13 ARKROYAL 13.11.2008 40 COPERNIC 22.07.2010

14 ARTP 25.01.2013 41 CSY 31.12.2010

15 ATCCARGO 01.07.2010 42 CZARNKOW 13.07.2012

16 ATHONT 07.03.2008 43 DATAWALK 27.07.2012

17 AZTEC 06.08.2010 44 DCD 25.03.2011

18 BALTICON 04.02.2011 45 DEKTRA 22.06.2011

19 BINARY 02.12.2011 46 DENTAMDC 23.12.2009

20 BIOERG 01.04.2011 47 DEVORAN 07.09.2007

21 BIOGENED 09.09.2011 48 DIGITAL 07.09.2007

22 BIOMASS 21.12.2012 49 DOMENOMAN 14.09.2012

23 BIOMAXIMA 18.06.2010 50 DOMLEK 11.02.2011

24 BLACKPOINT 21.05.2010 51 EASTSIDE 13.10.2013

25 BLIRT 24.03.2011 52 EASYCALL 21.04.2011

26 BLOOBER 08.07.2011 53 EBC 21.04.2011

27 BLUETAX 15.02.2008 54 EDISON 05.04.2012
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Lp. Spółka Data pierwszego 
notowania Lp. Spółka Data pierwszego 

notowania

55 EFENERGII 22.07.2011 94 INNOGENE 18.02.2011

56 EKIOSK 18.12.2009 95 INTERNITY 23.12.2008

57 EKOBOX 16.09.2011 96 INVESTECO 07.11.2014

58 EKOPOL 05.09.2008 97 INVESTPL 03.12.2010

59 ELQ 07.01.2011 98 IPODS 07.01.2011

60 EMMERSON 28.12.2007 99 ISIAG 08.07.2011

61 EMONT 28.12.2007 100 ITMTRADE 19.08.2011

62 EMUZYKA 28.12.2007 101 IU 13.04.2012

63 ERS 03.06.2011 102 JRHOLDINGS 06.12.2012

64 ESKIMOS 27.08.2010 103 KBJ 23.12.2011

65 EUROSNACKS 09.07.2010 104 KKHERBAL 01.06.2012

66 EUROTAX 25.04.2008 105 KLON 22.07.2011

67 EUXAMOBILE 28.12.2012 106 KME 22.06.2012

68 EXCELLENCE 28.03.2013 107 KORBANK 25.02.2011

69 FABRYKAKD 28.03.2013 108 KUPIEC 19.08.2011

70 FAM51 23.03.2012 109 LAURENPES 23.04.2010

71 FHDOM 07.12.2012 110 LETUS 29.05.2009

72 FITEN 21.04.2011 111 LGTRADE 28.06.2013

73 FLUID 30.12.2011 112 LUG 30.11.2007

74 FOREVER 04.02.2011 113 MACOLAB 28.12.2007

75 FORPOSTA 29.05.2012 114 MADCOM 17.08.2012

76 GENOMED 08.06.2011 115 MALKOWSKI 26.11.2010

77 GENRG 03.08.2012 116 MARKA 16.09.2011

78 GEOTERM 14.11.2014 117 MAXIPIZZA 29.02.2008

79 GOTFI 06.05.2011 118 MBFGROUP 10.02.2012

80 GREMPKO 01.04.2011 119 MEDAPP 28.10.2011

81 GRUPAHRC 23.12.2011 120 MEDCAMP 23.11.2007

82 GRUPAREC 21.01.2011 121 MEDIANPOL 05.01.2012

83 HAMBURGER 04.05.2012 122 MENNICASK 16.05.2012

84 HMINVEST 15.11.2013 123 MERA 28.09.2007

85 HORTICO 28.01.2011 124 MERIT 31.08.2012

86 HURTIMEX 14.11.2008 125 MERLINGRP 29.06.2012

87 HYDRAPRESS 13.03.2009 126 MFOOD 21.01.2011

88 IBCPOLSKA 02.11.2012 127 MILESTON 06.12.2013

89 ICPD 13.08.2010 128 MILKPOL 21.11.2008

90 IDH 18.04.2008 129 MINERAL 11.07.2008

91 IGORIA 16.12.2011 130 MLPVERBUM 04.03.2011

92 IMAGIS 23.08.2013 131 MMCPL 21.10.2011

93 INBOOK 05.12.2008 132 MODE 23.03.2012
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Lp. Spółka Data pierwszego 
notowania Lp. Spółka Data pierwszego 

notowania

133 MODERNCOM 05.11.2010 172 REMEDIS 26.11.2010

134 MPAY 04.11.2011 173 REMORSOL 21.06.2013

135 NEPTIS 18.07.2014 174 ROBINSON 10.06.2011

136 NETWISE 19.04.2013 175 ROCCA 17.10.2008

137 NFPL 30.09.2011 176 ROVITA 06.08.2010

138 NGGAMES 25.06.2010 177 RSY 31.12.2010

139 NOTORIA 05.02.2010 178 S4E 07.09.2007

140 NOVAVIS 12.07.2013 179 SAKANA 16.05.2008

141 NOVINA 06.07.2012 180 SESCOM 29.05.2013

142 NWAI 31.03.2011 181 SEVENET 17.06.2011

143 ONICO 11.02.2011 182 SFD 20.01.2012

144 OPTIZENLB 23.03.2012 183 SFERANET 29.08.2014

145 ORGANIC 08.02.2008 184 SMSKREDYT 22.07.2011

146 ORPHEE 07.12.2012 185 SPARKVC 29.06.2012

147 ORZLOPONY 18.04.2008 186 STANDREW 04.07.2013

148 PARCELTEC 17.01.2014 187 STEMCELS 02.09.2011

149 PARTNER 24.02.2012 188 SUNTECH 10.10.2008

150 PATFUND 05.10.2012 189 SURFLAND 12.08.2011

151 PFMEDICAL 04.05.2012 190 SYNERGIA 24.06.2011

152 PHARMENA 05.09.2008 191 SZAR 26.02.2010

153 PHOTON 13.06.2013 192 TAMEX 06.05.2011

154 PLASMA 26.02.2010 193 TAXNET 15.07.2011

155 PLATIGE 23.12.2011 194 TECHNINVGR 11.06.2010

156 PLGROUP 29.04.2011 195 TELEMED 11.06.2010

157 POLMAN 18.01.2008 196 TELESTR 05.08.2011

158 POLTRONIC 08.10.2010 197 TELGAM 28.06.2013

159 PREFABET 29.07.2011 198 TELIANI 17.12.2010

160 PREMIUMF 17.12.2010 199 TERMOEXP 28.12.2012

161 PRESENT24 04.09.2014 200 UHYECA 05.10.2007

162 PRIME 11.04.2014 201 UNITED 18.05.2012

163 PROLOG 20.12.2012 202 VACOMTEK 21.02.2014

164 PROMISE 15.02.2013 203 VCP 15.07.2011

165 PROPERTYF 25.10.2013 204 VERBICOM 16.05.2008

166 PRYMUS 07.09.2012 205 VIDIS 22.10.2010

167 PTWP 04.06.2013 206 VISION 07.09.2007

168 PYLON 23.08.2013 207 WERTHHOLZ 23.07.2010

169 QUART 27.01.2012 208 WIERZYCIEL 17.09.2010

170 QUARVENT 26.11.2010 209 WODKAN 10.08.2011

171 READGENE 20.02.2009 210 XTB 06.06.2008

Nazwy spółek w tabeli zgodne z bazą danych Domu Maklerskiego DM BOŚ.
Źródło: opracowanie własne.
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Efekty sezonowości na rynku NewConnect

Wprowadzenie

Pomimo swojej długiej historii problem efektywności rynków finansowych 
wciąż pozostaje aktualny. Trzy rodzaje efektywności rynków finansowych zdefi-
niowane przez Famę stały się obiektem zainteresowania wielu badaczy, z których 
znaczne grono stara się odpowiedzieć na pytanie, czy poszczególne segmenty 
rynków finansowych (rynek akcji, obligacji, surowców, walutowy) są efektywne 
oraz w jakiej formie (silnej, półsilnej, słabej)1. Zaprzeczeniem teorii efektywności 
rynków finansowych jest występowanie różnego rodzaju anomalii2, a zwłaszcza 
anomalii kalendarzowych. Do najbardziej popularnych anomalii kalendarzowych 
można zaliczyć m.in.:
Efekt daty – stopy zwrotu w określonych dniach miesiąca przejawiają tenden-
cję do pozostawania dodatnimi lub ujemnymi. W ramach tego efektu rozróżnia 
się tzw. efekt dni feralnych i szczęśliwych. W niektórych kulturach określone dni 

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

2 Przez anomalię rozumie się sytuację umożliwiającą osiąganie dodatnich, wyższych niż średnio ryn
kowe stopy zwrotu. Poprzez anomalię można również rozumieć strategię, która nie jest zgodna z zasa-
dami rynku efektywnego. Por. J. Keller, Efekt dni tygodnia w różnych segmentach rynku głównego GPW, 
„Zeszytu Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74, 
t. 1, s. 69–79.
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miesiąca uchodzą za feralne (np. trzynasty w kulturze europejskiej czy też cztery 
w kulturze chińskiej), podczas gdy inne traktowane są jako szczęśliwe (np. liczba 
siedem – w kulturze europejskiej, czy osiem w chińskim kręgu kulturowym). Można 
wskazać prace starające się wykazać, że stopy zwrotu w dni szczęśliwe są wyższe 
niż w pozostałych dniach miesiąca, a w dni uchodzące za feralne – ujemne. Innym 
przykładem może być obecność efektu daty parzystej i nieparzystej, charakteryzu-
jącego się w dodatnimi lub ujemnymi stopami zwrotu dla sesji odbywających się 
w dniach, których data jest parzysta (np. drugi, czwarty, szósty itd. dzień miesiąca) 
lub nieparzysta (pierwszy, trzeci, piąty itd. dzień miesiąca). Innym rozróżnieniem 
może być powstawanie efektu pierwszej i drugiej połowy miesiąca, tj. wykazywa-
nia przez stopy zwrotu tendencji do pozostawania statystycznie dodatnimi lub 
ujemnymi właśnie w pierwszej (od 1 do 15 dnia miesiąca) lub w drugiej połowie 
miesiąca (od 16 dnia miesiąca).
Efekt dnia tygodnia – stopy zwrotu przejawiają tendencję do postawania dodatnimi 
w określone dni tygodnia (np. w piątki), a ujemnymi w inne (np. w poniedziałki).
Efekty miesięczne – określone miesiące roku cechują się wyraźnie dodatnimi 
stopami zwrotu, w przeciwieństwie do innych. Na uwagę zasługują prace poświę-
cone występowaniu tzw. efektu stycznia czy też efektu grudnia (zwanego także 
„rajdem Św. Mikołaja”). Efekt stycznia (grudnia) ma miejsce wtedy, gdy średnia 
stopa zwrotu w styczniu (grudniu) różni się od średniej stopy zwrotu w pozosta-
łych miesiącach roku i różnica ta jest statystycznie istotna.

Celem rozdziału jest zbadanie występowania efektów kalendarzowych dla 
spółek notowanych na rynku NewConnect, a zwłaszcza następujących anoma-
lii: efekt dnia tygodnia, efekt dnia miesiąca, efekt daty parzystej lub nieparzystej 
oraz efekt pierwszej i drugiej połowy miesiąca. Z uwagi na fakt, że badanie prze-
prowadzone zostało dla 210 spółek i czterech różnych stóp zwrotu dla każdego 
analizowanego papieru wartościowego, w przypadku ewentualnego stwierdzenia 
występowania określonej anomalii kalendarzowej, celem rozdziału nie jest usta-
lenie znaku stóp zwrotu w badanym okresie (dni miesiąca, tygodnia, daty parzy-
ste/nieparzyste, pierwsza i druga połowa roku) – będzie to przedmiotem analizy 
w kolejnym opracowaniu.

Z uwagi na stosunkowo krótki okres działania rynku NewConnect (od 2007 r.) 
nie jest możliwe obliczenie efektów miesięcznych czy też innych wymagających 
danych z dłuższych interwałów czasowych, aby biorąc pod uwagę wymogi staty-
styki, uwzględniona próba była reprezentatywna.

W literaturze można spotkać artykuły omawiające efekty kalendarzowe na GPW 
w Warszawie, jednak dotyczą one spółek notowanych na parkiecie głównym giełdy. 
Autorom rozdziału znana jest jedynie praca Świdra dedykowana występowaniu 
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efektów kalendarzowych na runku NewConnect. Autor koncentruje się głównie 
na wyliczeniu arytmetycznych średnich miesięcznych oraz arytmetycznych dzien-
nych stóp zwrotu w latach 2009–2017, jednak nie dokonuje weryfikacji hipotez 
statystycznych za pomocą odpowiednich testów, co uniemożliwia stwierdzenie, 
czy osiągnięte w badaniu wyniki są istotne statystycznie3. Poza tą pracą, auto-
rom rozdziału nie są znane inne opracowania poświęcone występowaniu efek-
tów kalendarzowych na rynku NewConnect. Innym elementem, na który należy 
zwrócić uwagę jest fakt, że badania innych autorów prowadzone są dla stóp zwrotu 
zamknięciezamknięcie (closeclose (CC)), a nie dla innych układów (openclose 
(OC), openopen (OO) czy Overnight (OV). Tym samym opracowanie to wypeł-
nia powstałą lukę badawczą.

1. Literatura przedmiotu

Era publikacji badań poświęconych występowaniu sezonowości na rynkach 
finansowych rozpoczyna się wraz z opublikowaniem teorii efektywności rynków 
finansowych przez Famę4. Jednymi z pierwszych prac z obszaru występowania 
anomalii kalendarzowych na rynkach finansowych były badania Lakonishoka 
i Smidta5, Thalera6 oraz Ziemby7. Przegląd badań oraz stosowanych metod można 
znaleźć m.in. u Dimsona i Mussaviana8. Bardziej współczesne badania dotyczące 
anomalii kalendarzowych można spotkać m.in. w pracach Keima i Ziemby9, Hir-
scha i Hirscha10 czy też Verheydena i innych11. Z kolei krytyka hipotezy rynku 
efektywnego została przedstawiona w pracach Malkiela12.

3 W. Świder, Anomalie kalendarzowe na rynku NewConnect – efekt przełomu miesiąca, efekt mie-
siąca oraz efekt miesięcy zimnych, „Pieniądze i Więź” 2019, nr 82 (1), s. 72–79.

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

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

vol. 24 (3), s. 46–61.
8 E. Dimson, M. Mussavian, A brief history of market efficiency, „European Financial Management” 

1998, vol. 4 (1), s. 91–193.
9 D. Keim, W. Ziemba, Security market imperfections in worldwide equity markets, Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge 2000, s. 23–67.
10 J. Hirsch, Y. Hirsch, Stock market almanac: widely yearly updates, Wiley & Sons, Hoboken 2001, 

s. 56–93.
11 T. Verheyden, L. De Moor, F. van den Bossche, A tale of market efficiency, HUB Research Papers, 

„Economics and Business Science” 2013, vol. 5, s. 1–28.
12 B. G. Malkiel, The efficient market hypothesis and its critics, „Journal of Economic Perspectives” 

2003, vol. 17 (1), s. 59–82.
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Jednym z najbardziej znanych badań, dotyczących występowania efektu dnia 
tygodnia jest praca Hirscha13, który przeanalizował lata 1952–1985 dla indeksu 
S&P 500, wykazując, że w 57% przypadków zamknięcie indeksu w poniedzia-
łek było niższe niż zamknięcie owego indeksu w poprzedzający go piątek. Z kolei 
w następne dni była obserwowana tendencja do wyższego zamykania w stosunku do 
dnia poprzedniego odpowiednio: wtorek – 43%, środa – 55,6%, czwartek – 52,6%14. 
Ciekawym zjawiskiem przy analizie efektów dnia tygodnia są inklinacje, a dokładnie 
występujące w nich różnice między inwestorami indywidualnymi, a instytucjonal-
nymi: w przypadku tych pierwszych istnieje relatywnie większa aktywność w sferze 
handlu w poniedziałki oraz widoczna tendencja do zamykania pozycji długich15. 
Patev i inni analizując główne indeksy dla giełd: rumuńskiej, węgierskiej, litew-
skiej, czeskiej, słowackiej, rosyjskiej i polskiej zauważyli, że indeksy giełdy polskiej 
i słowackiej nie wykazywały efektów związanych z dniami tygodnia, podczas gdy 
stwierdzono istotność pojedynczych, lecz różnych dni na pozostałych rynkach16.

Badania dotyczące występowania efektów kalendarzowych były prowadzone 
także dla spółek notowanych na GPW w Warszawie. Grotowski udowodnił, że 
w okresie 1.07.1997 r. – 30.06.2007 r., na polskim rynku finansowym efekt stycznia 
był głównie widoczny w przypadku spółek o małej i średniej kapitalizacji, a stycz-
niowa stopa zwrotu jest o około 4% wyższa od stóp zwrotu dla pozostałych miesięcy 
(z wyjątkiem grudnia)17. Ponadto autor dowiódł występowania efektu grudnia, dla 
wszystkich analizowanych indeksów, tj. WIG, WIG20, mWIG40 i sWIG80 oraz 
wykazał, że średnie logarytmiczne stopy zwrotu w piątki i czwartki były wyższe 
niż w pozostałe dni sesyjne. Z kolei Lewandowska, na podstawie analizy danych 
z lat 2000–2016, pokazała, że efekt stycznia i grudnia nie był obecny na GPW 
w Warszawie w przypadku indeksów WIG, WIG20, mWIG40 i sWIG8018. Do 
podobnej konkluzji doszła też Marianowska i inni, którzy wykazali występowanie 
efektu stycznia w przypadku indeksów WIG i WIG2019. Ostrowska i Zalewska, ana-

13 Y. Hirsch, Don’t sell stock on Monday, Penguin Books, New York 1987.
14 M. Smirlock, L. Starks, Day-of-the and intraday effects in stock returns, „Journal of Financial Eco-

nomics” 1986, vol. 17 (1), s. 197–210.
15 Z. Shapira, I. Venezia, On the behavioral difference between professional and amateur investors 

after the weekends, „Journal of Banking and Finance” 2007, vol. 31, s. 1417–1426.
16 P. Patev. K. Lyroudi, N. Kanaryan, The day of the week effect in the Central European Transition 

stock markets, Tsenov Academy of Economics Finance and Credit Working Paper, no. 03–06, 2003.
17 M. Grotowski, Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Gospo-

darka Narodowa” 2008, nr 1–2, s. 57–75.
18 M. Lewandowska, Efekt stycznia i grudnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

„Journal of Capital Markets and Behavioral Finance” 2017, vol. 1 (5), s. 17–28.
19 M. Marianowska, E. Szerszyńska, M. Szymański, Anomalie sezonowe na rynkach kapitałowych: 

efekt stycznia i barometr stycznia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Journal of Capital 
Market and Behavioral Finance” 2016, vol. 1 (3), s. 35–48.
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lizując stopy zwrotu indeksów WIG w dwu podokresach: 1997–2006 i 2007–2016, 
udowodniły występowanie efektu grudnia i stycznia w pierwszym z analizowanych 
podokresów oraz brak efektu grudnia i stycznia w drugim z podokresów, kiedy 
to najwyższe średnie stopy zwrotu odnotowane zostały dla miesięcy: marzec i kwie-
cień20. Stradomski i Mikutowski, analizując dla 396 podmiotów arytmetyczne 
i logarytmiczne stopy zwrotu, z lat 2006–2016, nie wykazali występowania istot-
nych różnic między stopami zwrotu przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych 
w perspektywie efektów kalendarzowych21.

Z badań przeprowadzonych przez polskich autorów wynika, że średnie stopy 
zwrotu w poniedziałki są wyższe od średnich stóp zwrotu w pozostałe dni tygo-
dnia, natomiast średnie stopy zwrotu we wtorki są ujemne22. W niektórych bada-
niach stwierdzono również występowanie dodatnich stóp zwrotu na sesjach 
piątkowych. Z kolei według pracy Szyszki, przeciętne stopy zwrotu, liczone dla 
cen zamknięcia na sesji piątkowej i następującej po nim sesji poniedziałkowej, 
są niższe (i ujemne) niż przeciętne stopy obliczone dla cen zamknięcia w pozostałe 
dni tygodnia23. Z prac opublikowanych przez Harasima dla indeksu WIG z okresu 
styczeń 2005 r. – grudzień 2015 r. wynika, że nabywanie papierów wartościowych 
w poniedziałki i sprzedawanie ich w piątki czy też kupowanie pod koniec grudnia 
i sprzedawanie na początku stycznia, nie pozwoliło osiągnąć ponadprzeciętnych 
stóp zwrotu24. Keller analizując występowanie efektu dnia tygodnia dla indeksów 
WIG20, mWIG40 i sWIG80, w latach 1998–2014, skonkludował, że nie występo-
wał on w próbie badawczej w sposób silny i jednoznaczny, chociaż zauważył, że 
w przypadku indeksu sWIG80 mamy do czynienia ze słabym efektem ujemnych 

20 E. Ostrowska, A. Zalewska, Anomalie sezonowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
w latach 1997–2016, „Pieniądze i Więź” 2017, nr 3 (76), s. 59–67.

21 M. Stradomski, M. Mikutowski, Efekty kalendarzowe polskich rodzinnych spółek giełdowych, 
„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2018, nr 94 (4), cz. 2, s. 103–112.

22 W następujących pracach: W. Tarczyński, Efektywność działania Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie, „Ekonomista” 1997, nr 4, s. 521–538; A. Szyszka, Efektywność rynku a anomalie w rozkładzie 
stóp zwrotu w czasie, „Nasz Rynek Kapitałowy” 1999, nr 208, s. 55–61; K. Piontek, Efekt dni tygodnia i jego 
wpływ na wycenę opcji, „Finanse, Banki i Ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku”, Materiały konferen-
cyjne, Poznań 2000; G. Przekota, R. Podgórski, Badanie występowania anomalii kalendarzowych na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Rocznik Naukowy” 2004, rok VI, Wyższa Szkoła Służby 
Społecznej w Suwałkach; W. M. Skrodzka, A. Włodarczyk, Anomalie kalendarzowe na polskim rynku 
finansowym, „Wiadomości Statystyczne” 2004, nr 5, s. 37–53; S. B. Buczek, Efektywność informacyjna 
rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 51–55; J. Landmes-
ser, Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Ekono-
mika Organizacja Gospodarki Żywnościowej SGGW” 2006, nr 60, s. 187–196; D. Witkowska, K. Kompa, 
Analiza własności stóp zwrotu akcji wybranych spółek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2007, nr 6 (1), s. 255–266.

23 A. Szyszka, Finanse behawioralne nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009, s. 169.

24 K. Harasim, Efekty kalendarzowe a stopa zwrotu z indeksu WIG, „Journal of Capital Market and 
Behavioral Finance” 2016, vol. 2 (4), s. 17–25.
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stóp zwrotu w czasie wtorkowych sesji, podczas gdy dla pozostałych dwu indek-
sów można mówić o zgodności kierunkowej25.

Z analizy przeprowadzonej przez Fiszedera i Kożuchowską, dotyczącej wystę-
powania efektu dnia tygodnia dla dziennych stóp zwrotu indeksów: WIG i WIG20, 
wynika, że średnie stopy zwrotu były dodatnie w poniedziałki i piątki, a ujemne 
we wtorki, jednak zmiany te nie były istotne statystycznie26. W przypadku indeksu 
WIG20, średnie stopy zwrotu we środy były niższe niż w inne dni tygodnia. Na 
podstawie badań przeprowadzonych w latach 2006–2015, dla indeksów WIG 
i WIG20, Bogdański doszedł do wniosku, że poniedziałkowe stopy zwrotu są naj-
wyższe w porównaniu ze stopami zwrotu obliczonymi dla innych dni tygodnia, zaś 
piątkowe stopy zwrotu okazały się być najniższe27. Uzyskane w ten sposób wyniki 
były sprzeczne z tymi, jakie zaprezentowali French28 czy Lakonishok i Smidt29, 
według których dla rynku amerykańskiego najniższe i ujemne stopy zwrotu były 
odnotowywane w poniedziałki, a najwyższe i dodatnie w piątki. Z kolei wyniki 
otrzymane przez Bodańskiego dla indeksu mWIG80 były zgodne z wnioskami 
wynikającymi z prac Frencha oraz Laknishoka i Smidta. W przypadku indeksu 
mWIG40, najwyższa stopa zwrotu została odnotowana właśnie w piątki.

Świder analizując efekty kalendarzowe na rynku NewConnect, na podstawie 
danych z lat 2009–2017, zauważył, że dzienne, arytmetyczne stopy zwrotu w cza-
sie ostatnich pięciu sesji każdego miesiąca i w czasie pierwszej sesji następują-
cej, po danym miesiącu, są wyraźnie dodatnie30. Najwyższe stopy zwrotu zostały 
odnotowane dla ostatniej sesji, kończącej analizowany miesiąc. Z kolei zaś mię-
dzy drugim, a dwudziestym szóstym dniem każdego miesiąca, wartości średnich 
dziennych stóp zwrotu okazały się być ujemne.

2. Metodyka badania

Grupę badawczą stanowią spółki, których akcje notowane są na parkiecie 
 NewConnect w Warszawie w okresie: od daty debiutu do 31.12.2020 r., przy czym 

25 J. Keller, Efekt dni tygodnia…, op.cit., s. 69–79.
26 P. Fiszeder, J. Kożuchowska, Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych 

na GPW w Warszawie, „Prace Naukowe” 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 217–229.
27 M. Bogdański, Występowanie efektów kalendarzowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-

szawie, „Journal of Capital Markets and Behavioral Finance” 2017, vol. 2 (6), s. 35–46.
28 K. R. French, Stock returns and the weekend effect, „Journal of Financial Economics” 1980, vol. 8 (1), 

s. 55–69.
29 J. Lakonishok, S. Smidt, Are seasonal anomalies…, op.cit., s. 403–425.
30 W. Świder, Anomalie kalendarzowe na rynku…, op.cit., s. 72–79.
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nie brano pod uwagę akcji firm, których debiut odbył się po 31.12.2014 r. Łącznie 
sklasyfikowano 210 spółek spełniających powyższe kryterium.

Badanie zostało podzielone na następujące etapy:
1) Dokonano kalkulacji dziennych, logarytmicznych stóp zwrotu:

• zamknięcie–zamknięcie (CC): ln ln
Ct

Ct−1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ ,

• otwarcie–otwarcie (OO): ln 
Ot

Ot−1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ ,

• otwarcie–zamknięcie (OC): ln 
Ct

Ot

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ ,

• śródsesyjna (Overnightlub OV): ln ln
Ot

Ct−1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ .

Gdzie:
Ct – cena zamknięcia na sesji t,
Ot – cena otwarcia na sesji t,
Ct–1 – cena zamknięcia na sesji t–1,
Ot–1 – cena otwarcia na sesji t–1.
 Wybór powyższych stóp zwrotu determinowany jest dwoma przesłankami. 
Pierwszą jest przesłanka inwestycyjna – otwarcie lub zamknięcie transakcji 
ma miejsce w ściśle określonych momentach sesji, po cenach otwarcia lub 
zamknięcia. Druga jest pochodną wcześniejszych artykułów naukowych, bowiem 
większość prac badawczych koncentruje się wyłącznie na stopach zwrotu 
zamknięciezamknięcie. Weryfikacja hipotez statystycznych o normalności 
rozkładu stóp zwrotu została przeprowadzona za pomocą pięciu następują-
cych testów statystycznych: JarqueBera, ShapiroWilka i D’AgostinoPearsona.

2) Sprawdzenie hipotezy o normalności rozkładu dziennych, logarytmicznych 
stóp zwrotu – w tym celu zastosowane zostały testy JarqueBera, ShapiroWilka 
i D’AgostinoPearsona31.

3) Analiza stóp zwrotu prowadzona była dla następujących układów czasowych:
a) stopy zwrotu dla poszczególnych dni tygodnia (poniedziałek – piątek),
b) stopy zwrotu dla poszczególnych dni miesiąca (1–31),
c) stopy zwrotu w parzystych i nieparzystych dniach miesiąca,
d) stopy zwrotu dla pierwszej i drugiej połowy miesiąca, tj. odpowiednio dla 

dni: 1–15 oraz 16ostatni dzień miesiąca.

31 K. Borowski, Analiza normalności rozkładu stóp zwrotu spółek notowanych na NewConnect, 
w: J. WielgórskaLeszczyńska, M. Matusewicz (red.), Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po pandemii, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021.
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Zweryfikowane zostały następujące hipotezy badawcze:
H0: Średnia logarytmiczna stopa zwrotu w poniedziałki jest równa średniej mie-
sięcznej stopie zwrotu w pozostałych dniach tygodnia.
H1: Średnia logarytmiczna stopa zwrotu w poniedziałki nie jest równa średniej 
miesięcznej stopie zwrotu w pozostałych dnia tygodnia.

Analogicznie zostały sformułowane hipotezy dla pozostałych dni tygodnia, dla 
poszczególnych dni miesiąca, dla dni parzystych i nieparzystych oraz dla pierw-
szej i drugiej połowy miesiąca.

Z uwagi na fakt, że dla wszystkich analizowanych spółek stwierdzono, że roz-
kład stóp zwrotu nie jest rozkładem normalnym (pkt 2 metodyki), do analizy 
hipotez statystycznych wybrane zostały następujące testy statystyczne: Kruskala-
Wallisa oraz Wilcoxona. Następnie dla każdego rodzaju stóp zwrotu (CC, OC, 
OO i OV) i każdego układu stóp zwrotu (dni tygodnia, miesiąca, dni parzyste 
i nieparzyste sesji oraz pierwsza i druga połowa miesiąca), obliczony został odse-
tek przypadków, dla których została odrzucona hipoteza zerowa. Biorąc pod uwagę 
to, dla każdego rodzaju stóp zwrotu i każdego rodzaju stóp zwrotu stwierdzone 
zostały przypadki odrzucenia hipotezy zerowej, zarówno dla testu KruskalaWal-
lisa, jak i Wilcoxona, procedura odrzucenia hipotezy zerowej została zaostrzona, 
w taki sposób, że odrzucenie hipotezy zerowej miało miejsce jedynie wówczas, 
gdy odrzucenie hipotezy zerowej zostało odnotowane jednocześnie dla testów 
KruskalWallisa i testu Wilcoxona. Innymi słowy, wyniki odrzucenia hipotezy 
zerowej zostały podane w rozdziale jedynie wówczas, gdy została ona odrzucona 
za pomocą obu testów.

3. Analiza wyników

Otrzymane wyniki zaprezentowane zostały z podziałem na dni miesiąca, dni 
tygodnia, dni parzyste/nieparzyste oraz pierwszej i drugiej połowy miesiąca.

3.1. Analiza wyników dla poszczególnych dni miesiąca

Odsetki odrzucenia hipotezy zerowej zostały pokazane na rysunkach 1–4.
W przypadku stóp zwrotu CC najwyższy odsetek przypadków odrzucenia 

hipotezy zerowej miał miejsce dla 2 i 30 dnia miesiąca (po 6,67%), a najmniejszy 
dla 11 dnia miesiąca (1,43%). Dla stóp zwrotu OO, najwyższy i najniższy odse-
tek przypadków odrzucenia hipotezy zerowej został zarejestrowanych dla 26 dnia 
miesiąca (6,67%) i 6 (1,90%). W przypadku obu rodzajów stóp zwrotu widoczny 
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jest stosunkowo wysoki odsetek przypadków odrzucenia hipotezy zerowej dla 
początkowych i końcowych sesji w miesiącu.

Rysunek 1.  Odsetek przypadków odrzucenia hipotezy zerowej, łącznie dla wszystkich 
analizowanych spółek, dla poszczególnych dni miesiąca, dla stóp zwrotu C-C
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2.  Odsetek przypadków odrzucenia hipotezy zerowej, łącznie dla wszystkich 
analizowanych spółek, dla poszczególnych dni miesiąca, dla stóp zwrotu O-O
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Źródło: opracowanie własne.

Dla stóp zwrotu OC najwyższy odsetek przypadków hipotezy zerowej został 
odnotowany dla 8 dnia miesiąca (6,19%), a najniższy dla 11 i 23 dnia (po 0,95%). 
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Z kolei dla stopy zwrotu OV najwyższy odsetek przypadków odrzucenia hipotezy 
zerowej wystąpił dla 21 dnia miesiąca (5,71%), a najniższy dla 20 i 23 (po 0,95%).

Rysunek 3.  Odsetek przypadków odrzucenia hipotezy zerowej, łącznie dla wszystkich 
analizowanych spółek, dla poszczególnych dni miesiąca, dla stóp zwrotu O-C
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4.  Odsetek przypadków odrzucenia hipotezy zerowej, łącznie dla wszystkich 
analizowanych spółek, dla poszczególnych dni miesiąca, dla stóp zwrotu OV
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Źródło: opracowanie własne.

W przypadku poszczególnych spółek najwięcej razy hipoteza zerowa została 
odrzucona w następujących przypadkach (szczegółowe dane zawarte zostały 
w załączniku):
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a) CC: InvestPl (5),
b) OO: PropertyF (6),
c) OC: Robinson (5),
d) OV: Sevenet (6),
e) łącznie wszystkie rodzaje stóp zwrotu: Sevenet (14).

3.2. Analiza wyników dla poszczególnych dni tygodnia

Najwyższy odsetek przypadków odrzucenia hipotezy zerowej został odnotowany 
dla piątkowych stóp zwrotu CC (21,43%) – rysunek 5. W przypadku piątkowych 
stóp zwrotu równie wysoki był odsetek dla stopy OC (16,19%), przy zdecydo-
wanie mniejszym odsetku dla stóp OO (6,19%) i OV (4,29%). Z kolei dla ponie-
działkowych stóp zwrotu najwyższy odsetek przypadków odrzucenia hipotezy 
zerowej miał miejsce dla stóp zwrotu OO (16,67%), przed stopami zwrotu CC 
(7,14%), OV (6,19%) i OC (3,33%). W pozostałe dni tygodnia odsetki przypad-
ków, kiedy hipoteza zerowa została odrzucona nie były wyższe niż 6,19% (środa 
OO, czwartek CC i OO, z wyjątkiem wtorkowej stopy zwrotu CC (11,43%)). 
Najniższe wartości odnotowane zostały dla środowych stóp zwrotu OC i OV oraz 
czwartkowych stóp OV (po 2,86%).

Rysunek 5.  Odsetek przypadków odrzucenia hipotezy zerowej, łącznie dla wszystkich 
analizowanych spółek, dla poszczególnych dni tygodnia
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Źródło: opracowanie własne.

W przypadku poszczególnych spółek najwięcej razy hipoteza zerowa została 
odrzucona w następujących przypadkach (szczegółowe dane zawarte zostały 
w załączniku):
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a) CC: Laurentes (3),
b) OO: Bloober (3),
c) OC: Aramus i Medapp (3),
d) OV: Notoria, IBSPolska, Orzlopony, Cetus, Milkopol, Bloober (2),
e) łącznie wszystkie rodzaje stóp zwrotu: Bloober (9).

3.3. Analiza wyników dla parzystych i nieparzystych dni sesji

Na podstawie analizy odsetka odrzuceń hipotezy zerowej w zależności od parzy-
stości lub nieparzystości dni, w jakiej odbywały się sesje poszczególnych walorów 
można zauważyć, że był od najwyższy w przypadku stóp zwrotu OO (rysunek 6). 
Tak więc dla sesji przypadających na dni parzyste był on równy 9,52%, a dla sesji 
odbywających się w dni nieparzyste – 5,71%. W przypadku pozostałych stóp 
zwrotu, odsetek ten nie przekroczył poziomu 5%, a najniższy okazał się dla sesji 
przypadających w dni nieparzyste i stóp zwrotu CC i OV (po 2,86%). Na uwagę 
zasługuje fakt, że dla wszystkich rodzajów stóp zwrotu, odsetek odrzuceń hipo-
tezy zerowej w trakcie sesji przypadających w dni parzyste był wyższy niż odsetek 
odrzuceń hipotezy zerowej dla tego samego rodzaju stopy zwrotu, ale obliczonej 
dla sesji w dniu nieparzystym.

Rysunek 6.  Odsetek przypadków odrzucenia hipotezy zerowej, łącznie dla wszystkich 
analizowanych spółek, dla parzystych i nieparzystych dni sesji
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Źródło: opracowanie własne.

Dla poszczególnych spółek liczba przypadków odrzuceń hipotezy zerowej nie 
przekraczała 2 (dlatego też tych danych nie zamieszczono w załączniku).
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3.4.  Analiza wyników dla sesji odbywających się w pierwszej 
i drugiej połowie miesiąca

Odsetek odrzuceń hipotezy zerowej był wyższy dla sesji odbywających się w dru-
giej połowie miesiąca – wniosek ten dotyczy wszystkich rodzajów stóp zwrotu (rysu-
nek 7). Najwyższy odsetek odrzuceń hipotezy zerowej dla sesji z drugiej połowy 
miesiąca miał miejsce dla stóp zwrotu OO (6,67%), a najniższy dla stóp zwrotu 
OV (4,76%). W przypadku stóp zwrotu dla sesji z pierwszej połowy miesiąca, odse-
tek odrzuceń hipotezy zerowej był taki sam i równy 3,33% dla stóp zwrotu CC, 
OO i OC. Z kolei dla stóp zwrotu OV ukształtował się on na poziomie 2,86%.

Rysunek 7.  Odsetek przypadków odrzucenia hipotezy zerowej, łącznie dla wszystkich 
analizowanych spółek, dla sesji odbywających się w pierwszej i drugiej 
połowie miesiąca
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Źródło: opracowanie własne.

Dla poszczególnych spółek liczba przypadków odrzuceń hipotezy zerowej nie 
przekraczała 2 (dlatego też tych danych nie zamieszczono w załączniku).

Podsumowanie

W rozdziale zamieszczona została analiza występowania następujących efek-
tów kalendarzowych: dzień miesiąca, dzień tygodnia, dni parzyste/nieparzyste, 
pierwsza i druga połowa miesiąca dla 210 spółek notowanych na rynku New-
Connect w Warszawie. Badanie przeprowadzone zostało dla czterech rodzajów 
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logarytmicznych stóp zwrotu: CC, OC, OO i OV. Zastosowanie zaostrzonego 
kryterium statystycznego (hipoteza zerowa musi być odrzucona jednocześnie 
przez oba testy: KruskalaWallisa oraz Wilcoxona) miało na celu wskazanie przy-
padków niebudzących wątpliwości, ze względu na rodzaj zastosowanego testu 
statystycznego.

Generalna konkluzja wypływająca z przeprowadzanych badań jest następu-
jąca: w przypadku spółek notowanych na rynku NewConnect stwierdzono wystę-
powanie analizowanych efektów kalendarzowych, tj. efektu dnia miesiąca, dnia 
tygodnia, dni parzystych i nieparzystych oraz pierwszej i drugiej połowy miesiąca.

W kwestii efektu dnia tygodnia, dla stóp zwrotu CC i OO odnotowano sto-
sunkowo wysoki odsetek przypadków odrzucenia hipotezy zerowej dla początko-
wych i końcowych sesji w miesiącu. Fakt ten potwierdza efekt przełomu miesiąca 
opisany w pracy Świdra32 dotyczącej analizy stóp zwrotu na rynku NewConnect. 
Badanie efektu dnia tygodnia wykazało, że najwyższy odsetek przypadków odrzu-
cenia hipotezy zerowej miał miejsce dla piątkowych stóp zwrotu CC i OC oraz dla 
poniedziałkowych stóp zwrotu OO. Obserwacja ta potwierdza wyniki opubliko-
wane wcześniej przez: Hirscha33, Frencha34 czy Lakonishoka i Smidta35, dla rynku 
amerykańskiego, czy w przypadku rynku polskiego, dla piątkowych stóp zwrotu 
przez Grotowskiego36. Uzyskane w rozdziale rezultaty w zakresie anomalii ponie-
działkowych stóp zwrotu są zgodne z tymi, jakie zaprezentowane zostały w innych 
pracach, przez polskich autorów37, w tym także efektu weekendowego38. Z drugiej 
zaś strony przedstawione wyniki stoją w sprzeczności z rezultatami odnoszącymi 
się do rynku polskiego opublikowanymi przez Patev’a i innych39 oraz Kellera40.

Ponadto, w przypadku pewnej grupy spółek udowodniono występowanie 
efektu dnia parzystego i nieparzystego, a także efektu pierwszej i drugiej połowy 
miesiąca – należy jednak zauważyć, że efekty te nie były tak silne jak dwa, wcześ
niej wymienione, tj. efekt dnia miesiąca oraz efekt dnia tygodnia.

32 W. Świder, Anomalie kalendarzowe na rynku…, op.cit., s. 72–79.
33 Y. Hirsch, Don’t sell stock…, op.cit.
34 K. French, Stock returns…, op.cit., s. 55–69.
35 J. Lakonishok J., S. Smidt, Are seasonal anomalies…, op.cit., s. 403–425.
36 M. Grotowski, Efekty kalendarzowe na Giełdzie…, op.cit., s. 57–75
37 W pracach: W. Tarczyński, Efektywność działania Giełdy…, op.cit., s. 521–538; A. Szyszka, Efektyw-

ność rynku a anomalie…, op.cit., s. 55–61; K. Piontek, Efekt dni tygodnia…, op.cit.; G. Przekota, R. Podgór-
ski, Badanie występowania anomalii…, op.cit.; W. M. Skrodzka, A. Włodarczyk, Anomalie kalendarzowe…, 
op.cit., s. 37–53; S. B. Buczek, Efektywność informacyjna rynków…, op.cit., s. 51–55; J. Landmesser, Efekt 
dnia tygodnia na Giełdzie…, op.cit., s. 187–196; D. Witkowska, K. Kompa, Analiza własności stóp…, op.cit., 
s. 255–266.

38 A. Szyszka, Finanse behawioralne nowe podejście…, op.cit., s. 169.
39 P. Patev. K. Lyroudi, N. Kanaryan, The day of the week…, op.cit.
40 J. Keller, Efekt dni tygodnia…, op.cit., s. 69–79.
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Porównując otrzymane wyniki należy zauważyć, że w przypadku cytowanych 
prac innych badaczy swoją uwagę koncentrują oni na głównych indeksach gieł-
dowych, dokonując weryfikacji hipotez statystyczny za pomocą odpowiednich 
narzędzi lub też w przypadku kilku prac, obliczając średnie arytmetyczne lub 
geometryczne stopy zwrotu, wyciągając na tej podstawie określone wnioski, bez 
sprawdzenia ich statystycznej istotności. Ponadto we wszystkich wymienionych 
pracach analizie poddano stopy zwrotu, obliczone na podstawie cen zamknięcia 
(C–C), co również utrudnia przeprowadzenie odpowiednich porównań.

Ograniczeniem badania jest różna długość horyzontu czasowego, w jakim 
zostały obliczone stopy zwrotu dla poszczególnych spółek. Niestety z uwagi na fakt, 
że NewConnect jest tzw. rynkiem alternatywnym, na którym spółki kwotowane 
przez krótki czas (są wycofywane z obrotu lub przenoszą się na rynek główny 
GPW), a poza tym jest on stosunkowo młody (funkcjonuje od 2007 r.), trudno 
jest uzyskać tak długie szeregi czasowe, jak to ma miejsce dla spółek notowanych 
na parkiecie głównym lub też na rozwiniętych rynkach zagranicznych.

Zastosowane cztery rodzaje stóp zwrotu określają precyzyjnie moment otwarcia 
lub zamknięcia pozycji (poranny i popołudniowy) fixing, co pozwala na przepro-
wadzenie odpowiednich transakcji. W związku z powyższym uzyskane rezultaty 
mogą być wykorzystane także w praktyce giełdowej. Podobne badania mogą być 
przeprowadzone dla grupy spółek notowanych na GPW oraz na rynkach zagra-
nicznych, jak i dla cen surowców, a także indeksów giełdowych.
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Załącznik

Zestawienie analizowanych spółek, dat ich pierwszego notowania oraz liczby 
przypadków odrzucenia hipotezy zerowej łącznie dla wszystkich dni miesiąca 
i dni tygodnia

Lp. Nazwa spółki
Data 

pierwszego 
notowania

Dni miesiąca Dni tygodnia

C-C O-O O-C OV Razem C-C O-O O-C OV Razem

1 01CYBATON 25.04.2008 1 0 1 1 3 1 2 1 0 4

2 02INTELLECT 21.03.2014 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2

3 ABSINVEST 11.02.2011 0 2 1 0 3 1 1 1 0 3

4 ACREBIT 09.09.2011 0 2 1 0 3 1 1 1 0 3

5 AERFINANCE 20.05.2011 1 3 1 1 6 0 0 0 0 0

6 AFHOL 02.09.2011 1 2 0 4 7 1 1 0 0 2

7 AGROLIGA 18.02.2011 0 3 0 0 3 0 1 1 0 2

8 AITON 16.12.2011 2 1 1 2 6 0 0 0 0 0

9 APANET 17.10.2014 1 2 2 4 9 1 1 0 1 3

10 APS 23.12.2008 2 1 1 1 5 0 0 0 0 0

11 AQUAPOZ 27.08.2010 3 1 1 1 6 0 2 0 1 3

12 ARAMUS 16.11.2007 2 4 2 0 8 2 0 3 0 5

13 ARKROYAL 13.11.2008 1 1 0 1 3 2 0 2 0 4

14 ARTP 25.01.2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Lp. Nazwa spółki
Data 

pierwszego 
notowania

Dni miesiąca Dni tygodnia

C-C O-O O-C OV Razem C-C O-O O-C OV Razem

15 ATCCARGO 01.07.2010 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0

16 ATHONT 07.03.2008 0 2 1 1 4 1 0 0 1 2

17 AZTEC 06.08.2010 3 3 1 0 7 1 2 2 1 6

18 BALTICON 04.02.2011 3 2 1 0 6 1 0 1 0 2

19 BINARY 02.12.2011 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1

20 BIOERG 01.04.2011 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0

21 BIOGENED 09.09.2011 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0

22 BIOMASS 21.12.2012 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

23 BIOMAXIMA 18.06.2010 0 1 0 1 2 2 2 1 0 5

24 BLACKPOINT 21.05.2010 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0

25 BLIRT 24.03.2011 3 3 1 2 9 0 0 2 0 2

26 BLOOBER 08.07.2011 3 1 0 1 5 2 3 2 2 9

27 BLUETAX 15.02.2008 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

28 BLUMERANG 21.12.2007 1 3 0 2 6 2 1 1 0 4

29 BOA 24.09.2010 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0

30 BORUTA 11.07.2014 1 2 1 1 5 0 1 0 0 1

31 BPC 09.04.2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 BPX 17.10.2008 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0

33 BRASS 22.06.2012 2 2 2 1 7 0 0 1 0 1

34 CCS 04.01.2013 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

35 CCTOOLS 15.07.2011 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0

36 CENTURION 15.07.2011 1 0 0 1 2 1 1 1 0 3

37 CEREALPLANET 09.12.2013 1 0 1 0 2 1 1 0 1 3

38 CIAZKRAK 16.12.2011 2 0 1 4 7 0 0 0 0 0

39 CLOUD 25.05.2012 4 1 1 2 8 0 0 1 0 1

40 COLUMBUS 13.05.2011 3 3 2 0 8 0 0 0 0 0

41 COMPRESS 06.06.2008 0 2 1 3 6 0 0 0 0 0

42 COPERNIC 22.07.2010 1 5 2 1 9 0 0 0 0 0

43 CSY 31.12.2010 4 3 1 1 9 0 0 0 0 0

44 CZARNKOW 13.07.2012 3 1 3 0 7 0 0 0 0 0

45 DATAWALK 27.07.2012 2 0 1 0 3 2 1 0 1 4

46 DCD 25.03.2011 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0

47 DEKTRA 22.06.2011 2 4 3 0 9 0 0 0 0 0

48 DENTAMDC 23.12.2009 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

49 DEVORAN 07.09.2007 2 3 0 2 7 0 0 0 1 1

50 DIGITAL 07.09.2007 4 5 0 2 11 1 2 0 1 4

51 DOMENOMAN 14.09.2012 0 2 0 2 4 1 0 1 0 2

52 DOMLEK 11.02.2011 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1

53 EASYCALL 21.04.2011 1 2 1 2 6 0 0 0 0 0

54 ECOBOX 21.04.2011 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
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Lp. Nazwa spółki
Data 

pierwszego 
notowania

Dni miesiąca Dni tygodnia

C-C O-O O-C OV Razem C-C O-O O-C OV Razem

55 EDISON 05.04.2012 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0

56 EFENERGII 22.07.2011 0 2 2 0 4 1 2 0 1 4

57 EKIOSK 18.12.2009 1 1 1 0 3 0 1 1 0 2

58 EKOPOL 05.09.2008 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

59 ELQ 07.01.2011 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0

60 EMMERSON 28.12.2007 2 3 0 1 6 0 0 0 0 0

61 EMONT 28.12.2007 2 1 2 0 5 0 0 0 0 0

62 EMUZYKA 28.12.2007 0 3 1 3 7 1 1 0 0 2

63 ERS 03.06.2011 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

64 ESKIMOS 27.08.2010 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0

65 EUROSNACKS 09.07.2010 2 0 1 3 6 0 0 0 0 0

66 EUROTAX 25.04.2008 0 2 1 3 6 1 1 0 0 2

67 EUXAMOBILE 28.12.2012 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0

68 EXCELLENCE 28.03.2013 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

69 FABRUKAKD 28.03.2013 0 1 2 1 4 1 1 1 0 3

70 FAM52 23.03.2012 3 0 2 1 6 1 1 0 1 3

71 FHDOM 07.12.2012 1 0 0 0 1 2 2 0 1 5

72 FITECH 
VENTURES 01.06.2014 2 0 2 1 5 0 0 0 0 0

73 FITEN 21.04.2011 1 2 0 2 5 2 2 2 0 6

74 FOREVER 04.02.2011 2 0 2 1 5 2 1 2 0 5

75 FORPOSTA 29.05.2012 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

76 GENOMED 08.06.2011 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0

77 GEOTERM 14.11.2014 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0

78 GNRG 14.11.2014 2 0 0 1 3 1 0 1 0 2

79 GOTFI 06.05.2011 3 2 1 2 8 1 0 0 0 1

80 GREMPKO 01.04.2011 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0

81 GRUPAHRC 23.12.2011 3 1 1 1 6 0 0 0 0 0

82 GRUPAREC 21.01.2011 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0

83 HAMBURGER 04.05.2012 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

84 HMINVEST 15.11.2013 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

85 HORTICO 28.01.2011 1 2 2 2 7 0 0 0 0 0

86 HURTIMEX 14.11.2008 0 1 1 1 3 0 0 1 0 1

87 HYDRAPRESS 13.03.2009 2 0 0 2 4 1 2 1 1 5

88 IBSPOLSK 02.11.2012 0 4 0 1 5 2 1 0 2 5

89 ICPD 13.08.2010 3 3 0 4 10 0 0 0 0 0

90 IDH 18.04.2008 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0

91 IGORIA 16.12.2011 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0

92 IMAGIS 23.08.2013 2 2 2 1 7 0 0 0 0 0

93 INBOOK 05.12.2008 1 3 1 0 5 0 0 0 0 0
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Lp. Nazwa spółki
Data 

pierwszego 
notowania

Dni miesiąca Dni tygodnia

C-C O-O O-C OV Razem C-C O-O O-C OV Razem

94 INNOGENE 18.02.2011 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0

95 INVESTECO 07.11.2014 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0

96 INVESTPL 03.12.2010 5 3 1 3 12 0 1 0 0 1

97 IPODS 07.01.2011 3 1 4 3 11 0 0 0 0 0

98 ISIAG 08.07.2011 3 1 1 2 7 0 0 0 0 0

99 ITERNITY 08.07.2011 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0

100 ITMTRADE 19.08.2011 2 1 0 1 4 1 1 1 0 3

101 IU 13.04.2012 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0

102 JRHOLDINGS 06.12.2012 0 2 1 1 4 0 1 0 0 1

103 KBJ 23.12.2011 0 2 0 0 2 2 0 0 1 3

104 KKHERBAL 01.06.2012 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0

105 KLON 22.07.2011 2 1 4 1 8 0 0 0 0 0

106 KME 22.06.2012 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1

107 KORBAN 22.06.2012 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0

108 KUPIEC 19.08.2011 1 2 0 1 4 2 1 1 0 4

109 LAURENTES 23.04.2010 1 1 1 0 3 3 1 0 0 4

110 LETUS 29.05.2009 1 2 2 3 8 2 1 0 2 5

111 LGTRADE 28.06.2013 2 5 3 3 13 0 0 0 0 0

112 LUG 30.11.2007 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5

113 MACOLAB 28.12.2007 1 3 0 1 5 0 0 0 0 0

114 MADCOM 17.08.2012 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0

115 MALKOWSKI 26.11.2010 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0

116 MARKA 16.09.2011 2 1 0 3 6 0 0 0 0 0

117 MAXIPIZZA 29.02.2008 1 3 0 0 4 2 0 0 0 2

118 MBFGROUP 10.02.2012 2 1 2 2 7 1 0 0 0 1

119 MEDAPP 28.10.2011 0 1 2 0 3 2 2 3 0 7

120 MEDCAMP 23.11.2007 0 0 1 0 1 2 1 0 1 4

121 MEDIANPOL 05.01.2012 0 1 1 1 3 1 1 0 0 2

122 MENNICASK 16.05.2012 0 2 1 1 4 2 0 0 0 2

123 MERA 28.09.2007 0 2 2 1 5 1 0 1 0 2

124 MERIT 31.08.2012 2 0 0 1 3 2 1 0 1 4

125 MERLINGRP 29.06.2012 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2

126 MFOOD 21.01.2011 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0

127 MILESTON 06.12.2013 2 1 0 3 6 0 0 0 0 0

128 MILKPOL 21.11.2008 0 2 0 1 3 0 2 0 2 4

129 MINERAL 11.07.2008 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0

130 MLPVERBUM 04.03.2011 1 4 1 1 7 0 0 1 0 1

131 MMCPL 21.10.2011 3 1 1 2 7 1 1 0 0 2

132 MODE 23.03.2012 1 1 0 1 3 2 1 0 0 3

133 MODERNCOM 05.11.2010 2 1 0 0 3 1 1 1 0 3
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Lp. Nazwa spółki
Data 

pierwszego 
notowania

Dni miesiąca Dni tygodnia

C-C O-O O-C OV Razem C-C O-O O-C OV Razem

134 MPAY 04.11.2011 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0

135 NEPTIS 18.07.2014 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0

136 NETWISE 19.04.2013 2 1 2 0 5 0 0 0 0 0

137 NFPL 30.09.2011 0 1 1 0 2 1 0 0 1 2

138 NGGAMES 25.06.2010 0 1 1 0 2 0 1 0 1 2

139 NOTORIA 05.02.2010 4 1 0 3 8 0 0 0 2 2

140 NOVAVIS 12.07.2013 1 0 1 0 2 1 1 1 0 3

141 NOVINA 06.07.2012 2 5 0 2 9 1 1 0 0 2

142 NWAI 31.03.2011 1 0 2 2 5 0 0 0 0 0

143 ONICO 11.02.2011 2 2 3 2 9 0 1 0 1 2

144 OPTIZENLB 23.03.2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 ORGANIC 08.02.2008 2 0 0 0 2 0 1 0 1 2

146 ORPHEE 07.12.2012 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0

147 ORZLOPONY 18.04.2008 2 5 0 0 7 2 1 0 2 5

148 PARCELTEK 17.01.2014 1 0 0 2 3 2 0 0 0 2

149 PARTNER 24.02.2012 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2

150 PATFUND 05.10.2012 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

151 PFMEDICAL 04.05.2012 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0

152 PHARMENA 05.09.2008 0 3 1 2 6 0 1 2 1 4

153 PHOTON 13.06.2013 0 2 1 2 5 0 0 0 0 0

154 PLASMA 26.02.2010 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0

155 PLATIGE 23.12.2011 2 4 2 1 9 0 0 0 0 0

156 PLGROUP 29.04.2011 1 0 1 0 2 2 2 0 0 4

157 POLMAN 18.01.2008 1 5 2 1 9 0 2 1 0 3

158 POLTRONIC 08.10.2010 0 2 1 0 3 0 0 1 0 1

159 PREFABET 29.07.2011 2 1 0 1 4 0 0 0 0 0

160 PREMIUMF 17.12.2010 2 3 1 2 8 0 0 0 0 0

161 PRESENT24 04.09.2014 2 1 1 2 6 2 0 0 0 2

162 PRIME 11.04.2014 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0

163 PROLOG 20.12.2012 4 2 4 0 10 0 0 0 0 0

164 PROMISE 15.02.2013 3 0 1 3 7 1 1 1 0 3

165 PROPERTYF 25.10.2013 2 6 1 1 10 0 1 0 0 1

166 PRYMUS 07.09.2012 2 3 1 1 7 0 0 0 1 1

167 PTWP 04.06.2013 0 1 0 4 5 0 0 0 0 0

168 PYLON 23.08.2013 1 1 1 2 5 2 1 0 0 3

169 QUART 27.01.2012 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

170 QUARVENT 26.11.2010 2 0 0 4 6 2 0 1 1 4

171 READGENE 20.02.2009 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

172 REMEDIS 26.11.2010 3 1 3 1 8 0 1 0 1 2

173 REMORSOL 21.06.2013 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0



Krzysztof Borowski, Michał Matusewicz74

Lp. Nazwa spółki
Data 

pierwszego 
notowania

Dni miesiąca Dni tygodnia

C-C O-O O-C OV Razem C-C O-O O-C OV Razem

174 ROBINSON 10.06.2011 2 2 5 2 11 1 0 0 0 1

175 ROCCA 17.10.2008 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

176 ROVITA 06.08.2010 3 2 1 2 8 1 1 0 0 2

177 RSY 31.12.2010 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1

178 S4E 07.09.2007 2 1 2 0 5 0 1 0 0 1

179 SAKANA 16.05.2008 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

180 SESCOM 29.05.2013 1 1 1 0 3 0 1 0 1 2

181 SEVENET 17.06.2011 3 4 1 6 14 0 0 0 0 0

182 SFD 20.01.2012 2 0 1 4 7 0 0 0 0 0

183 SFERANET 29.08.2014 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3

184 SMSKREDYT 22.07.2011 4 1 0 3 8 0 0 0 0 0

185 SPARKVC 29.06.2012 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1

186 STANDREW 04.07.2013 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0

187 STEMCELS 02.09.2011 3 2 4 1 10 0 0 0 0 0

188 SUNTECH 10.10.2008 2 1 0 2 5 2 1 1 0 4

189 SURFLAND 12.08.2011 1 0 1 1 3 1 0 0 0 1

190 SYNERGIA 24.06.2011 1 1 1 0 3 2 0 2 0 4

191 SZAR 26.02.2010 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3

192 TAMEX 06.05.2011 2 2 0 0 4 0 1 0 0 1

193 TAXNET 15.07.2011 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0

194 TECHNINVGR 11.06.2010 1 2 1 1 5 1 1 0 1 3

195 TELEMED 11.06.2010 4 1 1 1 7 0 1 0 0 1

196 TELESTR 05.08.2011 3 3 2 3 11 1 0 0 0 1

197 TELGAM 28.06.2013 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2

198 TELIANI 17.12.2010 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4

199 TERMOEXP 28.12.2012 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0

200 UHYECA 05.10.2007 0 2 1 1 4 0 2 0 0 2

201 UNITED 18.05.2012 0 2 1 0 3 2 1 2 0 5

202 VACOMTEK 21.02.2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 VCP 15.07.2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 VERBICOM 16.05.2008 3 3 1 1 8 2 0 0 1 3

205 VIDIS 22.10.2010 4 0 2 1 7 0 1 0 0 1

206 VISION 07.09.2007 1 4 0 1 6 0 0 0 1 1

207 WERTHHOLZ 23.07.2010 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

208 WIERZYCIEL 17.09.2010 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

209 WODKAN 10.08.2011 1 1 0 1 3 1 0 0 0 1

210 XPLUS 10.08.2011 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0

Nazwy spółek w tabeli zgodne z bazą danych Domu Maklerskiego DM BOŚ.
Źródło: opracowanie własne.
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Efekty sieci i koszty zmiany jako czynniki 
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sektora finansowego spowodowanej 

pandemią COVID-19

Wprowadzenie

Ostatnie lata to czas rosnącego wykorzystania nowych technologii w sektorze 
finansowym. Stają się one podstawą innowacyjnych usług finansowych tzw. fin-
techu1. Dodatkowo zmiany, jakie zachodzą we współczesnych gospodarkach za 
sprawą pandemii COVID-19, przyspieszają proces odchodzenia od tradycyjnie 
postrzeganych usług finansowych na rzecz kanałów zdalnych i rozwiązań ofero-
wanych przez największych innowatorów.

Sama branża fintech nie jest jednorodna – można tu znaleźć przedsiębior-
stwa oferujące usługi dla różnych grup klientów sektora finansowego i w ramach 
różnych jego podsektorów: tj. bankowości i usług płatniczych, ubezpieczeń czy 
rynków kapitałowych.

Podstawą dla dalszych analiz jest szeroka definicja terminu fintech obejmu-
jąca wszystkie przedsięwzięcia w zakresie sektora finansowego wykorzystujące 
nowoczesne technologie teleinformatyczne i technologiczne niezależnie od ich 

1 Słowo fintech pochodzi od skrótu dwóch angielskich wyrazów financial i technology.
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odbiorcy (innowacje produktowe – klienci oraz innowacje procesowe – dostawcy 
usług) i etapu rozwoju usługodawcy (startupy, dojrzałe instytucje).

Skłonność klientów do korzystania z nowych usług definiowana jest przez 
dwie kluczowe zmienne – ich użyteczność i koszty zmiany. W przypadku nowych 
technologii nie bez znaczenia jest też poziom wykluczenia finansowego – gdyż 
fintechy są często w stanie katalizować proces upowszechniania dotychczas nie-
popularnych lub niszowych usług, a więc poszerzać bazę klientów.

Celem rozdziału jest zdefiniowanie podstaw konkurencyjności przedsiębiorstw 
branży fintech wynikających z efektów sieci i kosztów zmiany w kontekście zwięk-
szonego popytu na ich usługi wywołanego pandemią COVID-19.

Wiele przedsiębiorstw z branży kreuje nowy model dostarczania usług dla 
klientów detalicznych czy biznesowych mając na celu poprawę efektywności ich 
świadczenia. Dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych tworzone są usługi 
będące hybrydami klasycznych rozwiązań znanych w świecie finansów oraz moż-
liwości oferowanych przez tworzenie wokół produktów aktywnych społeczności 
klientów. Można zauważyć, że korzyści skali zaczynają być odczuwalne nie tylko 
po stronie podażowej, ale także popytowej2. W przypadku fintechu widoczne 
są tzw. efekty sieci3, które pomagają zwiększać użyteczność usług. Wobec powyż-
szego użyteczność całkowita może być w uproszczeniu definiowana jako suma 
użyteczności wynikającej z parametrów niezależnych w ocenie klienta od liczby 
użytkowników usługi (np. cena i korzyści z konsumowania danego produktu finan-
sowego) oraz parametrów określanych wielkością sieci, tj. korzyści wynikających 
z wielkości społeczności użytkowników (np. liczby użytkowników kryptowaluty, 
do których można transferować jej jednostki lub zawierać z nimi kontrakty, albo 
liczby użytkowników usługi robodoradztwa dzielących się z siecią szczegółami 
transakcji zawieranych na rynku finansowym).

W świecie finansów zmiana dostawcy usług bywa niekiedy relatywnie kosz-
towna, dlatego nie można zapominać o kosztach zmiany. Mogą one być związane 
z potrzebą poinformowania współpracowników o nowych parametrach konta czy 
koniecznością poznania nowych schematów korzystania z innowacyjnej usługi 
albo z prowizjami towarzyszącymi zakupowi jednostek kryptowaluty.

Nowe inicjatywy, zwłaszcza te przejawiające swoją przewagę efektywnościo-
wą dzięki efektom sieci, w pierwszych latach funkcjonowania niezmiernie rzad-
ko są rentowne. Bardzo często finansowane są przez fundusze inwestycyjne lub 

2 G. G. Parker, M. W. Alstyne, S. P. Choudary, Platform Revolution: How Networked Markets Are Trans-
forming the Economy and How to Make Them Work for You, W. W. Norton & Company, Nowy Jork 2016.

3 Ang. network effects, network externalities.
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z prywatnych środków ich właścicieli. Bez osiągnięcia przez nie odpowiedniej 
masy krytycznej nie jest możliwe wejście przez nie na ścieżkę trwałej rentowności.

Na potrzeby badania zaadaptowano prosty model opracowany przez Dowda 
i Greenawaya4 będący wstępem do analizy problemu zależności między użytecz-
nością i kosztami zmiany w procesie decyzyjnym klienta instytucji finansowych. 
Ze względu na braki publikacji naukowych opisujących bardzo młode techno-
logie, korzystano także z materiałów publikowanych w branżowych serwisach 
internetowych.

1. Wpływ COVID-19 na tempo zmian w sektorze finansowym

Niewątpliwie dla sektora finansowego, podobnie jak dla całej światowej gospo-
darki, rok 2020 był wyjątkowy za sprawą zmian w funkcjonowaniu systemów eko-
nomicznych w warunkach rozwijającej się pandemii.

Skutkami COVID-19 były wzrost niepewności, zmiana poziomu ryzyka w przy-
padku wielu finansowanych przedsięwzięć, obniżenie się mobilności społeczeństw, 
masowe przechodzenie klientów do obsługi przez kanały zdalne – teleinforma-
tyczne, konieczność umożliwienia dużym grupom pracowników pracy zdalnej. Jak 
wskazują badania, już w ciągu pierwszych tygodni lockdownu w Europie popu-
larność aplikacji fintechowych wzrosła o 72%5.

Czynniki te miały dwojaki wpływ na konkurencję fintechów z dojrzałymi insty-
tucjami finansowymi. Niewątpliwie presja nadzorców i regulatorów na zwiększanie 
kapitałów własnych, zwłaszcza banków, trwająca od kryzysu z 2008 roku sprawiła, 
że dojrzałe instytucje finansowe dysponują w większości bezpiecznym poziomem 
kapitału. Wystarczającym do zamortyzowania skutków kryzysu w sferze realnej 
gospodarki. Natomiast poważnym zagrożeniem dla branży fintech wydaje się być 
zabezpieczenie finansowania niezbędnego dla kontynuowania dalszej ekspansji.

Z drugiej strony kryzys premiuje organizacje elastyczne, szybko reagujące 
na szoki w otoczeniu, a więc fintechy i wyłącznie te dojrzałe instytucje, które prze-
chodzą transformację cyfrową6.

4 K. Dowd, D. Greenaway, Currency Competition, Network Externalities and Switching Costs: Towards 
an Alternative View of Optimum Currency Areas, „The Economic Journal” 1993, vol. 103 (420), s. 1180–
1189, https://doi.org/10.2307/2234244.

5 S. Chandler, Coronavirus Drives 72% Rise In Use Of Fintech Apps, Forbes, 30 marca 2020, https://www. 
forbes.com/sites/simonchandler/2020/03/30/coronavirus-drives-72-rise-in-use-of-fintech-apps/?sh= 
3a65894966ed (27.05.2021).

6 Beyond COVID-19: New opportunities for fintech companies, Deloitte, 2020, https://www2.deloitte.
com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/us-beyond-covid-19-new-opportuni-
ties-for-fintech-companies.pdf (18.12.2020).
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Kryzys związany z pandemią niewątpliwie prowadzi do zmniejszania użytecz-
ności usług tradycyjnych, przy jednoczesnym zwiększaniu użyteczności usług inno-
wacyjnych świadczonych zdalnie, a co za tym idzie wywołuje dodatnie sprzężenia 
zwrotne towarzyszące przyspieszającej migracji klientów do fintechów (łącznie 
z możliwością występowania nadmiernego pędu). O ile innowatorzy będą w sta-
nie zagwarantować bezpieczną kontynuację działalności operacyjnej, ten ogrom-
ny szok może być dla nich szansą na awans i zajęcia lepszego miejsca po nowym 
rozdaniu na rynku finansowym.

Ważne jest też zdefiniowanie podstaw do odpowiedzi, czy ta przyspieszona 
pandemią transformacja rynku będzie służyła gospodarce, a więc czy zmiana nie 
ma charakteru nieuzasadnionego ekonomicznie nadmiernego pędu.

2.  Efekty sieci i koszty zmiany w kontekście rosnącego 
znaczenia fintechu

Fintechy tworzą innowacyjne usługi bazując na różnych technologiach i adre-
sując je do różnych grup klientów. Pomimo tej niewątpliwej różnorodności można 
wyraźnie zauważyć, że czynnikiem występującym praktycznie w każdym nowym 
rozwiązaniu czy produkcie na rynku finansowym są technologie teleinformatycz-
ne (m.in. mobilna bankowość, robodoradztwo, biometryczna weryfikacja, tech-
nologia rozproszonego rejestru).

Od ponad dwóch dekad, za sprawą rozwoju sieci Internet oraz technologii 
komputerowych, współczesne gospodarki przechodzą cyfrową transformację. 
Dawne platformy świadczenia usług – łączące klientów i sprzedawców – centra 
handlowe, rynki miejskie, książki telefoniczne, domy aukcyjne, siedziby instytu-
cji finansowych przenoszone są do świata wirtualnego7. Dzięki temu likwidowane 
są geograficzne bariery, a sieci użytkowników mogą być coraz większe i ograni-
czone jedynie wielkością populacji. Te nowe wirtualne platformy dają swoim wła-
ścicielom olbrzymią przewagę, gdyż generują wysokie efekty sieci.

Co istotne, efekty te dzięki coraz większej złożoności usług finansowych są wyż-
sze niż w przypadku technologii tradycyjnych. Tradycyjnie efekty skali występują 
na skutek bezpośredni: gdy wzrost liczby użytkowników ma wpływ na jakość świad-
czonej usługi (np. sieć Ethernet czy telefonia) lub pośredni na skutek (1) wzro-
stu dostępności i jakości sieci serwisu obsługi danego produktu wraz z wzrostem 

7 P. Belleflamme, M. Peitz, Platforms and network effects, University of Mannheim, Working Paper 
16–14, wrzesień 2016, DOI: 10.13140/RG.2.2.35908.83848, s.1.
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liczby jego użytkowników (np. przemysł samochodowy), (2) większej dostępności 
informacji dotyczącej bardziej popularnych marek, (3) roli udziału w rynku jako 
sygnału dotyczącego jakości produktu, (4) zjawisk o podłożu psychologicznym 
– efekt owczego pędu (ang. bandwagon effect)8.

Oczywiście w przypadku tradycyjnych usług finansowych i fintechu efekty 
pośrednie (1–4) narastać mogą podobnie. Różnice widać w przypadku przyczyn 
bezpośrednich. Po pierwsze fintechy skutecznie budują i aktywizują wokół swej 
oferty społeczność klientów, którzy aktywnie dzielą się doświadczeniami i wska-
zują kierunki rozwoju usług przez siebie wykorzystywanych. Ciekawe w tym zakre-
sie są doświadczenia neobanków (np. Revolut czy Monzo), które intencjonalnie 
rozbudowują społeczność klientów – umożliwiając np. dostęp do forum wymia-
ny opinii, regularne spotkania (np. Revolut organizuje tzw. RevRallies) czy podej-
mowanie decyzji dotyczących rozwoju produktów poprzez głosowanie9. Po drugie 
powstają też zupełnie nowe usługi oparte na zasadach platform społecznościo-
wych – np. portale finasowania społecznościowego (tzw. crowdfunding), ale też 
nowe protokoły płatności międzynarodowych konkurencyjne do SWIFT (które 
jako dominujący standard rynkowy korzystało z olbrzymich efektów sieci od 
momentu utworzenia w latach 70. XX wieku), jak na przykład oparty na block-
chainie Ripple i w końcu kryptowaluty oraz waluty cyfrowe rzucające wyzwanie 
tradycyjnym oficjalnym walutom.

Efekty sieci nie są jednakowe w przypadku wszystkich fintechów, bo w różny 
sposób budują one swoją wartość i często opierają się na różnych założeniach tech-
nologicznych. Jednak niewątpliwie fakt cyfrowej transformacji i rewolucji w zakresie 
telekomunikacji przenosi środek ciężkości świata finansowego w kierunku plat-
form cyfrowych i dużej koncentracji na zaspokajaniu potrzeb wirtualnych spo-
łeczności, co daje realne szanse na uzyskanie korzyści skali po stronie popytowej.

Przedsiębiorstwa z branży fintech, dzięki efektywnemu wykorzystaniu tech-
nologii oraz koncentracji na potrzebach klientów, są często w stanie dostarczyć 
lepszej jakości usługi w niższej cenie. Nie jest to jednak warunek wystarczający, 
aby uzyskać lepszą pozycję na rynku niż dojrzała konkurencja opierająca swoje 
usługi na tradycyjnych technologiach.

Czynnikiem silnie determinującym użyteczność rozwiązań w świecie finansów, 
a więc usług służących w przeważającej mierze pośrednictwu między stronami 
transakcji są nie tylko korzyści, jakie użytkownik odnosi dzięki korzystania z danej 

8 M. Katz, C. Shapiro, Network Externalities, Competition, and Compatibility, „American Economic 
Review” 1985, vol. 75, s. 424.

9 L. L. Kelnarová, Discover Growth Hacks Used by Neobanks, Medium, 19 września 2019, https://
medium.com/@luciakelnarova/discover-growth-hacks-used-by-neobanks-415f976500c7 (14.12.2020).
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usługi (niezależnie oraz w związku z efektami sieciowymi), ale także koszty zmia-
ny. W wielu podsektorach sektora finansowego (np. bankowość) wybór nowego 
dostawcy usług wiąże się z istotnymi kosztami zmiany, których wysokość często 
jest postrzegana jako wyższa niż korzyści płynące z wyboru fintechu.

3.  Wpływ efektów sieci i kosztów zmiany na decyzje klientów 
instytucji finansowych

Warto zastanowić się, jak efekty sieci i koszty zmiany wpływają na całkowi-
ty poziom użyteczności usług finansowych, a co za tym idzie decyzje klientów 
instytucji finansowych. Odpowiedź na to pytanie pozwoli ocenić czy przyspie-
szony proces zmian dostawców usług finansowych jest uzasadniony z perspek-
tywy dobra ogólnego.

W dużym uproszczeniu użyteczność całkowitą związaną z korzystaniem z usług 
tradycyjnego sektora finansowego, przez pojedynczego klienta (przy założeniu 
całkowitej liczby klientów usługi wynoszącej N + 1) można zdefiniować jako10:

 u T( ) = a + bn   (1)

gdzie: a – stałe korzyści z używania usługi, w całym okresie korzystania z niej, nie-
zależne od wielkości sieci, bn – efekt sieci, przy założeniu korzystania z niej przez 
N innych użytkowników, w całym okresie korzystania z niej.

Analogicznie użyteczność całkowitą związaną z korzystaniem z usług finte-
chu przez pojedynczego klienta można określić jako:

 v T( ) = c + dn − s   (2)

gdzie: c – stałe korzyści z używania usługi, w całym okresie korzystania z niej, nie-
zależne od wielkości sieci, dn – efekt sieci, przy założeniu korzystania z niej przez 
N innych użytkowników, w całym okresie korzystania z niej, s – koszty zmiany.

10 Por. K. Dowd, D. Greenaway, Currency Competition…, op.cit.; J. Farrell, G. Saloner, Installed Base 
and Compatibility: Innovation, Product Preannouncements, and Predation, „The American Economic 
Review” 1986, vol. 76 (5), s. 940–955, http://www.jstor.org/stable/1816461.
W powyższych pracach badano odpowiednio wpływ efektów sieci i kosztów zmiany na skłonność klientów 
do odchodzenia od wykorzystywanej waluty oraz czynniki determinujące skłonność klientów do adopto-
wania nowych, innowacyjnych standardów produktów i porzucania dotychczas stosowanych rozwiązań.
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Badania nad preferencjami klientów wskazują11, że efekt sieci zależy od jej 
wielkości, a krańcowe korzyści związane z pojawianiem się kolejnych klientów 
są malejące. W związku z powyższym, w pewnym uproszczeniu efekty sieci można 
określić jako n ≡ ln N.

Z powyższych równań można wyciągnąć wnioski dotyczące zachowań klientów.
Analizując dalej sytuację rynkową można wskazać trzy skrajne scenariusze: 

pierwszy – wszyscy klienci tradycyjnej instytucji przejdą do fintechu, drugi – żaden 
z klientów nie zmieni usługodawcy, trzeci – klienci będą zachowywali się stosow-
nie do własnych oczekiwań dotyczących przyszłych zachowań innych klientów.

W sytuacji pierwszej użyteczność całkowita fintechu jest większa niż techno-
logii tradycyjnej nawet w momencie wejścia na rynek, czyli gdy dn=0, co implikuje 
a + bn < c – s. Ostatecznie koszty zmiany:

 s < c – a – bn (3)

W drugim przypadku użyteczność całkowita technologii tradycyjnej byłaby 
większa niż fintechu, nawet gdyby wszyscy jego klienci byli beneficjentami mak-
symalnego efektu sieci, czyli gdy bn = 0, co implikuje: a > c + dn – s. Ostatecznie 
koszty zmiany:

 s > c – a + dn  (4)

W trzecim przypadku klient może przejść do fintechu oczekując, że w przy-
szłości wystąpią efekty sieci, które sprawią, że użyteczność całkowita nowej tech-
nologii będzie większa niż tradycyjnej. W tym przypadku musi zostać spełniony 
warunek: a = < c + dn – s. Ostatecznie koszty zmiany:

 s = < c – a + dn (5)

Najtrudniejsze do oszacowania będą decyzje klientów w trzecim przypadku, 
a więc te motywowane nie tylko bieżącymi korzyściami, ale także oczekiwaniami 
dotyczącymi zachowań innych klientów.

Można zauważyć, że rynek w trzecim przypadku (5) może znaleźć się w dwóch 
nieoptymalnych stanach opisanych w literaturze – chodzi o nadmierną inercję 

11 J. Church, N. Gandal, D. Krause, Indirect Network Effects and Adoption Externalities, „Review 
of Network Economics” 2008, vol. 7 (3), s. 337–358, https://doi.org/10.2202/1446–9022.1153; M. Katz, 
C. Shapiro, Network Externalities…, op.cit., s. 424–40.
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i nadmierny pęd12. Pierwszy z nich – nadmierna inercja – występuje, gdy kolej-
ni klienci nie wybierają fintechu, pomimo że jest on rozwiązaniem optymalnym 
z perspektywy dobra ogólnego, czyli a + bn < c + dn – s, a więc:

 s < c – a + (d – b)n (6)

Drugi stan – nadmierny pęd – to sytuacja, w której klienci wybierają fintech, 
ale powszechna wymiana dotychczasowego usługodawcy nie jest optymalna z per-
spektywy dobra ogólnego:

 s > c – a + (d – b)n (7)

Podsumowując, z perspektywy społecznej wybór fintechu optymalny jest przy 
założeniu (6), a nieoptymalny przy założeniu (7).

Sytuację w poszczególnych przypadkach przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Ekonomiczne konsekwencje wysokości kosztów zmiany
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s c – a – bn c – a + (d – b)n c – a + dn

Źródło: opracowanie własne.

Przyspieszona adaptacja nowych rozwiązań będzie jedynie wtedy optymal-
na z perspektywy dobra ogólnego, jeżeli towarzyszące jej koszty zmiany będą 
mniejsze niż różnica użyteczności (użyteczności wynikającej z naturalnych cech 
i kosztów nowej usługi oraz towarzyszących jej efektów sieci) nowej technologii 
i technologii zastępowanej (c – a + (d – b)n).

12 K. Dowd, D. Greenaway, Currency Competition, Network Externalities and Switching Costs: Towards 
an Alternative View of Optimum Currency Areas, The Economic Journal, 103 (420), 1993, s. 1180–1189. 
https://doi.org/10.2307/2234244, s. 1184.
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4.  Skutki silnych efektów sieci oraz kosztów zmiany 
dla warunków konkurencji na rynku finansowym

Nowe, efektywne technologie informatyczne i telekomunikacyjne dają szan-
sę na dostarczanie klientom instytucji finansowych produktów lepszej jakości, 
przy niższej ich cenie. Należy jednak pamiętać, że rynek usług finansowych jest 
rynkiem mocno regulowanym, o dużych kosztach wejścia i wysokich korzyściach 
skali. Dodatkowo, jak wskazano powyżej, niebagatelne znaczenie dla powodze-
nia każdego nowego przedsięwzięcia mają towarzyszące wyborowi fintechu kosz-
ty zmiany, a także oczekiwania dotyczące generowanych w ramach korzystania 
z nowej usługi efekty sieci oraz jej użyteczności w przyszłych okresach (powią-
zanej z ceną usługi).

Pomimo relatywnie wysokich nakładów na start i rozwój przedsiębiorstw 
z branży fintech (rysunek 2), większość z nich nadal nie jest rentowna13.

Rysunek 2.  Całkowita światowa wartość inwestycji w przedsiębiorstwa sektora 
fintech w latach 2010–2019 (w mld USD)
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Źródło: Statista.com, Total value of investments into fintech companies worldwide from 2010 to 2020, https://www.
statista.com/statistics/719385/investments-into-fintech-companies-globally/ (27.12.2020).

Przyczyna takiej sytuacji może tkwić we wcześniej wskazanych zależności 
opisujących zachowania klientów towarzyszące zmianom użyteczności związa-
nym z efektem sieci i kosztów zmiany, a także oczekiwanymi korzyściami skali.

Zgromadzenie odpowiednio dużej bazy klientów jest dla fintechu kluczowe 
z dwóch przyczyn. Po pierwsze w branży finansowej wyraźnie widoczne są korzyści 

13 C. Asif, M. Flötotto, T. Olanrewaju, G. Sofo, Detour: An altered path to profit for European fintechs, 
McKinsey&Company, 9 września 2020, https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-in-
sights/detour-an-altered-path-to-profit-for-european-fintechs# (18.12.2020).
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skali wynikające z bazowania na mobilnych kanałach dystrybucji usług. Po drugie 
odpowiednio duża baza klientów daje użytkownikom usług wymierne korzyści 
w zakresie użyteczności wynikające z efektów sieci, a zatem można założyć, że 
popularyzacja usługi wiąże się z silnymi negatywnymi sprzężeniami zwrotnymi 
z kosztami jej dostarczania.

Powyższe zależności powodują, że w pierwszych latach funkcjonowania finte-
chów racjonalna jest strategia koncentracji na wzroście i zapewnienie odpowied-
niej skalowalności przedsięwzięcia14. Osiągnięcie odpowiedniej pozycji na rynku 
da szansę na czerpanie ponadprzeciętnych zysków i duży zwrot z inwestycji.

W imię tej strategii wiele innowacyjnych usług wprowadzanych przez start-   
upy, ale też dojrzałe instytucje oferowanych jest bezpłatnie czy też po konku-
rencyjnych lub wręcz dumpingowych cenach. Celem takiego działania jest mak-
symalizacja użyteczności usługi dla klienta. Oczywiście wycena kosztu usługi 
w przyszłości będzie musiała podlegać rewizji, ale istotne z perspektywy jej 
sprzedawcy jest, oprócz zasygnalizowania wyższej użyteczności, także oddzia-
ływanie na oczekiwania klientów co do przyszłości. Z tego powodu startupy czę-
sto podkreślają niezmienność przygotowanych ofert, świadomie wprowadzając 
tym klientów w błąd.

Kolejnym elementem strategii działań w zakresie pozyskiwania klientów 
(w ramach zwiększania użyteczności usługi) na rynku finansowym jest redukowa-
nie kosztów zmiany poprzez bonusy dla klientów. Mogą to być np. premie kwoto-
we towarzyszące przenoszeniu rachunku oszczędnościowego do nowego dostawcy 
albo oferowanie usługi przez określony czas na preferencyjnych warunkach (można 
w tych przypadkach mówić o rekompensowaniu klientom części ponoszonych przez 
nich, czasami niewymiernych, kosztów). Bardzo istotnym działaniem w zakresie 
bezpośredniej redukcji kosztów zmiany jest ułatwienie tzw. onboardingu15 klienta 
czy ograniczenie kosztów i koniecznych działań po stronie klienta, które związa-
ne są ze zmianą dostawcy usług (np. automatyczne przenoszenie listy zdefinio-
wanych przelewów lub pomoc w informowaniu kontrahentów klienta o zmianie 
numeru rachunku).

14 R. Moro Visconti, Digital Scalability and Growth Options, w: R. Moro Visconti, The Valuation of 
Digital Intangibles, Palgrave Macmillan, Cham 2020, s. 63–107, https://doi.org/10.1007/978-3-030-
36918-7_3.

15 Digital Onboarding Done Right: The Best Way to Win & Keep Customers, FintechOS, 4 marca 2020, 
https://fintechos.com/digital-onboarding-done-right/ (15.12.2020).
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5.  Pozostałe determinanty tempa wdrażania innowacji 
technologicznych w finansach

Poza cechami samych produktów determinującymi ich użyteczność, a także 
kosztami zmiany, kształt rynku fintech w dużej mierze definiowany jest przez 
czynniki egzogeniczne. Najważniejszymi spośród nich są wielkość i struktura 
rynku, otoczenie regulacyjne oraz otwartość grup docelowych klientów na nowin-
ki technologiczne16.

Wielkość rynku może nieść ze sobą zarówno korzyści skali istotne przy kapi-
tałochłonnych rozwiązaniach, jak i wartość przeciwną, tzn. przyciągać inwestycje 
dużych podmiotów ze względu na cechy odpowiadające środowisku testowemu, 
czyli ograniczoną wielkość (tak wolumenem, jak i wartością), a więc może być 
jednocześnie wadą i zaletą z perspektywy zdolności przyciągania inwestycji. Nie 
tylko wielkość rynku jest istotna dla kierunków rozwoju fintechu. Dużą istotność 
ma tutaj również struktura rynku, gdyż od niej zależy istnienie potencjalnych nisz, 
ale także wielkość i pochodzenie dostępnego kapitału. Polska jest przykładem 
kraju, w którym innowacje w sektorze finansowym są w dużej mierze finansowa-
ne przez silny sektor bankowy ze względu na jego pozycję rynkową oraz słabszy 
rozwój finansowania typu venture capital. Z kolei na przykład w USA bardziej 
widoczne w przestrzeni publicznej są startupy technologiczne.

Otoczenie regulacyjne, to czynnik instytucjonalny w wielu przypadkach deter-
minujący tempo rozwoju sektora fintech – niepewność lub przeregulowanie desty-
mulują innowacyjność17, podczas gdy tworzenie tzw. sandboxów czy skrojonych pod 
innowacyjne usługi ram prawnych może przyciągać nie tylko krajowy kapitał, ale 
także zagraniczny. Często brak regulacji prowadzi do wskazanej wyżej niepewno-
ści, ten brak wytycznych, które w przyszłości mogą się pojawić, czyni proces inwe-
stycyjny bardzo niepewnym. Nadmierne przeregulowanie oznacza duże bariery 
wejścia na rynek i opóźnienia we wdrażaniu nowych technologii, związane z pro-
cesem aplikowania o stosowne zgody i licencje, a także dostosowywania się do licz-
nych bądź skomplikowanych wymogów regulacyjnych. Sfera regulacyjna wpływa 
też na poziom zaufania klientów do nowinek na rynku – ich świadomość braku 
instytucjonalnej ochrony może rodzić lęk przed nowymi produktami i usługami 

16 Warto zauważyć, że często (wbrew powszechnemu przekonaniu) nowe rozwiązania w dużej mierze 
upowszechniane są na rynkach rozwijających się, gdzie stopień wykluczenia finansowego był bądź jest 
stosunkowo duży, a więc też klienci decydujący się na korzystanie z usług finansowych nie mają swoich 
przyzwyczajeń. Tam nowe technologie nie muszą konkurować z tradycyjnymi, które zdominowały rynek.

17 K. Blind, S. S. Petersen, C. A. F. Riillo, The impact of standards and regulation on innovation in uncer-
tain markets, „Research Policy” 2017, vol. 46 (1), s. 249–264, https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.11.003.
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(zwłaszcza gdy klienci nie rozumieją dobrze mechanizmów ich tworzenia, co jest 
powszechne przy skomplikowanych technologiach).

Otwartość grup docelowych na nowinki techniczne jest odmienna na każ-
dym rynku, jak i w każdym społeczeństwie. Decydują o niej czynniki demogra-
ficzne (wiek i płeć klientów), a także kulturowe czy techniczne, jak powszechność 
dostępu nowych technologii telekomunikacyjnych. W tej grupie czynników ważne 
są też dotychczasowe przyzwyczajenia i zwyczaje klientów – np. na rynkach doj-
rzałych, gdzie większość klientów korzystała z płatności czekami, karty debetowe 
cieszyły się mniejszym zainteresowaniem niż w krajach, gdzie prywatna banko-
wość dopiero się rozwijała.

Podsumowanie

Dokonująca się w ostatnich latach rewolucja cyfrowa umożliwiła zmianę spo-
sobów świadczenia usług w świecie finansów. Jak wskazuje przeprowadzona ana-
liza, efekty sieci oraz koszty zmiany mają wymierny i zdecydowanie większy niż 
w ubiegłych dekadach wpływ na decyzje konsumentów usług finansowych. Anali-
za pokazała też, że w związku z rosnącą rolą efektów sieci, dla konkurencji pomię-
dzy fintechami a tradycyjnymi instytucjami istotne znaczenie mają oczekiwania 
klientów dotyczące kształtu rynku w przyszłości.

Fintechy, aby zyskać przewagę w wyścigu o przychylność klientów, decydują 
się na działania, których celem jest budowa odpowiedniej masy krytycznej i zdol-
ności skalowania. Dzieje się to przeważnie kosztem bieżących wyników i prowa-
dzi do ponoszenia istotnych kosztów w warunkach dużej niepewności dotyczącej 
przyszłej rentowności.

Doświadczenia płynące z sektora nowoczesnych technologii wskazują, że taka 
strategia może przynieść ponadprzeciętne zyski w przypadku osiągnięcia domi-
nującej pozycji na rynku18.

Jak wskazuje analiza, w wyniku konkurencji ze strony fintechów, na rynku 
może okresowo dochodzić do sytuacji nadmiernej inercji lub nadmiernego pędu, 
które nie są optymalne z perspektywy społecznej, a co wynika z będącego efek-
tem subiektywnych przesłanek – kształtowania się oczekiwań klientów dotyczą-
cych przyszłości.

Pandemia COVID-19 sprzyja cyfrowej transformacji. Jej efektem jest zwięk-
szanie użyteczności, a także oczekiwań dotyczących przyszłej użyteczności, 

18 Przykłady: Amazon, Apple, Google czy Facebook.
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usług bazujących na technologiach teleinformatycznych. Ta powszechna ewo-
lucja oczekiwań może jednak prowadzić do osiągnięcia przez rynek sytuacji 
nieoptymalnej z perspektyw dobra ogólnego, na skutek występowania zjawiska 
nadmiernego pędu.
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Wpływ COVID-19 na innowacyjność 
polskich przedsiębiorstw

Wprowadzenie

Pandemia COVID-19 wywołała katastrofalny wstrząs o globalnym charakte-
rze. Gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa spowodowało konieczność podjęcia 
szybkich decyzji, w tym dotyczących obecnego i przyszłego funkcjonowania przed-
siębiorstw. Pandemia COVID-19 doprowadziła do szeregu historycznych zmian 
w normach społeczeństwa i sposobie podejmowania relacji międzyludzkich. Była 
bezpośrednią przyczyną negatywnych skutków w branży przedsiębiorstw na całym 
świecie1. Kryzys ten stał się symbolem niepewności systemu gospodarczego oraz 
tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa muszą natychmiast reagować na otaczającą 
rzeczywistość2. Coraz częściej w najnowszych publikacjach obejmujących obszar 
wpływu pandemii na innowacyjność przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, podkreśla 
się brak bezpiecznej przyszłości dla przedsiębiorstw, o ile nie będą systematycznie 
podejmowały innowacji produktowej, czy innowacji dotyczącej procesów i mode-
li biznesowych. Tematyka wpływu pandemii na innowacyjność polskich przed-
siębiorstw jest niezwykle aktualna i ważna z punktu widzenia poznania obecnej 
kondycji przedsiębiorstw w Polsce.

1 Ch. Galanakis, M. Rizou, T. M. S. Aldawoud, I. Ucak, N. J. Rowan, Innovations and technology dis-
ruptions in the food sector within the COVID-19 pandemic and post-lockdown era, „Trends in Food Sci-
ence & Technology” 2021, vol. 110 (3), s. 193–194.

2 A. Bertello, A. Ferraris, P. De Bernandi, B. Bertoldi, Challenges to open innovation in traditional 
SMEs: an analysis of pre-competitive projects in university-industry-government collaboration, „Interna-
tional Enterpreneurship and Management Journal” 2021, s. 1.
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W rozdziale dokonano przeglądu możliwości wpływu epidemii wywołanej 
przez COVID-19 na innowacyjność polskich przedsiębiorstw w tym szczegól-
nym czasie.

1.  Charakterystyka polskich przedsiębiorstw  
w kontekście ich innowacyjności

Polska jest krajem słabo rozwiniętym pod względem innowacyjności, jest 
jeszcze wiele niewykorzystanych możliwości w obszarze wspierania kluczowych 
obszarów funkcjonowania innowacji, a także wzrostu roli przedsiębiorstw, zwłasz-
cza tych małych i średnich. 

Rysunek 1. System innowacji państw członkowskich Unii Europejskiej

Liderzy innowacji Skromni innowatorzyUmiarkowani innowatorzySilni innowatorzy

Źródło: European Innovation Scoreboard 2020, European Union, 2020, s. 14.
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Analiza dostępnych raportów z obszaru innowacyjności wykazuje niezwykle 
słabo rozwinięty związek występujący pomiędzy nauką a biznesem. Pod względem 
innowacyjności pozycja polskich przedsiębiorstw wśród przedsiębiorstw unijnych 
określana jest jako „umiarkowany innowator” (rysunek 1).

Wydajność polskiej gospodarki we wskazanym raporcie określana jest między 
50% a 95% średniej dla Unii Europejskiej. Silni innowatorzy w większości skon-
centrowani są w północnej i zachodniej Europie, natomiast umiarkowani inno-
watorzy zlokalizowani są w południowej i wschodniej części Europy.

Rozpoczynając rozważania dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw, warto 
w pierwszej kolejności dokonać charakterystyki pojęcia innowacyjności. W litera-
turze przedmiotu, innowacyjność rozumiana jest jako cecha, wyrażająca zdolność 
do tworzenia, wdrażania lub wchłaniania innowacyjnych rozwiązań. Innowacyj-
ność stanowi także miarę natężenia aktywności przedsiębiorstw w obszarze dzia-
łań innowacyjnych3. Przegląd literatury pozwolił na zdefiniowanie innowacyjności, 
która wyraża się poprzez:
• zdolność do poszukiwania, wdrożenia i upowszechnienia innowacji4;
• zdolność do stałego generowania i realizacji innowacji, które posiadają wyso-

ki poziom nowoczesności i są konkurencyjne na skalę globalną i w ten sposób 
uzyskują uznanie u ich odbiorców5;

• zdolność do stworzenia i wdrożenia zmian w wielu dziedzinach życia społeczno- 
-gospodarczego6;

• zdolność do produktywnego ulokowania zasobów w celu ukształtowania opty-
malnej konfiguracji przewagi strategicznej7.
Niewątpliwie innowacyjność stanowi czynnik rozwoju przedsiębiorstw8. Z inno-

wacyjnością wiążą się działania podejmowane przez przedsiębiorstwa, określane 
przez OECD jako rozwojowe, finansowe i handlowe, skutkujące innowacyjnością 
w przyszłości dla tego przedsiębiorstwa9.

3 A. Styś, A. Dejnaka, Innowacje w biznesie, Difin, Warszawa 2018, s. 30.
4 A. Pomykalska, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001, 

s. 18.
5 A. Sosnowska, Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjo-

nowania Gospodarki Narodowej SGH” 2002, t. LXXXII, s. 7.
6 J. Bogdanienko M. Haffer, W. Popławski, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, 

Toruń 2004, s. 2.
7 I. Bielski, Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Ośrodka 

Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000, s. 155.
8 M. Gurbała, Przemysł high-tech a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów, „Prace Komi-

sji Geografii Przemysłu” 2010, nr 16, Warszawa–Kraków, s. 187–200.
9 Podręcznik Oslo Manual Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th 

Edition, 2018, s. 20–21.
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Warto rozróżnić dodatkowo dwa istotne pojęcia z punktu widzenia innowa-
cyjności, do których się zalicza 10:
• przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie – to takie przedsiębiorstwo, które 

w badanym okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowacje produktową 
lub procesów biznesowych lub też zrealizowało w tym okresie przynajmniej 
jeden projekt innowacyjny, który został przerwany lub zaniechany w trakcie 
badanego okresu (niezakończony sukcesem) lub nie został do końca tego okre-
su ukończony (tzn. jest kontynuowany);

• przedsiębiorstwo innowacyjne – w zakresie innowacji produktowych i pro-
cesów biznesowych jest to przedsiębiorstwo, które w badanym okresie wpro-
wadziło na rynek przynajmniej jedną innowację produktową lub procesów 
biznesowych (nowy lub ulepszony produkt bądź nowy, lub ulepszony proces 
biznesowy).
Pandemia w ogromnym stopniu wpłynęła na kondycję polskich przedsię-

biorstw11. Przedsiębiorstwa, niezależnie od rozmiaru działalności zaczęły ogra-
niczać zatrudnienie, wydatki na zakupy czy szkolenia. Co więcej, nie inwestują 
w innowacje, co w perspektywie długoterminowej może spowodować wiele nega-
tywnych konsekwencji12. Jednak obecny kryzys inaczej niż inne kryzysy wpły-
nął na funkcjonowanie zwłaszcza dużych przedsiębiorstw, ze względu na mocno 
ograniczoną sprzedaż zagraniczną. Ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa mają 
większą możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze strony państwa, co prze-
kłada się na ich mniejszą wrażliwość na spadek przychodów finansowych. Naj-
większy negatywny wpływ epidemii uwidocznił się w sektorze handlu i usług13.

Raport Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw14 ukazuje rodza-
je innowacji w przedsiębiorstwach innowacyjnych, jakie zostały wprowadzone 
w latach 2019–2020 (rysunek 2). Próba badawcza wynosiła 1327 przedsiębiorstw, 
badanie zostało zrealizowane w 2020 r.

Odsetek przedsiębiorstw aktywnie innowacyjnych, które wdrożyły innowacje 
lub też pracowały nad innowacjami produktowymi, wyniósł 14,7%, w tym wśród 
mikroprzedsiębiorstw – 13,5%, małych – 22,2%, średnich – 26,4% a dużych 35,7%.

10 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2017–2019, GUS, Warszawa, s. 27.
11 Pandemia uderzyła w polskie firmy. Najwięcej niewypłacalnych od dekady, Money.pl, 26.01.2021, 

https://www.money.pl/gospodarka/pandemia-uderzyla-w-polskie-firmy-najwiecej-niewyplacalnych-
-od-dekady-6601332402695136a.html (26.01.2021).

12 W pandemii firmy tną wydatki. Co druga mówi o pogorszeniu się stabilności finansowej, Business 
Insider, 3.07.2020, https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/sytuacja-firm-w-czasie-pandemii-
-koronawirusa-covid-19-a-sytuacja-biznesu/xenqf9h (10.02.2021).

13 Nordea. Markets, Large Corporates & Institutions, https://nordeamarkets.com/ (12.04.2020).
14 I. Kania, J. Kornecki, K. Kuźma, J. Lewczuk, M. Sochaczewska, W. Terlikowski, Ł. Widła-Doma-

radzki, Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Wyniki III edycji, badania, PARP Grupa 
PFR, Warszawa 2020, s. 32.
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Rysunek 2.  Rodzaje innowacji w przedsiębiorstwach innowacyjnych  
w latach 2019 i 2020 (w %)
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Źródło: opracowanie własne.

Procent przedsiębiorstw aktywnie innowacyjnych, które wprowadziły na rynek 
lub pracowały nad innowacjami procesów biznesowych wyniósł 28,4%, w tym 
wśród mikroprzedsiębiorstw – 27,6%, małych – 34,9%, średnich – 40,2% a dużych 
47%. Szczegółowe dane zawarto na rysunku 3.

Rysunek 3.  Odsetek przedsiębiorstw aktywnie innowacyjnych w podziale na dwa 
rodzaje innowacji i wielkość przedsiębiorstwa w latach 2019 i 2020 (w %)
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Źródło: opracowanie własne.

Istotna jest także analiza nakładów na działalność innowacyjną, a także pro-
gnoz na 2020 rok wg liczby pracujących. Przedsiębiorcy pytani o planowany budżet 
na działalność innowacyjną wskazywali te same obszary aktywności innowacyjnej 
analogicznie do roku 2019. Największe nakłady inwestycyjne w obszarze innowacji 
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ponoszone są na zakup maszyn, urządzeń technicznych, środków transportowych, 
a także ruchomości. Odsetek ten jest widoczny we wszystkich grupach przedsię-
biorstw (średnia dla wszystkich analizowanych przedsiębiorstw wyniosła 44%). 
Aż 33% przedsiębiorstw na kolejnym miejscu wskazało nakłady ponoszone na 
szkolenie personelu związane z wprowadzaniem innowacji produktowych lub 
procesowych (rysunek 4).

Rysunek 4.  Plany nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw wg liczby 
pracujących w latach 2019 i 2020 (w %)
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Źródło: opracowanie własne.

Zakup oprogramowania związanego z wprowadzanymi innowacjami produk-
towymi lub procesowymi planowało 24% przedsiębiorstw. Wydatki na marketing 
związany z wprowadzeniem nowych lub istotnie ulepszonych produktów prze-
widywało również 24% przedsiębiorców. Warto zauważyć, że najmniej wskazań 
dotyczyło poniesienia nakładów na zewnętrzną i wewnętrzną działalność badaw-
czo-rozwojową (3% i 4%). Plany nakładów innowacyjnych porównywalne były 
z poniesionymi nakładami w roku 2019.
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2. Wyniki badań

Pandemia COVID-19 wymusiła na przedsiębiorstwach transformację cyfro-
wą. Właściwa strategia do skutecznej walki z pandemią może wynikać z działań 
przedsiębiorstwa opartych na innowacjach.

W grudniu 2020 r. przeprowadzono badania na grupie 60 małych i średnich 
przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego i pomorskiego metodą CATI15. 
Badania zrealizowano na losowej próbie przedsiębiorstw wyłonionych z bazy, 
zatem przedstawiają wycinek rzeczywistości. Dotyczyły wprowadzonych innowa-
cji, a także czynników wpływających na innowacyjność. Przedsiębiorstwa najczę-
ściej wprowadzały innowacje produktowe (51,7%) i innowacje biznesowe (26,7%). 
Niecałe 27% ankietowanych przedsiębiorców nie wprowadziła żadnej innowacji 
w latach 2018–2020.

Rysunek 5. Wprowadzone innowacje w latach 2018–2020 (w %)

21,7

26,7

51,7

Innowacje produktowe – nowe lub ulepszone produkty

Innowacje biznesowe

Nie wprowadzono żadnej innowacji

Źródło: opracowanie własne.

Aż 70% ankietowanych przedsiębiorstw nie wprowadza innowacji na rynek, 
robi to jedynie 30% przedsiębiorców, co oznacza, że przedsiębiorstwa nie two-
rzą regularnie innowacji. Sytuacja spowodowana epidemią COVID-19 stała się 
również testem i ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa 
w celu przetrwania na rynku ograniczały lub w ogóle nie wprowadzały innowacji. 
Co ciekawe, nieprzewidywane sytuacje i katastrofy społeczno-gospodarcze takie 
jak epidemia COVID-19 mogą mieć korzystny wpływ na poszukiwanie nowych 
obszarów do współpracy, na co wskazuje 53,3% przedsiębiorstw.

15 Operat losowania przedsiębiorstw został oparty na podstawie bazy firm Business Navigator, https://
www.baza-firm.com.pl/
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Rysunek 6.  Tworzenie innowacji w kontekście pandemii COVID-19 w 2020 r. (w %)
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może wpłynąć na tworzenie innowacji?

Tak Nie

Źródło: opracowanie własne.

Analiza danych uzyskanych w wyniku badania wskazuje jednoznacznie, że 
małe i średnie przedsiębiorstwa w zdecydowanej większości nie wprowadzi-
ły innowacji w latach 2018–2020, na co wskazało 68,30% badanych przedsię-
biorstw. Pomimo pandemii przedsiębiorstwa jedynie w 30% stale wprowadzają 
innowacje na rynek. Warte podkreślenia jest także, że dla 53,30% ankietowa-
nych przedsiębiorstw epidemia COVID-19 może być czynnikiem wpływającym 
na tworzenie innowacji.

Zgodnie z raportem Droga do innowacji a COVID-1916, wśród przedsiębiorstw 
najlepiej radzących sobie podczas pandemii były firmy, w których jeszcze przed 
pandemią wdrożono rozwiązanie cyfrowe i cechowały się większą elastycznością 
cenową. Pandemia COVID-19 ukazała, że w najbliższej przyszłości dla osiągnię-
cia wzrostu i powrotu na rynek, niezbędne będzie poszukiwanie innowacji, które 
staną się czynnikiem sukcesu. Szczególnymi obszarami będą:
• kierowanie się paradygmatem agile w zarządzaniu,
• powszechna praca zdalna w przedsiębiorstwach,
• wdrażanie sieci 5G,
• rozwiązania chmurowe,
• szybsze wdrożenie sztucznej inteligencji i automatyzacji produkcji,
• upowszechnienie druku 3D,
• upowszechnienie i rozwój robotów,
• rozwój Internetu Rzeczy,
• rozwój usług związanych z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych.

16 Droga do innowacji a COVID-19. Wyzwania dla CEO, Ayming Polska Sp. z o.o., Warszawa 2020, s. 9.



Wpływ COVID-19 na innowacyjność polskich przedsiębiorstw 97

Warto zwrócić uwagę także na czynniki, które mogą pozytywnie wpłynąć 
na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, dzięki czemu będą one mogły w przy-
szłości lepiej radzić sobie z pojawiającymi się kryzysami (tabela 1).

Tabela 1.  Czynniki mogące wpłynąć na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw

Nazwa obszaru Czynniki sukcesu

Strategia finansowania 
innowacji

• włączenie innowacyjności w definicję misji przedsiębiorstwa,
• wyznaczenie kluczowych obszarów strategicznych,
• stworzenie odpowiednich założeń, że strategia innowacji wiąże się 

z ciągłym eksperymentowaniem, uczeniem się i adaptacją do zmian,
• uwzględnienie zewnętrznego źródła finansowania w początkowym etapie 

strategicznego planowania alokowania zasobów,
• zastosowanie audytu w dotychczasowych działaniach badawczo-

rozwojowych i określenie poniesionych kosztów, będące podstawą do 
skorzystania z ulgi B+R,

Własny dział  
badawczo-rozwojowy

• stworzenie oddzielnej komórki badawczo-rozwojowej wraz z odrębnie 
dedykowanym budżetem,

• wdrożenie programów rozwijających wiedzę specjalistyczną wśród 
pracowników badawczo-rozwojowych,

• opracowanie procedur, które będą w stanie ochronić know-how 
przedsiębiorstw,

Niepewność innowacji • stworzenie nowej kultury organizacyjnej sprzyjającej akceptacji ryzyka 
i pozwalającej na popełnianie błędów,

• dokonywanie jeszcze bardziej szczegółowych ocen ryzyka projektów 
innowacyjnych – ich źródeł ryzyka i prawdopodobieństwo ich wystąpienia 
wraz z potencjalnymi skutkami,

• opracowanie sposobów działania w przypadku wystąpienia ryzyka,
• wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem oraz monitorowania jej 

realizacji,

Współpraca nauka-biznes • wybór odpowiedniego partnera i zbudowanie relacji opartej na zaufaniu,
• akceptacja ryzyka niepowodzenia projektu,
• zadbanie o wyłączność prac badawczych, ochronę własności intelektualnej 

i przemysłowej,
• rynkowe ukierunkowanie działań,
• zapewnienie środków finansowych oraz wsparcia dla naukowców 

na etapie prac wdrożeniowych poprzez pokrycie np. kosztów 
materiałowych,

• wsparcie prawno-podatkowe dla naukowców przy rozliczaniu ulgi dla 
twórców,

Kultura innowacyjna • zwiększenie tolerancji dla błędu,
• delegowanie zadań i sposób kierowania nastawiony na usamodzielnienie 

pracownika,
• zachęcanie do własnej inicjatywy,
• zwiększenie częstotliwości wymiany i przepływu informacji,
• wprowadzenie atmosfery swobody,
• ograniczenie biurokracji,
• tworzenie relacji partnerskich,
• włączenie pracowników w proces podejmowania decyzji,
• wprowadzenie systemu motywacyjnego dla pracowników.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Droga do innowacji a COVID-19, Ayming Polska Sp. z o.o., War-
szawa 2020, s. 20–40.
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Wskazane w tabeli 1 kluczowe obszary i czynniki sukcesu mogą przyczynić 
się do zwiększenia innowacyjności oraz podejmowania lepszej jakości współpracy 
z innymi jednostkami w tym jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Podsumowanie

Polska gospodarka jeszcze przez długi czas będzie odczuwać konsekwencje 
wywołane pandemią koronawirusa17. W przyszłości popularne będzie poszukiwa-
nie niszowych specjalizacji działalności przedsiębiorstw przyczyniających się do 
zmian zachowań konsumentów w obszarze nowych usług biznesowych. Kolejnym 
krokiem będzie złagodzenie wyzwań związanych z potencjalnym wystąpieniem 
przyszłych pandemii wirusowych, podobnych do COVID-19, aby chronić szcze-
gólnie wrażliwe sektory. Zatem dalsze badania powinny być skierowane na doko-
nanie szczegółowej analizy sektorów, które podczas pandemii COVID-19 okazały 
się „wysoce wrażliwe”. W dłuższej perspektywie ciekawym obszarem badawczym 
będzie dokonanie analizy wpływu wskazanych w tabeli 1 czynników na faktyczny 
wzrost innowacyjności przedsiębiorstw.
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Charakterystyka rynku euroobligacji 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Wprowadzenie

Pierwsza emisja euroobligacji o wartości 15 mln USD została przeprowa-
dzona przez włoską spółkę Autostrade w 1963 r. Emisję zorganizował brytyj-
ski bank inwestycyjny S. G. Warburg & Co. a papiery były notowane na giełdzie 
w Luksemburgu1. Obecnie instrumenty dłużne na eurorynkach emitują zarów-
no państwa, jednostki municypalne, jak i podmioty korporacyjne. Euroobliga-
cje podmiotów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Central and Eastern 
Europe, CEE), będących w obrocie na koniec czerwca 2020 r., osiągnęły wartość 
255,478 mld USD (Cbonds.pl).

Celem rozdziału jest charakterystyka rynku euroobligacji podmiotów z krajów 
CEE wobec zainteresowania emisją dłużnych instrumentów finansowych na euro-
rynkach. Ponadto ważnym elementem niniejszej pracy jest zbadanie powiązania 
wartości emisji oraz oprocentowania kuponu instrumentu dłużnego emitowanego 
na eurorynkach. Przeprowadzone rozważania dotyczą rynku instrumentów finan-
sowych emitentów korporacyjnych, municypalnych oraz skarbowych.

W pierwszej części tekstu przedstawiono przegląd literatury tematu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem charakterystyki euroobligacji. W części empirycznej 
przeprowadzono analizę rynku instrumentów dłużnych podmiotów z krajów CEE 
plasowanych na eurorynkach według walut emisji, struktury geograficznej, wartości 

1 $ 15M. Autostrade Loan, Consortium Headed By Warburgs (1963), The Times za: L. Włodarska-
-Zola, Euroobligacje  jako  instrument  finansowania  przedsiębiorstwa, „Economics and Management” 
2014, vol. 6 (3), s. 250–251.
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emisji oraz rodzaju oprocentowania. Rozdział wieńczą wnioski dotyczące rynku 
euroobligacji podmiotów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

1. Charakterystyka euroobligacji

Emisja obligacji jest utożsamiana z zaciąganiem długu. Szeroki zakres litera-
tury związany z problematyką rynków finansowych przedstawia rozmaite defi-
nicje obligacji. A. Jagielnicki określa obligację jako zobowiązanie emitenta do 
wykupu papieru dłużnego od posiadacza obligacji, co odbywa się na określonych 
zasadach obejmujących m.in. rodzaj i wysokość oprocentowania2. W. Gradoń 
definiuje obligację jako instrument finansowy, który posiada charakter wierzy-
cielski i może wiązać się z uzyskaniem korzyści pieniężnych bądź niepienięż-
nych3. Według E. F. Brigham i J. F. Houston obligacja to długoterminowa umowa, 
w ramach której pożyczkobiorca zobowiązuje się do wypłaty posiadaczowi obli-
gacji odsetek i kapitału w określonych terminach4. Również A. Sławiński określa 
obligację jako rodzaj pożyczki, do której spłaty w warunkach emisji zobowiązuje 
się jej emitent5. Natomiast K. Jajuga definiuje obligację następująco: „jest to instru-
ment finansowy, w którym strona krótka (emitent obligacji) jest dłużnikiem strony 
długiej (posiadacza obligacji) i zobowiązuje się do wykupu tej obligacji, polegają-
cego na zapłaceniu wartości nominalnej oraz odsetek”6. Emitent odpowiada całym 
swoim majątkiem za zobowiązania, które wynikają z obligacji7. W literaturze ist-
nieje wiele rodzajów obligacji, jednym z nich są euroobligacje8.

Euroobligacje to papiery dłużne emitowane przez korporacje, rządy, władze 
lokalne oraz instytucje międzynarodowe, które są plasowane na rynkach mię-
dzynarodowych, poza krajem pochodzenia waluty, w której są denominowane9. 
Instrumenty te są praktycznie wolne od regulacji obowiązujących na poszczegól-
nych rynkach krajowych10. Poza tym posiadają cechy zbliżone do zwykłych obliga-

2 A. Jagielnicki, Catalyst – odkryj rynek obligacji. Sprawdzona inwestycja na niepewne czasy, Wydaw-
nictwo Helion, Gliwice 2013, s. 13.

3 W. Gradoń, Obligacje na rynku kapitałowym, w: I. Pyka (red.), Rynek finansowy, Wydawnictwo 
AE, Katowice 2010, s. 232.

4 E. F. Brigham, J. F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2005, s. 320.
5 A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006, s. 30.
6 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. 

Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 27.
7 K. Liberadzki, Dłużne papiery wartościowe, Difin, Warszawa 2014, s. 28.
8 M. Choudhry, Bond Market  Securities, Financial Times Prentice Hall, New Jersey 2001, s. 28; 

E. Faerber, Fundamentals of The Bond Market, McGraw Hill Professional, New York 2001, s. 29.
9 K. Lutkowski, Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 257.
10 N. Esho, Y. Lam, G. Sharpe, Choice of Financing Source in International Debt Markets, „Journal of 

Financial Intermediation” 2001, vol. 10 (3–4), s. 276–305.
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cji, m.in. termin wykupu wynosi co najmniej jeden rok, oprocentowanie kuponu: 
zmienne (Flexible Rate Note, FRN) lub stałe. Zazwyczaj instrumenty te nie posiadają 
zabezpieczenia, jednak charakter długu świadczy o ich uprzywilejowaniu (senior 
unsecured debt), stąd można przypuszczać, że będzie on zaspokajany w pierwszej 
kolejności w przypadku upadłości emitenta. Euroobligacje stanowią dla emitenta 
alternatywne źródło pozyskania środków finansowych m.in. w stosunku do emisji 
akcji na rynkach międzynarodowych11. Emisja instrumentów dłużnych na euroryn-
kach umożliwia pozyskanie znacznej kwoty kapitału, która przekracza możliwości 
rynków krajowych. Ponadto emitent poprzez debiut na rynku międzynarodowym 
umacnia swoją pozycję jako wiarygodny kredytobiorca pozyskując bazę inwesto-
rów. Wpływ na powodzenie emisji, jak i na koszt pozyskania finansowania dłuż-
nego, ma ocena ryzyka kredytowego (credit rating). Wysoka nota nadana przez 
wyspecjalizowane, niezależne agencje ratingowe (głównie Moody’s, Fitch i Stan-
dard & Poor’s) wskazuje na wiarygodność kredytową emitenta. Wyniki przepro-
wadzonych badań wskazują, że na oprocentowanie kuponu nie ma wpływu liczba 
not przyznanych emitentowi, wystarczające jest posiadanie oceny ryzyka kredy-
towego od jednej agencji12.

Rynek euroobligacji można podzielić na rynek pierwotny, na którym emisja jest 
organizowana przez bank inwestycyjny lub konsorcjum banków, oraz rynek wtór-
ny13. Ponadto organizacja emisji instrumentów dłużnych na eurorynkach obejmuje 
m.in. przygotowanie dokumentacji oraz spotkania z potencjalnymi inwestorami 
(roadshow). Emisja instrumentów dłużnych jest przeprowadzana z wykorzysta-
niem spółki specjalnego przeznaczenia (Special Purpose Vehicle, SPV). Przyczyną 
takiego rozwiązania są korzyści podatkowe, zwłaszcza kraju, w którym jest zare-
jestrowana siedziba SPV14. Spółka specjalnego przeznaczenia jest odpowiedzialna 
za przeprowadzenie emisji papierów dłużnych, natomiast środki uzyskane z emi-
sji są przekazywane do podmiotu macierzystego.

Mimo że emisja instrumentów finansowych na eurorynkach jest związana 
z ponoszeniem przez emitenta wyższych nakładów związanych z jej przygotowa-
niem to umożliwia pozyskanie długoterminowego finansowania na korzystniej-
szych warunkach, m.in. niższe oprocentowanie15.

11 W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 135.
12 S. Frydrych, The Role of Credit Rating of the Eurobond Issuers from Central and Eastern Europe, 

„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia” 2020, vol. 54 (4), s. 31–40.
13 G. Kozuń-Cieślak, Eksterytorialny rynek euroobligacji, w: G. Kozuń-Cieślak (red.), Światowy rynek 

kapitału, Difin, Warszawa 2012, s. 127–145..
14 K. Zabielski, Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 98.
15 M. H. Miller, Financial innovations and market volatility, Blackwell, Oxford – Cambridge 1993, s. 9.
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2. Problem badawczy, materiał i metodyka badań

Analizę struktury euroobligacji podmiotów z krajów CEE przeprowadzono opie-
rając się na danych zawartych w bazie informacyjnej Cbonds.pl. Na 30.06.2020 roku 
w bazie znajdowało się 314 emisji euroobligacji podmiotów z krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej.

Autor dokonał porównania struktury geograficznej oraz branżowej emiten-
tów euroobligacji z krajów CEE według rodzaju waluty, oprocentowania, okresu 
oraz wartości emisji. Mając na uwadze powyższe dokonano także analizy średniej 
wartości dłużnych papierów wartościowych oraz ich średniego oprocentowania.

Przedstawione rozważania prowadzą do określenia problemu badawczego, 
jakim jest ustalenie czy wartość emisji ma wpływ na wysokość oprocentowania 
kuponu euroobligacji podmiotów skarbowych oraz korporacyjnych z krajów CEE. 
Na tej podstawie została sformułowana hipoteza badawcza o następującej treści: 
pomiędzy wysokością kuponu odsetkowego a wartością emisji euroobligacji istnieje 
silnie ujemna korelacja. Jako silną ujemną korelację przyjęto wartość poniżej –0,7.

W procesie badawczym autor wykorzystał metodę obserwacji, analizę danych 
źródłowych oraz metodę dedukcji.

3. Wyniki badań

Analiza struktury geograficznej rynku euroobligacji podmiotów z krajów CEE 
została przedstawiona z uwzględnieniem podmiotu emitującego instrumenty finan-
sowe. Emisje skarbowych instrumentów dłużnych zaprezentowano na rysunku 1, 
natomiast korporacyjnych i municypalnych na rysunku 2.

Największa liczba euroobligacji skarbowych, wg stanu na 30.06.2020 r., w ana-
lizowanym regionie została wyemitowana przez Polskę – 38 emisji (rysunek 1). 
Wartość wyemitowanych instrumentów dłużnych wynosi 45,35 mld USD. Ponad-
to wszystkie dłużne polskie skarbowe papiery wartościowe posiadają stałe opro-
centowanie kuponu. Rumunia wyemitowała 24 serie euroobligacji skarbowych, 
Litwa 13, Chorwacja i Łotwa po 11 serii. Euroobligacje o najwyższej wartości, 
tj. każda opiewająca na kwotę 3 mld EUR, zostały wyemitowane przez Słowenię 
(dwie emisje w 2017 r. o kuponie oprocentowanym 1,25% oraz 1,75%) oraz Pol-
skę (oprocentowanie kuponu 5,25% na okres 15 lat, emisja w 2010 r.). Natomiast 
instrumenty skarbowe o najwyższym oprocentowaniu kuponu, tj. 7,625% wyemi-
tował węgierski rząd na okres 30 lat w 2011 r. (kwota 1,25 mld USD).
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Rysunek 1.  Struktura geograficzna liczby wyemitowanych euroobligacji skarbowych 
przez państwa z Europy Środkowo-Wschodniej (w szt.)

5 6
1

11
3 3 1

13 11

5

38

24

3
9 10 10

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Alba
nia

Bułg
ar

ia

Boś
nia

 i H
er

ce
go

wina

Cho
rw

ac
ja

Cza
rn

og
ór

a

Cze
ch

y

Es
to

nia
Lit

wa

Ło
tw

a

Mac
ed

on
ia 

Płn
.

Po
lsk

a

Rum
un

ia

Se
rb

ia

Sło
wac

ja

Sło
wen

ia

Węg
ry

Liczba euroobligacji skarbowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Cbonds.

Rysunek 2.  Struktura geograficzna liczby wyemitowanych euroobligacji 
przez podmioty korporacyjne i municypalne z krajów CEE (w szt.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Cbonds.

Dane przedstawione na rysunku 2 wskazują na znaczny udział emisji euroobli-
gacji korporacyjnych przez podmioty z Czech (12 emitentów, 64 emisji), z Polski 
(12 emitentów, 33 emisje), ze Słowenii (6 emitentów, 14 emisji) oraz z Węgier 
(7 emitentów, 12 emisji). Spośród podmiotów czeskich najwięcej papierów wyemi-
tował sektor energetyczny: 21 serii euroobligacji, w tym 16 serii to emisje instru-
mentów dłużnych na eurorynki spółki CEZ o łącznej wartości 5,174 mld USD. 
Natomiast na rynku euroobligacji spośród polskich podmiotów dominuje sektor 
bankowy – 25 emisje. Emitenci papierów municypalnych to miasta Praga i Talinn. 
Czeska stolica wyemitowała 10-letnie euroobligacje w EUR o stałym oprocento-
waniu kuponu na kwotę 200 mln EUR, podczas gdy estońska stolica wyemitowała 
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euroobligacje o wartości 25,564 mln EUR o zmiennym oprocentowaniu kuponu 
na okres 20 lat. Na koniec czerwca 2020 r. nie odnotowano emisji euroobliga-
cji korporacyjnych przez podmioty z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, 
Macedonii Płn. oraz Serbii.

Kolejnym podziałem jest struktura wyemitowanych instrumentów dłużnych 
przez podmioty z krajów CEE według branż. Wśród emitentów euroobligacji 
przeważają podmioty z sektora bankowego, energetycznego oraz nieruchomości 
(rysunek 3).

Rysunek 3.  Struktura wyemitowanych euroobligacji przez podmioty z krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej wg branż (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Cbonds.

Sektor bankowy wyemitował instrumenty finansowe o wartości 21,177 mld USD, 
energetyczny o wartości 13,479 mld USD, co stanowi odpowiednio 34,78% oraz 
21,74% rynku euroobligacji emitentów z krajów CEE. Natomiast 19 emisji instru-
mentów dłużnych branży nieruchomości opiewa na kwotę 9,431 mld USD, w tym 
13 emisji stanowią instrumenty dłużne czeskiej spółki CPI Property Group.

Średni okres emisji euroobligacji podmiotów z krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej wynosi 8,9 roku. Średni tenor euroobligacji skarbowych krajów 
CEE wynosi 13,6 roku (rysunek 4), przy czym najdłuższy okres do wykupu, który 
wynosi 50 lat, posiadają skarbowe instrumenty finansowe wyemitowane przez 
Polskę w 2005 r. Tenor emisji dłużnych papierów municypalnych wynosi: miasto 
Praga – 10 lat oraz Talinn – 20 lat. W przypadku euroobligacji korporacyjnych 
średni okres emisji to 7,5 roku. Spośród wymienionych branż energetyka posiada 
najdłuższy średni okres do wykupu, który wynosi 12,6 roku, przy czym najdłuż-
szy okres do wykupu posiadają papiery spółki CEZ: 20 lat instrumenty emitowane 
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w walucie JPY, 30 lat w USD oraz 35 lat w EUR. Średni okres emisji instrumentów 
z branży bankowej wynosi 7,5 roku, przy czym papiery o najdłuższym terminie 
zapadalności zostały wyemitowane na 20 lat – emisja Banku Gospodarstwa Kra-
jowego na kwotę 100 mln EUR.

Rysunek 4.  Średni okres emisji euroobligacji emitentów z krajów Europy Środkowo- 
-Wschodniej (w latach)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Cbonds.

Rysunek 5. Struktura rynku euroobligacji wg walut emisji (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Cbonds.

Struktura walutowa rynku emisji euroobligacji emitentów z krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej została przedstawiona na rysunku 5. W walucie EUR zosta-
ło wyemitowanych 78% analizowanych papierów dłużnych (w szt.) a wartość ich 
emisji wynosi 80,53% badanych euroobligacji. Natomiast w USD zostało wyemi-
towane 12% instrumentów (w szt.) o udziale wartościowym 17,62% w strukturze 
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rynku emitentów CEE. Pozostałe waluty, w których odnotowano emisje euroobli-
gacji to: JPY, CHF, CZK, HKD, NOK, PLN, SEK i SGD.

Rozpatrując rodzaj oprocentowania kuponu euroobligacji emitentów z krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej przeważają papiery dłużne o stałym kuponie, ich 
udział wynosi 93,63%. Biorąc pod uwagę powyższe, autor dokonał porównania 
średniego oprocentowania euroobligacji o stałym kuponie wg rodzaju emitenta 
(rysunek 6). Analiza została przeprowadzona w celu sprawdzenia czy euroobliga-
cje skarbowe posiadają niższe oprocentowanie kuponu niż komercyjne. Ponieważ 
instrumenty dłużne wyemitowane w EUR stanowią większość emisji euroobligacji 
emitentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, analiza dotyczy tylko instru-
mentów w tej walucie. Badanie zostało przeprowadzone dla emitentów z krajów, 
w których występowały emisje zarówno euroobligacji korporacyjnych, jak i skar-
bowych. Tym samym analiza nie obejmuje krajów, w których występują emisje 
euroobligacji tylko jednego rodzaju emitenta: skarbowego lub korporacyjnego.

Rysunek 6.  Średnie oprocentowanie euroobligacji o stałym kuponie w EUR 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Cbonds.

Wśród euroobligacji korporacyjnych najwyższe średnie oprocentowanie kuponu 
posiadały papiery łotewskie: 9,17% a najniższe polskie: 1,52%. Natomiast wśród 
papierów skarbowych najniżej oprocentowany kupon posiadały papiery estońskie: 
0,13% a najwyższy czeskie: 3,75%. Analiza wskazuje, że średnie oprocentowa-
nie kuponu emitentów skarbowych jest wyższe niż korporacyjnych w przypad-
ku podmiotów z Czech, Polski i Rumunii. Najmniejsza różnica, tj. 0,6 pkt proc., 
została odnotowana w Rumuni, natomiast największa, tj. 0,99 pkt proc., w Polsce. 
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W pozostałych krajach euroobligacje emitentów korporacyjnych charakteryzu-
ją się wyższym średnim oprocentowaniem kuponu niż emitentów skarbowych. 
Największa różnica została odnotowana na Łotwie i wynosi 7,72 pkt proc. a naj-
mniejsza na Słowacji 0,02 pkt proc. Na rynku euroobligacji skarbowych emi-
tentów z krajów Europy Środkowo- Wschodniej występują także dłużne papiery 
wartościowe nieoprocentowane. Emitentem tego rodzaju długu jest Polska, która 
wyemitowała na początku 2020 r. dwie serie euroobligacji – pięcioletnią o warto-
ści 1,5 mld EUR i roczną o wartości 200 mln EUR oraz Albania, która w 1995 r. 
wyemitowała nieoprocentowane 30-letnie papiery dłużne opiewające na kwotę 
225 mln EUR. Natomiast najwyżej oprocentowany kupon, który wynosi 7,63%, 
spośród euroobligacji skarbowych posiadają 30-letnie węgierskie papiery dłużne.

Analizując oprocentowanie instrumentów korporacyjnych najwyższy kupon, 
który wynosi 9%, posiadają dwie emisje słoweńskiej spółki United Group B. V. 
o terminie wykupu w 2025 r. na łączną kwotę 476 mln EUR. Natomiast najniż-
szym kosztem korporacyjnego kapitału dłużnego charakteryzują się pięcioletnie 
papiery dłużne wyemitowane na początku 2020 r. przez estoński Luminor Bank 
o wartości 500 mln EUR i oprocentowaniu 0,01%. Ponadto banki: słoweński SID 
Bank oraz polski PKO Bank Hipoteczny uplasowały papiery w EUR na euroryn-
kach o stałym kuponie, który wynosi 0,0125%.

Liczba emisji dłużnych instrumentów finansowych na eurorynkach w walucie 
EUR o stałym kuponie odsetkowym jest zbliżona: udział podmiotów skarbowych 
wynosi 48,47% a korporacyjnych 51,53%. Natomiast inna jest struktura war-
tościowa wyemitowanego zadłużenia. Na podstawie danych zaprezentowanych 
na rysunku 7 należy stwierdzić, że wartość emisji euroobligacji przyjmuje podob-
ny udział w strukturze emisji długu na eurorynkach we wszystkich analizowanych 
krajach CEE. Udział wartości emisji euroobligacji skarbowych przewyższa war-
tość papierów korporacyjnych. Dłużne papiery skarbowe o najwyższej średniej 
wartości wyemitowano w Czechach – 2,56 mld EUR. Warto zwrócić uwagę, że 
dotyczy to jedynie dwóch emisji, podczas gdy emitenci korporacyjni z tego kraju 
uplasowali na eurorynkach 44 instrumenty finansowe w EUR o stałym kuponie 
a średnia wartość emisji wynosi 465 mln USD. Na Litwie, gdzie euroobligacje 
skarbowe stanowią 25,44% rząd litewski uplasował 14 emisji instrumentów dłuż-
nych na eurorynkach a średnia wartość papieru wynosi 986 mln USD. Natomiast 
litewscy emitenci korporacyjni uplasowali tylko 4 emisje a średnia wartość wynosi 
336 mln USD. Również w przypadku Polski, pomimo że liczebność instrumen-
tów w strukturze emisji w EUR jest zbliżona (27 skarbowych, 23 korporacyjne), 
to wartość emisji euroobligacji skarbowych przewyższa blisko 2,5 razy średnią 
wartość emisji papierów korporacyjnych (506 mln USD).
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Rysunek 7.  Średnia wartość emisji euroobligacji o stałym kuponie w EUR wg rodzaju 
emitenta (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Cbonds.

Ostatnim elementem analizy jest ustalenie związku pomiędzy wysokością 
średniego oprocentowania kuponu a średnią wartością emisji euroobligacji o sta-
łym kuponie w EUR. W tym celu zastosowano współczynnik korelacji Pearsona 
uzyskując wynik –0,26 dla instrumentów skarbowych oraz –0,74 dla korporacyj-
nych. Na tej podstawie można stwierdzić, że istnieje zależność ujemna pomiędzy 
średnią wysokością kuponu odsetkowego a wartością emisji. Jednak relacja ta jest 
silniejsza w przypadku dłużnych instrumentów korporacyjnych. W ten sposób 
przyjęta hipoteza zakładająca silny ujemny związek pomiędzy wartością euroobli-
gacji a wysokością oprocentowania jej kuponu została pozytywnie zweryfikowa-
na dla instrumentów emitowanych przez podmioty korporacyjne. Natomiast dla 
euroobligacji skarbowych związek ten nie jest silny.

Podsumowanie

Przyczyną zainteresowania emisją euroobligacji przez podmioty z krajów CEE 
jest możliwość pozyskania większych kwot kapitału w porównaniu z krajowymi 
rynkami oraz osiągniecie efektu marketingowego dzięki obecności na eurorynkach.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że pod względem narodo-
wościowym na rynku euroobligacji w regionie CEE dominują podmioty z Czech, 
Polski oraz Rumunii. Przeważają papiery dłużne o stałym kuponie odsetkowym. 
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Największa liczba dłużnych instrumentów przez podmioty europejskie zosta-
ła wyemitowana w walucie EUR. Pod względem wartościowym dominują emisje 
papierów skarbowych. Wśród podmiotów korporacyjnych najwięcej euroobliga-
cji uplasowały banki oraz sektor energetyczny. Ponadto potwierdzono, że wyższa 
kwota emisji charakteryzuje się niższym oprocentowaniem kuponu, zależność ta jest 
szczególnie silna w przypadku dłużnych korporacyjnych papierów wartościowych.

Funkcjonowanie rynku euroobligacji powinno być nadal analizowane. Ważne 
są zwłaszcza kierunki zmian oraz ich efekty, które zachodzą na eurorynkach. 
Poznanie tych elementów może przyczynić się do zarządzania kosztami zadłuże-
nia emitentów i rozwoju rynku euroobligacji emitentów z krajów CEE. Podobne 
badania mogą zostać przeprowadzone także dla innych regionów świata.
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Zwinne podejście w zarządzaniu 
projektami transformacji cyfrowej

Wprowadzenie

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa jest przykładem zmiany organizacyj-
nej. Zmiany są z jednej strony siłą napędową ciągu stanów, a z drugiej charaktery-
zują dynamikę procesu tworzenia wzorców zachowań strategicznych organizacji1. 
Obserwując ostatnie dziesięciolecie można zauważyć znaczący wzrost tempa zmian 
wywołanych przez postęp technologiczny, obejmujących zarówno zmianę wzor-
ców postępowania – procesów, jak i relacji wewnętrznych i zewnętrznych2. Zmiany 
te mają charakter systemowy. Ich tempo oraz zakres przyspieszyła sytuacja kry-
zysowa w gospodarce światowej, wywołana skoordynowanym działaniem rządów 
pod pretekstem pandemii COVID-19. Reakcja organizacji na nieprzewidywalną 
zmianę reguł gry wymaga szybkiej adaptacji i umiejętności realizacji projektów 
transformacji cyfrowej. Te zaś mogą być oparte na różnych modelach działania 
wywodzących się z obszaru ICT. Warto spróbować odpowiedzieć na pytanie, które 
z tych modeli wydają się najbardziej adekwatne w obecnej sytuacji i jakie są warun-
ki ich skutecznej implementacji w procesie transformacji.

1 J. Rokita, Organizacja ucząca się, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003, s. 131.
2 E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, 

PWE, Warszawa 2007, s. 89.
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1. Reakcja na zmiany

Istnieją dwa podstawowe sposoby zachowania systemu w obliczu zmian: regre-
sywny i adaptacyjny. W pierwszym podejściu otoczenie organizacji postrzegane 
jest jako wrogie, następuje zatem przesunięcie strategii zarządzania w kierun-
ku konserwatywnym i introwertycznym, a co za tym idzie bardziej restrykcyjne 
przestrzeganie norm i procedur, nadmierna kontrola i minimalizowanie wpływów 
zewnętrznych3. Skutkiem tego podejścia jest na ogół ograniczenie kosztów i zwięk-
szenie represyjności, ale także spadek innowacyjności i kreatywności uczestni-
ków rynku, a tym samym obniżenie ich aspiracji. Dalszą konsekwencją stają się 
próby izolowania organizacji lub podporządkowania jej otoczenia. W horyzoncie 
długoterminowym strategia regresywna może mieć negatywne skutki: „zbyt dale-
ko posunięta orientacja wewnętrzna i związany z nią egocentryzm organizacyj-
ny rodzą zagrożenie powstania systemu autopoietycznego (samowytwarzającego 
się), który z kolei tworzy iluzoryczną tożsamość organizacyjną przez kreowanie 
nierealistycznego obrazu otoczenia”4. Opór przed przyjęciem zmian może prowa-
dzić do całkowitego upadku firmy, o czym w ostatnich latach przekonało się wiele 
przedsiębiorstw. Wydaje się zatem, że przetrwanie organizacji musi w dłuższym 
okresie uwzględniać kontekst otoczenia. Alternatywą do podejścia regresywne-
go jest strategia zmiany adaptacyjnej, którą można określić jako zdolność podję-
cia właściwych reakcji wobec uwarunkowań zewnętrznych. Nawiązując do teorii 
ewolucji darwinowskiej, przetrwanie przedsiębiorstwa uzależniano od jego umie-
jętności pozyskiwania zasobów, a ponieważ te wyczerpują się lub są ograniczone, 
sukces odnoszą ci, którzy potrafią się dostosować lub przetrwać. W dobie transfor-
macji cyfrowej teoria ta wymaga rozwinięcia co najmniej w kierunku psychologii 
behawioralnej5 i perspektywy przedsiębiorczej6. Adaptacja bowiem, poza sięgnię-
ciem po nowe rozwiązania i technologie, będzie polegała bardziej na rekonfigu-
racji zasobów niż na inercji w zachowaniu. Organizacje znajdujące się w stałym 
ruchu, różnych fazach rozwoju, nie są pasywne. Zróżnicowane natomiast może 
być tempo ich zmian: od wolnego przez równomierne do przyspieszonego, od 

3 A. K. Koźmiński, K. Obłój, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989, s. 293.
4 Ibidem.
5 P. M. Asaro, From Mechanisms of Adaptation to Inteligence Aplifiers: The Philosophy of W. Ross 

Ashby, w: P. Housbands, O. Holland, M. Wheeler (red.), The Mechanical Mind in History, The MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts 2008, s. 155.

6 K. G. Smith, Q. Cao, An Enterpreneurial Perspecitive on the Firm-enviroment Relationship, „Stra-
tegic Enterpreneurship Journal” 2007, vol. 1 (3–4), s. 329–483.
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stałego po skokowe7, co prowadzi do powstania kolejnych typów strategii ada-
ptacyjnej: reaktywnej i preadaptacyjnej (zwanej także refleksyjną)8. Dzięki temu 
zjawisku organizacje realizują swoją strategię zmian nie tylko poprzez przekształ-
cenie wewnętrznego systemu wartości i kultury organizacyjnej, ale także wpływa-
ją na system rynkowy zgodnie z ideą koewolucji9. Adaptacja reaktywna opiera się 
na regularnym kontrolowaniu otoczenia, definiowaniu wyzwań i dokonywaniu 
zmian, co pozwala rozwijać się i przetrwać. Zmiany postępują utartymi ścieżka-
mi rozwoju, pozwalając na ostateczne przystosowanie się10. Preadaptacja zakłada 
nieciągłość funkcjonowania systemu oraz możliwość okresowego funkcjonowa-
nia organizacji w środowisku niestabilnym, co pozwala na regenerację i ponowną 
adaptację. Niezależnie od obranego podejścia, zarządzanie zmianą organizacyjną 
wymaga zastosowania metod i narzędzi pracy projektowej, a wśród nich wyboru 
właściwego modelu realizacji przedsięwzięcia. W dobie transformacji cyfrowej 
warto sięgnąć do modeli wywodzących się z branży ICT, które obecnie adapto-
wane są na potrzeby innych sektorów i branż, wychodzących poza ramy progra-
mowania, co było ich historycznym zastosowaniem. Poniżej przedstawiono kilka 
takich modeli, zdaniem autora, zapewniających dostateczną elastyczność w pro-
wadzeniu procesu transformacji również poza obszarem ICT.

2. Model kaskadowy (waterfall)

Model kaskadowy zwany również sekwencyjnym jest jednym z tradycyjnych 
modeli, który wykorzystywany był przy tworzeniu oprogramowania. Opis tego 
modelu został opublikowany przez dr Winstona W. Royce w artykule Managing 
the Development of Large Software Systems, w 1970 roku11. Według tego modelu 
cykl życia projektu składa się z pięciu występujących po sobie faz, które zostały 
przedstawione na rysunku 1.

7 B. Haus, Zmiany organizacyjne warunkiem dynamiki przedsiębiorstwa, w: H. Hanzel i in. (red.), 
Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty – metod – zastosowania. Księga pamiątkowa wydana 
z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity, Akademia Ekonomiczna, Katowice 
2007, s. 45.

8 K. Jędralska, Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych, Akademia Eko-
nomiczna w Katowicach, Katowice 1992, s. 27.

9 E. Stańczyk-Hugiet, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 21.

10 E. Stańczyk-Hugiet, Dynamika strategiczna…, op.cit., s. 18–19.
11 K. Kaczor, SCRUM i nie tylko. Teoria i praktyka w metodach Agile, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2016, s. 30.
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Rysunek 1. Model kaskadowy

Wymagania

Projektowanie

Implementacja

Testowanie

Utrzymanie

Źródło: M. Chrapko, Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami, Helion, Gliwice 2015, s. 23.

Podczas pierwszej fazy definiowane oraz spisywane są szczegółowe wyma-
gania systemu – określane są jego funkcjonalności, ograniczenia oraz parame-
try jakościowe. Następnie, na podstawie spisanych wymagań, projektowana jest 
architektura systemu wraz z rozwiązaniami technologicznymi. Podczas tego etapu 
planowane są również prace nad systemem – podział systemu na mniejsze czę-
ści wraz z kolejnością ich realizacji. Etap implementacji obejmuje prace wytwór-
cze – tworzone są kolejne elementy systemu w określonej wcześniej sekwencji. 
Następnym etapem jest etap testowania, podczas którego wykrywane są poten-
cjalne błędy w stworzonym systemie oraz jest on weryfikowany pod względem 
zgodności z założeniami. Ostatni etap obejmuje wdrożenie systemu oraz jego 
utrzymanie, które polega między innymi na usuwaniu niewykrytych wcześniej 
błędów, czy dodawaniu i modyfikacji funkcjonalności. Model kaskadowy wydaje 
się możliwym do zastosowania w przypadku prowadzenia projektów transformacji 
cyfrowej pod warunkiem zwiększenia zakresu stosowania mechanizmu sprzęże-
nia zwrotnego pomiędzy poszczególnymi fazami. Doświadczenia z implementacji 
kolejnych faz powinny mieć wpływ na modyfikację pierwotnych założeń projek-
tu i korygować rozwiązania wypracowane w ramach faz wcześniejszych, wzmac-
niając adaptacyjność i zapewniając większe dopasowanie sposobu wdrożenia do 
zmiennych wymogów otoczenia.
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3. Model V

Model V jest rozszerzeniem modelu kaskadowego12. Główna różnica polega 
na tym, że w przypadku tego modelu działania realizacyjne i testowe prowadzo-
ne są równolegle13. Testowanie obejmuje weryfikację (sprawdzenie czy system 
działa zgodnie z założeniami) oraz walidację (sprawdzenie czy system spełnia 
oczekiwania biznesowe). Graficzna reprezentacja modelu V została przedsta-
wiona na rysunku 2.

Po lewej stronie schematu znajdują się działania realizacyjne, natomiast 
po prawej weryfikacyjne oraz walidacyjne. Z postępującym procesem wdroże-
nia nierozerwalnie związane są działania o charakterze testującym. Jeżeli testy 
na danym poziomie zakończą się niepowodzeniem niezbędny jest powrót do 
poprzedniego kroku i wprowadzenie odpowiednich poprawek. Zastosowanie 
modelu V w projektach transformacji cyfrowej wydaje się również możliwe i celo-
we pod warunkiem wzmocnienia mechanizmu sprzężenia zwrotnego oraz pre-
cyzyjnego zaprojektowania ścieżki testowania wdrażanych rozwiązań na różnym 
poziomie szczegółowości.

4. Model spiralny

Model spiralny jest połączeniem modelu kaskadowego oraz prototypowe-
go14. Używany jest on najczęściej przy dużych projektach, a produkt dostarczany 
jest cyklicznie. Każdy z cykli, dostarcza kolejną wersję systemu zwanego prototy-
pem. Model spiralny jest jedynym modelem ogólnym, który na równi z etapami 
planowania i realizacji uwzględnia analizę ryzyka15, przez co staje się szczególnie 
przydatny w dobie dużej zmienności otoczenia i wymagań. Każdy cykl w modelu 
spiralnym składa się z czterech faz: ustalania celów, rozpoznania i redukcji zagro-
żeń, tworzenia i testowania oraz planowania następnej iteracji (rysunek 3).

12 K. Ali, A Study of Software Development Life Cycle Process Models, „International Journal of 
Advanced Research in Computer Science” 2017, vol. 8 (1), s. 18.

13 P. Wyrozębski, Modele przebiegu projektów, w: M. Trocki (red.), Metodyki i standardy zarządzania 
projektami, PWE, Warszawa 2017, s. 84.

14 R. Dasoriya, Significance of Software Development Models, „International Journal of Advanced 
Research in Computer Science” 2017, vol. 8 (8), s. 734.

15 P. Wyrozębski, Modele przebiegu projektów…, op.cit., s. 91–92.
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Podczas pierwszego etapu, określane są konkretne cele danego cyklu oraz alter-
natywy ich osiągnięcia. Następnie każda ze stworzonych alternatyw zostaje pod-
dana analizie pod kątem ryzyka oraz ocenie. Na trzecim etapie dokonywana jest 
implementacja oraz integracja wytworzonej części systemu, a następnie weryfikacja 
pod względem jej poprawności. Dodatkowo, jeśli zachodzi potrzeba wprowadzenia 
niezbędnych poprawek oraz zmian, dokonywane są one na tym etapie. Ostatnia, 
czwarta faza następuje, gdy aktualna wersja systemu jest niekompletna. Na tym 
etapie następuje planowanie kolejnej iteracji projektu, która opiera się na dotych-
czasowych postępach oraz oczekiwanych kierunkach rozwoju. Liczba powtórzeń 
w spirali różni się w zależności od rodzaju i wielkości projektu. Można założyć, 
że warunkiem skutecznego zastosowania modelu spiralnego w projektach trans-
formacji cyfrowej będzie duża częstotliwość i zwiększona liczba cykli, skracająca 
okres przygotowania i realizacji poszczególnych iteracji – większą „gęstość” spirali.

5. Model iteracyjny (agile)

Model iteracyjny, stanowiący podstawę podejścia zwinnego (agile) w zarządza-
niu projektami, stosowany jest przy bardziej złożonych przedsięwzięciach i pole-
ga na podzieleniu pracy na etapy zwane iteracjami16. W praktyce oznacza to, że 
każda iteracja ma na celu dostarczenie części działającego systemu, rozbudowując 
tym samym prace wykonane w poprzednim kroku. W przeciwieństwie do mode-
lu kaskadowego, model iteracyjny zakłada wprowadzanie zmian oraz poprawek 
podczas realizacji projektu17. Ponadto podział prac na iteracje pozwala zmini-
malizować ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia, które zwłaszcza w przypad-
ku turbulentnych zmian otoczenia, nie ma jasno zdefiniowanych początkowych 
wymagań – zostają one doprecyzowane w trakcie realizacji projektu.

Model iteracyjny utożsamiany jest z podejściem Agile, w ramach którego 
wypracowano zestaw metodyk określanych również mianem metodyk zwinnych 
będących alternatywą dla tradycyjnych modeli. Skuteczność stosowania podej-
ścia zwinnego oraz kaskadowego w przedsięwzięciach różnych rozmiarów stano-
wi przedmiot wielu badań w literaturze przedmiotu.

Badania te pokazują, że projekty, przy których wykorzystany był model kaska-
dowy znacznie częściej kończą się niepowodzeniem, co przekłada się na popular-
ność podejścia zwinnego.

16 R. Dasoriya, Significance of Software…, op.cit., s. 734.
17 P. Wyrozębski, Modele przebiegu projektów…, op.cit., s. 88.
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Tabela 1.  Wyniki badań dotyczących skuteczności stosowania podejścia Agile 
i Waterfall

Rozmiar 
projekty Metodyka Projekty zakończone 

sukcesem (w %) 

Projekty zakończone 
częściowym 

sukcesem (w %) 

Projekty zakończone 
niepowodzeniem 

(w %) 

Mały
Agile 18 59 23

Waterfall 3 55 42

Średni
Agile 27 62 11

Waterfall 7 68 25

Duży
Agile 58 38 4

Waterfall 44 45 11

Źródło: The Standish Group, Chaos Report, 2015.

Agile poza zestawem metodyk projektowych jest również sposobem myśle-
nia, który ułatwia współpracę zespołu oraz pozwala na efektywne wykorzystanie 
dobrych praktyk, mogących zostać wykorzystanymi w procesie transformacji cyfro-
wej organizacji18. Filozofię podejścia zwinnego wyraża tzw. Manifest Agile, który, 
mimo że został opracowany w 2001 roku, pozostaje wciąż aktualny:

„Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu 
i wspieraniu w nim innych. 

W wyniku naszej pracy, zaczęliśmy bardziej cenić:

Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi
Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji

Współpracę z klientem od negocjacji umów
Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu.

Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, 
ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej”19.

W manifeście można wyróżnić cztery główne zasady. Pierwsza z nich mówi 
o tym, że w zarządzaniu projektami główną rolę odgrywają ludzie oraz współpra-
ca między nimi, a nie procesy czy narzędzia. Żadne z narzędzi nie jest przydatne, 
jeżeli osoba z niego korzystająca nie jest do niego przekonana lub nie w pełni je 

18 A. Stellman, J. Greene, Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania, Helion, Gli-
wice 2015, s. 16.

19 K. Beck, M. Beedle, A. van Bennekum, A. Cockburn, W. Cunningham, M. Fowler, J. Grenning, 
J. Highsmith, A. Hunt, R. Jeffries, J. Kern, B. Marick, R. C. Martin, S. Mellor, K. Schwaber, J. Sutherland, 
D. Thomas, Manifest programowania zwinnego, 2001, https://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto.html 
(29.01.2021).
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rozumie. Sugestia ta wydaje się wyjątkowo trafna w odniesieniu do transformacji 
cyfrowej organizacji. Druga zasada podkreśla, że to funkcjonujące rozwiązanie 
jest elementem, który dostarcza wartość organizacji lub klientowi. Dokumenta-
cja jest oczywiście potrzebna, natomiast nie powinna być nadmiarowa i zawierać 
zbędnych informacji, z których i tak się nie korzysta. Kolejna zasada dotyczy rela-
cji z klientem. Według autorów manifestu współpraca z klientem powinna odby-
wać się na każdym etapie projektu, a informacja zwrotna przez niego dostarczona 
jest niezbędnym elementem metodyk zwinnych. Ostatni postulat dotyczy zmian, 
które mogą pojawić się w trakcie trwania projektu. W przeciwieństwie do modelu 
kaskadowego i wcześniejszych podejść planistycznych, agile zakłada, że zmiany 
w wymaganiach są nieuniknione, a dzięki umiejętnemu reagowaniu na nie, dostar-
czony produkt spełnia aktualne potrzeby i oczekiwania klienta.

Oprócz manifestu, sygnatariusze tego dokumentu wyszczególnili 12 zasad 
projektowania oprogramowania, które z pewnością mogą znaleźć zastosowanie 
w projektach transformacji cyfrowej. Należą do nich20:
1. Zadowolenie klienta jest najwyższym priorytetem. Możliwe jest jego osią-

gnięcie dzięki wczesnemu oraz ciągłemu wdrażaniu wartościowego produktu.
2. Gotowość na zmiany wymagań. Gotowość do zmian jest nieunikniona przy rozwo-

ju produktu i pozwala uzyskać klientowi odpowiedni poziom konkurencyjności.
3. Im częściej dostarczane będą przyrosty funkcjonalności produktu, tym lepiej. 

Produkt powinien być dostarczany możliwie jak najczęściej, najlepiej w kil-
kutygodniowych odstępach.

4. Ścisła współpraca zespołów. Zespół deweloperski i biznesowy musi zachować 
ścisłą kooperację przez cały czas trwania projektu.

5. Projekty muszą być prowadzone wokół odpowiednio wyposażonych zespo-
łów. Konieczne jest zapewnienie zespołowi odpowiedniego środowiska pracy, 
warunków i wsparcia, a także zaufanie w ich kompetencje.

6. Spotkania są rekomendowaną formą przepływu informacji wśród członków 
zespołu oraz pomiędzy zespołami. Najefektywniejszym i najwydajniejszym spo-
sobem przekazywania informacji jest bezpośrednia rozmowa – twarzą w twarz.

7. Podstawową miarą postępu jest działające rozwiązanie.
8. Wszystkie podmioty biorące udział w procesie realizacji projektu powinny 

utrzymać równe tempo pracy. Tylko wtedy możliwy będzie zrównoważony 
rozwój przedsiębiorstwa i projektu.

20 Opracowanie na podstawie: Czym jest Agile i jak stosować 12 zasad zwinnego tworzenia oprogra-
mowania w praktyce? Era Informatyki, https://www.erainformatyki.pl/czym-jest-agile-i-jak-stosowac-
-12-zasad-zwinnego-tworzenia-oprogramowania-w-praktyce.html (29.01.2021).
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9. Zwinność zapewniona jest przez nieustanne doskonalenie procesów rozwo-
ju produktu. W technikach zwinnych kluczowe jest skoncentrowanie uwagi 
na rozwijaniu produktu.

10. Minimalizowanie ilości pracy jest kluczowe do zachowania odpowiedniej 
jakości produktu. Nie należy wyznaczać zbyt szerokich zakresów obowiązków 
wokół pojedynczych projektów.

11. Samoorganizujące się zespoły są najlepszym źródłem skutecznych rozwiązań 
projektowych i dotyczących architektury rozwiązania. Warto zostawić dużą 
decyzyjność członkom zespołu.

12. Konieczne jest regularne analizowanie pracy oraz na jej podstawie dostrajanie 
działań i wyciąganie trafnych wniosków. Tylko wtedy możliwe jest poprawia-
nie wydajności zespołu.
Jak wspomniano wcześniej, od momentu podpisania manifestu i jego popu-

laryzacji podejście zwinne zyskało rozgłos w prowadzeniu projektów nie tylko 
z branży informatycznej21. Koncentruje się na szybkim, cyklicznym i uporządko-
wanym dostarczaniu kolejnych działających elementów produktu, dzięki czemu 
umożliwia większą elastyczność, co jest istotne zwłaszcza w często zmieniają-
cych się warunkach biznesowych22. Oznacza to, że prawdopodobnie ten model 
realizacji przedsięwzięć transformacji cyfrowej będzie najbardziej przydatny, pod 
warunkiem przestrzegania wymagań i zasad poszczególnych metodyk zwinnych. 
Utożsamianie zwinności z całkowitym brakiem reguł przygotowania i prowadze-
nia wdrożenia jest bowiem częstym błędem mniej dojrzałych organizacji.

6. Design thinking

Uzupełnieniem podejścia zwinnego w realizacji przedsięwzięć transformacji 
cyfrowej wydaje się koncepcja design thinking. Określenie to występujące zazwy-
czaj w swoim oryginalnym angielskim brzmieniu, w języku polskim przedstawiane 
jest niekiedy jako „myślenie projektowe”23. Korzenie design thinking sięgają lat 60. 

21 S. Spałek, D. Zdonek, Zwinne podejście projektowe a projekty badawcze, January 2013, s. 242, 
https://www.researchgate.net/publication/273846059_Zwinne_podejscie_projektowe_a_projekty_
badawcze (29.01.2021).

22 E. Kuczyńska, M. Nepelski, Wybrane metodyki zarządzania projektami z zakresu obronności i bez-
pieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2018, nr 66 (t.1)/2, s. 112, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/
element/bwmeta1.element.baztech-c065b395-96c9-4ac3-ba67-b1d98cb7be6e/c/ZN_SGSP_66_1_2_7._
Kuczy_C5_84ska.pdf (29.01.2021).

23 B. R. Ingle, Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego 
w codziennej pracy, Helion, Gliwice 2015, s. 16.



Bartosz Grucza 124

ubiegłego wieku. Zapoczątkował je nurt badań inżynierów, socjologów, psycho-
logów oraz filozofów w Stanach Zjednoczonych. Design thinking to metoda pracy 
projektowej mająca na celu rozwiązywanie konkretnych problemów w organizacji 
lub społeczności, bądź tworzenia nowych produktów i usług, dopasowanych do 
potrzeb użytkowników. Może być wykorzystywana przez różne organizacje bez 
względu na ich wielkość czy sektor działania. Design thinking zajmuje się tzw. „wic-
ked problems” – są to skomplikowane, wielowątkowe wyzwania czy problemy, do 
których rozwiązania, potrzeba zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin 
poczynając od psychologii, socjologii, inżynierii, technologii, ergonomii czy biz-
nesu, co ma często miejsce w przypadku transformacji cyfrowej organizacji. Design 
thinking jest uporządkowaną formą pracy projektowej, składającą się z 5 etapów.

Pierwszym z nich jest stworzenie przestrzeni empatii, czyli skupienie się 
na potrzebach użytkowników w ramach Human-Center Design. Empatia jest bar-
dzo istotna jeśli chodzi o zdrowe kontakty międzyludzkie, pozwala ona wczuć się 
w położenie innej osoby, być bardziej wrażliwym na nią. Etap ten uznaje się za 
najtrudniejszy ze względu na różne sposoby postrzegania rzeczywistości przez 
poszczególne osoby. Na tym etapie przeprowadza się badania jakościowe, aby 
poznać jak najlepiej przyszłych użytkowników danego produktu, usługi bądź 
tworzonego rozwiązania.

Następną fazą jest diagnoza potrzeb. W tym momencie dochodzi do okre-
ślenia wyzwania projektowego. Do kluczowych elementów tej fazy należy stwo-
rzenie persony, mapy empatii, sformułowanie pytań pozwalających na dogłębne 
poznanie i zrozumienie odbiorcy. Persona i mapa empatii służą do zsyntezowania 
wyników badań przeprowadzonych w poprzednim etapie oraz innych informacji 
dotyczących użytkownika.

Zespół projektowy przechodzi dalej do fazy generowania pomysłów, nazywa-
nej również ideacją. Wykorzystywane jest wiele narzędzi wspomagających gene-
rowanie rozwiązań, takich jak burza mózgów, odwrócona burza mózgów, technika 
6–3–5, matryca wpływu i wysiłku, SCAMPER, głosowanie kropkami, rozgrzew-
ki kreatywne, matryca kreatywna, karta rozwoju pomysłu itp. Na koniec tej fazy 
zespół projektowy wybiera najlepsze idee, które będzie mógł przetestować w kolej-
nych fazach procesu design thinking.

Przedostatnią fazą jest prototypowanie. Jej celem jest pokazanie konkretnego 
rozwiązania „na żywo”, w czym mają pomóc konkretne narzędzia takie jak szkic, 
scenorys (storyboard), makieta, model, scenka, tablica inspiracji (moodbooard). 
Zalecane jest stworzenie prototypu szybko, jak najniższym kosztem, aby nie przy-
wiązywać się zbytnio do niego. Na tym etapie bardzo ważna jest informacja zwrot-
na od użytkowników, nadająca ton dalszych prac nad rozwiązaniem.
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Ostatnią fazą jest testowanie. Opracowane prototypy trafiają do użytkowni-
ków. Następuje precyzyjne określenie obszarów weryfikacji, opis kryteriów sukcesu 
przedsięwzięcia. Do głównych narzędzi ostatniego etapu design thinking należą 
rozmowy z potencjalnymi użytkownikami, mini pilotaż, tabela plusów, minusów, 
pytań i inspiracji. Testowanie ma również na celu wprowadzenie koniecznych 
zmian po otrzymaniu informacji zwrotnej od użytkowników. Najważniejsza zasa-
da testowania to przede wszystkim rozmowy na żywo z potencjalnymi odbiorca-
mi danego rozwiązania.

Wydaje się, że z racji swojej klientocentryczności i silnego osadzenia w real-
nych potrzebach interesariuszy organizacji, design thinking może być skutecznym 
narzędziem wspierającym transformację cyfrową. Jako model pracy projektowej 
wymaga jednak uzupełnienia o narzędzia ułatwiające codzienną implementację 
wypracowywanych rozwiązań. Pomocne mogą być tutaj również metodyki zwin-
ne zarządzania projektami.

Podsumowanie

W turbulentnym, pełnym złożonych problemów świecie transformacji cyfro-
wej potrzebne są metody poszukiwania rozwiązań oraz zarządzania projektami, 
mające na celu podniesienie zdolności adaptacyjnych organizacji. Myślenie pro-
jektowe można również wykorzystać w procesie transformacji kultury organiza-
cyjnej na bardziej innowacyjną i kreatywną, powodując, że organizacja będzie 
w stanie zdobyć przewagę konkurencyjną poprzez lepiej dopasowane produkty 
do oczekiwań swoich użytkowników24. W przypadku podmiotów decydujących 
się na prowadzenie projektu transformacji cyfrowej metodami zwinnymi z wyko-
rzystaniem design thinking można mówić o wspólnych założeniach filozofii wdro-
żenia opierającej się na: twórczej odwadze, empatii, myśleniu przez tworzenie, 
iteracyjności, akceptacji niejednoznaczności, uczeniu się z nieuchronnych pora-
żek. To podejście hybrydowe wydaje się zatem najbardziej obiecujące w planowa-
niu i realizacji zmiany cyfrowej organizacji.

24 A. Bielawa, The application of design thinking in small and medium enterprises, „Studia i Prace 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2018, nr 52/2, Szczecin, s. 376.
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Czy bankowość relacyjna może pomóc 
przedsiębiorstwom przetrwać kryzys 

COVID-19?

Wprowadzenie

Wybuch pandemii COVID-19 w przeciągu zaledwie kilku miesięcy drastycz-
nie zmienił wygląd życia gospodarczego na całym świecie. Z jednej strony strach 
przed nieznaną chorobą, z drugiej strony bezprecedensowe działania mające 
na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa podejmowane przez znacz-
ną część państw świata negatywnie wpłynęły na globalną gospodarkę. W wyniku 
wprowadzenia najbardziej radykalnych środków zaradczych takich jak częścio-
wy czy niemal całkowity lockdown doszło do ograniczenia lub nawet całkowitego 
wstrzymania działalności przedsiębiorstw z wielu branż. Na to nałożyły się rów-
nież spadek popytu wywołany zmniejszeniem konsumpcji przez wiele gospodarstw 
domowych w obawie przed niepewną przyszłością oraz dodatkowe koszty gene-
rowane przez wprowadzane przepisy sanitarne. Takie radykalne środki zapobie-
gawcze zostały podjęte w większości państw Unii Europejskiej, w tym i w Polsce. 
Nieznany jest również horyzont czasowy, od kiedy można się spodziewać stop-
niowego przywracania aktywności gospodarczej na świecie.

Zamknięcie gospodarki, niezależnie od jego stopnia, niemal natychmiast nega-
tywnie wpłynęło na sytuację finansową wielu przedsiębiorstw. Pomimo wpro-
wadzanych na szeroką skalę programów mających na celu wsparcie najbardziej 
dotkniętych przez pandemię i lockdown firm, wiele z nich do przetrwania może 
potrzebować również dodatkowego finansowania zewnętrznego, np. w postaci 
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kredytu bankowego, aby zrekompensować spadek przychodów i wzrost kosztów. 
W sytuacji recesji banki mogą jednak nie być skłonne udzielać kredytów przedsię-
biorstwom, których przyszłość jest niepewna. Ponadto sytuacja finansowa banków 
wraz z przedłużaniem się kryzysu również może ulec pogorszeniu. Dotychczaso-
we doświadczenia, związane przede wszystkim z kryzysem w latach 2007–2009, 
wskazują jednak, że może istnieć pewna szansa dla przedsiębiorstw, aby uzyskać 
wsparcie ze strony banków, które pozwoliłoby im przetrwać ten trudny okres. 
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że w okresach dekoniunktury szczególnie 
istotne okazać się mogą relacje bankowe. Zgodnie z dotychczasowymi wynikami 
badań empirycznych, firmy korzystające wcześniej z bankowości relacyjnej mają 
w okresie kryzysu większe szanse na uzyskanie kredytu bankowego oraz na uzy-
skanie tego kredytu na korzystniejszych warunkach.

Celem tego rozdziału jest opisanie mechanizmów występujących przy banko-
wości relacyjnej w okresach kryzysów gospodarczych oraz próba odpowiedzenia 
na pytanie, czy mogą one stanowić szansę dla firm dotkniętych przez aktualny 
kryzys wywołany przez pandemię COVID-19. Jest to również istotne w kontekście 
polskich przedsiębiorstw, dla których bankowość relacyjna stanowi jeden z głów-
nych sposobów finansowania ich działalności1.

1. Istota bankowości relacyjnej

Do zrozumienia tego, w jaki sposób korzystanie przez przedsiębiorstwa z ban-
kowości relacyjnej może stanowić dla nich szansę na łagodniejsze przejście przez 
kryzys gospodarczy, niezbędne jest wcześniejsze zrozumienie istoty tej formy ban-
kowości. Na początku należy przede wszystkim zdefiniować sam termin „bankowo-
ści relacyjnej”. W literaturze przedmiotu podejmującej problematykę współpracy 
przedsiębiorstw i banków najczęściej cytowaną definicją jest ta, którą zapropo-
nował w 2000 r. A. W. A. Boot2. Również na potrzeby tej pracy przyjęta zostanie 
ta definicja. Zdaniem Boota przez bankowość relacyjną należy rozumieć oferowa-
nie usług finansowych przez pośrednika finansowego, który:

1 Zob. K. Gajewski, M. Pawłowska, W. Rogowski, Relacje firm z bankami w Polsce w świetle danych ze 
sprawozdawczości bankowej, „Materiały i Studia NBP” 2012, nr 275; J. Węcławski, Determinanty kształ-
towania bankowości relacyjnej w odniesieniu do średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Prace Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 437, s. 473–481; M. Grzelak, The Hold-Up Problem and 
Banking Relationships: Evidence from the Polish SME Sector, „Prague Economic Papers” 2019, vol. 28 (6), 
s. 670–687.

2 A. W. A. Boot, Relationship Banking: What Do We Know? „Journal of Financial Intermediation” 
2000, vol. 9 (1), s. 10.
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• inwestuje w pozyskiwanie i gromadzenie informacji o swoim kliencie (przede 
wszystkim miękkich informacji);

• ocenia możliwe zyski z takiej inwestycji podczas wielokrotnych interakcji 
z klientem odbywających się na przestrzeni czasu (interakcji mogących obej-
mować oferowanie różnych usług, nie tylko kredytowych).
Zgodnie z powyższą definicją kluczowymi aspektami bankowości relacyjnej 

są zatem pozyskiwanie i gromadzenie informacji oraz długofalowa współpraca 
pośrednika finansowego oparta na wielokrotnych interakcjach pomiędzy obie-
ma stronami.

Pośrednik finansowy pozyskuje informacje przede wszystkim podczas wstęp-
nej oceny wniosku kredytowego potencjalnego klienta oraz w trakcie jego później-
szego monitorowania3. W przypadku bankowości relacyjnej istotnym rodzajem 
informacji zdobywanych i gromadzonych przez pośrednika finansowego są infor-
macje miękkie, a więc takie, które nie mogą być bezpośrednio wykorzystane przez 
osobę inną niż ta, która je uzyskała4. Subiektywny charakter informacji miękkich 
sprawia, że są one trudne do weryfikacji przez osoby trzecie oraz do przekaza-
nia, nawet w obrębie tej samej organizacji. Są to przede wszystkim informacje, 
które opisywane są przy wykorzystaniu zmiennych jakościowych i jako przykłady 
tutaj można wymienić m.in. opinie, oceny czy pogłoski odnoszące się do dane-
go podmiotu. Odróżnia to miękkie informacje od twardych informacji opartych 
na obiektywnych danych, które można w łatwy sposób zweryfikować i przetwo-
rzyć (np. informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych). Wykorzystywanie 
przez pośrednika finansowego miękkich informacji odróżnia bankowość relacyj-
ną od tzw. bankowości transakcyjnej, w której oferowanie usług klientom zależne 
jest niemal wyłącznie od informacji twardych.

Kolejnymi kwestiami akcentowanymi w przytoczonej definicji jest długo-
okresowy charakter współpracy pośrednika finansowego i przedsiębiorstwa oraz 
to, że podczas takiej współpracy dochodzi do wielokrotnych interakcji pomiędzy 
oboma podmiotami. Obie te kwestie wiążą się z możliwością ponownego wyko-
rzystywania wcześniej zdobytych informacji (ang. informationreusability), co 
może pozwolić na uproszczenie procesów wstępnej oceny wniosku i monitorin-
gu klienta. Jest to również kolejna cecha charakterystyczna, która odróżnia ban-
kowość relacyjną od bankowości transakcyjnej, zorientowanej na jednorazową 

3 Zob. F. Allen, The Market for Information and the Origin of Financial Intermediation, „Journal of 
Financial Intermediation” 1990, vol. 1 (1), s. 3–30; D. W. Diamond, Financial Intermediation and Delegated 
Monitoring, „The Review of Economic Studies” 1984, vol. 51 (3), s. 393–414.

4 J. C. Stein, Information Production and Capital Allocation: Decentralized versus Hierarchical Firms, 
„The Journal of Finance” 2002, vol. 57 (5), s. 1892.
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transakcję a nie długofalową współpracę. Ponownie, wykorzystywane są przede 
wszystkim miękkie informacje, które nie tracą na swojej aktualności. Pośrednik 
finansowy inaczej będzie traktował dobrze znanego klienta, którego darzy zaufa-
niem ze względu na dotychczasową współpracę niż klienta, który po raz pierwszy 
zwraca się o finansowanie.

Przy okazji definicji zaproponowanej przez Boota należy zwrócić uwagę jesz-
cze na dwie kwestie. Po pierwsze, wspominane interakcje pomiędzy pośrednikiem 
finansowym a przedsiębiorstwem, jak zauważa Boot, mogą obejmować oferowanie 
różnych kategorii usług, ponieważ również tutaj gromadzone mogą być istotne 
informacje5. Niemniej jednak zasadniczym aspektem bankowości relacyjnej jest 
oferowanie usług kredytowych6. Oferowanie innych usług w ramach współpracy 
ma tutaj charakter podrzędny. Po drugie, Boot świadomie używa terminu „pośred-
nik finansowy”, ponieważ, jak twierdzi, bankowość relacyjna może być również 
prowadzona przez inne podmioty niż banki7. Odmiennego zdania są m.in. Ber-
ger i Udell8 oraz Ongena i Smith9, którzy proponują definicje, w których stronę 
udzielającą finansowania wyraźnie nazywają bankiem. Dla potrzeb niniejszego 
rozdziału autor również posługiwać się będzie terminem „bank”. Może to stano-
wić pewne uproszczenie, niemniej jednak bankowość relacyjna prowadzona jest 
przede wszystkim przez banki, zwłaszcza gdy rozpatrywana jest gospodarka Polski.

Pomimo faktu, że początki koncepcji bankowości relacyjnej sięgają lat 60.10 
to w obecnej formie ukształtowana została na gruncie literatury dotyczącej zja-
wiska asymetrii informacji w kontekście działalności banków z przełomu lat 80. 
i 90. XX wieku11. Występowanie zjawiska asymetrii informacji jest jedną z głów-

5 H. Degryse, P. Van Cayseele, Relationship Lending Within a Bank-Based System: Evidence from 
European Small Business Data, „Journal of Financial Intermediation” 2000, vol. 9 (1), s. 90–109.

6 Dlatego też często terminu „bankowość relacyjna” używa się wymiennie z terminem „relacyjne 
udzielanie kredytów” (ang. relationshiplending). 

7 Zob. M. Carey, M. Post, S. A. Sharpe, Does Corporate Lending by Banks and Finance Companies 
Differ? Evidence on Specialization in Private Debt Contracting, „The Journal of Finance” 1998, vol. 53 (3), 
s. 845–878.

8 A. N. Berger, G. F. Udell, Small Business Credit Availability and Relationship Lending: The Impor-
tance of Bank Organizational Structure, „The Economic Journal” 2002, vol. 112 (477), s. F32 – F53.

9 S. Ongena, D. C. Smith, Bank Relationships: A Review, University of Florida, Working Paper 1998.
10 Zob. D. R. Hodgman, The Deposit Relationship and Commercial Bank Investment Behavior, „The 

Review of Economics and Statistics” 1961, vol. 43 (3), s. 257–268; D. R. Hodgman, Commercial Bank Loan 
and Investment Policy, University of Illinois, Urbana-Champaign, IL 1963; E. J. Kane, B. G. Malkiel, Bank 
Portfolio Allocation, Debt Variability, and the Availability Doctrine, „Quarterly Journal of Economics” 
1965, vol. 79 (1), s. 113–134; J. H. Wood, Commercial Bank Loan and Investment Behaviour, Wiley, New 
York 1975.

11 Zob. D. W. Diamond, op.cit., s. 393–414; R. Ramakrishnan, A. Thakor, Information Reliability 
and a Theory of Financial Intermediation, „Review of Financial Studies” 1984, vol. 51 (3), s. 415–432; 
E. F. Fama, What’s Different About Banks? „Journal of Monetary Economics” 1985, vol. 15 (1), s. 29–39; 
J. H. Boyd, E. C. Prescott, Financial Intermediary-Coalitions, „Journal of Economic Theory” 1986, vol. 38 (2), 
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nych przyczyn rozwoju bankowości relacyjnej. Dzięki współpracy w ramach 
bankowości relacyjnej obie strony poszerzają swój zasób wiedzy o sobie wzajem-
nie, w tym przede wszystkim o informacje, które nie są powszechnie dostępne 
np. w sprawozdaniach finansowych. Ponadto dłuższy okres współpracy pozwala 
na wielokrotne wykorzystywanie tych informacji. Stanowi to dla obu stron współ-
pracy źródło potencjalnych korzyści. Banki mogą w ten sposób dotrzeć do więk-
szej liczby potencjalnych klientów, lepiej ocenić poziom ryzyka kredytowego oraz 
uzyskać przewagę konkurencyjną12. Ograniczenie zjawiska asymetrii informacji 
dla przedsiębiorstw może się przełożyć przede wszystkim na poprawę dostępno-
ści kredytu oraz na bardziej korzystne warunki jego uzyskania13. Jest to korzystne 
zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są szczególnie dotknięte 
racjonowaniem kredytu wynikającym z wyraźnego w ich przypadku zjawiska asy-
metrii informacji14.

Ponadto podczas udzielania kredytu banki ponoszą koszty transakcyjne zwią-
zane przede wszystkim z przeprowadzaniem wstępnej oceny wniosków kredy-
towych potencjalnych klientów oraz ich późniejszym monitorowaniem15. Także 

s. 211– 232; C. James, Some Evidence on the Uniqueness of Bank Loans, „Journal of Financial Econom-
ics” 1987, vol. 19 (2), s. 217–235; S. L. Lummer, J. J. McConnell, Further Evidence on the Bank Lending Pro-
cess and the Capital Market Response to Bank Loan Agreements, „Journal of Financial Economics” 1989, 
vol. 25 (1), s. 99–122; R. G. Rajan, Insiders and Outsiders: The Choice Between Informed and Arm’s Length 
Debt, „The Journal of Finance” 1992, vol. 50 (4), s. 1367–1400.

12 Zob. np. S. Bhattacharya, G. Chiesa, Proprietary Information, Financial Intermediation and Research 
Incentives, „Journal of Financial Intermediation” 1995, vol. 4 (4), s. 328–357; T. Baas, M. Schrooten, Rela-
tionship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis, „Small Business Economics” 2006, vol. 27 (2–3), 
s. 127–137; S. T. Bharath, S. Dahiya, A. Saunders, A. Srinivasan, So What Do I Get? The Bank’s View of 
Lending Relationships, „Journal of Financial Economics” 2007, vol. 85 (2), s. 368–419; F. Belaid, R. Bous-
saada, H. Belguith, Bank-Firm Relationships and Credit Risk: An Analysis on Tunisian Firms, „Research 
in International Business and Finance” 2017, vol. 42, s. 532–543.

13 Zob. np. A. W. A. Boot, A. V. Thakor, Moral Hazard and Secured Lending in an Infinitely Repeated 
Credit Market Game, „International Economic Review” 1994, vol. 34 (4), s. 899–920; M. A. Petersen, 
R. G. Rajan, The Benefits of Relationship Lending: Evidence from Small Business Data, „The Journal of 
Finance” 1994, vol. 49 (1), s. 3–37; A. N. Berger, G. F. Udell, Relationship Lending and Lines of Credit in Small 
Firm Finance, „Journal of Business” 1995, vol. 68 (3), s. 351–381; R. A. Cole, The Importance of Relationships 
to the Availability of Credit, „Journal of Banking & Finance” 1998, vol. 22 (6–8), s. 959–977; I. E. Brick, 
D. Palia, Evidence of Jointness in the Terms of Relationship Lending, „Journal of Financial Intermediation” 
2007, vol. 16 (3), s. 452–476; G. Calcagnini, F. Farabullini, G. Giombini, The Impact of the Recent Finan-
cial Crisis on Bank Loan Interest Rates and Guarantees, MPRA Paper 36682, 2012; D. Bonfim, Q. Dai, 
F. Franco, The Number of Bank Relationships and Borrowing Costs: The Role of Information Asymmetries, 
„Journal of Empirical Finance” 2018, vol. 46, s. 191–209.

14 Zob. J. E. Stiglitz, A. Weiss, Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, „American 
Economic Review” 1981, vol. 71 (3), s. 393–410; IFC, The SME Banking Knowledge Guide, International 
Finance Corporation, The World Bank Group, Washington D. C. 2009; I. Hasan, K. Jackowicz, O. Kow-
alewski, Ł. Kozłowski, Do Local Banking Market Structures Matter for SME Financing and Performance? 
New Evidence from an Emerging Economy, „Journal of Banking & Finance” 2017, vol. 79, s. 142–158.

15 T. Beck, Bank Financing for SMEs – Lessons from the Literature, „National Institute Economic 
Review” 2013, vol. 225 (1), s. R23–R38.
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i tutaj możliwość ponownego wykorzystywania zgromadzonych informacji w trak-
cie długofalowej współpracy pozwala na ograniczenie dotkliwości tych kosztów. 
Z każdą kolejną transakcją będą one coraz mniej odczuwalne oraz istnieje możli-
wość rozłożenia w czasie wysokich początkowych kosztów16. To może się również 
przełożyć na korzyści po stronie przedsiębiorstwa – poprawę dostępności usług 
kredytowych i warunków tych usług17.

Wspomniane potencjalne korzyści z bankowości relacyjnej mogą stanowić 
o jej przewadze nad bankowością transakcyjną, zwłaszcza w kontekście banko-
wości skierowanej do mniejszych firm. Wśród wad bankowości relacyjnej należy 
wymienić przede wszystkim wysokie początkowe koszty związane z nawiązywa-
niem relacji. Sprawia to, że wiele banków nie jest zainteresowanych prowadzeniem 
tego typu działalności. Poza tym bankowość relacyjna jest uzależniona od mięk-
kich informacji, które są subiektywnie oceniane przez poszczególnych pracowni-
ków banku. Wraz z rozwojem rejestrów kredytowych oraz postępem w zakresie 
technologii służących gromadzeniu i przetwarzaniu informacji, a w konsekwencji 
łatwiejszym i mniej kosztownym dostępem do informacji o przedsiębiorstwach 
znaczenie bankowości relacyjnej uległo zmniejszeniu. Nie uzyskano jednak do tej 
pory odpowiedzi na pytanie, czy odchodzenie od modelu bankowości relacyjnej 
na rzecz bankowości transakcyjnej jest korzystne dla jednej, czy drugiej strony. 
Niektórzy autorzy tacy jak Berger i Black18 czy Berger i in.19 przekonują, że przy-
nosi to korzyści dla banków i nie wpływa negatywnie na sytuację kredytobiorców, 
jednak istnieją również prace dowodzące zjawiska przeciwnego20.

Ponadto bankowość relacyjna może się wiązać z pewnymi zagrożeniami – pro-
blemem zakładnika (niekorzystnym dla kredytobiorcy) oraz miękkim ograniczeniem 
budżetowym (niekorzystnym dla kredytodawcy). Oba związane są z występowa-
niem asymetrii informacji. W pierwszym przypadku, w związku z narastaniem 
asymetrii informacji pomiędzy bankiem relacyjnym a zewnętrznymi bankami taki 
kredytodawca może uwięzić swojego klienta w niekorzystnej dla niego relacji21. 

16 Zob. T. Beck, op.cit., s. R23–R38; G. Angori, D. Aristei, M. Gallo, Banking Relationships, Firm-Size 
Heterogeneity and Access to Credit: Evidence from European Firms, „Finance Research Letters” 2019, 
in press.

17 Ibidem.
18 A. N. Berger, L. K. Black, Bank Size, Lending Technologies, and Small Business Finance, „Journal of 

Banking & Finance” 2011, vol. 35 (3), s. 724–735.
19 A. N. Berger, W. Goulding, T. Rice, Do Small Businesses Still Prefer Community Banks? „Journal of 

Banking & Finance” 2014, vol. 44, s. 264–278.
20 Zob. H. Degryse, S. Ongena, Distance, Lending Relationships, and Competition, „The Journal of 

Finance” 2005, vol. 50 (1), s. 231–266; A. N. Berger, W. S. Frame, Small Business Credit Scoring and Credit 
Availability, „Journal of Small Business Management” 2007, vol. 45 (1), s. 5–22.

21 Zob. np. S. A. Sharpe, Asymmetric Information, Bank Lending and Implicit Contracts: A Stylized 
Model of Customer Relationships, „The Journal of Finance” 1990, vol. 45 (4), s. 1069–1087; R. G. Rajan, 
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Firma nie jest wtedy w stanie skorzystać z finansowania u innych banków, które 
z powodu mniejszego zasobu informacji o przedsiębiorstwie nie będą ryzykować 
współpracy z nim. W drugim przypadku to kredytobiorca będzie wykorzystywać 
niepełną wiedzę kredytodawcy oraz fakt, że bank zainwestował wcześniej środki 
we współpracę. Przedsiębiorstwo świadome tego może podejmować nadmiernie 
ryzykowne działania. W razie niepowodzenia takich przedsięwzięć klient ocze-
kiwać będzie wsparcia ze strony banku, który nie będzie chciał utracić wcześniej 
zainwestowanych środków22. Z tych powodów banki oraz przedsiębiorstwa często 
nie są zainteresowane bankowością relacyjną lub starają się dywersyfikować swoje 
modele bankowości. Pomimo przytoczonych przed chwilą zjawisk, bankowość 
relacyjna jest nadal istotnym i często wykorzystywanym sposobem finansowania 
działalności podmiotów gospodarczych23. Kwestia tego, jak wygląda taka współ-
praca banków i ich klientów w okresach kryzysów gospodarczych, przedstawiona 
zostanie w następnej części tekstu.

2.  Bankowość relacyjna a kryzysy gospodarcze 
– teoria i dotychczasowe doświadczenia

Większość wcześniejszych rozważań dotyczących bankowości relacyjnej w lite-
raturze prowadzona była dla okresu dobrej koniunktury gospodarczej, często zaś 
pomijano odrębną specyfikę okresu kryzysu gospodarczego. Wyjątek stanowiły 
analizy, które dotyczyły kryzysu gospodarczego w Japonii w latach 90. XX wieku24. 
Dopiero wystąpienie globalnego kryzysu finansowego w latach 2007–2009 

op.cit., s. 1367–1400; E.-L. Von Thadden, Asymmetric Information, Bank Lending and Implicit Contracts: 
The Winner’s Curse, „Finance Research Letters” 2004, vol. 1 (1), s. 11–23; J. A. Mattes, S. Steffen, M. Wahren-
burg, Do Information Rents in Loan Spreads Persist Over the Business Cycle? „Journal of Financial Ser-
vices Research” 2013, vol. 43 (2), s. 175–195; X. Zhang, Z. Song, Z. Zhong, „Small Bank Advantage” Exists? 
Evidence from China, „International Review of Economics & Finance” 2016, vol. 42, s. 368–384.

22 Zob. np. M. Dewatripont, E. Maskin, Credit and Efficiency in Centralized and Decentralized Econ-
omies, „The Review of Economic Studies” 1995, vol. 62 (4), s. 541–555; E. Berglöf, G. Roland, Soft Bud-
get Constraints and Credit Crunches in Financial Transition, „European Economic Review” 1997, vol. 41 
(3–5), s. 807–817; J. Peek, E. S. Rosengren, Unnatural Selection: Perverse Incentives and the Misallocation 
of Credit in Japan, „American Economic Review” 2005, vol. 95 (4), s. 1144–1166; E. Kang, A. Zardkoohi, 
R. L. Paetzold, D. Fraser, Relationship Banking and Escalating Commitments to Bad Loans, „Small Busi-
ness Economics” 2013, vol. 40 (4), s. 899–910.

23 M. Beatriz, J. Coffinet, T. Nicolas, Relationship Lending and SMEs’ Funding Costs Over the Cycle: 
Why Diversification of Borrowing Matters, „Journal of Banking & Finance” 2018, in press.

24 Zob. np. J. Kang, R. M. Stulz, Do Banking Shocks Affect Borrowing Firm Performance? An Analy-
sis of Japanese Experience, „The Journal of Business” 2000, vol. 73 (1), s. 1–23; T. Sekine, K. Kobayashi, 
Y. Saita, Forbearance Lending: The Case of Japan, „Monetary and Economic Studies” 2003, vol. 21 (2), 
s. 69–92; J. Peek, E. S. Rosengren, op.cit., s. 1144–1166; J. Yao, H. Ouyang, Dark-Side Evidence on Bank-
Firm Relationship in Japan, „Japan and the World Economy” 2007, vol. 19 (2), s. 198–213.
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spowodowało, że w świecie nauk ekonomicznych zaczęto zwracać większą uwagę 
na zależność pomiędzy bankowością relacyjną a działaniami podejmowanymi przez 
banki względem swoich klientów. O ile charakter każdego kryzysu gospodarczego 
jest z reguły odmienny, to z jednej strony podmioty gospodarcze mogą wykorzy-
stywać doświadczenia z poprzednich kryzysów w radzeniu sobie z obecną sytu-
acją. Z drugiej strony natomiast należy się zastanowić, czy pewne mechanizmy, 
które występowały w przypadku poprzednich kryzysów mogą również pojawić się 
w trakcie obecnego. Dlatego też rozpatrywanie doświadczeń kryzysu gospodar-
czego w latach 2007–2009 w kontekście aktualnego kryzysu wywołanego przez 
pandemię COVID-19 nie jest bezzasadne.

Wspomniane wcześniej kwestie, takie jak ograniczanie uciążliwości kosztów 
transakcyjnych i zjawiska asymetrii informacji dzięki bankowości relacyjnej, mają 
charakter uniwersalny i mogą występować również w okresach kryzysów gospo-
darczych. Mechanizmy te mogą jednak wywoływać również inne skutki, które 
nie wystąpiłyby w okresach dobrej koniunktury gospodarczej. Można tutaj rozpa-
trzyć trzy scenariusze: problemy finansowe po stronie przedsiębiorstwa, proble-
my po stronie banku oraz ogólny kryzys, który dotyka obie strony. Z perspektywy 
obecnego kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 najbardziej interesu-
jące będą warianty pierwszy oraz trzeci, ponieważ przede wszystkim to przedsię-
biorstwa są pierwszymi, które zaczęły odczuwać skutki wprowadzanych obostrzeń. 
Wartym wspomnienia jest również fakt, że najbardziej dotknięte przez aktualną 
sytuację są małe i średnie firmy, a więc te, które najczęściej angażują się we współ-
pracę z kredytodawcami w ramach bankowości relacyjnej25.

W przypadku, gdy kryzys dotknął jedynie kredytobiorcy bank może wspomóc 
firmę na co najmniej trzy sposoby26:
• poprzez większą podaż kredytu niż wynikałoby to z pogarszającej się historii 

kredytowej przedsiębiorstwa,
• poprzez niższe wymagania dotyczące zabezpieczenia kredytu,
• poprzez niższe oprocentowanie kredytu niż wynikałoby to ze zwiększonego 

poziomu ryzyka klienta.
Takie działania banku nie wynikałyby jedynie z jego „dobrej woli”, ale wyni-

kałyby ze stanu wiedzy, którą kredytodawca posiada o danym kliencie. Twar-
de informacje dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wskazywałyby, 
że dalsze jego kredytowanie byłoby obarczone nadmiernym poziomem ryzyka 
i bank musiałby uwzględnić to w warunkach umowy lub całkowicie zrezygnować 

25 T. Beck, op.cit., s. R23–R38; M. Beatriz, J. Coffinet, T. Nicolas, op.cit.
26 P. Bongini, M. L. Di Battista, L. Nieri, Relationship Lending Through the Cycle: What Can We Learn 

from Three Decades of Research? „SSRN Electronic Journal” 2015, s. 16–17.



Czy bankowość relacyjna może pomóc przedsiębiorstwom przetrwać kryzys COVID-19? 137

z dalszego finansowania działalności takiej firmy. W przypadku bankowości rela-
cyjnej kredytodawca, który dobrze zna swojego klienta, może posiadać (miękkie) 
informacje, sugerujące, że przedsiębiorstwo może mieć dzięki wsparciu banku 
duże szanse na przetrwanie, a współpraca w przyszłości nadal będzie korzystna 
dla banku27. Zgromadzone miękkie informacje pozwalają bankowi na lepsze zro-
zumienie kluczowych twardych informacji dotyczących sytuacji przedsiębior-
stwa, co jest szczególnie istotne w okresach dekoniunktury28. Ponadto bank, który 
dotychczas uzyskiwał dzięki relacji korzyści w postaci niższych kosztów klienta, 
może być skłonny na tymczasowe ustępstwa. Kredytodawcom nie będzie zależeć 
na utracie dobrze znanych i sprawdzonych klientów, w relację z którymi zainwe-
stowali wcześniej środki, gdy istnieje znaczne prawdopodobieństwo poprawy ich 
kondycji finansowej w przyszłości. Badanie przeprowadzone przez Rosenfeld29 
w Stanach Zjednoczonych potwierdza, że w przypadku problemów finansowych 
największe prawdopodobieństwo wyjścia z kryzysu mają właśnie firmy, które 
korzystały z bankowości relacyjnej.

Należy również wspomnieć o sytuacji, w której kryzys dotknąłby przedsię-
biorstwo, które wcześniej było uwięzione w relacji przez swojego kredytodaw-
cę (mielibyśmy do czynienia z problemem zakładnika). Wtedy to niekorzystne 
dla kredytobiorcy zjawisko zostałoby dodatkowo wzmocnione. W okresie recesji 
zmniejsza się bowiem konkurencja pomiędzy bankami i ogólny poziom poda-
ży kredytów (banki nie chcą ryzykować udzielania kredytów firmom ze wzglę-
du na gorszą koniunkturę). W takiej sytuacji zmiana swojego kredytodawcy jest 
jeszcze trudniejsza dla uwięzionego przedsiębiorstwa niż w okresie dobrej sytu-
acji gospodarczej30. Banki mogą dodatkowo wykorzystywać taką sytuację poprzez 
jeszcze mniej korzystne warunki współpracy, np. ustalając poziom oprocentowa-
nia wyżej niż wynikałoby to z już i tak podwyższonego poziomu ryzyka31. Zwięk-
sza to z kolei prawdopodobieństwo upadłości przedsiębiorstwa, więc do takich 
nadużyć dochodziłoby przede wszystkim w przypadku firm, co do których banki 

27 M. A. Petersen, R. G. Rajan, The Effect of Credit Market Competition on Lending Relationships, „The 
Quarterly Journal of Economics” 1995, vol. 110 (2), s. 406–443; M. Berlin, L. J. Mester, Why Is the Banking 
Sector Shrinking? Core Deposits and Relationship Lending, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Work-
ing Paper no. 96–18/R 1999.

28 F. Flögel, S. Gärtner, The COVID-19 Pandemic and Relationship Banking in Germany: Will Regional 
Banks Cushion an Economic Decline or Is a Banking Crisis Looming? „Journal of Economic and Human 
Geography” 2020, vol. 111 (3), s. 416–433; R. Kashian, T. Buchman, K. Peralta, After the Hurricane: Eco-
nomic Adversity, Bank Offices, and Community Banks, „International Journal of Disaster Risk Reduction” 
2020, vol. 51.

29 C. M. Rosenfeld, The Effect of Banking Relationships on the Future of Financially Distressed Firms, 
„Journal of Corporate Finance” 2014, vol. 25, s. 403–418.

30 F. Flögel, S. Gärtner, op.cit., s. 416–433.
31 P. Bongini, M. L. Di Battista, L. Nieri, op.cit., s. 17.
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mają przesłanki, że przetrwają one kryzys. Sytuację, w której doszło do nasilenia 
się problemu zakładnika w okresie kryzysu zaobserwowali w Wielkiej Brytanii 
Mattes i in.32.

W drugim scenariuszu to bank zostałby dotknięty przez kryzys gospodar-
czy. Taka sytuacja może mieć również miejsce i w przypadku obecnego kryzysu 
COVID-19, kiedy to konkretna firma została dotknięta przez kryzys w mniej-
szym stopniu, ponieważ np. prowadzi działalność w sektorze, który nie ucierpiał 
wskutek wprowadzanych obostrzeń. Natomiast bank ucierpiał w związku z tym, 
że współpracuje również z innymi podmiotami, których sytuacja uległa znacz-
nemu pogorszeniu. W takiej sytuacji wartość relacji bankowej i zgromadzonych 
w jej ramach miękkich informacji maleje33. Przekazanie takiego kapitału informa-
cyjnego innemu kredytodawcy będzie czasochłonne i kosztowne, a może nawet 
okazać się niemożliwe. Może to skutkować przejściowym lub długookresowym 
ograniczeniem w dostępie do kredytu dla takiego przedsiębiorstwa. Rozważając 
taki scenariusz, pojawia się kwestia tego, czy firmy powinny współpracować tylko 
z jednym kredytodawcą, czy też równocześnie z kilkoma. Współpraca z więcej niż 
jednym bankiem pozwoliłaby na ograniczenie oddziaływania negatywnych skut-
ków problemów jednego z nich.

Ostatni scenariusz zakłada powszechny kryzys, który jest odczuwalny zarów-
no przez przedsiębiorstwa, jak i ich kredytodawców. W tej sytuacji z jednej strony 
kredytobiorcy, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, zgłaszaliby zapo-
trzebowanie na dodatkowe środki, które mogłyby pozwolić im przetrwać ten okres. 
Z drugiej strony natomiast banki miałyby ograniczone możliwości wsparcia przed-
siębiorstw ze względu na swoją niekorzystną sytuację oraz ze względu na usta-
nowione normy ostrożnościowe. W związku z tym banki musiałyby wybierać 
swoich kredytobiorców w sposób bardziej ostrożny i udzielałyby kredytów tylko 
tym przedsiębiorstwom, które miałyby największe szanse na wyjście z kryzysu. 
W przypadku, gdy o kredyt starałyby się dwie podobne firmy większe prawdopo-
dobieństwo uzyskania miałaby ta, która już wcześniej współpracowała z bankiem. 
Zgromadzone przez okres trwania relacji informacje o przedsiębiorstwie w takiej 
sytuacji działałyby na korzyść klientów relacyjnych. To właśnie klienci relacyjni 
w trakcie trwania powszechnego kryzysu mogliby liczyć na najlepsze warunki, 
które bank jest w stanie w danym momencie zaoferować34.

Większość wyników badań, w których analizowana była sytuacja kryzysu 
odczuwalnego zarówno przez kredytobiorców, jak i kredytodawców potwierdza, 

32 J. A. Mattes, S. Steffen, M. Wahrenburg, op.cit., s. 175–195
33 S. Ongena, D. C. Smith, op.cit., s. 23; P. Bongini, M. L. Di Battista, L. Nieri, op.cit., s. 17–18.
34 P. Bongini, M. L. Di Battista, L. Nieri, op.cit., s. 18–19.
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że długofalowa i intensywna współpraca firm z bankami pozwoliła im na prze-
trwanie kryzysu i uzyskiwanie w jego trakcie bardziej korzystnych warunków kre-
dytu. Przede wszystkim takie przedsiębiorstwa mogły liczyć na łatwiejszy dostęp 
do kredytu, jego niższy koszt i mogły uzyskać kredyty w wyższej kwocie. Pozy-
tywnego wpływu na dostępność kredytu dowodzili m.in. Cotugno i in.35, Bolton 
i in.36, Albertazzi i Bottero37, Bracanti38, Dewally i Shao39, Malafronte i in.40, Sette 
i Gobbi41, Meslier i in.42 oraz Flögel i Gärtner43. Na brak takiego efektu wskazy-
wali jednak np. Albertazzi i Marchetti44, Hainz i Wiegand45czy też Hernández-
-Cánovas i Martínez-Solano46. W odniesieniu do kwestii bardziej korzystnych 
warunków cenowych kredytu dla klientów relacyjnych, a wyjątkiem badania Cal-
cagniniego i in.47, dotychczasowe wyniki badań również potwierdzają występo-
wanie tego zjawiska48. Ponadto Hainz i Wiegand49 zwracają uwagę, że w okresie 
kryzysu niemieckie przedsiębiorstwa mogły liczyć na obniżone wymogi co do 
zabezpieczenia kredytu. Również badania przeprowadzone przez Becka i in.50 

35 M. Cotugno, S. Monferrà, G. Sampagnaro, Relationship Lending, Hierarchical Distance and Credit 
Tightening: Evidence from the Financial Crisis, „Journal of Banking & Finance” 2013, vol. 37 (5), s. 1372, 
1385.

36 P. Bolton, X. Freixas, L. Gambacorta, P. E. Mistrulli, Relationship and Transaction Lending in a Cri-
sis, „Review of Financial Studies” 2016, vol. 29 (10), s. 2643–2676.

37 U. Albertazzi, M. Bottero, Foreign Bank Lending: Evidence from the Global Financial Crisis, „Jour-
nal of International Economics” 2014, vol. 92, s. S22 – S35.

38 E. Bracanti, Innovation Financing and the Role of Relationship Lending for SMEs, „Small Business 
Economics” 2014, vol. 4 (2), s. 449–473.

39 M. Dewally, Y. Shao, Liquidity Crisis, Relationship Lending and Corporate Finance, „Journal of 
Banking & Finance” 2014, vol. 39 (1), s. 223–239.

40 I. Malafronte, S. Monferrà, C. Porzio, G. Sampagnaro, Competition, Specialization and Bank-Firm 
Interaction: What Happens in Credit Crunch Periods? „Applied Financial Economics” 2014, vol. 24, 
s. 557–571.

41 E. Sette, G. Gobbi, Relationship Lending During a Financial Crisis, „Journal of the European Eco-
nomic Association” 2015, vol. 13 (3), s. 453–481.

42 C. Meslier, A. Sauviat, D. Yuan, Comparative Advantages of Regional versus National Banks in Alle-
viating SME’s Financial Constraints, „International Review of Financial Analysis” 2020, vol. 71.

43 F. Flögel, S. Gärtner, op.cit., s. 416–433.
44 U. Albertazzi, D. J. Marchetti, Credit Supply, Flight to Quality and Evergreening: An Analysis of 

Bank-Firm Relationships After Lehman, Bank of Italy, Economic Research and International Relation 
Area, Temi di discussione 756 2010.

45 C. Hainz, M. Wiegand, How Does Relationship Banking Influence Credit Financing? Evidence from 
the Financial Crisis, Ifo Working Papers no. 157 2013.

46 G. Hernández-Canovás, P. Martínez-Solano, Effect of the Number of Banking Relationships on 
Credit Availability: Evidence from Panel Data of Spanish Small Firms, „Small Business Economics” 2007, 
vol. 28 (1), s. 37–53.

47 G. Calcagnini, F. Farabullini, G. Giombini, op.cit.
48 Zob. np. C. Hainz, M. Wiegand, op.cit.; E. Sette, G. Gobbi, op.cit., s. 416–481; L. Gambacorta, 

P. E. Mistrulli, Bank Heterogeneity and Interest Rate Setting: What Lessons Have We Learned Since Leh-
man Brothers? „Journal of Money, Credit and Banking” 2014, vol. 46 (4), s. 753–778.

49 C. Hainz, M. Wiegand, op.cit.
50 T. Beck, H. Degryse, R. De Haas, N. van Horen, When Arm’s Length Is Too Far: Relationship Bank-

ing Over the Credit Cycle, „Journal of Financial Economics” 2018, vol. 127 (1), s. 174–196.
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dla 21 państw świata wskazują, że bankowość relacyjna może być szczególnie 
korzystna dla przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego.

Istotną kwestią jest również to, na ile dany bank został dotknięty przez kryzys 
finansowy. Banki, które charakteryzowały się np. wyższymi wartościami współ-
czynników kapitałowych częściej potrafiły wspomóc swoich klientów relacyjnych51. 
Dla samych banków taka forma pomocy firmom potrzebującym dodatkowych 
środków w okresie kryzysu może również okazać się korzystna. Utrzymanie relacji 
bankowych ze swoimi klientami może się przełożyć na jakość portfela kredytowe-
go, nawet w przypadku kryzysu spowodowanego przez czynniki zewnętrzne52. Jak 
wskazują Flögel i Gärtner53, łatwiejszy dostęp do kredytów przez przedsiębiorstwa 
dzięki bankowości relacyjnej pozwala na zamortyzowanie negatywnego szoku 
przez gospodarkę państwa.

Podsumowanie

Zgodnie z teorią, korzystanie z bankowości relacyjnej przez przedsiębiorstwa 
może stanowić dla nich wartość dodaną. Zgromadzone przez bank wskutek dłuż-
szej współpracy miękkie informacje o kliencie pozwalają na lepsze zinterpreto-
wanie twardych informacji. Kredytodawca może dzięki temu lepiej określić, czy 
dana firma będzie w stanie przetrwać kryzys i spłacić swoje zobowiązania, czy 
jej gorsza sytuacja finansowa wywołana została jedynie przez kryzys a nie przez 
np. złe zarządzanie, czy też to, jak szybko będzie ona w stanie wrócić do wcześniej 
osiąganych wyników. Dzięki temu kredytobiorca ma większe szanse na pozyska-
nie kapitału w okresie kryzysu niż jego konkurenci, których bank nie zna, ponie-
waż nie współpracowali z nim wcześniej. Klienci relacyjni mogą również liczyć 
na korzystniejsze warunki udzielanego kredytu przez swojego kredytodawcę 
relacyjnego niż miałoby to miejsce w przypadku bankowości transakcyjnej. Pozy-
skiwane środki z kolei mogą pozwolić firmom na przetrwanie najtrudniejszego 
okresu, mogą zapewnić im płynność finansową oraz dzięki nim będą mogły one 
wejść w fazę ożywienia gospodarczego lepiej przygotowane. Wyniki dotychczaso-
wych badań empirycznych, przede wszystkim odnoszących się do okresu kryzysu 
w latach 2007–2009, w większości potwierdzają występowanie przytoczonych 
powyżej korzystnych skutków korzystania z bankowości relacyjnej. Firmy, które 
wcześniej współpracowały z bankami, w okresie kryzysu były traktowane jako 

51 P. Bolton, X. Freixas, L. Gambacorta, P. E. Mistrulli, op.cit., s. 2643–2676.
52 P. Bongini, M. L. Di Battista, L. Nieri, op.cit., s. 28.
53 F. Flögel, S. Gärtner, op.cit., s. 416–433.
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klienci priorytetowi. Przedsiębiorstwa miały dzięki temu łatwiejszy dostęp do 
kredytu, podczas gdy ograniczano udzielanie kredytów dla pozostałych firm. 
Ponadto mogły one liczyć na korzystniejsze warunki co do np. ceny kredytu czy 
wymogów dotyczących jego zabezpieczenia. Wskazuje się, że bankowość rela-
cyjna była jednym z czynników, które pozwoliły wielu firmom na przetrwanie 
kryzysu i szybszy powrót na ścieżkę wzrostu.

Oczywiście porównywanie różnych zjawisk z przeszłości z aktualnymi wyda-
rzeniami, do których dochodzi w gospodarce obarczone jest pewnym ryzykiem 
błędu. Można jednak zauważyć pewne uniwersalne mechanizmy, które mogą 
wystąpić również w przypadku obecnego kryzysu wywołanego przez pandemię 
COVID-19. Także w przypadku tego kryzysu banki zaczęły prowadzić bardziej 
ostrożną politykę co do udzielania kredytów dla borykających się z problemami 
finansowymi przedsiębiorstw i wydaje się, że kredyt może być dostępny przede 
wszystkim dla dobrze znanych klientów relacyjnych. Po raz kolejny relacje ban-
kowe mogą stanowić istotną przewagę dla firm, które wcześniej zdecydowały się 
na ten model bankowości. Także w Polsce w 2020 r. zauważalny stał się problem 
z dostępem do kredytu bankowego54, więc i tutaj istotną rolę w przetrwaniu i wyj-
ściu z kryzysu przez firmy może odegrać bankowość relacyjna. Kwestia banko-
wości relacyjnej w kontekście kryzysu COVID-19 niewątpliwie będzie stanowić 
interesujący i istotny temat badań, które będą prowadzone w najbliższych latach.
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Wprowadzenie

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są głęboko zakorzenione w tkance 
gospodarczej Europy. Mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności i two-
rzenia dobrobytu Europy, a także dla gospodarki i suwerenności technologicz-
nej. Poprzez zrównoważoną strategię rozwoju MŚP, zwłaszcza (przyp. autorów) 
na rzecz cyfrowej Europy, Komisja Europejska chce wspierać i wzmacniać pozy-
cję MŚP wszystkich kategorii i sektorów, począwszy od innowacyjnych technolo-
gicznie start-upów do tradycyjnego rzemiosła1. Strategia ta przedstawia działania 
oparte na następujących trzech filarach2:

1 Unleashing the full potential of European SMEs, European Commission, March 2020, EU_SMEs_
strategy_en.pdf.pdf (15.04.2021).

2 Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy. Komunikat Komisji Parlamentu Euro-
pejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Euro-
pejska, Bruksela, 10.03.2020, COM(2020) 103 final.
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1) budowanie potencjału i wsparcie dla transformacji w kierunku zrównoważo-
nego rozwoju i cyfryzacji,

2) zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i poprawa dostępu do rynku,
3) lepszy dostęp do finansowania.

Ten trzeci filar wskazujący na lepszy dostęp do finansowania zdeterminował 
cel rozdziału, którym jest przybliżenie lokalnego instrumentu dostępu do finan-
sowania opracowywanego w ramach projektu badawczego realizowanego przez 
województwo kujawsko-pomorskie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w projekcie Gospostrateg – Regiogmina 
nt.: „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia 
dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regio-
nem”. Instrumentem tym jest Lokalny Fundusz Rozwoju Gospodarczego (LFRG). 
Koncepcja tego instrumentu zawiera w sobie połączenie finansowej inicjatywy 
przedstawicieli zarówno regionalnego, jak i lokalnego sektora publicznego, któ-
rych funkcja polegałaby przede wszystkim na gwarancji wiarygodności funduszu 
oraz przedsiębiorców, z którymi MŚP reprezentują sektor prywatny.

1.  Zarys założeń strategii MŚP na rzecz zrównoważonej 
i cyfrowej Europy

MŚP są głęboko zakorzenione w gospodarczej i społecznej strukturze Euro-
py, a 25 mln małych i średnich europejskich przedsiębiorstw stanowi trzon 
gospodarki UE. Zapewniają one dwie trzecie miejsc pracy. Zatrudniają około 
100 mln osób, odpowiadają za ponad połowę europejskiego PKB i odgrywają klu-
czową rolę w tworzeniu wartości dodanej we wszystkich sektorach gospodarki. 
Oferują możliwości szkolenia we wszystkich regionach i sektorach, w tym dla 
pracowników o niskich kwalifikacjach, oraz wspierają dobrobyt społeczeństwa, 
także na obszarach oddalonych i wiejskich. Każdy obywatel europejski zna kogoś, 
kto jest przedsiębiorcą lub pracuje dla niego. Codzienne wyzwania, przed któ-
rymi stoją europejskie MŚP, związane z przestrzeganiem przepisów i dostępem 
do informacji, rynków i finansów stanowią zatem wyzwania dla całej Europy. 
MŚP wprowadzają innowacyjne rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania, takie 
jak zmiana klimatu, efektywne gospodarowanie zasobami i spójność społecz-
na, a także przyczyniają się do rozpowszechniania tych innowacji w regionach 
Europy. Mają zatem zasadnicze znaczenie dla dwojakiej transformacji UE w kie-
runku gospodarki zrównoważonej i cyfrowej. Są one niezbędne dla konkuren-
cyjności i dobrobytu Europy, suwerenności gospodarczej i technologicznej oraz 
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odporności na wstrząsy zewnętrzne. Jako takie stanowią zasadniczy element 
realizacji unijnej strategii przemysłowej3.

MŚP są bardzo zróżnicowane pod względem modeli biznesowych, wielkości, 
wieku i profili przedsiębiorców oraz czerpią z puli różnorodnych talentów kobiet 
i mężczyzn. Obejmują one różne rodzaje przedsiębiorstw – od wolnych zawo-
dów i mikroprzedsiębiorstw w sektorze usług do przedsiębiorstw przemysłowych 
o średnim zasięgu, od tradycyjnego rzemiosła do zaawansowanych technologicznie 
przedsiębiorstw typu start-up. Strategia ta uznaje ich różne potrzeby, pomagając 
przedsiębiorstwom nie tylko rozwijać się i zwiększać skalę, ale także wykazać się 
konkurencyjnością, odpornością i zrównoważonym charakterem. W związku z tym 
ustanawia ona ambitne, kompleksowe i przekrojowe podejście oparte na środkach 
horyzontalnych pomagających wszystkim rodzajom MŚP, a także na działaniach 
ukierunkowanych na konkretne potrzeby. Celem wspomnianej strategii jest uwol-
nienie siły europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, aby doprowadzić do 
dwojakiej transformacji. Ma ona znaczne zwiększyć liczbę MŚP uczestniczących 
w zrównoważonych praktykach biznesowych oraz liczbę MŚP stosujących tech-
nologie cyfrowe. Ostatecznym celem jest uczynienie z Europy najbardziej atrak-
cyjnego miejsca do zakładania małych przedsiębiorstw, aby te przedsiębiorstwa 
rosły i zwiększały skalę swojej działalności na jednolitym rynku4.

Dostęp MŚP do finansowania ma zasadnicze znaczenie w odniesieniu do 
potrzeb inwestycyjnych związanych z transformacją danej gospodarki zwłaszcza 
w obliczu spustoszenia wywołanego COVID-19. W praktyce małe i średnie przed-
siębiorstwa na wszystkich etapach rozwoju zmuszone są walczyć o źródła finan-
sowania w większym stopniu niż duże przedsiębiorstwa. W przypadku młodych 
przedsiębiorców i przedsiębiorstw typu start-up sytuacja ta może wynikać z wielu 
różnych powodów: braku udokumentowanych historycznych danych finansowych, 
braku zabezpieczeń lub informacji dla inwestorów w celu oceny ich ryzyka kredy-
towego lub wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Jednak pozostałe MŚP 
również napotykają na większe bariery w porównaniu ze wspomnianymi duży-
mi przedsiębiorstwami. Stanowi to tym bardziej palący problem, że to właśnie 
ci „mali” poprzez samozatrudnianie w sektorze MŚP, niejako wyręczają rząd czy 
ułatwiają mu działania kreujące nowe miejsca pracy. Poprawa dostępu do finan-
sowania wymaga podejścia łączącego sprzyjające otoczenie regulacyjne, wystar-
czające i dostosowane fundusze unijne i krajowe, a także dostęp do sieci spółek 
i inwestorów5.

3 Por. ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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Mimo znaczących programów wsparcia na szczeblu unijnym i krajowym6 MŚP 
borykają się w Europie z poważną luką finansową w wysokości 20–35 mld EUR, 
a w niektórych państwach członkowskich dostęp do finansowania pozosta-
je jednym z głównych problemów, przed którymi stoją MŚP7. W 2019 r. 18% 
MŚP w UE nie otrzymało pełnej pożyczki bankowej, o którą się starały. Ozna-
cza to, że MŚP znajdują się w niekorzystnej sytuacji, ponieważ finansowanie 
za pośrednictwem banku stanowi około 90% ich potrzeb finansowych. Unij-
ne przepisy dotyczące banków muszą stanowić podstawę stabilnego systemu 
bankowego, który zapewni odpowiednie finansowanie dla wszystkich przed-
siębiorstw. W unijnym pakiecie bankowym utrzymano współczynnik wsparcia 
MŚP i rozszerzono go na wszystkie pożyczki udzielane MŚP. Komisja dopilnu-
je, aby wszelkie przyszłe przepisy dotyczące rynków finansowych uwzględniały 
interesy europejskich MŚP i wspierały ich niezakłócony dostęp do szerokiego 
wachlarza możliwości finansowania8.

W ramach projektu NCBR – Regiogmina zespół SGH opracował założenia do 
takiego instrumentu. Generalnie jest to relatywnie nowe czy raczej rzadsze podej-
ście w Europie dotyczące stosowania takiego instrumentu. Na przykład „tylko 10% 
przedsiębiorstw w Europie korzystało z finansowania pochodzącego z rynków 
kapitałowych w porównaniu z ponad 25% w Stanach Zjednoczonych”9.

2. Charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Województwo kujawsko-pomorskie leży w północno-centralnej części kraju. Jest 
jednym z 16 polskich województw o powierzchni 17 972 km2. W roku 2020 woje-
wództwo liczyło około 2 083 000 mieszkańców, z czego 59,5% zamieszkiwało 
w miastach. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 116 osób/km2. Główne mia-
sta to Bydgoszcz i Toruń. Innymi większymi miastami są Włocławek, Grudziądz 
i Inowrocław.

Oprócz rozwiniętych sektorów: rolniczego, chemicznego, elektromaszynowe-
go województwo posiada zaplecze naukowo-badawcze na czele z Uniwersytetem 
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz licznymi ośrodkami wspierającymi przepływ 
nowoczesnych rozwiązań z nauki do przemysłu np. Centrum Transferu Technologii 

6 Luka w finansowaniu dłużnym w latach 2014–2018, za SWD (2018) 320 final, 7.6.2018; Strategia 
MŚP na rzecz…, op.cit.

7 Survey on the Access to Finance of Enterprises, Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny, 
listopad 2019, za Strategia MŚP na rzecz…, op.cit.

8 Por. Strategia MŚP na rzecz…, op.cit.
9 Ibidem.
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czy Exea Data Centre w Toruniu10. Najważniejszą rolę odgrywa wszechstronnie 
rozwinięty przemysł, który skutecznie dostosowuje się do wymogów konkurencji 
wolnorynkowej. Bydgoszcz, Toruń i Włocławek, wraz z Grudziądzem i Inowro-
cławiem, to ważne ośrodki przemysłowe, reprezentujące przemysł chemiczny, 
elektromaszynowy, spożywczy, tekstylny, celulozowy, mineralny i poligraficzny. 
Dużą rolę w przemyśle regionu odgrywa także przetwórstwo chemiczne. Nie bez 
znaczenia pozostaje również przemysł elektromaszynowy, drzewno-papierniczy. 
Województwo ma charakter usługowo-produkcyjno-rolniczy. Powierzchnia użyt-
ków rolnych regionu wynosi 1036,6 tys. ha, z czego 87,3% stanowią grunty orne11.

Przy bardziej szczegółowej analizie danych statystycznych, można niestety 
zauważyć, że w województwie kujawsko-pomorskim utrzymuje się niższy poziom 
przedsiębiorczości niż przeciętnie w Polsce. Przykładowo, tempo wzrostu liczby 
podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON zarówno w ujęciu bez-
względnym, jak i w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jest jednym z najwolniej-
szych w kraju. W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych 
było prawie 196 tys. podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 
(w 2018 r. – 197,7 tys.), co w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców dawało 940 pod-
miotów i plasowało województwo dopiero na 11. miejscu względem reszty kraju 
(około 84% średniej krajowej). W latach 2011–2017 w województwie kujawsko-
-pomorskim obserwowany był wzrost wskaźnika przedsiębiorczości, jednak jego 
dynamika w województwie kujawsko-pomorskim była zdecydowanie wolniejsza 
niż średnio w Polsce (przy założeniu, że rok 2011=100%, dynamika wzrostu dla 
2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 107%, podczas gdy prze-
ciętnie w Polsce 112%)12.

O niedostatecznej aktywności przedsiębiorczej mieszkańców województwa 
kujawsko-pomorskiego może także świadczyć wieloletnia stagnacja w liczbie 

10 Por. Regiogmina, projekt badawczo-rozwojowy, w: Gospodarka w regionie – REGIOGMINA (kujaw-
sko-pomorskie.pl), http://www.kujawsko-pomorskie.pl//?page_id=306 (15.04.2020).

11 Ibidem.
12 Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. Opracowanie programu rozwoju gospodar-

czego województwa określającego rolę MŚP w jego rozwoju we współdziałaniu i kooperacji z kluczowymi 
firmami regionu oraz przeprowadzenie pilotażu opracowanego programu, PWC, Warszawa, 21 kwietnia 
2020, s. 16, za G. Maśloch, Raport, Formuła koncepcji działania i funkcjonowania Lokalnych Funduszy 
Rozwoju Gospodarczego, działających we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego wraz z reko-
mendowaną polityką inwestycyjną, jako przesłanek dla regulacji prawnych, umożliwiających funkcjonowa-
nie funduszu w realiach otoczenia prawnego i ekonomicznego, wraz ze wskazaniem zakresu interwencji 
publicznej oraz oceną ex ante w formule oceny skutków regulacji dla wypracowanych propozycji regulacji, 
Wykonano na rzecz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w ramach projektu: „Usytuowanie na pozio-
mie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopo-
ziomowego zarządzania regionem” (akronim: REGIOGMINA), nr 385453, Program badań naukowych 
i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”, 
GOSPOSTRATEG, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 21.
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podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. W 2017 r. w woje-
wództwie zarejestrowanych było 141 425 podmiotów osób fizycznych, liczba ta od 
2012 r. wzrosła zaledwie o 60 przedsiębiorstw. Oznacza to zatem, że w przypad-
ku województwa kujawsko-pomorskiego mamy do czynienia ze znacznie niższą 
dynamiką zmian, niż w przypadku najszybciej rozwijających się województw 
(np. mazowieckiego i pomorskiego – po 107% w stosunku do 2012 r.). Poza bez-
względną liczbą podmiotów należy zwrócić uwagę na kształtowanie się wskaźni-
ka osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku 
produkcyjnym. W 2017 r. wartość wskaźnika osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym dla województwa 
kujawsko-pomorskiego wyniosła 11 podmiotów na 100 osób w wieku produkcyj-
nym, co dawało dopiero 12. pozycję w kraju. W latach 2011–2017 we wszystkich 
województwach odnotowano wzrost omawianego wskaźnika, jednak kujawsko-
-pomorskie, podobnie jak opolskie i zachodniopomorskie, charakteryzowało się 
najniższą dynamiką zmian (106% w stosunku do 2011 r.)13.

Jednym ze wspomnianych instrumentów proponowanych w projekcie jest 
Lokalny Fundusz Rozwoju Gospodarczego. Miałby on wypełnić zaistniałą lukę 
finansową w sektorze MŚP w tym województwie.

3. Luka finansowa

Dostęp i możliwość korzystania z atrakcyjnych form finansowania przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu warunków do 
ich rozwoju czy chociażby bezpiecznego funkcjonowania14. „Luka finansowania” 
jest definiowana na różne sposoby15. Jej występowanie wynika z istnienia trwa-
łej niedoskonałości mechanizmu rynkowego polegającego na tym, że nie istnieje 
cena, przy której ustaliłaby się równowaga pomiędzy podażą i popytem na kapi-
tał16. Luka dotyczy zarówno kapitału własnego, jak i obcego. „Luka finansowania 

13 Ibidem, s. 17.
14 G. Cassar, The financing of business start-ups, „Journal of Business Venturing” 2004, vol. 19 (2), 

s. 261–283; R. Harding, M. Cowling, Points of View Assessing the scale of the equity gap, „Journal of Small 
Business and Enterprise Development” 2006, vol. 13 (1), s. 115–132; D. Irwin, J. M. Scott, Barriers Faced 
by SMEs in Raising Bank Finance, „International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research” 2010, 
vol. 16 (3), s. 245–259; D. Klonowski, Liquidity Gaps in Financing the SME Sector in an Emerging Market: 
Evidence from Poland, „International Journal of Emerging Markets” 2012, vol. 7 (3), s. 335–355.

15 R. Cressey, Funding Gaps: a Symposium, „The Economic Journal” 2002, vol. 112 (477); The SME 
Financing Gap, Vol. 1, Theory and Evidence, OECD Publishing, 2006.

16 T. Łuczka, Kapitał obcy w małym I średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 2001, s. 91.
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MŚP” przedstawia zatem taką sytuację, w której ze względu na nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu rynku, MŚP posiadając atrakcyjne projekty inwestycyjne nie 
mają dostępu do źródeł finansowania, które umożliwiałyby ich realizację17. Na 
potrzeby projektu Regiogmina, przyjęto definicję zgodnie z którą „luka finanso-
wania” to: „Luka finansowania” to niewystarczający ze strony MŚP dostęp 
do finansowania zewnętrznego, zarówno własnego, jak i obcego (głównie 
pod postacią kredytów bankowych), a także brak możliwości pozyskania 
dodatkowego kapitału niezbędnego na pewnym etapie rozwoju przedsię-
biorstwa do finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej18.

Szacując „lukę finansowania” dla MŚP w województwie kujawsko-pomor-
skim wykorzystano obok wyników badań projektowych przede wszystkim rapor-
ty instytucji publicznych oraz ekspertyzy sporządzone na rzecz województwa 
kujawsko-pomorskiego.

W opracowaniu A. Sawicka, Izabela D. Tymoczko pt. Dlaczego polskie przed-
siębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto (nie) biorcy19, 
zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez NBP wśród 
polskich przedsiębiorstw niefinansowych. Wyniki badania ukazały, że główną przy-
czyną niskiego zainteresowania firm finansowaniem kredytowym są ich wystarcza-
jące środki własne oraz wykorzystanie niebankowych źródeł finansowania. Połowa 
przedsiębiorstw spośród sprawozdających się do GUS finansuje zobowiązaniami 
nie więcej niż 50% swojego majątku, przy czym w przeciętnym przedsiębiorstwie 
udział kredytu w całkowitym kapitale sięga 14%. Jak wynika bowiem z przepro-
wadzonej przez NBP ankiety, około 58% badanych przedsiębiorstw ubiegało się 
o kredyt bankowy i ok. 4,5% nie uzyskało go. Natomiast aż 40% przedsiębiorstw 
w sposób świadomy rezygnuje z możliwości korzystania z kredytów bankowych 
i podejmuje decyzję dotyczącą finansowania działalności zarówno bieżącej, jak 
i inwestycyjnej wyłącznie z własnych środków. 4% firm, które potrzebują dodat-
kowego finansowania, nie decyduje się złożyć aplikacji kredytowej. Tacy zniechę-
ceni kredytobiorcy to głównie przedsiębiorstwa z sektora MŚP20.

Próba oszacowania „luki w finansowaniu” MŚP w województwie kujawsko-po-
morskim była podejmowana bezpośrednio w ramach raportów wykonywanych 

17 B. Lepczyński, M. Penczar, Znaczenie instrumentów zwrotnych w ograniczaniu luki finansowej 
i podnoszeniu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw z sektora MSP, „Zarządzanie i Finanse” 2013, 
nr 4 (4), s. 89.

18 G. Maśloch, Raport, Formuła koncepcji działania…, op.cit., s. 29.
19 A. Sawicka, I. D. Tymoczko, Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko 

zniechęconego kredyto (nie) biorcy, „Materiały i Studia” 2014, nr 310, Narodowy Bank Polski, Instytut 
Ekonomiczny, s. 29.

20 Ibidem, s. 30.
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na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Została ona m.in. oszacowana w ramach ewaluacji ex-ante instrumentów finan-
sowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, która została przeprowadzona 
w 2014 r.21 i następnie zaktualizowana w 2016 r.22 W raporcie z badania zrealizo-
wanego w 2014 r. „lukę w finansowaniu” oszacowano w dwóch ujęciach:
• W pierwszym przypadku jako lukę deklarowanych niezrealizowanych inwe-

stycji, tzn. wartość inwestycji, z których firmy musiały zrezygnować z powodu 
niedostatecznego dostępu do finansowania zewnętrznego. W ramach badania 
zapytano grupę przedsiębiorców z sektora MŚP czy firma w 2013 r. zrezygno-
wała z przeprowadzenia inwestycji z powodu niedostępności finansowania 
zewnętrznego. Odpowiedzi „Tak” udzieliło 22,3% ankietowanych, zaś „Nie” 
77,7%. Natomiast oszacowana na podstawie ankiet wartość niezrealizowa-
nych inwestycji wśród wszystkich MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego 
wynosiła 4 390,5 mln zł, przy czym aż 3 452,3 mln zł dotyczyło przedsiębiorstw 
zatrudniających do 9 osób, 485 mln zł firm zatrudniających od 10 do 49 osób 
i 453,3 mln zł podmiotów zatrudniających od 50 do 249 osób23.

• W drugim przypadku, „lukę w finansowaniu” rozpatrywano jako lukę nie-
przyznanego finansowania, czyli sumaryczną wartość pożyczek, kredytów 
i leasingów, o które przedsiębiorstwa się ubiegały, ale których wnioski zostały 
odrzucone. W tym przypadku, ze względu na inną metodę szacowania war-
tość luki w 2013 r. wyniosła 525,7 mln zł24.
W 2020 r. Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych Soma z Torunia 

szacowała w ramach projektu REGIOGMINA lukę finansową wśród MŚP w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. W ujęciu bardziej szczegółowym badanie doty-
czyło kondycji finansowej firm, potencjalnej współpracy z samorządem, planów 
inwestycyjnych oraz potencjalnych niedoborów środków finansowych. Zostało 
ono przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 350 miko, małych i średnich 
przedsiębiorstw z sześciu powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. „Do 
badania wyznaczono następujące powiaty: toruński ziemski, powiat Miasta Toruń, 
bydgoski ziemski, powiat Miasta Bydgoszcz, inowrocławski i żniński. Następnie 
dokonywano losowania firm zarejestrowanych w powiatach. W ramach badania 

21 Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim 
w latach 2014–2020. Raport Końcowy, PAG Uniconsult sp. z o.o., IMAPP sp. z o.o., Warszawa 2014.

22 Aktualizacja ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-
-pomorskim w latach 2014–2020, wraz ze świadczeniem usług doradczych. Raport końcowy, PAG Uni-
consult sp. z o.o., IMAPP sp. z o.o., Warszawa 2016.

23 Ewaluacja ex-ante…, op.cit., s. 63.
24 Ibidem, s. 68.
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miano uzyskać deklarację min. 100 firm wyrażających zainteresowanie wsparcia 
i uczestnictwa w finansowych instrumentach hybrydowych. Badanie uzupełnio-
no 6. wywiadami indywidualnymi z instytucjami finansowymi”25. Przedsiębior-
com podano informację, że w województwie planuje się uruchomienie Lokalnego 
Funduszu Rozwoju Gospodarczego. Uzyskane wyniki wyglądają następująco26:
• przeprowadzone badania wskazują, że aż ponad połowa przedsiębiorców 

(52,6%) jest skłonna skorzystać z proponowanej formy inwestowania kapita-
łowego (chociaż znaczna część niebezwarunkowo),

• gotowości inwestycji kapitałowej będzie sprzyjać odpowiednie zabezpieczenie 
LFRG. Rzadziej MŚP oczekują możliwości wpływania na proces zarządzania 
taką inwestycją.
Niechęć do współpracy z samorządem jest największa w powiecie inowrocław-

skim i żnińskim a z innymi przedsiębiorcami w Toruniu i powiecie toruńskim. Tam, 
gdzie jest niższy poziom zaufania do samorządu i innych przedsiębiorców więk-
sza jest potrzeba uczestnictwa w procesie zarządzania inwestycją. Odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa oczekiwałyby z kolei te firmy, które w ostatnich latach 
swobodnie się rozwijały (rosły przychody wobec stałych lub niższych nakładów), 
bez względu na wielkość firmy.

Istota Lokalnego Funduszu Rozwoju Gospodarczego. Procedura opracowania 
LFRG w ramach badania została ukazana na rysunku 1.

Poszczególne etapy były konsultowane m.in. z ekspertami z urzędu marszał-
kowskiego województwa kujawsko-pomorskiego, przedsiębiorcami z tego woje-
wództwa oraz naukowcami zatrudnionymi w ramach projektu.

Idea LFRG polega na udziale sektora publicznego we wspólnym przedsięwzię-
ciu finansowym z sektorem prywatnym. Sektor publiczny będzie się dokładał do 
zadeklarowanej przez sektor prywatny kwoty. W ramach Funduszu pod nadzorem 
przedsiębiorców będą realizowane zgłaszane przez nich projekty. Udział sektora 
publicznego przede wszystkim ma zapewnić wiarygodność funduszu. Zakładano, 
że w przypadku LFRG dla województwa kujawsko-pomorskiego przedstawiciela-
mi sektora publicznego mogliby być: Kujawsko Pomorski Fundusz Rozwoju – ze 
szczebla regionalnego, a ze strony szczebla centralnego Polski – Fundusz Rozwoju 
lub Europejski Bank Inwestycyjny. Na szczeblu lokalnymi przewidywano wsparcie 

25 Potrzeby inwestycyjne firm i możliwości ich realizacji. Wyniki badania ankietowego, Raport w pro-
jekcie REGIOGMINA, Opracowanie na rzecz Szkoły Głównej Handlowej w ramach projektu „Usytuowa-
nie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model 
wielopoziomowego zarządzania regionem (akronim: REGIOGMINA) nr 385453, Program badań nauko-
wych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się ryn-
ków”, GOSPOSTRATEG, Pracownia badań Soma, 2020.

26 Ibidem.
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ze strony samorządu gmin i powiatów. Generalna zasada funduszu jest taka, aby 
zarządzanie funduszem inwestycyjnym było w rękach tych, co ryzykują swoim 
majątkiem, czyli przedsiębiorców oraz podmiotu zarządzającego tym funduszem 
na ich rzecz. Wybór podmiotu zarządzającego powinien przebiegać w trybie kon-
kurencyjnego naboru i do tzw. grupy zarządzającej funduszem w formie spółki 
z.o.o. Grupa zarządzająca również powinna partycypować finansowo w projektach 
poprzez wkład własny do poszczególnych inwestycji. Na rysunku 2 ukazano ideę 
działania LFRG, uwzględniając jego funkcję jako platformy współpracy na rzecz 
dobra wspólnego i osiągnięcia efektu synergii.

Rysunek 1. Procedura opracowania koncepcji LFRG

Etap 1. Analiza literatury przedmiotu i treści aktów prawnych związanych
z funkcjonowaniem MŚP, JST, funduszy inwestycyjnych i rynku finansowego

Etap 2. Desk research literatury i opracowań dotyczących finansowania i funkcjonowania
MŚP, roli i znaczenia MŚP dla rozwoju społeczno-gospodarczego i możliwości współpracy

sektora publicznego (głównie jednostek samorządu terytorialnego z MŚP)

Etap 3. Analiza przypadków - Case study dostępnych instrumentów finansowych
i ich wykorzystania w wybranych państwach świata

Etap 4. IDI / FGI / Burza mózgów / Koncepcja LFRG

Źródło: G. Maśloch, Raport, Formuła koncepcji działania i funkcjonowania Lokalnych Funduszy Rozwoju Gospo-
darczego, działających we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego wraz z rekomendowaną polityką 
inwestycyjną, jako przesłanek dla regulacji prawnych, umożliwiających funkcjonowanie funduszu w realiach otocze-
nia prawnego i ekonomicznego, wraz ze wskazaniem zakresu interwencji publicznej oraz oceną ex ante w formule 
oceny skutków regulacji dla wypracowanych propozycji regulacji, Wykonano na rzecz Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, w ramach projektu: „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia 
dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (akronim: REGIOGMINA), 
nr 385453, Program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 
globalizujących się rynków”, GOSPOSTRATEG, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 39.
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Rysunek 2. Idea działania LFRG – współpraca na rzecz dobra wspólnego

Współfinansowanie ze
strony sektora publicznego:

regionu i Polskiego Funduszu
Rozwoju i/lubEuropejskiego
Banku Inwestycyjnego oraz

sektora prywatnego

Formy równoprawnej
współpracy

Możliwość
współdecydowania

o kierunkach
inwestowania

LFRG

Źródło: G. Maśloch, Raport, Formuła koncepcji działania i funkcjonowania Lokalnych Funduszy Rozwoju Gospo-
darczego, działających we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego wraz z rekomendowaną polityką 
inwestycyjną, jako przesłanek dla regulacji prawnych, umożliwiających funkcjonowanie funduszu w realiach otocze-
nia prawnego i ekonomicznego, wraz ze wskazaniem zakresu interwencji publicznej oraz oceną ex ante w formule 
oceny skutków regulacji dla wypracowanych propozycji regulacji, Wykonano na rzecz Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, w ramach projektu: „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia 
dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (akronim: REGIOGMINA), 
nr 385453, Program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 
globalizujących się rynków”, GOSPOSTRATEG, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 43.

Podsumowanie

Z jednej strony gospodarki poszczególnych krajów świata w strukturze swojej 
rozwijają duże, korporacyjne przedsiębiorstwa, które stanowią niewątpliwie silne 
koło zamachowe danej gospodarki z możliwością konkurowania w skali global-
nej. Z drugiej strony małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią uzupełnienie w tej 
strukturze. Ich rola jest nie do przecenienia. Przede wszystkim stanowią formę 
samozatrudnienia części społeczeństwa. Przedsiębiorstwa te również zatrudniają 
lokalnych pracowników. Z biegiem czasu mogą wzrastać i przekształcać się w duże 
przedsiębiorstwa i działać w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej wcho-
dząc nawet w gospodarcze układy globalne lub wypełniając nisze. Jedną z barier 
rozwojowych MŚP jest brak dostępu do funduszy rozwojowych. Lukę w tym zakre-
sie obok wsparcia międzynarodowego, krajowego czy regionalnego mogą wypełnić 
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lokalne fundusze rozwojowe. Tego typu inicjatywy występują w krajach rozwinię-
tych, ale ograniczają się przede wszystkim do inicjatyw prywatnych. Proponowany 
instrument, jakim jest LFRG, w swojej konstrukcji wyróżnia się tzw. gwarancyjnym 
udziałem sektora publicznego i może w przyszłości stać się wygodnym instrumen-
tem uzupełniającym lukę w finansowaniu lokalnego rozwoju.
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„Przyjaźń społeczna” – założenia polityki 
społecznej i gospodarczej Ojca Świętego 

Franciszka, zawarte w encyklice Fratelli tutti

Wprowadzenie

W ostatnich kilkunastu latach w systemie gospodarki światowej pojawiły się 
dwa sygnały ostrzegawcze. Pierwszym z nich był światowy kryzys finansowy, obna-
żający wiele błędów popełnianych zarówno przez sektor prywatny, jak i wynikają-
cych z niewłaściwego nadzoru, który powinien być sprawowany przez powołane 
w tym celu instytucje publiczne. Aby przeciwdziałać jego skutkom większość kra-
jów zaangażowała środki publiczne, zwiększając zadłużenie. Innymi słowy, w rze-
czywistości to sektor prywatny (podatnicy) finansował błędy popełnione przez 
prywatne  instytucje finansowe, będące następstwem zbyt dużego ryzyka,  jakie 
podejmowały. Względnie szybkiej reakcji na gospodarcze skutki kryzysu finanso-
wego towarzyszyły hasła solidarności i potrzeby współpracy na wielu szczeblach, 
ponad podziałami.

Drugim sygnałem ostrzegawczym stała się pandemia. Z uwagi na egzogenicz-
ny (dla każdej gospodarki) charakter czynnika kryzysogennego, przezwyciężanie 
gospodarczych skutków pandemii wymagało – ponownie – współpracy sektora 
prywatnego i publicznego. Było to o tyle istotne, że ograniczenie ekspansji wirusa 
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wymagało administracyjnego ograniczenia działalności gospodarczej. Jednocze-
śnie pandemia uwydatniła potrzebę dokładniejszego przyjrzenia się regułom rzą-
dzącym procesami na poziomie całego społeczeństwa, uwydatniając szczególną 
rolę przypisywaną solidarności społecznej. Zastosowanie tej jednej z podstawo-
wych zasad katolickiej nauki społecznej w praktyce, zwłaszcza w okresie zwal-
czania gospodarczych skutków szoku o charakterze egzogenicznym dla każdej 
gospodarki, pozwala spojrzeć na proces gospodarowania w szerszej perspekty-
wie, tj. wykraczając poza ramy modelu ekonomicznego, w którym zakłada się, że 
zachowania altruistyczne mogą być ujęte w konceptualne ramy myślenia ekono-
micznego za pomocą formalizacji.

Mankamenty praktycznego zastosowania teorii ekonomicznych oraz  ich 
wypaczenia, które powstają w gospodarce w następstwie błędów decyzyjnych lub 
dążenia do realizacji egoistycznie motywowanego dobrobytu, uwypuklone zosta-
ły w encyklice Fratelli tutti Ojca Świętego Franciszka. Już na początku encykliki 
papież podkreśla, że Bóg „stworzył wszystkich ludzi równymi w prawach, obo-
wiązkach i godności, i powołał ich, aby żyli razem jako bracia i siostry”1. Encyklika 
Fratelli tutti jest po części rozwinięciem i uszczegółowieniem tej właśnie myśli2. 
Podkreślenie roli solidarności społecznej – w wymiarze socjologicznym i z per-
spektywy katolickiej nauki społecznej – w przezwyciężaniu problemów gospo-
darczych oraz w trwałym włączeniu grup wykluczonych stanowi główny przekaz 
tego dokumentu. Braterstwo, w myśl papieża, można utożsamiać z altruizmem 
właściwym, którego beneficjentami są osoby nieznane lub obce3. Świadczą o tym 
odwołania do VI i XXV Napomnienia św. Franciszka z Asyżu4. Z kolei unifikacja 
systemów gospodarczych nie może odbywać się kosztem marginalizacji grup spo-
łecznych zagrożonych trwałym wykluczeniem, a polityka redystrybucji dochodo-
wej – znamienna dla krajów gospodarczo rozwiniętych – stanowi jedynie pozorne 
rozwiązanie problemów tych grup.  Jedynie wspólnotowe współdziałanie może 
okazać się korzystne dla całego społeczeństwa nie tylko w okresie pandemii, ale 
również w okresie po niej następującym.

1  Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia, podpisany przez papieża 
Franciszka 4 lutego 2019 r. w Abu Zabi, „L’Osservatore Romano” 2019, nr 2 (410), s. 5.

2  Franciszek, Encyklika Fratelli tutti o braterstwie i przyjaźni społecznej, Wydawnictwo Diecezji Tar-
nowskiej Biblos, Tarnów 2020, s. 7.

3  Tytuł encykliki nawiązuje z kolei do Napomnienia VI.
4  Napomnienia św. Franciszka z Asyżu stanowią zbiór dwudziestu ośmiu wskazań, których krótka 

forma zbliża je do ewangelicznych błogosławieństw. Ich celem jest podtrzymanie ducha braci, którzy 
– krocząc drogą zakonną – wystawiani są przez świat na różnego rodzaju niebezpieczeństwa (Z. J. Kijas, 
Kto szuka Boga. Napomnienia św. Franciszka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011). Ich uniwersalność nie 
mija pomimo upływu stuleci i stanowi inspirację dla postępowania współczesnych chrześcijan.
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W niniejszym rozdziale przedstawiamy i oceniamy najważniejsze myśli, zawar-
te na kartach encykliki, odnoszące się do wybranych aspektów polityki społecznej 
i gospodarczej oraz problemów, z którymi borykają się kraje zamożne i ubogie.

1. Integracja gospodarcza a pandemia koronawirusa

Jednym z celów powstania Unii Europejskiej była chęć pogłębienia integracji 
gospodarczej. Wspólnota miała w jeszcze silniejszy i trwalszy sposób połączyć ze 
sobą kraje o podobnym stopniu rozwoju, zwiększyć wymianę handlową (poprzez 
wyeliminowanie barier w przepływie towarów) oraz otworzyć granice, umożliwia-
jąc swobodny przepływ ludności.

Integracja, która z czasem zaczęła obejmować coraz większy zakres polity-
ki gospodarczej krajów członkowskich, mogła mieć miejsce jedynie w przypad-
ku trwałego pokoju pomiędzy krajami-agresorami a tymi, które zostały przez nie 
podbite lub podporządkowane w trakcie II wojny światowej. Przełamanie niechę-
ci do krajów-agresorów, motywowane dążeniem do zapewnienia trwałego poko-
ju w Europie, potrzebą szybszej odbudowy gospodarek po wojnie oraz szybszym 
wzrostem zamożności w latach późniejszych, warunkowało powodzenie projek-
tu pod nazwą „Unia Europejska”, w który z czasem zaangażowane zostały kolejne 
kraje. Nikt nie kwestionuje dziś gospodarczych korzyści płynących z członkostwa 
we Wspólnocie.

Podobne wyeliminowanie barier między krajami  i dążenie do zbliżania się 
krajów (w wielu aspektach) przyświeca globalizacji. Istnieje wiele definicji tego 
procesu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy określa mianem globalizacji 
w wymiarze ekonomicznym „ruch ludzi (siły roboczej) oraz wiedzy (technolo-
gii) poprzez granice międzynarodowe. W szerszym zaś ujęciu globalizacja obej-
muje również wymiar kulturowy, polityczny i środowiskowy”5. Zjawiskiem tym 
zainteresowano się w latach 80. XX w., a więc później, niż datowane są początki 
integracji europejskiej. Należy jednak podkreślić, że globalizacja jako proces oraz 
integracja jako jej szczególny wymiar, nie miałyby miejsca, gdyby nie przełamanie 
barier, nie tylko w wymiarze geograficznym, ale również historycznym, kulturo-
wym, politycznym i społecznym.

O ile zasadniczo nie podważa się korzyści z globalizacji i integracji – innym 
zagadnieniem jest wprawdzie dystrybucja tych korzyści pomiędzy krajami,  jak 

5  Globalization: A Brief Overview, „International Monetary Fund Issues Briefs” 2008, no. 2, Wash-
ington.
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i w obrębie danego kraju – w holistycznym ujęciu tego procesu pojawia się pewne 
niebezpieczeństwo,  jakim jest zagrożenie homogenizacją w wymiarze społecz-
nym i kulturowym. Franciszek podkreśla istotność istniejących granic kulturo-
wych. Globalizacja jako proces może więc prowadzić do minimalizacji znaczenia 
odrębności poszczególnych regionów na rzecz stworzenia sztucznego „wystanda-
ryzowanego tworu”: „Lokalne konflikty i brak zainteresowania dobrem wspólnym 
są instrumentalizowane przez gospodarkę globalną w celu narzucenia jednorod-
nego modelu kulturowego”6. Papież Franciszek podkreśla więc, że globalizacja 
w wymiarze ekonomicznym stanowi zagrożenie dla wieloaspektowej odrębności 
poszczególnych krajów i społeczeństw, które  je tworzą, ponieważ  jednym z  jej 
efektów ubocznych może być próba stworzenia pewnej uniwersalnej kultury. Glo-
balizacja ukierunkowana jedynie na wzrost zamożności będzie więc nieuchron-
nie prowadzić do polaryzacji społecznej, co oznacza, że globalizacja w istocie więc 
„dzieli osoby i narody”. Ten punkt widzenia nie podważa ekonomicznego sensu 
globalizacji – kwestionuje natomiast definicję globalizacji w wymiarze życia spo-
łecznego Robertsona7, która mówi, że globalizacja jest zbiorem procesów, które 
czynią świat społeczny jednym.

Negatywnym skutkiem globalizacji jest dominacja bogatszych regionów nad 
biedniejszymi: „Rozwój tego globalizmu zazwyczaj umacnia tożsamość najsilniej-
szych, którzy chronią samych siebie, ale usiłuje rozmyć tożsamość regionów naj-
słabszych i najuboższych, czyniąc je bardziej nieodpornymi i uzależnionymi od 
innych”8. Prowadzi to do powstawania globalnych potęg gospodarczych i boga-
cenia się najbogatszych oraz pogłębiania się nierówności dochodowych. Z innej 
perspektywy – globalizacja jest zjawiskiem złym, jeśli „usiłuje czynić wszystkich 
jednakowymi, jakby to była kula, (…) taka globalizacja niszczy bogactwo i specy-
fikę każdego człowieka i każdego narodu”9.

W kontekście globalizacji, Franciszek porusza również temat stosunków mię-
dzynarodowych. Zbudowanie sieci w stosunkach międzynarodowych ma pomóc 
w rozwiązaniu najważniejszych światowych problemów, np. problemów zwią-
zanych z nierównościami. Rozwiązanie tak zawiłych problemów nie  jest moż-
liwe na poziomie wzajemnej pomocy jednostek czy społeczeństwa, ale dopiero 
na poziomie współpracy międzynarodowej.  „Sprawiedliwość wymaga uznania 
i poszanowania nie tylko praw indywidualnych, ale także praw społecznych i praw 

6  Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., s. 10.
7  R. Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage, London 1992.
8  Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., s. 10.
9  Zob. Franciszek, Przemówienie podczas spotkania poświęconego wolności religijnej, wygłoszone 

26 września 2015 r. w Filadelfii – Stany Zjednoczone, „L’Osservatore Romano” 2015, nr 10 (376), s. 46; 
Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., s. 50.
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narodów. Oznacza to zapewnienie „podstawowego prawa narodów do istnienia 
i postępu”10. Czasem jest to niemożliwe z uwagi na znacznych rozmiarów zadłu-
żenie zagraniczne, które ogranicza jego możliwości rozwoju. Franciszek podkre-
śla, że mimo faktu, że zaciągnięty dług zawsze musi zostać spłacony, nie może 
się to odbyć kosztem rozwoju krajów biedniejszych, które to zazwyczaj są obcią-
żone zobowiązaniem względem krajów bogatszych, w których zaciągnęły dług11. 
Franciszek nawiązuje tutaj do encykliki swojego poprzednika, Benedykta XVI, 
utrzymując, że współpraca międzynarodowa powinna prowadzić do stworzenia 
„światowego porządku prawnego, politycznego  i gospodarczego, który „zwięk-
szy i ukierunkuje współpracę międzynarodową na solidarny rozwój wszystkich 
narodów”12. W przypadku ubogich krajów, które są obszarowo małe, niezwykle 
istotne  jest budowanie relacji z sąsiadami. Utrzymywanie dobrych stosunków 
między krajami może być nieocenione podczas prowadzenia wspólnych negocja-
cji z potężniejszym i większym krajem. „Dla krajów małych i ubogich otwiera się 
możliwość osiągnięcia porozumień regionalnych z sąsiadami, które im pozwalają 
na negocjowanie w ramach bloku i uniknięcie stania się segmentami marginalnymi 
i zależnymi od wielkich mocarstw”13. Beneficjentami globalizacji mogą zatem być 
małe kraje, pod warunkiem, że ich interesy chronione są silniejszą pozycją kraju 
sąsiedniego lub też wypracowane przez nie stanowisko pozwala im na zwiększe-
nie siły przetargowej w postaci „wspólnego głosu” bloku państw.

Papież Franciszek zwraca uwagę na to, że pandemia koronawirusa ujawni-
ła mankamenty integracji krajów na poziomie międzynarodowym. Globalizacja 
oraz wysoki stopień integracji niektórych krajów w organizacjach międzynarodo-
wych, chociaż świadczą o chęci wspólnego działania, nie pomogły w skonstruowa-
niu szybkiej i wspólnej reakcji na niespodziewany kryzys, jakim stał się wybuch 
pandemii:  „Pomimo, że  jesteśmy hiper-połączeni, ujawniło się rozbicie, które 
utrudniało rozwiązywanie problemów, dotyczących nas wszystkich”14. Przy czym 
Franciszek podkreśla, że wyeliminowanie owego „rozbicia” nie sprowadza się jedy-
nie do poprawy działań już podejmowanych czy do ulepszenia reguł i działającego 
systemu. Pandemia obnażyła brak zdolności ludzi do panowania nad wszystkim 

10 Zob. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus (1991), w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 
Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2009, s. 393–452; Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., s. 62.

11 Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., s. 62
12 Zob. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów prezbi-

terów i diakonów, do osób konsekrowanych, do wiernych świeckich i wszystkich ludzi dobrej woli. O inte-
gralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, Libreria Editrice Vaticana, Vatican 2009, http://www.
vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-ver-
itate.pdf (12.12.2020); Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., s. 69.

13 Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., s. 76.
14 Ibidem, s. 7.
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– nad własnym życiem czy też nad światem. Nawet dotychczasowe zdobycze tech-
nologiczne okazały się skuteczne  jedynie w ograniczonym zakresie. Pandemia 
obnażyła również słabości wolnego rynku i związanego z nim bezpieczeństwa, 
które to zagadnienia omawiamy w dalszej części rozdziału.

2.  Wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej: 
ubóstwo, migracje i wykluczenie

Pogłębianie się nierówności dochodowych w następstwie globalizacji spowo-
dowało pogłębianie się ubóstwa. Mimo że bogactwo na świecie rośnie, nie można 
mówić o wyeliminowaniu ubóstwa. „Kiedy mówimy, że współczesny świat ograni-
czył ubóstwo, czynimy to, mierząc je kryteriami z dawnych czasów, których nie da 
się porównać z dzisiejszą rzeczywistością. W innych czasach bowiem na przykład 
brak dostępu do energii elektrycznej nie był uważany za oznakę ubóstwa, ani nie 
był powodem wielkiego udręczenia. Ubóstwo jest zawsze analizowane i rozumiane 
w kontekście rzeczywistych możliwości danego momentu historycznego”15. Innym, 
obok nierówności dochodowych, powodem powstawania ubóstwa jest obniżanie 
wynagrodzenia wypłacanego pracownikom. Jest to przejaw dążenia do zysku, które 
– prowadząc do bogacenia się jednych – nierzadko skutkuje pogwałceniem praw 
innych osób. Nie chodzi tutaj wyłącznie o ubóstwo w wymiarze ekonomicznym, 
ale również o wykluczenie i pozbawianie godności czy równych praw. Przykładami 
przywoływanymi w encyklice, które ilustrują te problemy są: wykluczenie kobiet, 
rasizm, niewolnictwo i handel ludźmi16.

Niedostrzeganie istotnych problemów części społeczeństwa papież porównuje 
do obojętnego mijania człowieka napadniętego przez zbójców przez kapłana i lewitę 
z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. „Historia miłosiernego Samarytani-
na się powtarza: coraz wyraźniej widać, że obojętność społeczna i polityczna czyni 
z wielu miejsc świata opustoszałe drogi, gdzie spory wewnętrzne i międzynarodo-
we oraz grabież szans pozostawiają wielu zmarginalizowanych, leżących na ziemi, 
na skraju drogi”17. Jednak ludzie, którzy mijają potrzebującego bez udzielenia mu 
pomocy są tymi, którzy wiedzą o potrzebie innych, ale starają się ich nie widzieć 
i odnoszą się do nich z niechęcią i pogardą. W przypadku społeczeństwa może 
być to spowodowane egoizmem. Z kolei w przypadku krajów może być to powo-
dowane chęcią wyparcia tego, co niepożądane: „(…) w niektórych krajach, czy też 

15 Ibidem, s. 14.
16 Ibidem, s. 14–16.
17 Ibidem, s. 37.
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sektorach (gospodarki – przyp. aut.), istnieje pogarda dla ubogich i ich kultury, 
i życie ze spojrzeniem skierowanym na zewnątrz, tak jakby importowany projekt 
państwa miał zająć ich miejsce”18. „Jednak niezdolność do uznania równej god-
ności ludzkiej prowadzi niekiedy bardziej rozwinięte regiony niektórych krajów 
do marzeń o uwolnieniu się od «balastu» biedniejszych regionów w celu jeszcze 
większego zwiększania swego poziomu konsumpcji”19.

Obok ubóstwa, poważnym problemem społecznym są również migracje, które 
mogą być motywowane zarówno ubóstwem, jak i konfliktami politycznymi czy 
klęskami żywiołowymi. Franciszek zwraca uwagę na złożoność problemu i różne 
reakcje krajów. „Zarówno pewne populistyczne reżimy polityczne, jak i liberal-
ne stanowiska gospodarcze twierdzą, że za wszelką cenę należy unikać napływu 
migrantów. Jednocześnie uważa się, że należy ograniczyć pomoc dla krajów ubo-
gich, aby sięgnęły dna i zdecydowały się na ograniczenie wydatków”20. Nastawie-
nie migrantów również jest różne – jedni uciekają w poszukiwaniu lepszych szans 
dla siebie i swojej rodziny, inni zaś mają nierealistyczne oczekiwania związane 
z emigracją do bogatych krajów kultury zachodniej. Emigranci, chociaż ucieka-
ją w poszukiwaniu lepszego życia, doświadczają nierzadko rozdzielenia ze swoją 
rodziną, oddzielenia od znanego środowiska, kultury i religii. „Dlatego też przed 
prawem do emigracji trzeba realizować prawo do nieemigrowania, to znaczy 
do możliwości pozostania na własnej ziemi”21. Realizuje się to poprzez zapew-
nienie ludziom godnego życia i rozwoju w ich ojczyźnie. Jeżeli nie zostanie mu 
to zapewnione, człowiek ma prawo do szukania innego miejsca, w którym znajdzie 
warunki, umożliwiające mu zaspokajanie podstawowych potrzeb22. W przypad-
ku migrantów, którzy uciekają przed kryzysami humanitarnymi, papież Franci-
szek widzi potrzebę wprowadzenia konkretnych zmian: m.in. zwiększenia liczby 
przyznawanych wiz, otwarcie korytarzy humanitarnych dla uchodźców znajdu-
jących się w najtrudniejszej sytuacji, zapewnienie bezpieczeństwa, dostępu do 
podstawowych świadczeń  i zakwaterowania czy równego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości. Papież postuluje również zaprzestanie stosowania wyrażenia 
„mniejszości”, które w pewien sposób dyskryminuje i izoluje migrantów, zwłasz-
cza w odniesieniu do tych, którzy przebywają w kraju niebędącym ich ojczyzną już 
od dłuższego czasu. Zamiast tego postuluje koncepcję pełnego obywatelstwa dla 
tych osób. Polityka wypracowana w stosunku do migrantów powinna być polityką 

18 Ibidem, s. 38.
19 Ibidem, s. 62.
20 Ibidem, s. 22.
21 Zob. Benedykt XVI, Orędzie na 99. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, podpisane 12 paździer-

nika 2012 r. w Watykanie, „L’Osservatore Romano” 2012, nr 12 (348), s. 6.
22 Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., s. 65.
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długookresową, a nie doraźną, która szuka rozwiązań wyłącznie w momencie 
występowania kryzysów23. Polityka państw względem migrantów bardziej skupia 
się na dyskutowaniu problemu (i wykorzystywaniu go do celów politycznych) niż 
na dążeniu do jego rozwiązania.

Inną grupą społeczną, która może podlegać wykluczeniu są osoby niepełno-
sprawne. Papież Franciszek określa ich mianem „ukrytych uchodźców” z uwagi 
na to, że mogą oni czuć się wyobcowani ze społeczeństwa. Dlatego też Franciszek 
podkreśla, że osoby te powinny być angażowane w życie społeczeństwa po to, 
by mogły poczuć, że są w pełni obywatelami. Papież nie wskazuje konkretnych 
rozwiązań, ale podkreśla, że „celem jest nie tylko opieka nad nimi, ale także ich 
aktywny udział w życiu wspólnoty obywatelskiej i kościelnej. Jest to droga nieła-
twa, a nawet żmudna, która pozwoli coraz lepiej formować sumienia potrafiące 
uznać każdego jako osobę wyjątkową i niepowtarzalną”24.

Zapewnienie pokoju w krajach nie ogranicza się  jedynie do utrzymywania 
stanu stabilności politycznej i braku wojny. Pokój to również „niestrudzone sta-
rania – przede wszystkim tych, którzy zajmują stanowiska o większej odpowie-
dzialności – aby uznać, zapewnić i konkretnie odbudować często zapomnianą lub 
lekceważoną godność naszych braci, aby mogli poczuć się protagonistami losu 
własnego narodu”25.

3.  Polityka społeczna oparta na personalizmie 
– problemy dzietności i starzenia się społeczeństwa

Franciszek zwraca uwagę na dwa problemy demograficzne – niską dzietność 
oraz starzenie demograficzne społeczeństw. Wiąże to z kulturą, która na pierwszym 
miejscu stawia interesy osobiste. Można to rozumieć jako gloryfikację egoizmu jed-
nostki, która skupiając się na własnym szczęściu, może odrzucać posiadanie dzieci, 
uzasadniając taką decyzję np. własnymi przekonaniami, wygodą czy poświęcaniem 
się w pełni karierze. Takie podejście zakłada, że ograniczenie liczebności popu-
lacji jest kosztem, który jest poniesiony w związku ze skupieniem się na interesie 
osobistym. Franciszek pisze: „Wydawać by się mogło, że część ludzkości można 
poświęcić na rzecz selekcji, która faworyzuje grupę społeczną, zasługującą na życie 

23 Ibidem, s. 66–67.
24 Ibidem, s. 49.
25 Zob. Franciszek, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz, korpusu demokratycz-

nego i społeczeństwa obywatelskiego, wygłoszone 5 września 2019 r. w Maputo – Mozambik, „L’Osserva-
tore Romano” 2019, nr 10 (416), 6 września, s. 6; Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., s. 115.
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bez ograniczeń”26. Dlatego też w niektórych społeczeństwach można obserwować 
odrzucenie osób, które są słabsze, ubogie, niepełnosprawne czy starsze. „Ludzie 
nie są już postrzegani jako podstawowa wartość, którą należy szanować i chronić, 
szczególnie jeśli są ubodzy lub niepełnosprawni, jeśli «nie są jeszcze potrzebni» 
– jak dzieci nienarodzone – lub «nie są już potrzebni» – jak osoby starsze. Sta-
liśmy się niewrażliwi na wszelkie formy marnotrawstwa, począwszy od marno-
wania żywności, które jest jednym z najbardziej zasługujących na potępienie”27.

Tematem związanym ze starzeniem się społeczeństw, który został poruszony 
w encyklice, jest również ich osamotnienie, pozostawianie pod opieką obcych osób 
czy zagrożenie ubóstwem. Papież Franciszek podkreśla, że elementarną zasadą 
życia społecznego jest poszanowanie wartości każdego człowieka – „sam fakt, że 
ktoś urodził się w miejscu posiadającym mniejsze zasoby albo mniej rozwinię-
tym, nie usprawiedliwia faktu, że niektóre osoby żyją poniżej godności”28. „Każde 
istnienie ludzkie ma prawo do godnego życia i do integralnego rozwoju, a tego 
podstawowego prawa nie może odmówić mu żadne państwo. Posiada je każdy, 
nawet jeśli jest mało skuteczny, nawet jeśli urodził się lub wychował z ogranicze-
niami”29. Franciszek podkreśla, że nie chodzi o pozostawienie ludzi samym sobie 
i gloryfikowanie zasadzie, że szanse i możliwości rozwoju (np. kształcenia się) 
istnieją dla wszystkich, więc nie ma potrzeby pomocy i inwestowania w te osoby, 
które od początku (z różnych powodów) są słabsze i znajdują się w gorszym poło-
żeniu niż  inni. Celem polityki rządu powinno być oferowanie wsparcia takim 
osobom: „Inwestowanie w osoby starsze może nie być opłacalne, może oznaczać 
mniejszą wydajność. Wymaga to istnienia obecnego i aktywnego państwa oraz 
instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wykracza poza wolność mecha-
nizmów efektywności pewnych systemów gospodarczych, politycznych czy ide-
ologicznych, aby rzeczywiście wszystko było naprawdę ukierunkowane przede 
wszystkim na osoby i na dobro wspólne”30. W tym kontekście papież krytykuje 
„zdobycze wolnego rynku”, argumentując, że wolność gospodarcza i wolny rynek 
nie zapewnia opieki dla osób, które z różnych powodów są słabsze (osób niepeł-
nosprawnych, osób urodzonych w uboższych rodzinach, osób starszych): „Samo 
ogłoszenie wolności gospodarczej, kiedy jednak warunki realne uniemożliwiają, 

26 Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., s. 13.
27 Zob.  Franciszek, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, wygłoszone  11  stycznia  2016 r., 

„L’Oservatore Romano” 2016, nr 2 (380), s. 14.
28 Franciszek, Adhortacja Apostolska Evangelii gaudium, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księ-

garni Archidiecezjalnej, Wrocław 2013, s. 150.
29 Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., s. 53.
30 Ibidem, s. 54. Papież definiuje politykę społeczną jako „politykę z ubogimi” (w opozycji do dotych-

czasowego rozumienia kwestii społecznych, które określa mianem „polityki dla ubogich”). 
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aby wielu miało do niej dostęp, i kiedy ograniczony jest dostęp do pracy, staje się 
dyskursem pełnym sprzeczności”31.

Polityka państwa i społeczeństwo obywatelskie powinny działać w taki spo-
sób, by nie tylko wspierać podstawowe potrzeby człowieka, który takiej pomocy 
potrzebuje, ale więcej – powinna umożliwiać równe szanse („by mógł dać z sie-
bie to, co najlepsze, nawet jeśli jego wydajność nie jest najwyższa, nawet jeśli jest 
powolny, nawet jeśli jego skuteczność jest niezbyt imponująca”32).

4. Polityka rynku pracy

Franciszek podkreśla, że problemy rynku pracy stanowią niezwykle ważne 
zagadnienie współczesnej polityki gospodarczej  i społecznej. Papież wychodzi 
od krytyki wiary w neoliberalną redystrybucję, która ma być remedium na istnie-
nie nierówności: „(…) rzekoma redystrybucja nie rozwiązuje nierówności, która 
jest źródłem nowych form przemocy zagrażających tkance społecznej”33. Papież 
zwraca uwagę na konieczność prowadzenia aktywnej polityki gospodarczej, która 
ma sprzyjać zwiększaniu liczby miejsc pracy i ograniczaniu bezrobocia poprzez 
„promowanie gospodarki sprzyjającej różnorodności produkcyjnej i kreatywno-
ści przedsiębiorczości”34.

Z kolei zapewnienie pracy jest umożliwieniem człowiekowi realizowania się 
poprzez wykorzystywanie jego zdolności, talentów i inicjatywy. „Finansowa pomoc 
ubogim powinna być zawsze rozwiązaniem doraźnym, aby zaradzić pilnym potrze-
bom. Prawdziwym celem powinno być zawsze umożliwienie  im godnego życia 
poprzez pracę”35. Zapewnienie pracy każdej osobie powinno być podstawowym 
celem polityki, gdyż w ten sposób każda osoba ma możliwość wniesienia wkła-
du w rozwój państwa. „Nie ma gorszego ubóstwa od tego, które pozbawia pracy 
i godności pracy”36.

31 Zob. Franciszek, Encyklika Laudato si’ poświęcona trosce o wspólny dom, TUM Wydawnictwo Wro-
cławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2015, s. 102–104; Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, 
op.cit., s. 54–55.

32 Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., s. 54.
33 Ibidem, s. 83.
34 Franciszek, Encyklika Laudato si’…, op.cit., s. 102–104; Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., 

s. 83.
35 Franciszek, Encyklika Laudato si’…, op.cit., s. 101–102; Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., 

s. 79–80.
36 Zob. Franciszek, Przemówienie do uczestników światowego spotkania ruchów ludowych, wygło-

szone 28 października 2014 r., „L’Osservatore Romano” 2014, nr 11 (366), s. 46; Franciszek, Encyklika Fra-
telli tutti…, op.cit., s. 80.
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Praca jest nie tylko możliwością pozyskania środków, które można przeznaczyć 
na dobra niezbędne do życia. Jest również elementem „rozwoju osobistego, tworze-
nia zdrowych relacji, wyrażania siebie, dzielenia się darami, budowania poczucia 
współodpowiedzialności za rozwój świata”37. Obowiązkiem, jaki spoczywa na pod-
miocie prowadzącym politykę rynku pracy, jest zatem stworzenie odpowiednich 
ram instytucjonalnych do tego, aby ludzie mogli pracować – nie tylko świadcząc 
usługi pracy najemnej, ale również poprzez umożliwienie im samozatrudnienia, 
a więc wykorzystania zdolności wynikających z przedsiębiorczej natury38.

5.  Dotychczasowe błędy po stronie polityki i rekomendacje 
dla rządzących

Franciszek zwraca uwagę na błędy w prowadzonej przez państwa polityce. 
„Dzisiaj w wielu krajach stosowany jest polityczny mechanizm jątrzenia, rozdraż-
niania i polaryzacji”39. Prowadzi to do władzy najsilniejszych, przy jednoczesnym 
braku wysłuchiwania racji wszystkich stron. Abstrahując od tego, że w tym celu 
wykorzystywane są wszelkiego rodzaju strategie ośmieszania ich oraz ich poglą-
dów, posądzanie czy osaczanie przeciwników, debata publiczna prowadzona jest 
w taki sposób, by opierała się na kontrowersjach i ciągłych konfrontacjach. Pod-
trzymywany w ten sposób konflikt, mający charakter ustawiczny, uniemożliwia 
dyskusję, która mogłaby prowadzić do opracowania „projektów długofalowych 
na rzecz rozwoju wszystkich i dobra wspólnego”40.

Rozwiązania, które są rezultatem polityki gospodarczej prowadzonej opiera-
jąc się na despotyzmie najsilniejszych, są rozwiązaniami doraźnymi, krótkoter-
minowymi i projektami na pokaz (określonych przez Franciszka jako rozwiązania 
marketingowe), które prowadzą do większego zubożenia społeczeństwa i pogłę-
bienia nierówności dochodowych. Polityce tej nierzadko sprzyjają media propa-
gujące kulturę najsilniejszych i przedstawiające określoną wizję homogenicznego 
świata, która pogłębia izolację tych społeczeństw, nie wpisujących się w tę wizję. 
Tymczasem największe obawy polityków powinna – zdaniem papieża – budzić 
niemożność rozwiązania problemów społecznych (m.in. zjawiska wykluczenia 

37 Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., s. 80.
38 A. Zadroga, Gospodarka, przedsiębiorczość, praca. Studium z perspektywy katolickiej myśli ekono-

miczno-społecznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 
2019, s. 108–116.

39 Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., s. 12.
40 Ibidem, s. 12.
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ekonomicznego i społecznego oraz ich konsekwencje), a nie poparcie, które poka-
zują sondaże41. Papież konstatuje, że we współczesnej polityce brak jest rozwiązań 
długoterminowych, a problemy rozwiązuje się działaniami ad hoc.

Długoterminowość w polityce – tak społecznej,  jak i gospodarczej – papież 
umiejscawia w kontekście troski o środowisko naturalne. Widać tutaj bardzo 
silne odwołanie do poprzedniej encykliki Laudato si’42, która poświęcona została 
w całości zagadnieniom związanym z gospodarowaniem środowiskiem natural-
nym. Długoterminowe myślenie o dobrobycie papież zestawia z optyką doraźności 
i tymczasowości wprowadzanych rozwiązań. Z kolei dążenie do maksymalizacji 
zysku uniemożliwia szersze spojrzenie na zagadnienia związane z dobrobytem 
społecznym i potrzebą inkluzji tych grup, które nie są beneficjentami wzrostu 
gospodarczego. Z kolei pogłębianie nierówności dochodowych między bogaty-
mi i mniej ludnymi krajami a państwami biednymi i bardziej ludnymi, któremu 
towarzyszy nadmierna eksploatacja zasobów środowiska naturalnego i transfero-
wanie zysków do krajów zamożnych powinno już teraz budzić niepokój z uwagi 
na możliwość prowadzenia wojen w przyszłości. Papież przywołuje tutaj  frag-
ment swojej poprzedniej encykliki, który wkomponowuje w swoją argumentację: 
„W tej kulturze, którą tworzymy, pustej, nastawionej na doraźność i pozbawionej 
wspólnego projektu, «można przewidywać, że wobec wyczerpywania się niektó-
rych zasobów dojdzie do stworzenia korzystnego scenariusza dla nowych wojen, 
maskowanych szlachetnymi roszczeniami»”43.

Właściwe podejście do polityki gospodarczej i społecznej, w której dokonuje 
się inkluzja osób lub grup słabszych wymaga fundamentalnej zmiany po stronie 
rządzących – odejścia od dążenia do reelekcji za wszelką cenę na rzecz zrealizo-
wania programu gospodarczego, który z jednej strony przywracałby godność każ-
dej osobie ludzkiej, a z drugiej strony – umożliwiał realizację w pełni posiadanych 
przez nią talentów i umiejętności z pożytkiem dla całej wspólnoty.

W tym miejscu ponownie warto odwołać się do przypowieści o miłosiernym 
Samarytaninie. Papież zauważa, że podobnie do zbójców działają nie tylko ci, 
którzy bezpośrednio przyczyniają się do ubóstwa drugiego, ale również ci, którzy 
pod przykrywką obejmowania urzędu i sprawowania władzy czerpią z niej korzy-
ści dla własnej osoby. „Zamyka się krąg między tymi, którzy wykorzystują i zwo-
dzą społeczeństwo, aby  je wyeksploatować, a tymi, którzy sądzą,  iż zachowują 
przejrzystość w sprawowaniu swych funkcji, ale jednocześnie żyją z tego systemu 

41 Ibidem, s. 93–94.
42 Franciszek, Encyklika Laudato si’…, op.cit.
43 Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…,  op.cit.,  s.  13;  Franciszek, Encyklika Laudato si’…,  op.cit., 

s. 45–46.
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i jego zasobów. Istnieje smutna obłuda w sytuacjach, gdy bezkarność przestępstwa, 
wykorzystywania instytucji dla korzyści osobistych lub korporacyjnych i innego 
zła, którego nie potrafimy wyeliminować, łączy się z nieustannym dyskwalifikowa-
niem wszystkiego, z ciągłym zasiewaniem podejrzeń, szerząc nieufność i wątpli-
wości”44. Wszystko to prowadzi do zniechęcenia tych słabszych, którzy wiedzą, że 
„niewidzialna dyktatura skrytych interesów” – jakiego to określenia używa papież 
– kształtuje sposób myślenia.

Jeżeli pełniący władzę postrzega swoją funkcję jako służbę, wtedy może być 
to podstawą do rozwoju i transformacji kraju. Populizm staje się niezdrowy, jeśli 
„staje się czyjąś zdolnością do uzyskania poparcia, by zinstrumentalizować poli-
tycznie kulturę ludu, pod dowolnym znakiem ideologicznym, w służbie swoich 
planów osobistych i utrzymania przy władzy”45.

6. Wykroczenie poza konstrukcje modelowe

Nauka społeczna Kościoła, której założenia znajdujemy w encyklikach i innych 
dokumentach papieskich, stanowi wyzwanie dla ekonomii i praktyki gospodarczej. 
Nie bez znaczenia jest w tym miejscu odwołanie do punktu centralnego, czynni-
ka sprawczego wszelkich procesów i zjawisk, jakie występują w gospodarce, któ-
rym jest człowiek. O ile zatem ekonomia w takiej formule, w jakiej jest nauczana 
i uprawiana, odczłowiecza podmiot gospodarujący – sprowadzając jego decyzje 
i działanie do mechanistycznego zachowania i, skutkującej tym, deterministycznej 
trajektorii rozwoju, co odpowiada paradygmatowi nauk przyrodniczych – nauka 
społeczna Kościoła obejmuje w swoim opisie zdecydowanie więcej zachowań nie-
szablonowych, które nie dają się w prosty sposób modelować.

W takim kontekście, encyklika Fratelli tutti,  jak  i wcześniejsze dokumenty 
papieskie, przywracają – choć wydaje się, że bardziej adekwatnym określeniem 
byłoby: podkreślają ponownie – związek pomiędzy decyzjami poszczególnych 
podmiotów, a dobrobytem ogółu. Zagadnienia te wielokrotnie były przedmio-
tem dociekań przedstawicieli poszczególnych nurtów myśli ekonomicznej,  jak 
i – zwłaszcza po zaakceptowaniu i upowszechnieniu się modus operandi w postaci 
matematyzacji i modelowania zachowania podmiotów gospodarujących – stano-
wiły wycinkowe obszary dociekań większości ekonomistów, począwszy od drugiej 
połowy XX w. Bez wątpienia jednak – z punktu widzenia problemów współczesnego 

44 Franciszek, Encyklika Fratelli tutti…, op.cit., s. 39.
45 Ibidem, s. 78–79.
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świata – wszelkie próby modelowego ujęcia zjawisk, z którymi mamy do czynie-
nia, skazane są na niepowodzenie. Rekomendacje, czy też wnioski, które formu-
łowane są na podstawie konstrukcji modeli i założeń, stanowiących opis działania 
podmiotów, są co najmniej dyskusyjne. Ich implementacja w żaden sposób nie 
rozwiąże problemów o charakterze globalnym, o których piszą kolejni papieże, 
począwszy od Leona XIII i jego Rerum novarum.

Trudność we wdrożeniu skutecznej polityki polega na tym, że nie opiera się 
ona na celu, którym jest rozwiązanie danej kwestii społecznej,  lecz na środku, 
którym jest uzyskanie poparcia elektoratu w nadchodzących wyborach. Szeroko 
o tym oportunistycznym działaniu pisał m.in. Downs46, a jego praca w pośredni 
sposób zapoczątkowała rozwój teorii politycznego cyklu koniunkturalnego (co 
przypadło na lata 60. i 70. XX w.). Gdyby było inaczej, tj. gdyby politycy wykorzy-
stywali władzę w celu rozwiązywania określonych problemów swojego elektoratu, 
problemy nadmiernej eksploatacji zasobów środowiska naturalnego, wojen, głodu, 
migracji zarobkowych, malejącej dzietności, już dawno zostałyby rozwiązane lub 
– co najmniej – ich natężenie zostałoby wydatnie ograniczone.

Tymczasem żadna z powyższych kwestii społecznych nie została rozwiązana, 
ponieważ działanie polityków i wyborców w przeważającej mierze nacechowane 
jest doraźnym oportunizmem, który jedynie do pewnego stopnia można „mode-
lować” w postaci formalnej. Z drugiej strony, istnieją podmioty, które w działaniu 
odznaczają się altruizmem. Również i to zachowanie wykracza poza normy kon-
strukcji modeli ekonomicznych. W ten sposób dochodzimy do kluczowego pod-
miotu w społecznej nauce Kościoła – działającego człowieka, którego zachowanie 
wykracza poza nawet najbardziej precyzyjne (pod względem założeń) konstruk-
cje modelowe. W ten nurt znakomicie wpisuje się prakseologiczne ujęcie zjawisk 
ekonomicznych, właściwe austriackiej szkole ekonomii, ponieważ tylko ta szkoła 
myśli ekonomicznej, stroniąc od tworzenia wyrafinowanych konstrukcji mode-
lowych, opisuje motywację człowieka do działania, którą zawsze  jest potrzeba 
usunięcia przyczyny swojego dyskomfortu. Nie potwierdza to bynajmniej „ego-
istycznej” motywacji podmiotów działających, właściwej ekonomii głównego nurtu. 
Podejście prakseologiczne dopuszcza zachowania altruistyczne (nawet na szero-
ką skalę), a w każdym zinstytucjonalizowanym działaniu rządu dopatruje się źró-
deł zaburzeń destruktywnych dla ładu rynkowego, czyli stojących w sprzeczności 
z najlepiej pojętym interesem podmiotu działającego47. Związek między społeczną 

46 A. Downs, An Economic Theory of Democracy, Harper, New York 1957.
47 F. A. Hayek, Individualism and Economic Order, University of Chicago Press, 1948; F. A. Hayek, 

Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
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nauką Kościoła, a myślą austriacką znakomicie oddaje myśl Woodsa48: „Ekonomia 
(austriacka – przyp. aut.) nie udziela odpowiedzi na wszystkie pytania życia ani też 
nie rości sobie takich pretensji. Pokazuje ona natomiast, w jaki sposób moralnie 
dopuszczalne pragnienie zysku prowadzi do spontanicznej kooperacji społecz-
nej, która zbędnym czyni rozdęty aparat państwowy, mający kierować produkcją. 
Ukazuje ona fascynujące mechanizmy, zgodnie z którymi pokojowa kooperacja 
społeczna, nie odwołująca się do siły fizycznej, prowadzi do ogólnego dobrobytu. 
Oznacza to mniej chorób, więcej czasu wolnego na życie rodzinne i więcej spo-
sobności do korzystania ze wspaniałych dóbr cywilizacji”.

Wykroczenie poza konstrukcje modelowe, a więc poza utarte schematy myśle-
nia o zjawiskach ekonomicznych, wymaga spojrzenia holistycznego na procesy, 
które podlegają analizie. Odrzucenie  jednego wzorcowego modelu postępowa-
nia konsumenta (niepoprawnego i nierealnego z racji założeń) i funkcjonowania 
gospodarki, które stanowią esencję współczesnego modelowania gospodarczego 
i podstawę polityki gospodarczej może okazać się kluczowe dla rozwiązania pro-
blemów, o których mowa w encyklice, a które – z różną intensywnością – pojawia-
ją się we współczesnym świecie. Bez wątpienia diagnoza, jaką przedstawił papież 
Franciszek, obejmuje wiele problemów. Propozycje ich rozwiązania, które zostały 
przedstawione przez papieża, nie będą mogły zostać wprowadzone tak długo, jak 
nie będzie do tego zgody na poziomie globalnym. Holistyczne ujęcie zagadnień 
w nauce społecznej Kościoła zawsze w punkcie centralnym stawiało człowieka 
jako ten podmiot, który jest twórczy (wynalazczy, przedsiębiorczy), motywowa-
ny do działania przez sygnały płynące z rynku i odpowiedzialny za skutki podej-
mowanych decyzji. Tym, co stanowiło punkt zwrotny w dziejach gospodarczych 
świata była rewolucja przemysłowa. Zapoczątkowała ona  jednak dalekosiężne 
zmiany, które utrwalane były przez kolejne pokolenia. Zrodziło to przekonanie 
o bezkosztowym procesie rozwoju gospodarczego, a przecież ten zawsze tworzył 
koszty w postaci (nie) odwracalnych strat w środowisku naturalnym, eksploatacji 
złóż zasobów, zmiany modelu rodziny, emigracji ze wsi do miast. Nikt nie kwe-
stionuje oczywistych zalet tego procesu tak w formie wzrostu zamożności,  jak 
i ułatwionym dostępie do wytwarzanych dóbr. Teoria ekonomii – w ujęciu ekono-
mii głównego nurtu – wciąż nie potrafi rozwiązać tych problematycznych kwestii 
społecznych i środowiskowych. Modelując, traktuje się człowieka jako podmiot, 
który nie zmienia swoich decyzji, a nawet jeśli tak robi, jego decyzje są powielane 
przez innych, dając odzwierciedlenie świata, który choć jest inny (w następstwie 
tych zmian w preferencjach), lecz oderwany od rzeczywistych problemów.

48 T. E. Woods Jr, Kościół a wolny rynek, Fijorr Publishing, Warszawa 2007, s. 372.
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Podsumowanie

Diagnozę problemów współczesnego świata oraz rekomendacje, jakie na jej 
podstawie można sformułować w odniesieniu do polityki gospodarczej i społecz-
nej można syntetycznie podsumować fragmentem listu Humana communitas: 
„dysonans między obsesyjnym dążeniem do własnego dobrobytu, a wspólnym 
szczęściem ludzkości zdaje się powiększać – skłania do myślenia, że między jed-
nostką a społecznością ludzką następuje już prawdziwy rozłam. (…) Czym innym 
jest poczucie, że jest się zmuszonym żyć razem, a czym innym docenianie bogac-
twa i piękna nasion życia wspólnego, których trzeba razem szukać i które należy 
pielęgnować”49.

Papież Franciszek zwrócił uwagę na fakt, że problemy gospodarcze i społecz-
ne mają wspólne podłoże. Jest nim brak właściwie rozumianej integracji, zarówno 
na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i na płaszczyźnie społeczeństwa danego kraju. 
Właściwie rozumiana integracja nie oznacza, że każdy kraj czy każda jednostka 
w społeczeństwie myśli w ten sam sposób. Takie rozumienie integracji mogłoby, 
paradoksalnie, prowadzić do utrwalenia egoistycznego podejścia, destruktywne-
go dla interesów jednostki i całego społeczeństwa.

Takie rozumienie integracji jest jednak błędne i w konsekwencji prowadzi do 
pogłębiania się problemów, z którymi borykają się współcześnie kraje rozwinięte 
i rozwijające się – nierówności społecznych, ubóstwa czy problemów demograficz-
nych. Właściwie rozumiana integracja polega na zauważaniu różnic na poziomie 
krajów i regionów, dostrzeganiu problemów osób, które są najsłabsze i nie dys-
ponują dostateczną siłą przetargową, aby przeforsować korzystne dla siebie roz-
wiązania, a także dbaniu o dobro całego społeczeństwa, a nie interes własny czy 
wybranych grup. Integracja, oprócz budowania braterstwa i wzajemnej pomocy, 
powinna również stawiać sobie za cel wspólne opracowanie tych elementów poli-
tyki społecznej i gospodarczej, które odpowiadałyby potrzebom każdej ze stron. 
Polityka ta byłaby rezultatem pogłębionych dyskusji, w której żadna ze stron nie 
byłaby stroną dominującą, a zysk nie byłby przedkładany nad dobro najsłabszych.

Prowadzenie polityki powinno być z kolei oparte na zasadzie czynienia dobra. 
Osoby, które z racji piastowanego urzędu lub pełnionej funkcji dysponują władzą, 
nie powinny wykorzystywać jej do czerpania własnych korzyści, ale powinny wyko-
nywać powierzone im funkcje dbając o to, aby uwzględniać interesy wszystkich 

49 Zob. Franciszek, List „Humana communitas” z okazji 25. Rocznicy powstania Papieskiej Akademii 
„Pro Vita”, podpisany 6 stycznia 2019 w Watykanie, „L’Osservatore Romano” 2019, nr 2 (410), s. 46–47.
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członków społeczeństwa, a nie tylko najsilniejszych. Podobne podejście powinno 
być widoczne na arenie międzynarodowej. W tym aspekcie pandemia koronawi-
rusa może stanowić szansę i być punktem wyjścia do przeorientowania polityki 
gospodarczej na poziomie krajowym i międzynarodowym.
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Uwarunkowania podatkowe bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych na Białorusi

Wprowadzenie

Białoruś, kraj geograficznie i kulturowo bliski Polsce, ma warte odnotowania, 
zwłaszcza w okresie postpandemicznym, zachęty podatkowe dla bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych. Uwarunkowania polityczne i społeczne leżą poza zakre-
sem rozważań. Przedmiotem rozdziału jest przedstawienie oraz porównanie 
– na przykładzie inwestycji bezpośredniej polskiego przedsiębiorcy na Białorusi 
– skutków bieżącego opodatkowania dochodów zakładu podatkowego oraz spół-
ki, z uwzględnieniem umowy z dnia 18 listopada 1992 roku w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. 
1995, nr 128, poz. 619) – u.p.o.1 Poniższy wywód koncentruje się wokół zasad 
opodatkowania poszczególnych form inwestycji bezpośrednich, a kończy go pro-
sta jednookresowa symulacja opłacalności podatkowej poszczególnych wariantów 
inwestycyjnych. Ponadto przedstawiono specjalne rozwiązania podatkowe, z któ-
rych mogą korzystać polscy inwestorzy na Białorusi.

1 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach 
prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, 26.11.1994 (Dz.U. 1995, nr 128, 
poz. 619), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19951280619 (26.02.2020). Białoruś 
jest stroną ponad 60 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym z Polską, opartych na Kon-
wencji Modelowej OECD.
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Podstawowym aktem normującym opodatkowanie na Białorusi jest Kodeks 
podatkowy Republiki Białoruś z dnia 30 grudnia 2018 r. nr 159–3 (dalej: Kodeks 
podatkowy). Kodeks podatkowy normuje wszystkie rodzaje podatków na Biało-
rusi, zwłaszcza:
• podatki dochodowe: odrębnie dla osób fizycznych (‘подоходный налог’) oraz 

dla osób prawnych (‘налог на прибыль’),
• podatki od obrotu: VAT (porównywalny z podatkiem od wartości dodanej) 

(‘Налог на добавленную стоимость’, ‘НДС’), podatek akcyzowy (‘акцизы’),
• podatki majątkowe: podatek od nieruchomości (‘налог на недвижимость’), 

podatek od ziemi (‘земельный налог’).
Odrębne zasady opodatkowania dotyczą nierezydentów uzyskujących docho-

dy ze źródeł położonych na Białorusi, np. ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej 
(‘налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих дея-
тельность через постоянное представительство’). Podatek taki nie doty-
czy jednak osób fizycznych. Ponadto na Białorusi obowiązuje podatek offshore 
o specyficznej konstrukcji (podstawę opodatkowania stanowi wykonanie zobo-
wiązania wobec podmiotów zarejestrowanych w tzw. rajach podatkowych)2 oraz 
podatek ekologiczny3.

1. Opodatkowanie dochodów nierezydenta na Białorusi

Konstrukcja ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego 
oparta jest na tych samych przesłankach co w Polsce. Spółka kapitałowa z sie-
dzibą lub zarządem na Białorusi podlega obowiązkowi podatkowemu od całości 
osiągniętych dochodów, ustalonych według białoruskiego prawa podatkowego. 
Osoby prawne utworzone na Białorusi mają status rezydentów podatkowych 
i wypełniają zobowiązania podatkowe, w tym dotyczące nieruchomości położo-
nych zarówno na terytorium Białorusi, jak i za granicą4. Rejestracja jest przepro-
wadzana w sposób szczegółowo określony w regulaminie o państwowej rejestracji 
podmiotów gospodarczych, zatwierdzonym Dekretem Prezydenta Republiki Bia-
łorusi5. Powstała osoba prawna ma przypisany jeden numer identyfikacji podat-
kowej co do wszystkich podatków.

2 Art. 265 ust. 1 Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, 30.12.2018, nr 159–3, http://nalog.gov.
by/ru/TAX_CODE_RU/ (26.02.2020).

3 Art. 246 ust. 1 ibidem.
4 Art. 15 ust. 3 ibidem.
5 W dniu złożenia dokumentów w urzędzie rejestrowym urząd dokonuje rejestracji spółki przysta-

wiając stempel na statucie, od tego momentu spółka jest zarejestrowana. Zob. art. 1 Dekretu Prezydenta 
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W przypadku zatrzymania zysków w spółce zależnej udziałowiec polski nie 
ponosi bezpośrednio żadnych obciążeń podatkowych w Polsce. Dopiero wypła-
ta dywidendy prowadzi do powstania ograniczonego obowiązku podatkowego 
na Białorusi, spoczywającego na polskim wspólniku (stawka podatku dla osób 
fizycznych wynosi 13%6, a dla osób prawnych – 12%7), przy czym płatnikiem jest 
białoruska spółka kapitałowa8. Zgodnie z białoruskim ustawodawstwem poda-
tek u źródła został uwzględniony w odrębnej kategorii podatków, tj. jako poda-
tek dochodowy dla organizacji zagranicznych, które nie prowadzą działalności 
poprzez położony stały zakład9.

Natomiast dochód wypracowany przez zakład przedsiębiorcy polskiego poło-
żony na Białorusi jest opodatkowany według 18% stawki CIT10.

Administracja podatkowa ma prawo weryfikować zgodność warunków stoso-
wanych przez podatnika z podmiotami powiązanymi z poziomem cen rynkowych. 
Jeżeli warunki handlowe i (lub) finansowe zostaną ustalone między osobami, 
które różnią się od tych, które miałyby miejsce w porównywalnych transakcjach 
niekontrolowanych, a doprowadziło to do zaniżenia dochodu (zawyżenia straty), 
to odpowiednio dla celów podatkowych:
• przychód (dochód, zysk) w transakcji jest akceptowany w wysokości przycho-

du (dochodu, zysku), który podatnik mógł osiągnąć w analizowanej transak-
cji, ale nie uzyskał;

• koszty w transakcji są akceptowane w wysokości kosztów, które podatnik powi-
nien był ponieść w analizowanej transakcji, ale poniósł w innej wysokości11.
Inaczej niż w Polsce, metodyka cen transferowych nie dotyczy rozliczeń 

(ang. dealings) z zakładem podatkowym.

Republiki Białorusi „W sprawie rejestracji państwowej i likwidacji (zakończenia działalności) podmio-
tów gospodarczych”, 16.11.2009, nr 1 ze zm., http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=pd0900001 
(26.02.2020).

6 Art. 214 ust. 1 Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, op.cit.
7 Art. 192 ust. 1 pkt 1.4. ibidem.
8 Art. 189 ibidem.
9 Art. 188–189 ibidem.
10 Art. 142 ibidem.
11 Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych (roz-

dział 11 Kodeksu podatkowego). Zob. Art. 88–101 Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, op.cit.
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2. Wybór formy inwestycji bezpośredniej na Białorusi

Za podjęciem decyzji o wyborze określonej formy wykonywania działalności 
gospodarczej za granicą aspekty podatkowe nabierają większego znaczenia w przy-
padku, jeżeli nie przemawiają istotne czynniki pozapodatkowe, np. zamiar ogra-
niczenia odpowiedzialności prawnej czy zakres swobody kształtowania ustroju 
spółki. Skutki podatkowe wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatko-
wania, w tym u.p.o. z Białorusią, mogą wpływać również na efektywność podat-
kową realizowanej inwestycji.

Podstawowymi formami wykonywania działalności gospodarczej na Białorusi 
przez przedsiębiorców polskich są:
1) zakład nieposiadający podmiotowości prawnej i podatkowej,
2) spółka posiadająca osobowość prawną i będąca podmiotem podatku.

2.1. Opodatkowanie zakładu

Stosownie do u.p.o. z Białorusią, za „zakład” uważa się stałą placówkę, przez 
którą osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym państwie cał-
kowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa w drugim 
państwie12. Zakład może oznaczać zwłaszcza miejsce zarządu, filię, biuro, zakład 
fabryczny, warsztat, magazyny udostępniane innym osobom, kopalnię itd. Placów-
ki takie stanowią zakład, jeżeli zostaną wypełnione wszystkie przesłanki zawarte 
w art. 5 ust. 1 u.p.o., zwłaszcza kryterium stałości13. Stwierdzenie istnienia zakładu 
wywołuje daleko idące konsekwencje w zakresie opodatkowania dochodu przed-
siębiorcy polskiego, zwłaszcza dla rozstrzygnięcia takich kwestii podatkowych 
jak rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej bądź określenie zakresu przypisania 
przychodów i kosztów zakładowi oraz jednostce macierzystej (centrali). Państwu 
źródła (tu: Białorusi) przysługuje prawo opodatkowania dochodu przypisanego 
zakładowi (art. 7 ust. 1 u.p.o.).

Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego Republiki Bia-
łoruś z dnia 7 grudnia 1998 r., nr 218–3 – Kodeks cywilny – wyodrębnioną i samo-
dzielną organizacyjnie częścią osoby prawnej może być oddział (‘филиал’). Do 
części organizacyjnej osoby prawnej w ustawodawstwie wewnętrznym Białorusi 
nie używa się terminu „miejsce zarządu”, „filia” oraz np. „biuro” itd. Należy jednak 

12 Art. 5 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej…, 
op.cit.

13 Art. 5 ust. 1 ibidem.
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wskazać, że osoba zagraniczna (prawna oraz fizyczna) nie może utworzyć oddzia-
łu na terenie Białorusi w rozumieniu prawa białoruskiego14.

Kodeks podatkowy używa terminu „zakład zagranicznej organizacji”. „Orga-
nizacje” obejmują osoby zagraniczne i międzynarodowe, w tym także niebędące 
osobami prawnymi15. Działalność może być prowadzona w formie zakładu bez 
rejestracji oddziału, np. w przypadku stałego miejsca prowadzenia działalności. 
Jeżeli podmiot zagraniczny wykonuje pracę i (lub) świadczy usługi na terytorium 
Białorusi, to miejsce ich realizacji / świadczenia uznaje się za stały zakład, pod 
warunkiem, że określona działalność prowadzona jest nieprzerwanie przez 180 dni 
lub łącznie w dowolnym okresie 12 miesięcy16. Z kolei plac budowy, instalacji lub 
montażu uznaje się za stały zakład, jeżeli istnieją na terytorium Białorusi przez 
okres przekraczający 180 dni w dowolnym okresie 12 miesięcy17.

Dochód wypracowany przez zakład przedsiębiorcy polskiego położony na tery-
torium Białorusi jest opodatkowany według 18% stawki CIT18. W Polsce dochód 
uzyskiwany za pośrednictwem zakładu zagranicznego na Białorusi jest zwolniony 
z opodatkowania (metoda zwolnienia).

2.2. Opodatkowanie spółki

Na Białorusi wyróżnia się następujące formy prawne spółek (przedsiębiorstw):
• spółki kapitałowe, tj.: spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialno-

ścią, spółka z dodatkową odpowiedzialnością,
• spółki osobowe, np.: spółka jawna, spółka komandytowa,
• przedsiębiorstwa unitarne.

Przedsiębiorstwo unitarne jest organizacją komercyjną (osoba prawna), która 
nie jest właścicielem majątku wykazanego w swoim bilansie. Działa ono na pod-
stawie statutu zatwierdzonego przez założyciela – jedynego wspólnika przedsię-
biorstwa, którym może być osoba fizyczna lub prawna. Przedsiębiorstwo takie ma 
prawo do zarządu gospodarczego mieniem, tzn. prawo do posiadania, wykorzy-
stania i rozporządzenia w zakresie określonym przez właściciela19.

14 Art. 51 Kodeksu cywilnego Republiki Białoruś, 7.12.1998, nr 7 декабря 1998 г. № 218‑З ze zm, 
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218 (26.02.2020).

15 Art. 14 ust. 2 pkt 2.2. Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, op.cit.
16 Art. 180 ust. 3 ibidem.
17 Art. 180 ust. 4 ibidem.
18 Art. 142 ibidem.
19 Art. 113–115 Kodeksu cywilnego Republiki Białoruś, op.cit.
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Na dzień 1 stycznia 2019 r. na Białorusi działało 105 822 przedsiębiorstw20, 
w tym ponad 25% z zagranicznym udziałem. Zgodnie z art. 44 ust. 2 Kodeksu 
cywilnego spółka kapitałowa oraz spółka osobowa mają osobowość prawną i są pod-
miotami podatku21, w szczególności podatku dochodowego od osób prawnych22. 
Z tych względów nie występują różnice w opodatkowaniu spółki osobowej i spół-
ki kapitałowej, natomiast obecne są wszystkie „wady” spółki osobowej, w szcze-
gólności nieograniczona odpowiedzialność wspólników. Dlatego zdecydowana 
większość inwestorów rejestruje spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, rzadziej spółki z dodatkową odpowiedzialnością bądź przedsię-
biorstwa unitarne.

W przypadku posiadania przez udziałowca polskiego w formie spółki kapita-
łowej udziałów w wysokości co najmniej 30% kapitału białoruskiej spółki u.p.o. 
z Białorusią ogranicza do 10% stawkę podatku pobieranego od wypłacanych dywi-
dend (art. 10 ust. 2 u.p.o.); w pozostałych przypadkach stosuje się stawkę w wyso-
kości 15%. Zastosowanie obniżonej stawki, wynikającej z umowy bilateralnej, 
uwarunkowane jest przedłożeniem płatnikowi certyfikatu rezydencji w oryginale. 
Co do zasady, w Polsce znajduje zastosowanie metoda ograniczonego zaliczenia 
podatku pobranego u źródła na Białorusi.

3. Analiza porównawcza obciążeń podatkowych

3.1. Inwestycja osoby fizycznej

Poniżej dokonuje się prostego (jednookresowego) porównania wysokości 
obciążeń podatkowych poszczególnych form inwestycji bezpośrednich dokony-
wanych przez osobę fizyczną będącą polskim rezydentem i niewykonującą dzia-
łalności gospodarczej w Polsce:
1) utworzenie zakładu,
2) utworzenie spółki.

Mając na uwadze, że opodatkowanie spółki kapitałowej oraz spółki osobowej 
następuje według tych samych zasad, a także – faktyczne powszechne wykorzysty-
wanie spółki kapitałowej dla inwestycji bezpośrednich realizowanych na Białorusi 

20 Kluczowe wskaźniki dla Republiki Białorusi, Narodowy Komitet Statystyczny Republiki Białorusi, 
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya‑statistika/ (26.02.2020).

21 Art. 44 ust. 2 Kodeksu cywilnego Republiki Białoruś, op.cit.
22 Art. 125 ust. 1 Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, op.cit.
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(aspekty prawne pozapodatkowe), porównanie można ograniczyć do zakładu 
i spółki kapitałowej23.

Przyjęto założenie, że dochód przed opodatkowaniem obu porównywanych 
projektów inwestycyjnych (zakład oraz spółka) jest jednakowy i jest w pełnej 
wysokości wypłacany na rzecz udziałowca. Przy ustalaniu podstawy opodatko-
wania białoruskiej jednostki zależnej nie wynikają żadne różnice z zastosowania 
wewnętrznych regulacji prawa polskiego i białoruskiego. Uwzględnia się wyłącz-
nie opodatkowanie podatkami dochodowymi, tj. 18% podatkiem dochodowym 
na Białorusi, 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych od dywidenda 
w Polsce oraz 10% podatkiem od dywidend, pobieranym u źródła, biorąc pod 
uwagę postanowienia u.p.o.

Stawka podatkowa w stosunku do dywidendy zagranicznej wynosi 19% (na 
podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.), jednak zgodnie z art. 30a ust. 9 u.p.d.o.f. 
od zryczałtowanego podatku można odliczyć kwotę równą podatkowi zapłacone-
mu na Białorusi.

Tabela 1. Inwestycja bezpośrednia osoby fizycznej

Zakład Spółka kapitałowa

Dochód przed opodatkowaniem 100 100

Podatek dochodowy na Białorusi (18%) –18 –18

Podatek od dywidend (13% – u.p.o. 10%)  – –8,2

Dochód do opodatkowania w Polsce  – 82

Podatek (19%)  – –15,58

Zaliczenie podatku  – +8,2

Dochód po opodatkowaniu 82 66,42

Obciążenie podatkowe (w %) 18 33,58

Źródło: opracowanie własne.

Z tabeli 1 jednoznacznie wynika, że w przypadku polskiego rezydenta będą-
cego osobą fizyczną, inwestycja na Białorusi w formie zakładu jest pod względem 
podatkowym zasadniczo korzystniejsza niż założenie spółki kapitałowej. Wynika 
to z podwójnego opodatkowania w sensie ekonomicznym zysków spółki zależnej. 
Dodatkowo, konkluzja ta nie uwzględnia preferencyjnych zasad opodatkowania 
(zob. pkt 4).

23 Szerzej na temat międzynarodowych porównań podatkowych z odesłaniami do literatury 
np. M. Jamroży, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą – optymalizacja opodatkowania z per-
spektywy polskiego przedsiębiorcy, Wydawnictwo JustLuk, Warszawa 2013.
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3.2. Inwestycja spółki kapitałowej

Poniżej dokonuje się prostego (jednookresowego) porównania wysokości 
obciążeń podatkowych obu podstawowych form inwestycji bezpośrednich doko-
nywanych przez spółkę kapitałową będącą polskim rezydentem:
1) utworzenie zakładu,
2) utworzenie spółki.

Umowa z Białorusią ogranicza do 12% stawkę podatku z dywidend, przy 
czym w przypadku posiadania w wysokości co najmniej 30% kapitału białoruskiej 
spółki podatek jest 10% (zgodnie z art. 10 ust. 1 u.p.o.). W Polsce co do zasady 
ma miejsce zaliczenie bezpośrednie podatku pobranego u źródła. W poniższej 
symulacji pominięto możliwość dokonania tzw. zaliczenia pośredniego (art. 20 
ust. 2 u.p.o.).

Tabela 2. Inwestycja bezpośrednia spółki kapitałowej

Zakład Spółka kapitałowa

Dochód przed opodatkowaniem 100 100

Podatek dochodowy na Białorusi (18%) –18 –18

Podatek od dywidend (12% – u.p.o. 10%)  – –8,2

Dochód do opodatkowania w Polsce  – 82

Podatek (19%)  – –15,58

Zaliczenie podatku  – +8,2

Dochód po opodatkowaniu 82 66,42

Obciążenie podatkowe (w %) 18 33,58

Źródło: opracowanie własne.

Z tabeli 2 wynika, że nie tylko dla osoby fizycznej, lecz i również z punk-
tu widzenia inwestora będącego osobą prawną, inwestycja na Białorusi w for-
mie zakładu jest pod względem podatkowym korzystniejsza niż założenie spółki 
kapitałowej. Stwierdzenie to nie uwzględnia zaliczenia pośredniego, stosownie do 
art. 20 ust. 2 u.p.d.o.p., oraz preferencji wynikających z tzw. specjalnego reżimu 
opodatkowania na Białorusi.
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4. Preferencje podatkowe na Białorusi

Polski przedsiębiorca może uzyskać preferencje w ramach procesu inwestycyj-
nego i prowadzenia działalności gospodarczej na Białorusi. Poniżej przedstawiono 
podstawowe systemy preferencji podatkowych w odniesieniu do bezpośrednich 
inwestycji na Białorusi, z których mogą korzystać również polscy inwestorzy.

4.1. Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalna Strefa Ekonomiczna (dalej: SSE) jest wydzielonym terytorialnie 
obszarem, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Na Białorusi 
funkcjonuje sześć SSE.

Zgodnie z Ukazem Prezydenta z dnia 9 czerwca 2005 r., nr 262 o poszczegól-
nych sprawach działalności w specjalnych strefach ekonomicznych na terytorium 
Republiki Białoruś – Ukaz o SSE24 – nie ma ograniczeń co do kraju pochodze-
nia inwestora, ale z systemu preferencji można skorzystać tylko w odniesieniu 
do działalności prowadzonej na terenie SSE. Po skutecznej rejestracji należy 
zawrzeć umowę z administracją SSE. Minimalna kwota inwestycji w realizację 
projektu wynosi co najmniej 1 mln EUR (lub 500 tys. EUR, pod warunkiem, że 
zostaną zainwestowane w ciągu 3 lat od daty rejestracji)25. Preferowane są inwe-
stycje proeksportowe.

4.2. Park Przemysłowy „Wielki Kamień”

Park Przemysłowy Wielki Kamień („Индустриальный парк „Великий камень”) 
ma zbliżony reżim opodatkowania co SSE. W celu rozpoczęcia działalności należy 
zawrzeć umowę z administracją parku26.

Główne różnice między parkiem a SSE są następujące:
• projekt biznesowy przewiduje wykonywanie działalności zgodnej z kierunkiem 

działalności przemysłowego parku, a mianowicie rozwój produkcji w sferze 

24 Art. 1 Ukazu Prezydenta „O poszczególnych sprawach działalności w specjalnych strefach eko-
nomicznych na terytorium Republiki Białoruś”, 9.06.2005, nr 262, http://pravo.by/document/?-
guid=3871&p0=P30500262 (26.02.2020).

25 Ustawa „O specjalnych strefach ekonomicznych”, 7.12.1998, nr 213–3, http://pravo.by/documen-
t/?guid=3871&p0=H19800213 (26.02.2020); Art. 1 Ukazu Prezydenta „O poszczególnych sprawach…, 
op.cit.

26 Ust. 2 Regulaminu zatwierdzonego Ukazem Prezydenta Republiki Białoruś, 12.05.2017, nr 166 ze 
zm., http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31700166&p1=1&p5=0 (26.02.2020).
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elektronicznej, farmaceutycznej, produkcji maszyn, prac naukowo‑badaw-
czych, a także rozwój logistyki itd.;

• wysokość inwestycji wynosi co najmniej równowartość 5 mln USD, a w przy-
padku naukowo‑badawczych prac – 500 tys. USD (zgodnie z ust. 4 Regula-
minu o WK)27.

4.3. Park Wysokich Technologii

Park Wysokich Technologii (PWT) jest strefą ekonomiczną dla spółek infor-
matycznych. Projekt zorientowany jest na eksport oprogramowania lub rozwój 
innej wytwórczości z użyciem wysokich technologii. Główną cechą PWT jest jego 
eksterytorialny charakter. Spółka, mająca siedzibę w PWT, nie musi prowadzić 
działalności na terenie PWT i może prowadzić działalność i korzystać z prawa do 
ulg podatkowych w dowolnej części Białorusi28. Po skutecznej rejestracji należy 
zawrzeć umowę z administracją parku.

Nie ma ograniczeń co do wielkości kapitału docelowego i kraju pochodzenia 
inwestora29. W PWT osoby prawne mogą angażować się nie tylko w rozwój pro-
duktów IT, ale także w promocję, reklamę, wsparcie techniczne dla użytkowników 
końcowych. Do rodzajów preferowanych działalności należy również rozwój bio-
technologii, technologii medycznych, lotniczych i kosmicznych, e‑sportu, i wszyst-
kie działania kryptograficzne: mining, giełdy kryptowalut, fundusze kryptowalut, 
eksplorowanie blockchain i inteligentnych kontraktów30.

4.4. Region Orszański

Status Regionu Orszańskiego stanowi swoistego rodzaju eksperyment prawno-
‑podatkowy31. Region ten wybrano z kilku powodów, przede wszystkim Orsza jest 
miastem ze starzejącą się populacją, lecz jednocześnie ma wyjątkowo korzystne 
położenie geograficzne. Miasto to jest położone na skrzyżowaniu korytarzy trans-
portowych Helsinki – Odessa i Berlin – Moskwa, na trasie tzw. Nowego Jedwab-
nego Szlaku.

27 Ust. 4 ibidem.
28 T. N. Krukowskaya, Specjalne aspekty preferencyjnego reżymu Parku Wysokich Technologii, „Podatki 

Białorusi”, Centrum Informacji i Publikacji Podatków i Opłat, Mińsk 2018, nr 27, s. 18.
29 Art. 1 Regulaminu Parku Wysokich Technologii zatwierdzonego dekretem Prezydenta Republiki 

Białoruś, 22.09.2005, nr 12, http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Pd0500012 (26.02.2020).
30 Art. 3 ibidem.
31 Y. V. Tumanova, Świadczymy ulgi na podstawie Dekretu nr 6 „Podatki Białorusi”, Centrum Infor-

macji i Publikacji Podatków i Opłat, Mińsk 2019, nr 36, s. 13.
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Podmiotom zarejestrowanym i prowadzącym działalność gospodarczą w zakre-
sie produkcji i usług na terenie Regionu Orszańskiego przysługuje szeroki zakres 
ulg i zwolnień na podstawie Ukazu Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 30 grud-
nia 2018 r., nr 506 „O rozwoju Orszańskiego rejonu”)32.

4.5. Teren małomiasteczkowy

Podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność gospodarczą w zakre-
sie produkcji w dowolnej miejscowości na Białorusi, z wyjątkiem dużych miast 
(o liczbie mieszkańców przewyższającej ok. 50 tys.) korzystają z ulg podatkowych 
na podstawie Dekretu Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 7 maja 2012 r., nr 6 
„O stymulowaniu działalności gospodarczej na terenie średnich, małych mia-
steczek, wsi”33.

4.6. Umowa inwestycyjna

Ulgi podatkowe można również uzyskać w wyniku zawarcia umów inwesty-
cyjnych, zgodnie z Dekretem Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 6 sierpnia 
2010 r., nr 10 „O utworzeniu dodatkowych warunków dla inwestowania w Repu-
blice Białoruś”34. Podstawę prawną stanowi umowa inwestycyjna zawarta pomię-
dzy inwestorem (w tym zagranicznym) i urzędami regionów na Białorusi lub Radą 
Ministrów w celu zrealizowania projektu inwestycyjnego. Inwestor po podpisaniu 
umowy inwestycyjnej ma prawo do zwolnienia:
• od podatku VAT i cła przy imporcie na Białoruś sprzętu i urządzeń technolo-

gicznych oraz części do nich w celu wykorzystania w ramach projektu inwe-
stycyjnego;

• od podatku od ziemi w okresie projektowania i budowy nieruchomości w ramach 
projektu inwestycyjnego35.

32 Ukaz Prezydenta Republiki Białoruś „O rozwoju Orszańskiego rejonu”, 30.12.2018, nr 506, http://
pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31800506&p1=1 (26.02.2020).

33 Dekret Prezydenta Republiki Białoruś „O stymulowaniu działalności gospodarczej na terenie śred-
nich, małych miasteczek, wsi”, 7.05.2012, nr 6, https://etalonline.by/document/?regnum=Pd1200006 
(26.02.2020).

34 Dekret Prezydenta Republiki Białoruś „O utworzeniu dodatkowych warunków dla inwestowania 
w Republice Białoruś”, 6.09.2010, nr 10, http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=pd0900010 
(26.02.2020).

35 A. P. Szewczenko, Zmiana i rozwiązanie umowy inwestycyjnej z Republiką Białoruś „Prawo prze-
mysłowe i handlowe”, Redakcja czasopisma „Prawo Przemysłowe i Handlowe”, Mińsk 2017, nr 5, s. 44.
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4.7. Zestawienie porównawcze preferencji podatkowych

W tabeli 3 zestawiono porównawczo scharakteryzowane powyżej preferencje 
podatkowe, z których mogą skorzystać inwestorzy zagraniczni.

Tabela 3. Zestawienie preferencji podatkowych

Park Wysokich 
Technologii

Specjalne Strefy 
Ekonomiczne

Park Przemysłowy 
„Wielki Kamień”

Region  
Orszański

Teren  
małomiasteczkowy

CIT
Ogólne zasady: 18%36

0%
Wyjątki:
9% podatek 
od zysków 
kapitałowych 
(przeniesienia 
własności akcji); 
dywidendy od 
nierezydentów 
18% podatek 
z przeniesienia 
własności majątku 
ruchomego 
i nieruchomości;
Podatek 
dodatkowy: 1% 
od przychodów 
dla administracji 
PWT37

0% od towarów 
własnej produkcji38

0% od towarów 
własnej produkcji 
przez 10 lat od 
daty pierwszego 
zysku; potem 
– 9%39

Zwiększone 
odliczenia 
inwestycyjne dla 
CIT:
• budynki – 30% 

(stawka 
standardowa 
– do 15%);

• wyposażenie 
– 50% (stawka 
standardowa 
– do 30%)40

0% w ciągu 7 lat 
od rejestracji41

36 Art. 184 ust. 1 Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, op.cit.
37 Art. 27 Regulaminu Parku Wysokich Technologii…, op.cit.
38 Art. 363 ust. 3 Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, op.cit.
39 Pkt 40 Regulaminu zatwierdzonego Ukazem Prezydenta Republiki Białoruś, op.cit.
40 Pkt 4.4 Ukazu Prezydenta Republiki Białoruś „O rozwoju Orszańskiego rejonu”, op.cit.
41 Art. 1.2.1 Dekretu Prezydenta Republiki Białoruś „O stymulowaniu działalności gospodarczej 

na terenie średnich, małych miasteczek, wsi”, op.cit.
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Park Wysokich 
Technologii

Specjalne Strefy 
Ekonomiczne

Park Przemysłowy 
„Wielki Kamień”

Region  
Orszański

Teren  
małomiasteczkowy

VAT
Ogólne zasady: 20%42

zwolnienie 
z podatku VAT 
dla transakcji 
z tokenami 
i transakcji 
wewnętrznych, 
import sprzętu 
technologicznego; 
praw własności 
intelektualnej; 
reklama, 
marketing, usługi 
konsultacyjne itd.43

zwolnione z VAT 
„importowego” 
towary 
wytwarzane 
przez rezydentów 
SSE przy 
użyciu towarów 
zagranicznych

• pełne odliczenie 
podatku VAT;

• 0% na towary 
importowane na 
projekt44

pełne odliczenie 
podatku VAT 45

ogólne zasady

Podatek u źródła (od dywidend)
ogólne zasady: 12% dla nierezydentów46

dla osób fizycznych 
– 9%47, dla osób 
prawnych – 5%48

ogólne zasady 0% w ciągu 5 lat 
od pierwszej 
wypłaty 
dywidendy49

ogólne zasady ogólne zasady

Podatek u źródła (płatności licencyjne)
ogólne zasady: 15%50

0%51 ogólne zasady 5% do 2027 r.52 ogólne zasady ogólne zasady

42 Art. 122 ust. 3 Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, op.cit.
43 Art. 27 Regulaminu Parku Wysokich Technologii…, op.cit.
44 Pkt 46 Regulaminu zatwierdzonego Ukazem Prezydenta Republiki Białoruś, op.cit.
45 Pkt 5.4 Ukazu Prezydenta Republiki Białoruś „O rozwoju Orszańskiego rejonu”, op.cit.
46 Art. 192 ust. 1 pkt 1.4 Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, op.cit.
47 Art. 31 Regulaminu Parku Wysokich Technologii…, op.cit.
48 Art. 36 ibidem.
49 Pkt 49 Regulaminu zatwierdzonego Ukazem Prezydenta Republiki Białoruś, op.cit.
50 Art. 192 ust. 1 pkt 1.5 Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, op.cit.
51 Art. 33 Regulaminu Parku Wysokich Technologii…, op.cit.
52 Pkt 50 Regulaminu zatwierdzonego Ukazem Prezydenta Republiki Białoruś, op.cit.
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Park Wysokich 
Technologii

Specjalne Strefy 
Ekonomiczne

Park Przemysłowy 
„Wielki Kamień”

Region  
Orszański

Teren  
małomiasteczkowy

Podatek od nieruchomości
ogólne zasady: 0,1% – 1% od wartości nieruchomości53

0%54

wyjątek: wynajem 
nieruchomości

• 0% w ciągu 
3 lat od 
rejestracji w SSE 
– na budynki 
i konstrukcje 
nabyte w tym 
okresie;

• 0% – na budynki 
w SSE 
w przypadku 
dostaw 
eksportowych 
i dostaw 
do innych 
rezydentów 
SSE55

0%56 ogólne zasady 0% w ciągu 
7 lat od 
rejestracji57

Podatek od wartości gruntu
ogólne zasady: zależy od rodzaju terenu (albo 0,025% – 3% jego wartości lub 2–73 USD za hektar)58

0% na etapie 
budowy, ale nie 
dłużej niż przez 
3 lata59

• 0% w ciągu 5 lat 
– na terenie 
SSE dla budowy 
obiektów;

• 0% w przypadku 
dostaw 
eksportowych 
i dostaw 
do innych 
rezydentów 
SSE60

0%61 ogólne zasady ogólne zasady

53 Art. 230 ust. 1 Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, op.cit.
54 Art. 30 Regulaminu Parku Wysokich Technologii…, op.cit.
55 Art. 383 ust. 4 Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, op.cit.
56 Pkt 40 Regulaminu zatwierdzonego Ukazem Prezydenta Republiki Białoruś, op.cit.
57 Art. 1.2.1 Dekretu Prezydenta Republiki Białoruś „O stymulowaniu działalności gospodarczej 

na terenie średnich, małych miasteczek, wsi”, op.cit.
58 Art. 241 ust. 1 Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, op.cit.
59 Art. 29 Regulaminu Parku Wysokich Technologii…, op.cit.
60 Art. 383 ust. 5 Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, op.cit.
61 Pkt 40 Regulaminu zatwierdzonego Ukazem Prezydenta Republiki Białoruś, op.cit.

cd. tabeli 3
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Park Wysokich 
Technologii

Specjalne Strefy 
Ekonomiczne

Park Przemysłowy 
„Wielki Kamień”

Region  
Orszański

Teren  
małomiasteczkowy

Podatki pracownicze
ogólne zasady: PIT – 13%62, ZUS – 35%63

ZUS – odlicza się 
tylko z oficjalnego 
średniego 
wynagrodzenia 
na Białorusi64

ogólne zasady ZUS – tylko dla 
rezydentów65

ZUS – 30%66 ogólne zasady

Podatek od wypłat na rzecz spółek offshore
ogólne zasady: 15%67

zwolnienie 
z tytułu płatności 
za reklamę, 
marketing, 
usługi; wypłaty 
dywidendy68

ogólne zasady zwolnienie 
w przypadku 
dywidendy69

ogólne zasady ogólne zasady

Inne podatki

0% ceł na towary 
przywozowe70

0% ceł na towary 
przywozowe 
i na wywóz 
wyprodukowanych 
towarów

ogólne zasady ogólne zasady ogólne zasady

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Inwestycja bezpośrednia na Białorusi realizowana przez polskiego rezyden-
ta w formie zakładu podatkowego jest pod względem podatkowym zasadniczo 
korzystniejsza niż założenie spółki. Co do zasady, wynika to z podwójnego opo-
datkowania w sensie ekonomicznym zysków spółki zależnej.

62 Art. 214 ust. 1 Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, op.cit.
63 Art. 3 Ustawy Republiki Białoruś „W sprawie obowiązkowych składek ubezpieczeniowych do bud-

żetu państwa pozabudżetowego funduszu ochrony socjalnej ludności Republiki Białorusi”, 29.02.1996, 
nr 138‑XIII, https://etalonline.by/document/?regnum=v19600138 (26.02.2020).

64 Art. 31 Regulaminu Parku Wysokich Technologii…, op.cit.
65 Pkt 51 Regulaminu zatwierdzonego Ukazem Prezydenta Republiki Białoruś, op.cit.
66 Pkt 4.2 Ukazu Prezydenta Republiki Białoruś „O rozwoju Orszańskiego rejonu”, op.cit.
67 Art. 266 Kodeksu podatkowego Republiki Białoruś, op.cit.
68 Art. 27 Regulaminu Parku Wysokich Technologii…, op.cit.
69 Pkt 49 Regulaminu zatwierdzonego Ukazem Prezydenta Republiki Białoruś, op.cit.
70 Art. 35 Regulaminu Parku Wysokich Technologii…, op.cit.
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Ograniczająco należy zaznaczyć, że osoba zagraniczna (prawna oraz fizyczna) 
nie może utworzyć oddziału na terenie Białorusi w rozumieniu prawa białoruskie-
go. Działalność może być prowadzona w formie zakładu bez rejestracji oddziału, 
np. w przypadku stałego miejsca prowadzenia działalności.

Ponadto dochody osiągane na Białorusi mogą zostać opodatkowane w Polsce 
na podstawie przepisów dotyczących zagranicznych jednostek kontrolowanych 
(CFC). Jeżeli białoruska spółka zależna zostałaby uznana za CFC, udziałowiec 
powinien opodatkować w Polsce dochód zagranicznej jednostki kontrolowanej 
według stawki 19%. Ulgi na Białorusi nie przełożyłyby się na wyższe korzyści 
podatkowe dla inwestora.
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Nastroje konsumenckie w okresie 
pandemii COVID-19 w Polsce.  

Ocena zmian i ich konsekwencje

Wprowadzenie

Głównym motywem podjęcia analizy była ocena zmian nastrojów konsumenc-
kich w okresie pandemii w Polsce i ich konsekwencji w zachowaniu konsumentów, 
zwłaszcza w odniesieniu do konsumpcji i kwestii oszczędzania. Badania ankie-
towe koniunktury konsumenckiej pozwalają między innymi na ocenę nastrojów 
konsumenckich, stwarzają możliwość diagnozowania i prognozowania popy-
tu konsumpcyjnego oraz oceny zmian zachowania konsumentów w odniesie-
niu do oszczędności. Z uwagi na to, że przedmiotem analizy jest okres pandemii 
COVID- 19 w 2020 roku, w celu bardziej szczegółowej (miesięcznej) analizy nastro-
jów konsumenckich, wykorzystane zostały miesięczne wyniki badań koniunktu-
ry konsumenckiej przeprowadzanych przez GUS1. Uwzględnione zostały również 
odpowiedzi udzielane na dodatkowe pytania związane z sytuacją epidemiologiczną2. 
W efekcie szoku związanego z wybuchem pandemii oraz działań rządu, następo-
wała wyraźna zmiana nastrojów konsumenckich, która przełożyła się na zacho-
wanie gospodarstw domowych. Dotyczyło to zwłaszcza decyzji konsumpcyjnych 

1 W Polsce na uwagę zasługują również kwartalne badania koniunktury gospodarstw domowych 
przeprowadzane przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (IRG 
SGH). Badania koniunktury konsumenckiej zarównano w przypadku GUS jak i IRG SGH stanowią część 
szerszych badań obejmujących również działalność gospodarczą.

2 Dodatkowe pytania były zadawane w ramach badań koniunktury konsumenckiej GUS.
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(przejawiających się w zmianie dynamiki sprzedaży detalicznej) oraz podejścia 
gospodarstw domowych do kwestii oszczędności. W przeprowadzonej analizie 
zwrócono uwagę, że zachowania konsumentów mogą mieć typowy dla każdego 
okresu recesyjnego charakter przezornościowy lub rzadziej spotykany charakter 
wymuszony, wynikający z rządowych obostrzeń będących elementem walki z pan-
demią i ochroną społeczeństwa przed jej negatywnymi skutkami.

Analiza została podzielona na 3 części. W pierwszej, omówione zostały zmiany 
nastrojów konsumenckich w trakcie pandemii, w drugiej i trzeciej przedstawiono 
odpowiednio zależności pomiędzy nastrojami konsumenckimi a sprzedażą deta-
liczną oraz decyzjami konsumentów w zakresie oszczędności. Analizę kończy pod-
sumowanie z wnioskami odnoszącymi się do oceny zmian i konsekwencji zmian 
nastrojów konsumenckich w okresie pandemii COVID-19 w Polsce.

1. Nastroje konsumenckie w trakcie pandemii

Dane z badań koniunktury konsumenckiej wykorzystywane są m.in. do dia-
gnostyki i prognoz wskaźników makroekonomicznych3 oraz do analizy zmian 
w poziomie niepewności gospodarstw domowych4. Badania koniunktury kon-
sumenckiej skupiają uwagę szczególnie w okresach kryzysowych. Ocena zmiany 
nastrojów konsumentów może stanowić ważny punkt odniesienia w ocenie sytuacji 
makroekonomicznej zwłaszcza w sytuacji kryzysu. W przypadku Polski, w okresie 
pandemii COVID-19 do oceny nastrojów konsumenckich mogą być wykorzystane 
dwa wskaźniki, które powstają w wyniku badań koniunktury konsumenckiej GUS: 
Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK), który odzwierciedla bieżą-
ce tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej oraz Wyprzedzający Wskaźnik 
Ufności Konsumenckiej (WWUK) odnoszący się do oczekiwanych w najbliższych 
miesiącach zmian w tendencjach konsumpcji indywidualnej. Dodatkowo w anali-
zie wykorzystano publikowane od kwietnia 2020 roku, comiesięczne załączniki do 
badań koniunktury konsumenckiej GUS z odpowiedziami na dodatkowe pytania 
związane z sytuacją epidemiologiczną (zagrożenie koronawirusem COVID-19). 

3 E. Adamowicz, S. Dudek, K. Walczyk, Wykorzystanie wyników testu koniunktury do prognoz krót-
koterminowych, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego” 2002, vol. 73; S. Dudek, Możli-
wości formułowania krótkookresowych prognoz ilościowych na podstawie wyników testów koniunktury, 
w: E. Adamowicz (red.), Diagnozowanie kondycji gospodarki polskiej. Rekomendacje dla polityki gospodar-
czej, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarki SGH” 2001, nr 67; A. Róg, K. Strzała, Przydatność 
prognostyczna wskaźników testu koniunktury – przegląd metod ewaluacji, „Prace i Materiały Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, z. 4, vol. 8, s. 513–522.

4 J. Jankiewicz, Niepewność w diagnozach i prognozach formułowanych w badaniach koniunktury 
konsumenckiej w Polsce, „Przegląd Zachodniopomorski” 2013, t. XXVIII (LVII), z. 3, vol. 2.
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Pozwalają one na ocenę stopnia wpływu na życie konsumentów zagrożeń wyni-
kających z sytuacji epidemiologicznej, w tym m.in. utratę pracy, zdrowie i sytu-
ację finansową. Kluczowe wydają się odpowiedzi na pytanie o wpływ zagrożenia 
koronawirusem COVID-19 na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej.

Nastroje konsumenckie zaczęły ulegać systematycznemu pogorszeniu od 
września 2019 roku, zatem na kilka miesięcy przed wybuchem pandemii. Kon-
sumenci coraz bardziej pesymistycznie oceniali ogólną sytuację ekonomiczną 
kraju. Wpływ na taką sytuację miały częściowo czynniki zewnętrzne wskazujące 
na możliwość globalnego spowolnienia aktywności gospodarczej. Wartości wskaź-
ników BWUK i WWUK obniżały się od IV kwartału 2019 roku, wskaźnik WWUK 
od grudnia 2019 roku do marca 2020 roku zaczął przyjmować wartości ujemne5. 
Na pogarszające się nastroje konsumenckie nałożyły się efekty związane z pande-
mią, w konsekwencji przez cały 2020 rok wskaźniki BWUK i WWUK przyjmowa-
ły wartości ujemne, co oznacza, przewagę liczebną konsumentów nastawionych 
pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. Należy jednak 
podkreślić, że zmiany nastrojów konsumenckich w poszczególnych miesiącach 
2020 roku nie przebiegały jednokierunkowo, co zostanie przedstawione w dal-
szej części rozdziału.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce minister zdrowia ogłosił 4 marca 
2020 roku. W tym samym miesiącu rząd rozpoczął wprowadzanie obostrzeń 
mających na celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa6. Kluczowymi 
dla konsumentów były ogłoszone przez rząd 31 marca działania mające na celu 
zmniejszenie kontaktu wśród ludzi, w tym m.in. limity dotyczące liczby klientów 
w sklepach, ograniczeń na wykonywanie usług, a także zamknięcia wielkopo-
wierzchniowych sklepów budowlanych w weekendy. Marcowe badania koniunk-
tury konsumenckiej GUS przeprowadzone zostały w pierwszej dekadzie marca, 
w okresie, kiedy zarówno skala zagrożenia koronawirusem, jego konsekwencje 

5 Na bardziej pesymistyczny, globalny scenariusz wskazywały działania banków centralnych, które 
kontynuowały prowadzenie luźnej polityki pieniężnej. EBC obniżył we wrześniu 2019 roku stopę depozy-
tową głębiej poniżej zera oraz wznowił program skupu aktywów, natomiast Fed obniżył w październiku 
kolejny raz podstawową stop procentową. W Polsce, podczas październikowego posiedzenia decyzyj-
nego RPP, pojawiały się głosy ze strony członków Rady, że: „w ostatnich miesiącach nasiliły się sygnały 
dotyczące pogarszania się światowej koniunktury. W opinii tych członków Rady czynniki te mogą nega-
tywnie oddziaływać na wzrost gospodarczy także w Polsce” za: Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym 
Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 października 2019 r., Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, 
Warszawa 2019.

6 10 marca odwołano imprezy masowe, a następnego dnia ogłoszono decyzję o zamknięciu placówek 
oświatowych oraz szkół wyższych (od 12 marca). 13 marca, dzień po śmierci pierwszej osoby zarażonej 
koronawirusem, wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego a tydzień później, stan epidemii na tere-
nie Polski. 24 marca zostały wprowadzone ograniczenia przemieszczania a w ostatnim dniu marca ogło-
szono nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa. Od 16 kwietnia wprowadzono obowiązek 
noszenie maseczki.
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na gospodarkę nie były jeszcze znane. Dopiero późniejsze informacje płynące 
z rządu (w drugiej połowie marca), w tym pierwsze decyzje ograniczające w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, uświadomiły powagę sytuacji. Efekty mar-
cowych wydarzeń były widoczne w wynikach kwietniowych badań koniunktury. 
Sytuacja epidemiologiczna przyczyniła się do narastającej niepewności i załama-
nia nastrojów konsumenckich. W kwietniowej ankiecie na pytanie o wpływ obec-
nej sytuacji związanej z koronawirusem COVID-19 na udzielane odpowiedzi aż 
51,8% respondentów zadeklarowało znaczny wpływ sytuacji epidemiologicznej 
na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, 37,3% określiło go jako 
umiarkowany, a jedynie dla 4,6% respondentów sytuacja ta nie miała żadnego 
wpływu na odpowiedzi (tabela 1). Do końca 2020 roku, w każdym miesiącu wpływ 
(znaczny lub umiarkowany) sytuacji epidemiologicznej na udzielane odpowiedzi 
w ramach badań koniunktury konsumenckiej potwierdza od 81,8% (we wrześniu) 
do maksymalnie 95,4% (w kwietniu) respondentów.

Tabela 1.  Wpływ sytuacji epidemiologicznej na odpowiedzi dotyczące koniunktury 
konsumenckiej

Miesiąc BWUK WWUK
Wpływ sytuacji epidemiologicznej na udzielane odpowiedzi

znaczny umiarkowany żaden

Kwiecień –36,4 –47,7 58,1 37,3 4,6

Maj –30,1 –37,3 46,0 47,0 7,0

Czerwiec –19,4 –23,9 38,1 50,8 11,1

Lipiec –13,4 –13,6 28,5 56,1 15,4

Sierpień –15,2 –16,5 27,2 56,6 16,2

Wrzesień –15,0 –16,0 26,3 55,5 18,2

Październik –20,0 –19,2 30,8 54,4 14,8

Listopad –29,2 –30,1 42,9 47,8 9,3

Grudzień –24,9 –24,2 37,9 50,4 11,7

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Różnice, jakie pojawiają się w odpowiedziach (znaczny lub umiarkowany 
wpływ), uzależnione są od wprowadzanych rządowych obostrzeń, co widoczne 
jest również w wartościach wskaźników BWUK i WWUK. Z tego punktu widze-
nia można wyodrębnić cztery okresy w 2020 roku:
I. kwiecień/maj – okres bardzo wyraźnego pogorszenia nastrojów konsumenc-

kich, wskaźniki BWUK i WWUK poniżej –30 pkt proc., na znaczny wpływ 
sytuacji epidemiologicznej na udzielane odpowiedzi wskazuje ponad 40% 
respondentów;
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II. czerwiec/wrzesień – okres wyraźniejszej poprawy nastrojów konsumenckich, 
wskaźniki BWUK i WWUK nie mniejsze niż –24 pkt proc., spadek udziału 
respondentów wskazujących na znaczny wpływ sytuacji epidemiologicznej 
na udzielane odpowiedzi poniżej 40%;

III. październik – listopad – okres pogorszenia nastrojów konsumenckich, spadek 
wartości wskaźników BWUK i WWUK, wzrost udziału respondentów wskazu-
jących na znaczny wpływ sytuacji epidemiologicznej na udzielane odpowiedzi 
powyżej 30%;

IV. grudzień – miesiąc nieznacznej poprawy nastrojów konsumenckich, wzrost 
wartości wskaźników BWUK i WWUK.
Zmiany nastrojów konsumenckich odpowiadają zmianom restrykcyjności 

obostrzeń wprowadzanych przez rząd. Kwietniowe wyniki badań koniunktu-
ry konsumenckiej wskazują na historycznie duży spadek wartości wskaźników 
BWUK i WWUK (odpowiednio zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca 
o –37,7 pkt proc. oraz –45,4 pkt proc.). W porównaniu z wcześniejszym miesią-
cem wyraźnie spadły składowe wartości obu wskaźników. W przypadku wskaźnika 
BWUK największe spadki odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywa-
nia ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (odpowied-
nio spadki o 58,8 pkt proc. i 54,4 pkt proc.). W przypadku wskaźnika WWUK 
największy spadek odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz 
oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 77,0 pkt proc. 
oraz 54,4 pkt proc.). Majowe wyniki badań koniunktury potwierdzały bardzo złe 
nastroje konsumenckie.

Między czerwcem a wrześniem obserwujemy poprawę nastrojów konsumenc-
kich. Przyczyniły się do tego decyzje znoszące część obostrzeń7.

Ponowne wprowadzanie zwiększonych restrykcji pojawiło się w październiku. 
Od 24 października cała Polska została objęta obostrzeniami czerwonej strefy8 
a dodatkowe obostrzenia rząd wprowadził od 7 listopada9. W okresie tym  nastroje 
konsumenckie uległy wyraźnemu pogorszeniu. Coraz trudniejsza sytuacja 

7 Od 21 lipca i 4 sierpnia m.in. zlikwidowano ograniczenia liczby osób na stadionach, koncertach, 
czy też uczestników zajęć na basenach. Dopuszczono możliwość uczestniczenia w wydarzeniach orga-
nizowanych przez instytucje kultury (kina, teatry, sale koncertowe, kluby muzyczne) z 50-procentowym 
ograniczeniem miejsc.

8 Wśród zmian znalazły się: zajęcia zdalne dla wszystkich uczniów, a także ograniczenia w funkcjo-
nowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń.

9 Polegały m.in. na rozszerzeniu zdalnego nauczania na klasy I–III, zawieszono działalność basenów, 
siłowni, aquaparków. Dopuszczono możliwość organizowania wydarzeń sportowych, ale bez publicz-
ności. Zamknięto placówki kultury – teatry, kina, muzea, galerie, domy kultury, sklepy w galeriach han-
dlowych będą zamknięte z wyjątkiem spożywczych, aptek, drogerii czy usług, obiekty hotelarskie tylko 
dla gości odbywających podróże służbowe.
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epidemiologiczna doprowadziła do kolejnych obostrzeń rządowych. Od 21 grud-
nia wprowadzono ponownie ograniczenia, w tym m.in. w funkcjonowaniu galerii 
handlowych i hoteli10. Dodatkowe obostrzenia rządowe były ogłoszone jednak już 
po przeprowadzonych ankietowanych badaniach koniunktury i nie wpłynęły na 
pogorszenie miesięcznych wartości wskaźników BWUK i WWUK.

Tabela 2.  Zmiana wartości wskaźników ufności konsumenckiej (BWUK i WWUK) 
i ich komponentów (w porównaniu z poprzednim miesiącem, zmiana 
w pkt proc.)
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I –0,6 0,2 –0,8 0,2 –0,1 1,9 5,1 –0,1

II –2,4 –1,6 0,4 –0,7 0,6 –3,1 –3,5 –3,1

III 0,0 –0,1 –0,7 –1,7 –0,5 0,0 1,0 1,8

IV –37,7 –45,4 –32,2 –54,4 12,9 –77,0 –26,1 –18,1

V 6,3 10,4 10,9 15,6 –5,5 4,5 7,0 10,9

VI 10,7 13,4 10,7 18,8 –12,9 17,4 4,5 6,8

VII 6,0 10,3 5,6 11,7 –4,1 18,8 2,3 5,0

VIII –1,8 –2,9 –1,8 –6,0 1,7 –3,3 –1,6 –0,4

IX 0,2 0,5 –0,4 2,0 –0,6 2,1 –1,1 –1,8

X –5,0 –3,2 –3,4 –9,0 1,6 –2,6 2,6 2,1

XI –9,2 –10,9 –6,6 –14,5 –0,9 –18,0 –5,3 –4,7

XII 4,3 5,9 5,6 9,2 –2,5 6,4 2,9 2,8

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

2. Nastroje konsumenckie a konsumpcja

Szok wywołany pandemią COVID-19 oraz działania rządu wpłynęły w zna-
czący sposób na dynamikę sprzedaży detalicznej. Wprowadzenie rządowych 
obostrzeń w handlu w marcu i kwietniu przyczyniły się do wyraźnego spadku 

10 Infrastruktura sportowa udostępniona została tylko w ramach sportu zawodowego, zamknięto 
stoki narciarskie, co wpłynęło na znaczące ograniczenie możliwości korzystania z usług turystycznych. 
Wprowadzono zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji. Przypomnijmy, że w trakcie pandemii nie 
można było organizować targów, kongresów lub konferencji.
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sprzedaży poszczególnych kategorii produktów. W kwietniu doszło do rekordowo 
wysokich spadków sprzedaży w sekcji tekstylia, odzież i obuwie (spadek o 63,4%, 
w cenach stałych, w ujęciu rocznym), pojazdy samochodowe, motocykle i części 
(spadek o 54,4%). Wprowadzenie pracy zdalnej i ograniczenie mobilności przy-
czyniło się również do spadku sprzedaży paliwa (spadek o 32,9%). W sumie kwiet-
niowa wartość sprzedaży detalicznej w cenach stałych, w ujęciu rocznym spadła 
o 22,9%. Wraz z poluzowywaniem obostrzeń rządowych w okresie letnim (od 
czerwca do września), dynamika sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym zaczę-
ła ulegać poprawie i od lipca była już dodatnia. Wraz z kolejnym pogorszeniem 
sytuacji epidemiologicznej i wzrostem stopnia restrykcyjności wprowadzanych 
obostrzeń, dynamika sprzedaży ponownie wyhamowała. W trzech ostatnich mie-
siącach 2020 roku dynamika sprzedaży w ujęciu rocznym była ponownie ujem-
na, przy czym należy zauważyć grudniowe wyhamowanie negatywnej tendencji. 
Pomimo funkcjonowania obostrzeń, w grudniu 2020 roku, z punktu widzenia 
dokonywania zakupów, sytuacja uległa nieznacznej poprawie. Złożyły się na to m.
in.: możliwość dokonywania zakupów w centrach handlowych oraz zwiększona 
liczba pracujących niedziel (trzy niedziele w grudniu były niedzielami handlowy-
mi). Nie można wykluczyć, że wpływ na nastroje konsumenckie miało ogłosze-
nie rozpoczęcia szczepień w okresie świątecznym. W efekcie grudniowe wyniki 
sprzedaży detalicznej pozytywnie zaskoczyły.

Rysunek 1. Sentyment a sprzedaż detaliczna
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Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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Podsumowując, należy zauważyć, że wartość sprzedaży detalicznej w 2019 roku 
ulegała podobnej zmianie jak w przypadku opisywanych wcześniej zmian nastro-
jów konsumenckich.

W ostatnich latach można zaobserwować ścisłą zależność pomiędzy nastro-
jami konsumenckimi oraz konsumpcją gospodarstw domowych. Od stycznia 
2017 roku do grudnia 2020 roku współczynnik korelacji pomiędzy wskaźnika-
mi BWUK i WWUK a sprzedażą detaliczną był wysoki i wynosił odpowiednio 
0,76 i 0,81. W samym 2020 roku korelacja między nastrojami konsumenckimi 
a konsumpcją gospodarstw domowych pozostawała nadal wysoka (w przypadku 
wskaźników BWUK i WWUK wynosiła odpowiednio 0,62 i 0,73). Zaznaczmy, 
że badania koniunktury przeprowadzane są w pierwszej dekadzie miesiąca, dla 
którego wartość sprzedaży będzie znana w drugiej połowie następnego miesiąca. 
Wskaźniki BWUK i WWUK, określające zmianę nastrojów konsumenckich, zawie-
rają informacje o charakterze wyprzedzającym, co w sytuacji bardzo podwyższo-
nej niepewności w okresach kryzysowych stanowi wartość dodaną.

3. Nastroje konsumenckie a oszczędności

Oszczędności są wynikiem różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami przezna-
czonymi na konsumpcje11. Decyzja o oszczędzaniu powoduje odłożenie konsumpcji 
w czasie i polega na lokowaniu w różny sposób wolnych środków z przeznacze-
niem na późniejszą konsumpcję12. Poziom oszczędności gospodarstw domowych 
mierzony jest stopą oszczędności, którą wyraża procentowy udział oszczędności 
w dochodach do dyspozycji gospodarstw domowych. Zarówno poziom konsump-
cji, jak i oszczędności gospodarstw domowych, zależy od uzyskiwanych docho-
dów. Należy zauważyć, że dochód nie wpływa na tzw. konsumpcję autonomiczną 
(minimalny poziom konsumpcji niezbędny do życia), ale na konsumpcję dodat-
kową, którą można zwiększać kosztem oszczędności (i na odwrót).

Wartość oszczędności zmienia się w okresie kryzysów gospodarczych. W okre-
sie recesji następuje pogorszenie się sytuacji na rynku pracy, co prowadzi do pogor-
szenia nastrojów konsumenckich, powstrzymywaniem się konsumentów przed 
niektórymi rodzajami wydatków i ostatecznie do zmian po stronie dochodowej 
rachunku oszczędności. Zmianie ulegają preferencje konsumentów w odniesieniu 

11 Takie podejście prezentował m.in. J. M. Keynes w Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1956, s. 124–146.

12 Często wymiennie stosowane są terminy oszczędzanie i inwestowanie. Bliższą rzeczywistości jest 
sytuacja, kiedy termin oszczędzanie odnosi się do inwestowania wolnych środków.
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do bieżących potrzeb (efekt przezornościowy). Przezorność w zachowaniu kon-
sumentów prowadzi przeważnie do wzrostu stopy oszczędności gospodarstw 
domowych. Efekt przezornościowy związany jest również ze zmianami w struk-
turze oszczędności gospodarstw domowych. Przejawia się on w preferowaniu 
przez konsumentów bardziej płynnych aktywów, w tym głównie gotówki. Warto 
o tym pamiętać, ponieważ często mamy do czynienia z błędnie interpretowanym 
przyrostem gotówki na depozytach klientów indywidualnych. Powrót do gotów-
ki nie musi być przejawem wzrostu chęci oszczędzania, ale zmianą w strukturze 
dotychczasowych oszczędności.

Wraz z początkiem okresu pandemii w Polsce uwidocznił się proces gwałtow-
nego wzrostu wartości przeciętnych oszczędności netto i spadku wydatków na 1 
osobę w gospodarstwach domowych (rysunek 2).

Rysunek 2.  Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i wydatki netto na 1 osobę 
w gospodarstwach domowych (r/r)
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Źródło. obliczenia na podstawie danych GUS.

Czy zatem podobnie jak w przypadku innych kryzysów, również w okresie 
pandemii pogorszenie nastrojów konsumenckich przekłada się na wzrost oszczęd-
ności? Gwałtowny wzrost wartości depozytów gospodarstw domowych w marcu 
2020 roku (wzrost o 18,2 mld zł wobec wzrostu o 7,2 mld zł w marcu 2019 roku) 
mógł sugerować wzrost wartości oszczędności. Od marca do lipca 2020 roku war-
tość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 102,9 mld zł, co jest kwotą 
znaczącą, stanowiącą 17% wartości depozytów na koniec 2019 roku. Dopiero 
sierpniowe dane o podaży pieniądza wskazały, że wraz z pogorszeniem nastrojów 
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konsumenckich, miesięczny wzrost wartości depozytów wyraźnie spowolnił i był 
porównywalny ze wzrostem sprzed roku (tabela 3).

Tabela 3. Nastroje konsumenckie a skłonności do oszczędzania

Miesiąc
BWUK WWUK Czas na oszczędzanie 

(przyszłe) 
Saldo nabyć  
i umorzeń

Zmiana wartości 
depozytów gospodarstw 

domowych

pkt proc. mln PLN

I –0,6 0,2 1,1 838 4407

II –2,4 –1,6 –2,0 666 11 062

III 0,0 –0,1 –0,2 –20 430 18 243

IV –37,7 –45,4 –18,3 –2524 22 287

V 6,3 10,4 –7,4 568 27 065

VI 10,7 13,4 –0,6 2628 22 756

VII 6,0 10,3 4,4 3943 12 519

VIII –1,8 –2,9 4,0 2684 9130

IX 0,2 0,5 2,2 2455 7685

X –5,0 –3,2 4,3 2471 13 239

XI –9,2 –10,9 –0,4 2457 7546

XII 4,3 5,9 2,4 3592 27 083

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS i IZFiA.

Wyniki badań koniunktury konsumenckiej GUS wskazują, że w pierwszych 
miesiącach pandemii wyraźnie spadły oceny gospodarstw domowych co do przy-
szłej sytuacji finansowej oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy. 
Zarówno realia finansowe gospodarstw, jak i ich plany nie wskazywały na moż-
liwość oszczędzania (przynajmniej w pierwszej fazie pandemii). Zatem z czego 
wynikał gwałtowny wzrost wartości depozytów w sytuacji bardzo niskiego średnie-
go oprocentowania depozytów i braku wyraźnego wzrostu dochodów? Efekt prze-
zornościowy, jaki zazwyczaj występuje w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia 
(szoku), na początku okresu pandemii przyczynił się nie do wzrostu skłonności do 
oszczędzania, ale do zmian w preferencjach oszczędzania. Konsumenci preferowali 
trzymanie nadwyżek środków w gotówce lub płynniejszych instrumentach finan-
sowych. Jedną z konsekwencji pogorszenia się nastrojów konsumenckich i zwięk-
szonego popytu na gotówkę był znaczący wzrost wartości umorzeń w funduszach 
inwestycyjnych. W marcu 2020 roku wypłacono z funduszy inwestycyjnych środki 
o wartości 20,4 mld zł, czyli o 2,2 mld zł więcej niż wyniósł wówczas przyrost war-
tości depozytów gospodarstw domowych. W przypadku funduszy inwestycyjnych, 
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wraz z poprawą nastrojów konsumenckich w maju, sytuacja zaczęła się stabilizo-
wać, saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych było dodatnie, do końca 
roku w każdym miesiącu kształtowało się w przedziale 2,4–3,9 mld zł13. Odpływy 
z pierwszych dwóch miesięcy roku zostały nadrobione dopiero w grudniu wraz 
z kolejną poprawą nastrojów konsumenckich. Cały rok zakończył się dodatnim 
saldem wpłat i umorzeń w wysokości 348 mln zł.

Efekt przezornościowy przejawiał się również wstrzymywaniem konsumentów 
przed większymi wydatkami. Szczególnie wyraźnie widać to było na rynku nieru-
chomości, gdzie zakup mieszkań traktowany jest jako forma oszczędzania (zakup 
na wynajem)14 lub znaczący wydatek, z którym często związana jest konieczność 
ponoszenia kosztów w przyszłości (zakup na własny użytek z wykorzystaniem kre-
dytu mieszkaniowego). W ostatnich latach tego rodzaju forma oszczędzania (inwe-
stowania) w Polsce stawała się coraz bardziej popularna15. Pojawienie się pandemii 
wpłynęło na wycofywanie się konsumentów od decyzji o zakupie nieruchomości 
pomimo posiadania środków na przeprowadzenie tych transakcji. Według danych 
z siedmiu największych miast, na koniec I kwartału 2020 roku gotówka stanowiła 
ok. 72% środków przeznaczanych na zakup mieszkania na rynku pierwotnym16. 
W II kwartale 2020 roku zanotowano spadek wartości transakcji mieszkaniowych 
o około 5,8 mld zł w porównaniu z I kwartałem 2020 roku i o 3,5 mld zł w porów-
naniu z II kwartałem 2019 roku17. Wartość transakcji gotówkowych na rynku pier-
wotnym w 7 największych miastach spadła w II kwartale 2020 roku o 5,4 mld zł. 
Z kolei szacunkowy udział zakupu mieszkań z udziałem środków własnych spadł 
do 31% z 72% w kwartale wcześniejszym (tabela 4).

13 Raport: Nabycia i umorzenia w funduszach inwestycyjnych, 31.12.2020, IZFiA, 2021, https://www.
izfa.pl/raporty#sprzedaz-raport-1 (31.01.2021).

14 Podział na oszczędności i inwestycje jest ważny na przykład w kontekście zakupu nieruchomości, 
które często nie są ujmowane jako część oszczędności gospodarstw domowych. W sytuacji ujemnych 
realnych stóp procentowych zakup nieruchomości pod wynajem traktowany jest jako element dywersyfi-
kacji oszczędności, pozwalający na ochronę siły nabywczej odłożonego kapitału. W literaturze porusza-
jącej temat oszczędności, zwraca się uwagę na rozróżnienie pomiędzy oszczędzaniem i inwestowaniem. 
Czynnikami rozróżniającymi oba terminy jest podejście do ryzyka i motyw, jaki towarzyszy decyzjom 
o wolnych środkach finansowych. W przypadku oszczędzania, głównym motywem jest ochrona groma-
dzonych środków i zabezpieczenie środków na przyszłość.

15 Problemem jest oszacowanie, do jakiego stopnia zakupy nieruchomości stanowią część oszczęd-
ności gospodarstw. W kontekście rachunku oszczędności, dodatkowe finansowanie w postaci kredytu 
powinno pomniejszać wartość transakcji na rynku nieruchomości. W uproszczeniu można przyjąć, że 
wszystkie nieruchomości, które zostały zakupione za gotówkę stanowią formę oszczędzania.

16 Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2019 r., Naro-
dowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa 2020, https://www.nbp.pl/publika-
cje/rynek_nieruchomosci/raport_2019.pdf (31.01.2021).

17 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych 
w Polsce w III kwartale 2020 r., Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, 
grudzień 2020, https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan_09_2020.pdf 
(31.01.2021).
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Tabela 4.  Szacunek zakupów mieszkań deweloperskich w 7 miastach Polski (mln zł) 
z udziałem środków własnych i kredytów

Okres
Szacunkowa 

wartość transakcji 
mieszkaniowych

Popyt gotówkowy 
(bez wkładu 
własnego) 

Wkład własny do 
kredytów

Szacunkowy udział 
zakupów mieszkań 
z udziałem środków 

własnych (w %) 

I 2018 7015 4299 679 71

II 2018 6072 3152 730 64

III 2018 5697 2727 742 61

IV 2018 6759 3890 717 68

I 2019 7156 4450 676 72

II 2019 6713 3372 835 63

III 2019 7282 3964 830 66

IV 2019 8147 5235 728 73

I 2020 9059 5669 848 72

II 2020 3244 278 742 31

III 2020 6565 3405 790 64

Źródło: Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 
w III kwartale 2020 r., Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, grudzień 2020, 
https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan_09_2020.pdf (31.01.2021).

Znaczna część wolnych środków, która była przeznaczona na zakupy na rynku 
nieruchomości, w pierwszych miesiącach pandemii nie została wykorzystana, 
powiększając tym samym wartość depozytów. Wyraźny spadek zakupu miesz-
kań w II kwartale z udziałem środków własnych wynika z ograniczonych moż-
liwości zawierania transakcji w trakcie pandemii, jak i z odkładania decyzji 
o zakupie mieszkania (odpowiednio efekt wymuszonych oszczędności i efekt 
ostrożnościowy). Sytuacja uległa znaczącej poprawie w III kwartale 2020 roku, 
wraz z poprawą nastrojów konsumenckich i mniejszymi obostrzeniami rządo-
wymi związanymi z pandemią.

W odróżnieniu do typowych sytuacji kryzysowych w okresie pandemii doszedł 
dodatkowy, bardzo ważny czynnik wpływający na finanse gospodarstw domo-
wych. Rządowe obostrzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej utrudnia-
ły lub uniemożliwiały dokonywanie zakupów niektórych rodzajów produktów 
i korzystania z wybranych usług (w branżach: gastronomia, hotelarstwo, kultu-
ra) powoduje zmiany w strukturze wydatków. Ponadto, wprowadzanie ograniczeń 
w handlu zmniejszyło również skalę konsumpcji impulsywnej. Wymienione czyn-
niki przyczyniały się do ograniczenia wydatków i w konsekwencji efektu wymu-
szonych oszczędności (niezrealizowanych wydatków w efekcie wprowadzonych 
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obostrzeń). Podkreślmy, że tylko część z wydatków możemy traktować jako odło-
żone w czasie, co wynika ze specyfiki wydatków przeznaczanych na usługi.

Przedstawione powyżej argumenty wskazują, że w pierwszych miesiącach pan-
demii (marzec – maj 2020 roku) nie wystąpił wzrost oszczędności będący efek-
tem świadomego działania z uwagi na pojawienie się kryzysowej sytuacji. Można 
było wówczas zaobserwować:
• powrót do gotówki i płynniejszych aktywów poprzez likwidację innych form 

oszczędności na rynku kapitałowym (efekt przezornościowy),
• świadome powstrzymywanie się przed niektórymi rodzajami zakupów, w tym 

przed transakcjami na rynku nieruchomości (efekt przezornościowy),
• brak możliwości realizacji zaplanowanych wydatków (lub utrudnienia) spo-

wodowane rządowymi ograniczeniami nałożonymi na handel i usługi (efekt 
wymuszonych oszczędności).

Podsumowanie

Nastroje konsumenckie w Polsce w okresie pandemii COVID-19 w 2020 roku 
ulegały bardzo wyraźnym zmianom. Wyniki badań koniunktury konsumenckiej 
wskazują, że Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK) oraz Wyprze-
dzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (WWUK) osiągały historycznie naj-
niższe wartości. Zmiany nastrojów konsumenckich uzależnione były od stopnia 
restrykcyjności wprowadzanych rządowych obostrzeń (im niższy stopień restryk-
cyjności tym lepsze nastroje konsumenckie). W wyróżnionych czterech okresach 
w 2020 roku, w których występowały zmiany nastrojów konsumenckich, występo-
wały również podobne zmiany w konsumpcji gospodarstw domowych. Z pogor-
szeniem nastrojów konsumenckich w trakcie pandemii związana były również 
zmiana podejścia gospodarstw domowych do oszczędności. W kontekście zmian 
nastrojów konsumenckich, na podkreślenie zasługuje efekt przezornościowy oraz 
charakterystyczny dla okresu pandemii i rządowych obostrzeń – efekt wymuszo-
nych oszczędności.

W przyszłych badaniach na uwagę zasługuje aspekt prognostyczny wskaź-
ników BWUK i WWUK, wymaga on z pewnością bardziej szczegółowej analizy. 
W momencie zakończenia powstawania analizy (styczeń 2021 roku) okres pan-
demii COVID-19 nie zakończył się i nieznany był moment jej wygaśnięcia. Fakt 
ten wskazuje na potrzebę kontynuowania bardziej pogłębionych, komplekso-
wych analiz z uwzględnieniem większej liczby czynników związanych ze zmiana-
mi nastrojów konsumenckich oraz z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.
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Nierównowaga budżetowa  
wobec zjawisk kryzysowych

Wprowadzenie

Występowanie nierównowagi budżetowej jest zjawiskiem obserwowanym dość 
często. Mając na uwadze budżet państwa, a także budżety jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych publicznych jednostek budżetowych możemy mieć 
do czynienia z trzema możliwymi scenariuszami: ze stanem, w którym wydatki 
budżetowe całkowicie pokrywają się z uzyskiwanymi dochodami, co charakteryzuje 
równowagę budżetową, ze stanem nadwyżki dochodów budżetowych nad reali-
zowanymi wydatkami, a więc z dodatnim saldem budżetu oraz możemy mieć do 
czynienia ze stanem przekroczenia wartości wydatków w stosunku do dochodów 
budżetowych. Osiągnięcie stanu równowagi zarówno na etapie planowania budże-
towego, jak i w trakcie realizacji budżetu jest niezmiernie trudne i może występo-
wać jako sytuacja hipotetyczna jako pewien stan, do którego można dążyć, choć 
jest on w praktyce gospodarczej trudny do osiągnięcia. Znacznie częściej odno-
towujemy występowanie dwóch pozostałych stanów budżetu, choć tylko jeden 
z nich charakteryzujący się nadwyżką wydatków nad dochodami budżetowymi 
może być uznany za stan nierównowagi. Tak niezrównoważony budżet jest wyra-
zem deficytu budżetowego i niedopasowania wydatków do planowanych czy już 
zrealizowanych dochodów budżetowych.

Deficyt budżetowy nie zawsze jednak może wywoływać negatywne konsekwen-
cje w gospodarce. Należy zatem rozróżnić taki stan sektora finansów publicznych, 
kiedy planowane jest zwiększenie inwestycji publicznych, nieznajdujących w cało-
ści pokrycia w bieżących dochodach budżetowych, co często wiąże się z przyjętą 



Krzysztof Jarosiński 212

polityką gospodarczą, polegającą na zwiększeniu stopy inwestycji w celu ograni-
czenia negatywnych skutków niskiego poziomu rozwoju infrastruktury społecz-
no-gospodarczej. W takim przypadku planowany deficyt budżetowy będzie miał 
charakter przejściowy i mimo wystąpienia stanu nierównowagi będzie skutecznie 
redukowany w kolejnych latach budżetowych.

Znacznie trudniejszą sytuację gospodarczą mogą wywoływać zjawiska nieda-
jące się przewidzieć na etapie planowania i realizacji budżetu. Należy wskazać na 
wszelkie zjawiska kryzysowe wpływające na niedopasowanie strumieni dochodów 
do strumieni planowanych wydatków budżetowych. Nierównowaga budżetowa 
wywołana wystąpieniem zjawisk kryzysowych o zróżnicowanym zasięgu oddzia-
ływania może mieć różne przyczyny wykraczające poza wewnętrzne zależności 
pomiędzy strumieniami wydatków i dochodów budżetowych na poziomie rzą-
dowym oraz na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. Trudno w takich 
procesach uwzględnić a priori wpływ nieprzewidywalnych zjawisk kryzysowych 
o zróżnicowanej skali oraz czasie i zasięgu oddziaływania. W XXI wieku mamy do 
czynienia już z drugim poważnym kryzysem społeczno-gospodarczym o zasięgu 
globalnym. Jest nim kryzys wywołany pandemią choroby COVID-19, która dopro-
wadziła do przewartościowania dotychczasowego podejścia do spraw gospodar-
czych i społecznych.

Pandemia COVID-19 doprowadziła do trudnej sytuacji zdrowotnej w skali 
globalnej. Obok bezpośrednich skutków zdrowotnych infekcji wystąpiły szersze 
skutki społeczne oraz gospodarcze, polegające na wymuszeniu znaczącego zwięk-
szenia wydatków budżetowych na bezpośrednią walkę z pandemią oraz wydatków 
na uruchomienie programów wsparcia dla przedsiębiorstw w celu ochrony miejsc 
pracy i ochrony przed utratą dochodów rodzin pracowniczych. Następstwem zwięk-
szenia wydatków budżetowych w formie interwencji na poziomie rządów państw 
zmierzających do przeciwdziałania skutkom pandemii w wymiarze społecznym 
i gospodarczym jest pogłębiająca się nierównowaga budżetowa.

Celem rozdziału jest ocena skutków w sferze sektora finansów publicznych 
wobec zmian wywołanych pandemią w 2020 roku, zwłaszcza w zakresie nadmier-
nego deficytu budżetowego i pogłębienia długu publicznego. Wzrost wydatków 
budżetowych w czasie pandemii miał charakter interwencyjny, nie były uwzględ-
nione w scenariuszach rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie państwa 
i na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki miały charakter 
nieplanowany, co w rezultacie doprowadziło do wzrostu deficytu budżetowego 
oraz długu publicznego. Zwiększenie wydatków publicznych nastąpiło w warun-
kach ujawnianego często ujemnego tempa wzrostu gospodarczego i co za tym 
idzie w warunkach zmniejszania się dochodów przedsiębiorstw. Zaistniała zatem 
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sytuacja nadzwyczajna, w której zwiększenie wydatków publicznych spowodowa-
nych pandemią wystąpiło w warunkach zmniejszenia dochodów budżetu państwa 
oraz dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

1.  Deficyt budżetowy oraz dług publiczny  
wobec zjawisk kryzysowych

Deficyt budżetowy może prowadzić do powstania i utrwalenia długu publicz-
nego. Jednym z głównych powodów występowania jest akumulacja deficytu budże-
towego z wcześniejszych okresów budżetowych. Deficyt budżetowy oraz dług 
publiczny dotyczą zarówno budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu tery-
torialnego oraz innych podmiotów działających opierając się na własnym budżecie.

Poszukując odpowiedzi na pytanie, co leży u podstaw deficytu budżetowego 
i w konsekwencji długu publicznego, należy poszukiwać tych czynników, które 
mogły w przeszłości lub mogą obecnie wymuszać zwiększone wydatki budżetowe 
w stosunku do możliwości ich finansowania. Stojąc na gruncie budżetu zrówno-
ważonego możemy odwołać się do tzw. złotej zasady budżetowej, zgodnie z którą 
budżet byłby zrównoważony, gdyby wydatki odpowiadały dochodom uzyskiwa-
nym w danym roku budżetowym. Jeśli planowane i realizowane wydatki przekro-
czą uzyskiwane dochody, wówczas będziemy mieli do czynienia z nierównowagą 
budżetową w postaci deficytu budżetowego. Nadwyżka wydatków nad dochodami 
jest stanem nierównowagi budżetowej, który jest z reguły niwelowany za pomocą 
innych pozabudżetowych źródeł finansowania.

Poszukując przyczyn stanu nierównowagi budżetowej można przyjąć wystąpie-
nie dwóch możliwych scenariuszy. Pierwszym z nich jest sytuacja, kiedy dochody 
budżetowe są zbyt małe w stosunku do planowanych wydatków, drugim jest sytu-
acja, kiedy wydatki są zbyt duże w stosunku do możliwości generowania docho-
dów budżetowych. Deficyt budżetowy może być zatem rezultatem odziaływania 
dwóch grup czynników, pierwszą grupę stanowią czynniki kształtujące dodatnie 
przepływy pieniężne tworzące stronę dochodową budżetu oraz czynników kształ-
tujących ujemne przepływy pieniężne po stronie wydatkowej budżetu. Istotną rolę 
mogą odgrywać czynniki, które są trudno przewidywalne a ich wpływ może być 
znaczący. Tak jest w przypadku pandemii COVID-19, gdzie obserwuje się nega-
tywne oddziaływanie zjawisk kryzysowych na budżet i występowanie ujemnych 
efektów zróżnicowanych mechanizmów mnożnikowych1.

1 D. Schilirò, COVID-19 crisis and the public debt issue: The case of Italy, „International Journal of Business 
Management and Economic Research“ 2020, vol. 11 (4), DOI:10.1016/j.jpubeco.2013.09.001, s. 1851–1860.
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Możemy wskazać grupy czynników oddziałujących na dochody budżetowe. Są 
nimi czynniki gospodarcze, czynniki społeczne, polityczne, czynniki o charakterze 
organizacyjnym i prawnym oraz grupa innych czynników, które – jak wspomnia-
no – są trudno przewidywalne lub wręcz nieprzewidywalne, jednak ich wpływ 
na kształt budżetu może być znaczący. Wymienione grupy nie wyczerpują ogółu 
możliwych do zdefiniowania czynników, które w specyficznych warunkach naro-
dowych mogą mieć wpływ na politykę finansową państwa i związaną z nią sytuację 
w zakresie budżetu oraz długu publicznego. Pandemia COVID-19 doprowadziła do 
uruchomienia zupełnie nowych czynników, które prowadzą do zaburzeń w funk-
cjonowaniu dotychczasowych mechanizmów kształtujących  procesy rozwojowe2.

Nie zawsze stan nierównowagi budżetowej oraz dług publiczny mogą być uzna-
ne za czynniki ograniczające wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczny. W pew-
nych warunkach przejściowych stan nierównowagi budżetowej może wiązać się 
z przyspieszeniem rozwoju w sytuacji, gdy mamy do czynienia z finansowaniem 
inwestycji prorozwojowych3 i uruchomieniem dodatkowych strumieni pienięż-
nych na ich finansowanie w celu osiągnięcia określonych efektów rzeczowych. 
W warunkach kryzysowych wydatki realizowane w ramach sektora publiczne-
go mogą odegrać przejściowo rolę stabilizującą i wpływać pozytywnie na skutki 
gospodarcze i społeczne zjawisk kryzysowych4.

Polityka nadmiernego deficytu budżetowego może przynieść efekty budżetowe 
w krótkim okresie, jednak skutki długookresowe mogą być trudne do przewidzenia, 
a ich zasięg oddziaływania może prowadzić do zjawisk kryzysowych w gospodar-
ce5. Sprawy nadmiernego deficytu budżetowego oraz długu publicznego zostały 
uregulowane na poziomie Unii Europejskiej. W dokumentach unijnych ustalono 
graniczne wartości wskaźnika długu publicznego w relacji do produktu krajowego 
brutto (PKB) na poziomie 60% oraz planowanego lub rzeczywistego wskaźnika 
deficytu publicznego w relacji do PKB na poziomie 3%6. Przekroczenie wartości 

2 C. M. Reinhart, K. S. Rogoff, This Time is Different – The Panoramic View of Eight Centuries of Finan-
cial Crises, NBER Working Paper Series, no. 13882, Cambridge 2008, s. 72–74; W. Ch. Koh, M. A. Kose, 
P. S. Nagle, F. L. Ohnsorge, N. Sugawara, Debt and Financial Crises, Policy Research Working Paper, 
no. 9116, World Bank, 2020, s. 3–12; C. Arellano, A. Atkeson, M. Wright, External and Public Debt Cri-
ses, Report, no. 515, Federal Reserve Bank, Chicago 2015, s. 3–9.

3 J. Szołno-Koguc, Czynniki nierównowagi finansów publicznych w Polsce – próba oceny wybranych 
kategorii, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2015, t. XLIX, nr 1, UMCS, s. 179–187.

4 A. Alesina, G. Tabellini, A Positive Theory of Fiscal Deficits and Government Debt in a Democracy, 
Working Paper NBER Working Paper Series, no. 2308, Cambridge 1987, s. 1–23.

5 W. D. Nordhaus, The Political Business Cycle, „The Review of Economic Studies” 1975, vol. 42 (2), 
Oxford University Press, Oxford 1975, s. 169–190.

6 Pojęcie nadmiernego deficytu wiąże się z kryteriami konwergencji ustalonymi na podstawie 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, kwestie te zostały uregulowane w art. 140 oraz protokole 
nr 12 w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (Dz.Urz. UE nr 2010/C 83/01).
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tak wyznaczonych wskaźników prowadzi do uruchomienia procedury nadmier-
nego deficytu, czyli zespołu działań prowadzących do uruchomienia procedury 
naprawczej i eliminacji stanu nadmiernego deficytu7.

Deficyt budżetowy i dług publiczny mogą oddziaływać na sferę inwestycji. 
Jeżeli środki pochodzące z kredytów i pożyczek będą kierowane na finansowanie 
obsługi wcześniejszych zobowiązań, wówczas nastąpi spowolnienie inwestycji 
w sektorze prywatnym spowodowane zwiększonym finansowaniem wydatków 
publicznych. Będziemy mieli tutaj do czynienia z efektem wypierania (crowding 
out) polegającym na zastępowaniu inwestycji prywatnych wydatkami publicz-
nymi8, a ściślej na zmniejszeniu inwestycji sektora prywatnego spowodowanym 
zwiększonym finansowaniem bieżących wydatków publicznych. Wobec wzrostu 
popytu na pieniądz dochodzi do wzrostu stóp procentowych oraz ograniczenia 
popytu inwestycyjnego w sektorze prywatnym. Efekt wypierania oznacza zatem 
zastąpienie inwestycji prywatnych wydatkami publicznymi. Możemy mieć również 
do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym, kiedy wydatki publiczne na inwestycje 
mogą przyczyniać się do wzrostu PKB oraz przyspieszenia inwestycji prywatnych9.

Zarządzanie zobowiązaniami może spowodować międzypokoleniową redys-
trybucję długu publicznego. Dług publiczny nie zawsze musi być obsługiwany 
przez obecnie żyjącą generację. Istnieje możliwość przeniesienia zobowiązań do 
spłaty przez obywateli przyszłych pokoleń. Rozwiązanie znajduje uzasadnienie 
i wiąże się ze specyfiką inwestycji publicznych, zwłaszcza z ich niepodzielnością 
techniczną oraz tzw. długowiecznością. Efekty rzeczowe inwestycji publicznych 
będą dostępne przez wiele dziesięcioleci, a zatem będą z nich korzystały przyszłe 
pokolenia. Czy jest zatem uzasadnione przypisanie pełnych kosztów inwesty-
cji aktualnie żyjącej generacji, czy jest uzasadnione przeniesienie części obsługi 
zobowiązań, wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie 
inwestycji na przyszłe pokolenia10.

Z punktu widzenia planowania i realizacji projektów inwestycyjnych dla inwe-
storów jest ważne utrzymanie względnej stabilności otoczenia społeczno-gospodar-
czego. Występujące zjawiska kryzysowe mogą negatywnie wpływać na stabilność 

7 U. Panizza, A. F. Presbitero, Public Debt and Economic Growth: Is There a Causal Effect? „Journal 
of Macroeconomics” 2014, no. 41, Elsevier Inc., s. 21–41.

8 F. G. Barry, M. B. Devereux, Crowding Out Effects of Government Spending, „The Economic and 
Social Review” 1992, vol. 23 (3), s. 199–221.

9 W. J. Baumol, A. S. Blinder, Macroeconomics: Principles and Policy, Cengage Learning Inc, Mason 
2008, s. 310–311.

10 A. Cukierman, A. H. Meltzer, A Political Theory of Government Debt and Deficits in a Neo-Ricard-
ian Framework, „American Economic Review” 1989, vol. 79 (4), s. 713–732; S. Aybarc, Theory of Public 
Debt and Current Reflections, in: B. Açıkgöz (red.), Public Economics and Finance, Izmir Katib Celebi 
University, Izmir 2019, DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.82730, s. 5–7.
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projektów inwestycyjnych w gospodarce. Stabilność otoczenia projektów pozwala 
na prawidłowe, obarczone stosunkowo niewielkim błędem przygotowanie studiów 
wykonalności, zrównoważoną realizację projektu w fazie jego budowy, a także 
zrównoważoną eksploatację w fazie operacyjnej. Zagrożeniem mogą być zmiany 
w poziomie różnych kategorii ryzyka, jak choćby zmiany wartości stóp procento-
wych i stóp dyskontowych, przyjętych do analizy i oceny planowanych projektów 
inwestycyjnych. To z kolei może prowadzić do konieczności weryfikacji plano-
wanej efektywności projektów inwestycyjnych11. Niestabilność sytuacji społecz-
no-gospodarczej w szerszym ujęciu może skutkować wzrostem ogólnego ryzyka 
projektów inwestycyjnych i w konsekwencji może prowadzić do awersji w odnie-
sieniu do podejmowania nowych inwestycji. W rezultacie może pojawić się szereg 
dalszych negatywnych zjawisk o szerszym zasięgu, prowadzących do pogorsze-
nia efektywności gospodarowania. Pandemia zapoczątkowana w 2020 roku może 
nieść ze sobą szereg zagrożeń nie tylko dla sektora finansów publicznych. Skala 
oraz zasięg oddziaływania negatywnych zjawisk mogą być trudne do przewidze-
nia, a zasięg oddziaływania znacznie szerszy.

2. Wyniki badań empirycznych

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań empirycznych, w roku 
2020 w wielu państwach świata nastąpiło znaczące pogorszenie stanu finansów 
publicznych. Wiele czynników przyczyniło się do wystąpienia negatywnych zmian 
w sektorze finansów publicznych. Obok tych już rozpoznanych, najważniejszy-
mi, posiadającymi dużą siłę oddziaływania były czynniki związane z pandemią 
COVID- 19, które doprowadziły do szybkiego wzrostu bieżących wydatków budże-
towych na poziomie rządów państw oraz na poziomie regionalnym i lokalnym. 
Badanie przeprowadzono opierając się na szerokim materiale empirycznym zgro-
madzonym w trakcie kwerendy elektronicznych zasobów bibliotecznych w Pol-
sce oraz za granicą, a także baz danych prowadzonych przez Unię Europejską12, 
Komisję Europejską13, w tym AMECO, OECD i GUS. Na tej podstawie udało się 
przeprowadzić analizę sytuacji w zakresie zmian w poziomie deficytu budżetowego 
oraz długu publicznego. Badaniem objęto lata 2010–2020, a także wykorzystano 

11 K Bock, S. Trück, Assessing Uncertainty and Risk in Public Sector Investment Projects, „Technolo gy 
and Investment” 2011, no. 2, DOI: 10.4236/ti.2011.22011, s. 105–123.

12 Eurostat, Urząd Statystyczny Unii Europejskiej.
13 AMECO, Baza danych makroekonomicznych prowadzona przez Dyrekcję Generalną ds. Gospo-

darczych i Finansowych w ramach Komisji Europejskiej.
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prognozy możliwych scenariuszy rozwoju w zakresie wymienionych kategorii eko-
nomicznych do roku 2026. Z uwagi na ograniczoną objętość rozdziału udało się 
zamieścić jedynie część wyników badań.

Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego przeprowadzono badania 
sytuacji budżetowej i wzajemnych relacji strumieni dochodów i wydatków budże-
towych oraz badanie relacji wartości deficytu budżetowego, a także wartości PKB. 
W drugiej dekadzie XXI wieku nadmierny deficyt budżetowy w państwach Unii 
Europejskiej ulegał stopniowej stabilizacji a nawet redukcji. Biorąc pod uwagę pań-
stwa o najbardziej złożonej sytuacji gospodarczej: Grecję, Portugalię, Hiszpanię, 
do roku 2019 udawało się stopniowo obniżać relację deficytu budżetowego i PKB. 
Ilustrację graficzną oraz dane liczbowe zamieszczono na rysunku 1. Sytuacja zmie-
niła się znacząco w 2020 roku z chwilą konieczności podjęcia kroków związanych 
z przeciwdziałaniem skutkom globalnej pandemii COVID-19. Ujawniły się dwa 
przeciwstawne, niespotykane wcześniej kierunki działań: szybko zaczęły rosnąć 
wydatki budżetowe na służbę zdrowia, uruchomiono programy społeczne w stosunku 
do ludności oraz programy wsparcia dla przedsiębiorstw. W rezultacie odnotowa-
no wyraźny wzrost wydatków publicznych przy malejących dochodach podatko-
wych, będących skutkiem wyłączania części branż gospodarki w celu ograniczenia 
transmisji zakażeń. Finansowanie wydatków budżetowych przekraczających bie-
żące dochody budżetowe musiało być bilansowane finansowaniem zewnętrznym.

Rysunek 1.  Deficyt budżetowy w relacji do PKB w wybranych państwach w latach 
2014, 2019–2020 oraz prognoza na lata 2021–2022 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: AMECO, Komisja Europejska, htps://www.ec.europa.eu/economy_
finance/ameco_old/user/serie/ResultSerie.cfm (25.01.2021).
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W wielu państwach począwszy od pierwszego kwartału 2020 roku nastąpiło 
wyraźne zwiększenie deficytu budżetowego. W Polsce rok 2020 miał być rokiem 
zrównoważonego budżetu, ostatecznie zamknął się deficytem budżetowym 
na poziomie 85,0 mld zł, natomiast na rok 2021 zaplanowano deficyt budże-
towy w wysokości 82,3 mld zł14. Mając na uwadze przyjęte w Unii Europejskiej 
kryteria graniczne uruchomiania procedury nadmiernego deficytu publicznego, 
ustalony poziom relacji długu publicznego w relacji do PKB w wielu państwach 
członkowskich został znacząco przekroczony. Mimo wahań wskaźnika do roku 
2019 sytuacja wydawała się być ustabilizowana. Dotyczyło to większości państw, 
w tym także państw ujmowanych w grupie PIGS (Portugalia, Irlandia, Grecja oraz 
Hiszpania). W I i II kwartale 2020 roku odnotowano gwałtowny wzrost wartości 
wskaźnika. Był to wyraźny skutek rozwoju epidemii i narastających zjawisk kryzy-
sowych. Wartość oraz struktura wydatków publicznych, a także wydatków w sek-
torze prywatnym uległy znaczącym zmianom, w sektorze publicznym gwałtownie 
zaczęły rosnąć wspomniane wydatki na programy społeczne, natomiast w sektorze 
prywatnym odnotowano spadek wartości sprzedaży, przychodów oraz pierwsze 
symptomy spadku wydatków inwestycyjnych.

W warunkach sprzed pandemii przyczyny nierównowagi były zindywidualizo-
wane, w każdym z badanych państw saldo budżetu było kształtowane z uwzględnie-
niem specyfiki gospodarki. W Grecji utrzymująca się sytuacja kryzysowa zmusiła 
władze publiczne do zmiany funkcji celu w gospodarce, gdzie na pierwszym miej-
scu znalazło się ograniczenie deficytu budżetowego i redukcja zadłużenia. Utrzy-
mywanie się ujemnego salda budżetu obserwuje się także w państwach wysoko 
rozwiniętych: we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Japo-
nii czy Australii. W Polsce w latach 2010–2018 również obserwowaliśmy ujem-
ne saldo budżetu, jednak począwszy od roku 2013 udawało się utrzymać deficyt 
budżetowy pod kontrolą. W roku 2020 sytuacja uległa pogorszeniu.

W państwach Unii Europejskiej w roku 2020 stosunku do roku 2019 odnotowa-
no znaczący wzrost poziomu deficytu budżetowego w relacji do PKB. O ile w roku 
2019 wskaźnik ten kształtował się na poziomie –0,5%, to już w roku 2020 osiągnął 
poziom –8,4%. Pogorszenie sytuacji sektora finansów publicznych oznaczało duże 
trudności w finansowaniu zarówno działalności bieżącej oraz działalności zorien-
towanej na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. Ilustrację graficzną zjawi-
ska przedstawiono na rysunku 2. Jest możliwe, że taki stan będzie miał charakter 
przejściowy i w kolejnych latach nie będziemy obserwowali dalszego zwiększa-
nia deficytu budżetowego. Opierając się na danych AMECO charakteryzujących 

14 https://www.gov.pl/web/finanse/.
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sytuację przyszłą gospodarki oraz finansów publicznych w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej w latach 2021–2022, już w roku 2021 może nastąpić 
poprawa w zakresie relacji deficytu budżetowego oraz PKB15. Zgodnie z przewi-
dywaniami Banku Światowego, mimo ograniczeń i spowolnienia gospodarki świa-
towej, w 2021 roku może ona wzrosnąć nawet o 4%16. Poprawa stanu gospodarki 
może utrwalić się i w kolejnych latach możemy mieć do czynienia ze stabilizacją 
lub nawet poprawą sytuacji budżetowej.

Rysunek 2.  Deficyt budżetowy w relacji do PKB w państwach Unii Europejskiej 
ogółem w latach 2010–2020 oraz prognoza na lata 2021–2026 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: AMECO, Komisja Europejska, htps://www.ec.europa.eu/economy_
finance/ameco_old/user/serie/ResultSerie.cfm (25.01.2021).

W ujęciu wieloletnim, na skutek pandemii, mogą wystąpić trudności z ogra-
niczeniem deficytu budżetowego wobec konieczności uruchomienia mecha-
nizmów finansowania zobowiązań, które wynikały z konieczności pozyskania 
środków o charakterze zwrotnym na finansowanie bieżących wydatków budżeto-
wych. Jak wynika z prognozy zmian wskaźnika do roku 2026, prawdopodobnym 
scenariuszem będzie początkowo zwiększenie wartości wskaźnika, a następnie 
stabilizacja na poziomie ok. –4,4%, przy czym przyjęty poziom ufności dla obli-
czeń na poziomie 95% zakłada możliwość wystąpienia dwóch skrajnych, brze-
gowych scenariuszy.

15 AMECO, Komisja Europejska, https://www.ec.europa.eu/economy_finance/ameco_old/user/serie/
ResultSerie.cfm (25.01.2021).

16 Informacja Banku Światowego, styczeń 2021, https://news.un.org/en/story /2021/01/1081392 
(19.01.2021).
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W trakcie badania poddano analizie hipotetyczne zmiany w poziomie wskaźni-
ka dla Polski do roku 2026. Przebieg zmian wartości wskaźnika w Polsce w latach 
2010–2020 był zbliżony do wartości dla Unii Europejskiej. W roku 2020 odnoto-
wano wyraźny spadek wartości do poziomu –8,8%. W kolejnych latach przewi-
duje się początkowo zwiększenie wartości wskaźnika, stabilizację oraz powolny 
spadek, co będzie się wiązać ze stopniową poprawą ogólnej sytuacji gospodarczej. 
Ilustrację graficzną oraz dane liczbowe przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3.  Deficyt budżetowy ogółem w relacji do PKB w Polsce w latach  
2010–2020 oraz prognoza na lata 2021–2026 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: AMECO, Komisja Europejska, htps://www.ec.europa.eu/economy_
finance/ameco_old/user/serie/ResultSerie.cfm (25.01.2021).

Zwiększenie wydatków publicznych na cele społeczne oraz osłonowe w gospo-
darce wywołało podwyższenie wartości długu publicznego. Przykładowo we Francji 
dług publiczny zwiększył się w drugim kwartale 2020 roku w stosunku do czwar-
tego kwartału 2019 roku o 10,1%, w Niemczech o 10,8%, we Włoszech o 5,0%. 
W tym samym czasie dług publiczny w Polsce zwiększył się o 13,6%. Znacznie 
gorsze wyniki przyniosły kolejne miesiące 2020 roku, kiedy znacząco zwiększo-
no wydatki publiczne przy równoczesnym zamknięciu części gospodarki i ogra-
niczeniach z tytułu dochodów podatkowych.

Dług publiczny w wielu państwach może ponownie wzrosnąć w 2021 roku 
i ustabilizować się dopiero w średnim okresie. Wskaźniki zadłużenia w najbliż-
szych latach w większości państw, zwłaszcza znajdujących się na średnim pozio-
mie rozwoju, mogą utrzymać się znacznie powyżej poziomów sprzed pandemii. 
Zgodnie z przewidywaniami globalny dług publiczny może osiągnąć na koniec 
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2020 roku 98,0% PKB w porównaniu z prognozami z października 2019 roku, 
kiedy ten dług szacowano na 84,0% PKB17. Dane liczbowe dla wybranych państw 
świata zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1.  Dług publiczny w wybranych państwach w układzie kwartalnym w latach 
2014–2020 (w mld)

Wyszczególnienie Waluta K
4
-2014 K

4
-2015 K

4
-2017 K

4
-2019 K

1
-2020 K

2
-2020

Australia AUD 952,3 1021,0 1166,4 1414,4 1461,5 1614,0

Kanada CAD 2136,1 2252,7 2330,6 2456,6 2557,1 2875,8

Francja EUR 2263,8 2339,1 2540,4 2664,9 2732,7 2941,7

Niemcy EUR 2213,6 2188,4 2122,2 2057,2 2110,1 2278,5

Grecja EUR 338,1 334,7 337,4 351,3 349,5 353,7

Włochy EUR 2202,9 2239,4 2329,4 2409,9 2433,5 2530,9

Meksyk MXN 6202,1 7017,3 8236,9 9378,7 9991,5 10 280,5

Niderlandy EUR 499,5 493,9 469,5 443,5 455,1 494,1

Polska PLN 1152,7 1209,4 1325,3 1408,4 1462,4 1599,4

Portugalia EUR 246,7 250,3 261,1 262,2 267,1 272,2

USA USD 23 764,2 24 882,5 26 319,3 28 848,2 29 904,1 32 543,4

K1, K2, K4 – kwartały wybranych okresów analizy.
Źródło: General government revenue (indicator), OECD, 2020, DOI: 10.1787/b68b04ae-en (21.01.2021), zesta-
wienie własne.

Dane zawarte w tabeli 1 dowodzą, że w latach 2014–2020, mieliśmy do czy-
nienia ze zróżnicowaną sytuacją w zakresie długu publicznego na świecie. W wielu 
państwach udało się ustabilizować dług publiczny, a nawet zmniejszyć rozmiary 
bezwzględne. Było to spowodowane uruchomieniem przez rządy państw budże-
towych programów oszczędnościowych, a także zrównoważonym finansowaniem 
zobowiązań kredytami i funduszami, które znalazły się pod ścisłą kontrolą, zwłasz-
cza w państwach Unii Europejskiej.

Uzupełnieniem danych liczbowych zawartych w tabeli 1 jest prezentacja 
długu publicznego w relacji do PKB. Dość szybki wzrost wskaźnika odnotowano 
już w drugim kwartale 2020 roku, co ujawniło się w większości państw poddanych 
badaniu. Ilustrację graficzną wyników przedstawiono na rysunku 4.

Mając na uwadze przewidywania przebiegu procesów gospodarczych w warun-
kach kryzysu można oczekiwać dość szybkiego powrotu na ścieżkę wzrostu. Nie 
dotyczy to jednak wszystkich państw w równym stopniu. Z pewnością łatwiej będzie 
osiągnąć oczekiwaną stopę wzrostu PKB w państwach o wysokim poziomie rozwoju 

17 The Fiscal Monitor Update, styczeń 2021, MFW, Washington 2021, s. 4–6.
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i dużym potencjale wytwórczym. Wzrost wartości PKB może być zatem zróżnico-
wany. Opierając się na danych liczbowych Komisji Europejskiej, charakteryzują-
cych sytuację przyszłą w zakresie zmian PKB w latach 2021–2022, należy zauważyć 
duży optymizm co do zmian gospodarczych w Unii Europejskiej oraz w wielu pań-
stwach świata. W prognozach przewiduje się wzrost wartości PKB we wszystkich 
państwach objętych badaniem18. To oznacza, że stosunkowo szybko mogą wystąpić 
warunki do poprawy sytuacji w sektorze finansów publicznych w zakresie deficytu 
budżetowego oraz długu publicznego. W odniesieniu do ostatniej kategorii zmia-
ny mogą następować wolniej i będą uzależnione od wcześniej wygenerowanych 
zobowiązań związanych z finansowaniem bieżących wydatków budżetowych.

Rysunek 4.  Dług publiczny w relacji do PKB w wybranych państwach świata w latach 
2014, 2019, 2020 w ujęciu kwartalnym (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych General government revenue (indicator), OECD, 2020, DOI: 
10.1787/b68b04ae-en (19.01.2020).

Podsumowanie

W warunkach kryzysu rządy państw starają się wszystkimi możliwymi środka-
mi ograniczać rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19, nie zwracając przy tym 
większej uwagi na bieżące wydatki z tym związane. Prowadzenie szczegółowych 

18 AMECO, Komisja Europejska, https://www.ec.europa.eu/economy_finance/ameco_old/user/serie/
ResultSerie.cfm (21.01.2021).
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analiz wydatków bieżących walki z pandemią nie stanowi priorytetu, chodzi przede 
wszystkim o uzyskanie pożądanych efektów zdrowotnych. Niezależnie od wyników 
walki z pandemią, skutki w wymiarze ekonomicznym są wyraźnie widoczne, mogą 
mieć dalekosiężny charakter i mogą być odczuwane z różnym nasileniem przez 
wiele kolejnych lat. W ujęciu bieżącym na skutek kryzysu wywołanego pandemią 
nastąpiło pogłębienie nierównowagi budżetowej, która z uwagi na konieczność 
finansowania programów społecznych, przy ograniczeniu dochodów fiskalnych 
prowadzi do dalszego i niekontrolowanego pogarszania stanu finansów publicz-
nych. Mimo to jest całkiem realny szybki powrót na ścieżkę wzrostu gospodar-
czego w warunkach złagodzenia ograniczeń związanych z ochroną społeczeństw 
przed skutkami pandemii. Wskazują na to prognozy gospodarcze co do planowa-
nego już w roku 2021 wzrostu PKB. Powrót do warunków względnej równowagi 
budżetowej i ograniczenie długu publicznego będzie jednak możliwe tylko w uję-
ciu średnio lub długookresowym.

Uznając zróżnicowane przedsięwzięcia podejmowane w trakcie walki z pan-
demią za niezależne zamknięte projekty w sferze społecznej oraz stojąc na grun-
cie możliwości analizy efektywności takich przedsięwzięć należy podkreślić, że 
są to działania zorientowane wybitnie na osiągnięcie celów o charakterze spo-
łecznym, gdzie obok ponoszonych wydatków, nie występuje możliwość ustalenia 
wielkości efektów w ujęciu monetarnym. W takich przypadkach jedyną metodą 
oceny podejmowanych przedsięwzięć może być zastosowanie metody analizy efek-
tywności kosztowej (CEA). Taki rachunek ekonomiczny może dać obraz ogólnej 
sytuacji w zakresie kosztów związanych z walką z pandemią, które są ponoszone 
w części w ciężar przyszłych dochodów budżetowych. Daje to zatem możliwość 
oceny skutków pandemii nie tylko w ujęciu społecznym, ale także w wymiarze 
ekonomicznym. Wobec niekwestionowanych priorytetów, analiza efektywności 
kosztowej podejmowanych przedsięwzięć nie może znaleźć aktualnie szerszego 
zastosowania, jednak nie wyklucza się możliwości podjęcia tego rodzaju badań 
w stosownym czasie.

Stan pandemii na świecie może doprowadzić do utrwalenia sytuacji kryzyso-
wych w ujęciu średnio i długookresowym. Światowy kryzys gospodarczy wywoła-
ny pandemią COVID-19 już wywołał znacznie poważniejsze skutki niż wcześniej 
światowy kryzys gospodarczy z roku 2008. W owym czasie skutecznym narzę-
dziem przeciwdziałania skutkom kryzysu była polityka oszczędnościowa, mimo 
wielu negatywnych jej skutków w wymiarze społecznym. W przypadku świato-
wego kryzysu gospodarczego z roku 2020 zastosowanie takich mechanizmów 
wydaje się być raczej mało skuteczne właśnie z uwagi na konieczność znaczącego 
zwiększenia wydatków publicznych.
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Organizational Discontinuity Theory 
jako koncepcja badania wirtualnych 

środowisk pracy

Wprowadzenie

Rozwój technologii teleinformatycznych, globalizacja, zmiany modelu bizne-
sowego przedsiębiorstw pociągają za sobą również zmiany w obszarze sposobu 
wykonywania pracy przez pracowników tych przedsiębiorstw. Zmiany te polega-
ją m.in. na coraz szerszym wykorzystaniu pracy wirtualnej (zdalnej)1. Z badań 

1 W języku polskim najczęściej mówi się o pracy zdalnej, telepracy lub pracy z domu. P. Sliż, Praca 
zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce – wyniki badania empirycznego, „e-mentor” 2020, vol. 3 (85). 
Zgodnie z definicją używaną na potrzeby statystyki publicznej, „telepraca to rodzaj pracy umysłowej 
wykonywanej przez pracownika poza tradycyjnym miejscem pracy. Jest pozbawiona w całości lub w części 
osobistego kontaktu z pracodawcą, świadczona jest zdalnie przez media elektroniczne takie jak Internet 
lub telefon, a jej cząstkowe lub całkowite efekty przekazywane są za pomocą tych mediów”. Pojęcia sto-
sowane w statystyce publicznej, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/metainformacje/slow-
nik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1899, pojecie.html (1.12.2020).
W języku angielskim, zamiennie używa się pojęć virtual work, remote work, telecommuting, telework, 
work from home, work from anywhere, mobile work, flexible workplace, virtual work, distributed work. 
What’s the Difference Between Working Remotely, Telecommuting, and Working from Home? VitualVo-
cations, December 3, 2020, https://www.virtualvocations.com/blog/telecommuting-job-search-help/
differences-working-remotely-telecommuting-working-home/ (1.12.2020).
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 Instytutu Gallupa wynika, że w Stanach Zjednoczonych w latach 2012 i 2013 
odpowiednio 39% pracowników i 43% pracowników pracowało częściowo zdalnie. 
W 2012 roku 24% pracowników w tym państwie wykonywało ponad 80% swojej 
pracy w formule zdalnej, w 2016 roku było to już 31%2. Według danych Eurostat 
w Unii Europejskiej w 2018 roku 5% pracujących osób wykonywało swoją pracę 
głównie z domu, zaś 8,3% pracowało w domu od czasu do czasu3.

W literaturze termin „wirtualny” jest używany do określenia form pracy róż-
niących się od tradycyjnej (stacjonarnej) pracy w różnych wymiarach, takich jak 
m.in.: lokalizacja pracowników; gdzie i jak jest wykonywana praca; jaka jest pod-
stawa relacji między pracownikami a organizacjami4.

Wydaje się, że najbardziej oczywistą podstawą odróżnienia wirtualnego śro-
dowiska pracy od środowiska tradycyjnego jest bardziej rozproszona lokalizacja 
pracowników oraz szersze wykorzystanie technologii teleinformatycznych. Jed-
nak wskazana linia podziału jest bardzo umowna, często trudno jest jednoznacz-
nie przyporządkować dane środowisko do któregoś formatu, zaś same wirtualne 
zespoły mogą reprezentować różny poziom wirtualności. W niektórych zespołach 
pracownicy przez większość czasu pracują stacjonarnie w jednym miejscu, ale część 
tygodnia mogą pracować zdalnie np. z miejsca zamieszkania, w innych zespołach 
pracownicy nie mają wspólnego miejsca pracy i w ogóle nie spotykają się osobiście. 
Współczesne środowiska pracy są najczęściej środowiskami mieszanymi, łączący-
mi pewne cechy środowiska tradycyjnego i wirtualnego. Coraz częściej pojawiają 
się także zespoły, które zrzeszają ludzi z różnych organizacji, państw i środowisk. 
Takie zespoły, obok odległości geograficznej pomiędzy pracownikami oraz zależ-
ności elektronicznej cechuje także często różnorodność kulturowa, organizacyj-
na, funkcjonalna itd. Chudoba, Wynn, Lu, Watson-Manheim5 wymieniają granice 

2 State of the American Workplace report, Gallup, 2017, www.gallup.com/workplace/238085/state- 
american-workplace-report-2017.aspx (1.12.2020).

3 How usual is it work from home? Eurostat, 6.02.2020, https://ec.europa.eu/eurostat/web/pro-
ducts-eurostat-news/-/DDN-20200206-1 (1.12.2020).

4 C. Moller, The virtual organization, „Automation in Construction” 1997, vol. 6 (1); K. Riemer, 
N. Vehring, Virtual or vague? A literature review exposing conceptual differences in defining virtualorga-
nizations in IS research, „Electronic Markets” 2012, vol. 22; T. Davenport, K. Pearlson, Two cheers for the 
virtual office, „Sloan Management Review” 1998, vol. 39; A. Townsend, S. DeMarie, A. R. Hendrickson, 
Virtual teams: technology and the workplace of the future, „Academy of Management Executive” 1998, 
vol. 12; M. Boudreau, K. Loch, D. Robey, Going global: using information technology to advance the com-
petitiveness of the virtual transnational organization, „Academy of Management Executive” 1998, vol. 12; 
A. Asatiani, E. Penttinen, Constructing continuities in virtual work environments: A multiple case study 
of two firms with differing degrees of virtuality, „Info Systems Journal” 2019, vol. 29; M. B. Watson-Man-
heim, K. M. Chudoba, K. Crowston, Discontinuities and continuities: A new way to understand virtual 
work, „Information Technology & People” 2002, vol. 15 (3).

5 K. M. Chudoba, E. Wynn, M. Lu, M. B. Watson-Manheim, How virtual are we? Measuring and 
understanding its impact in a global organization, „Information Systems Journal” 2005, vol. 15 (4).
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występujące w obrębie środowisk wirtualnych, takie jak: geografia, strefy czasowe, 
kultura, praktyki pracy, organizacja, technologia. Espinosa, Cummings, Wilson, 
Pearce6 piszą o granicach geograficznych, funkcjonalnych, czasowych, organiza-
cyjnych, tożsamości. Z kolei Ghemawat7 identyfikuje kulturowe, administracyjne, 
polityczne, geograficzne i ekonomiczne wymiary odległości w ramach zespołów 
wirtualnych. O’Leary, Cummings8 wyróżniają wymiary rozproszenia geograficzne-
go (przestrzennego, czasowego) oraz demograficznego (narodowość, organizacja). 
Zarówno konieczność pracy zdalnej (można zakładać, że z dystansu trudniej jest 
się komunikować i budować wspólnotę), jak i charakterystyczna wewnętrzna róż-
norodność zespołów wirtualnych mogą nie pozostawać bez wpływu na wewnętrz-
ne procesy oraz funkcjonowanie tych zespołów. Powyższe uwarunkowania czynią 
zespoły wirtualne interesującym obiektem badawczym dla naukowców. Od lat 90. 
podejmowane są próby definiowania pojęcia wirtualności środowisk pracy, propo-
nowane są kryteria rozróżnienia środowisk tradycyjnych i wirtualnych oraz kon-
cepcje pomiaru poziomów wirtualności9. Przedmiotem zainteresowania badaczy 
jest także wpływ pracy wirtualnej na procesy zachodzące w ramach zespołów, 
na interakcje i komunikację pomiędzy członkami, czy wreszcie na efektywność 
i skuteczność działań takich zespołów10.

6 J. A. Espinosa, J. N. Cummings, J. M. Wilson, B. M. Pearce, Team boundary issues across multiple 
global firms, „Journal of Management Information Systems” 2003, vol. 19.

7 P. Ghemawat, Distance still matters: the hard reality of global expansion, „Harvard Business Review” 
2001, vol. 79.

8 M. B. O’Leary, J. N. Cummings, The spatial, temporal and configurational characteristics of geo-
graphic dispersion in teams, „MIS Quarterly” 2007, vol. 31.

9 K. M. Chudoba, E. Wynn, M. Lu, M. B. Watson-Manheim, How virtual are we?…, op.cit.; C. M. Fiol, 
E. J. O’Connor, Identification in face-toface, hybrid, and pure virtual teams: untangling the contradictions, 
„Organization Science” 2005, vol. 16; C. B. Gibson, J. L. Gibbs, Unpacking the concept of virtuality: the 
effects of geographic dispersion, electronic dependence, dynamic structure, and national diversity on team 
innovation, „Administrative Science Quarterly” 2006, vol. 51; L. Schweitzer, L. Duxbury, Conceptualiz-
ing and measuring the virtuality of teams, „Information Systems Journal” 2010, vol. 20 (3); K. Riemer, 
N. Vehring, Virtual or vague?…, op.cit.; B. J. Bergiel, E. B. Bergiel, P. W. Balsmeuer, Nature of virtual teams: 
A summary of their advantages and disadvantages, „Management Research News” 2008, vol. 31 (2); 
B. L. Kirkman, J. E. Mathieu, The dimensions and antecedents of team virtuality, „Journal of Management” 
2005, vol. 31 (5).

10 J. L. Gibbs, A. Sivunen, M. Boyraz, Investigating the 3 of team type and design on virtual team 
processes, „Human Resource Management Review” 2017, vol. 27 (4); P. Shachaf, Cultural diversity and 
information and communication technology impacts on global virtual teams: Anexploratory study, „Infor-
mation Management” 2008, vol. 45 (2); A. Kankanhalli, B. C. Y. Tan, K. Wei, Conflict and performance 
in global virtual teams, „Journal of Management Information Systems” 2006/2007, vol. 23; M. Lu, 
M. B. Watson-Manheim, K. M. Chudoba, E. Wynn, How does virtuality affect team performance in a global 
organization? Understanding the impact of variety of practices, „Journal of Global Information Technol-
ogy Management” 2006, vol. 9; P. Bjørn, O. Ngwenyama, Virtual team collaboration: building shared 
meaning, resolving breakdowns and creating translucence, „Information Systems Journal” 2009, vol. 19; 
M. Mortensen, P. J. Hinds, Conflict and sharedidentity in geographically distributed teams, „International 
Journal of Conflict Management” 2001, vol. 12; M. L. Maznevski, K. M. Chudoba, Bridging space over time: 
global virtual team dynamics and effectiveness, „Organization Science” 2000, vol. 11; S. L.  Jarvenpaa, 
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Celem rozdziału jest przedstawienie i analiza koncepcji zaproponowanej przez 
Watson-Manheim, Chudoba, Crowston11. Autorzy, wyciągając wnioski z badań 
innych naukowców oraz bazując na swoich obserwacjach, wyszli z propozycją 
Organizational Discontinuity Theory jako ram koncepcyjnych do eksplorowania 
zjawisk zachodzących w ramach zespołów wirtualnych. W pierwszej części roz-
działu przedstawiono założenia Organizational Discontinuity Theory, w drugiej 
części – opisano przykładowe badanie, które zostało oparte na tej teorii, w pod-
sumowaniu sformułowano wnioski na temat możliwości wykorzystania koncepcji 
do badania środowisk wirtualnych.

1. Założenia Organizational Discontinuity Theory

Centralnymi pojęciami w koncepcji Organizational Discontinuity Theory 
(dalej ODT) są pojęcia granic (boundaries), nieciągłości (discontinuities) i cią-
głości (continuities).

Wykonując swoje zadania, członkowie zespołów wirtualnych muszą pokonywać 
szereg dzielących ich granic. Autorzy ODT wymieniają sześć takich granic: geogra-
fia, strefy czasowe, kultura, praktyki pracy, organizacja, technologia12. W tabeli 1 
zestawiono rodzaje granic oraz możliwe konsekwencje ich występowania.

Tabela 1. Granice w środowiskach wirtualnych

Granica Konsekwencje występowania danej granicy w środowisku wirtualnym

Geografia Praca w domu w dni robocze.
Praca w podróży, np. na lotniskach lub w hotelach.
Współpraca z ludźmi w różnych regionach.
Współpraca z ludźmi, których nigdy się nie spotkało twarzą w twarz

Strefy czasowe Praca w dłuższym wymiarze, aby komunikować się ze zdalnymi członkami zespołu.
Współpraca z ludźmi w różnych strefach czasowych.

Kultura Współpraca z ludźmi, którzy mówią innymi językami lub dialektami.
Współpraca z ludźmi z różnych środowisk kulturowych.

Praktyki pracy Praca nad projektami, w których zmieniają się członkowie zespołu.
Praca z zespołami, które mają różne sposoby monitorowania pracy.
Praca z osobami korzystającymi z różnych technologii i narzędzi do współpracy.

D. E. Leidner, Communication and trust in global virtual teams, „Organization Science” 1999, vol. 10 (6); 
B. L. Kirkman, B. Rosen, C. B. Gibson, P. E. Tesluk, S. O. McPherson, Five challenges to virtual team suc-
cess: Lessons from Sabre, Inc, „Academy of Management Executive” 2002, vol. 16 (3).

11 M. B. Watson-Manheim, K. M. Chudoba, K. Crowston, Perceived discontinuities and constructed 
continuities in virtual work, „Information Systems Journal” 2012, vol. 22 (1).

12 Ibidem, s. 32–36; K. M. Chudoba, E. Wynn, M. Lu, M. B. Watson-Manheim, How virtual are we?…, 
op.cit., s. 282–286.
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Granica Konsekwencje występowania danej granicy w środowisku wirtualnym

Organizacja Współpraca z ludźmi z różnych grup biznesowych.
Profesjonalne kontakty z osobami spoza organizacji.

Technologia Praca z ludźmi za pomocą internetowych aplikacji konferencyjnych.
Udział w dyskusjach online w czasie rzeczywistym.
Spotkania z ludźmi za pomocą narzędzi do wideokonferencji.
Praca z urządzeniami mobilnymi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. B. Watson-Manheim, K. M. Chudoba, K. Crowston, Perceived discon-
tinuities and constructed continuities in virtual work, „Information Systems Journal” 2012, vol. 22 (1), s. 32–36; 
K. M. Chudoba, E. Wynn, M. Lu, M. B. Watson-Manheim, How virtual are we? Measuring and understanding its 
impact in a global organization, „Information Systems Journal” 2005, vol. 15 (4), s. 282–286.

W świetle ODT istnienie granic w środowisku wirtualnym jest zjawiskiem obiek-
tywnym, zaś konieczność pracy ponad granicami jest wpisana w naturę zespołów 
wirtualnych. Granice mogą, ale nie muszą być źródłem zakłóceń w komunikacji 
i procesach zespołu. Zatem granice należy odróżnić od efektów ich występowania 
w pracy wirtualnej, czyli nieciągłości i ciągłości13.

Nieciągłości są to negatywne skutki, które ludzie dostrzegają, odczuwają 
na różnych granicach w środowisku wirtualnym. Nieciągłość na poziomie gra-
nicy, powstaje wtedy, gdy osoba dostrzega zmianę w przepływach informacji 
i komunikacji, i ta zmiana wymaga uwagi z jej strony i podjęcia działań. Dzia-
łania podjęte przez organizację w celu usunięcia nieciągłości lub zapobieganie 
pojawianiu się nieciągłości określa się jako ciągłości. Warto zwrócić uwagę, że 
granica staje się problemem tylko wtedy, kiedy na jej styku zostaje dostrzeżone 
jakieś zakłócenie, które wymaga interwencji ze strony osoby, która to zakłóce-
nie odnotowuje14.

Autorzy ODT rozważają, w jakich warunkach nieciągłość może być/zostanie 
dostrzeżona, sprowokuje zmiany i doprowadzi do wykształcenia ciągłości. Zda-
niem autorów muszą pojawić się jakieś czynniki, które skierują uwagę indywidu-
alnych osób lub zespołu na zakłócenia. Odwołują się do mechanizmów opisanych 
przez Louis, Sutton15, którzy stwierdzają, że najczęściej jednostki i organizacje 
w ramach interpretacji otaczających zjawisk i w swoich zachowaniach kierują się 
przyzwyczajeniami. Jednak czasami poleganie na nawykach umysłowych nie jest 
wystarczające, potrzebne jest aktywne myślenie, aby jednostki zaangażowały się 
w bardziej świadome czynności poznawcze. Można wyróżnić trzy typy sytuacji, 
kiedy następuje przejście od automatycznego do aktywnego myślenia:

13 M. B. Watson-Manheim, K. M. Chudoba, K. Crowston, Perceived discontinuities…, op.cit., s. 35–37.
14 Ibidem, s. 38–40.
15 M. R. Louis, R. I. Sutton, Switching cognitive gears: from habits of mind to active thinking, „Human 

Relations” 1991, vol. 44, s. 55–76.
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• rozbieżność,
• nowość,
• świadoma inicjatywa.

Zdaniem twórców ODT, wskazane powyżej sytuacje wyznaczają warunki, 
w których dochodzi do odnotowania nieciągłości na granicy w środowisku wirtu-
alnym, podjęcia działań zaradczych i w konsekwencji wykształcenia ciągłości16. 
W tabeli 2 zawarto charakterystykę warunków odnotowywania nieciągłości oraz 
przywołane przez autorów ODT przykłady zespołów wirtualnych, w których poja-
wiły się opisane warunki.

Tabela 2. Warunki odnotowywania nieciągłości

Warunki 
odnotowywania 

nieciągłości
Definicja Przykład sytuacji

Rozbieżność Rozbieżność oznacza nieoczekiwaną awarię, 
znaczącą różnicę między oczekiwaniami 
a rzeczywistością;
Jednostka odbiera sytuację jako zupełnie 
inną niż oczekiwana.

Przykład 1
Zespół składający się z osób 
pracujących w różnych rejonach 
Stanów Zjednoczonych poszerzony 
o pracownika z Europy.

Nowość Nowość wiąże się z doświadczaniem sytuacji 
jako niezwykłej, nieoczekiwanej;
Jednostka odbiera sytuację jako nieznaną.

Przykład 2
Nowy globalny zespół odpowiedzialny 
za wspólny rozwój produktu, składający 
się z członków pochodzących z różnych 
państw i z konkurencyjnych podmiotów.

Świadoma 
inicjatywa

Świadoma inicjatywa wiąże się z aktywnym 
myśleniem, zwykle w odpowiedzi na prośbę 
dla zwiększonego poziomu świadomej uwagi, 
kiedy ludzie proszeni są o opinie lub gdy 
zdecydują się spróbować czegoś nowego;
Jednostka reaguje na zewnętrzny 
bodziec zachęcający do oceny sytuacji 
i dostosowania zachowania.

Przykład 3
Globalny zespół pracowników 
współpracujących głównie zdalnie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. B. Watson-Manheim, K. M. Chudoba, K. Crowston, Perceived discon-
tinuities and constructed continuities in virtual work, „Information Systems Journal” 2012, vol. 22 (1), s. 38–45.

Przykład pierwszy opisuje hipotetyczną sytuację, w której do zespołu składa-
jącego się z członków pracujących w różnych lokalizacjach w Stanach Zjednoczo-
nych dołączyła osoba z Europy17. Po pewnym czasie kierujący zespołem zauważył, 
że prace zespołu nie przebiegają zgodnie z jego oczekiwaniami (a zatem odnoto-
wał rozbieżność). Podjęto analizę sytuacji, w wyniku której za źródło problemu 
uznano trudności w komunikacji pomiędzy członkami zespołu. W dotychczasowej 

16 M. B. Watson-Manheim, K. M. Chudoba, K. Crowston, Perceived discontinuities…, op.cit., s. 38–45.
17 Ibidem, s. 39–40.
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praktyce lider zespołu wysyłał krótki e-mail z podsumowaniem wcześniejszych 
spotkań do uczestników, z listą podjętych decyzji i wyznaczonych działań na przy-
szłość. Po dołączeniu nowego członka zespołu, dla którego język angielski nie był 
językiem ojczystym, ten sposób komunikacji okazał się niewystarczający, powo-
dując zaburzenia w przepływach informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwa-
mi zespołu i wpływał negatywnie na realizację wspólnych zadań. W odpowiedzi 
na powstałe zakłócenia, lider zespołu mógłby wdrożyć nowe zasady komunikacji 
(np. wysyłanie obszerniejszych wiadomości e-mail, zawierających bardziej rozbudo-
waną dokumentację i wyjaśnienia). Z czasem te nowe zasady komunikacji mogły-
by przekształcić się w zwyczajową praktykę, zamieniając nieciągłość w ciągłość.

Nieciągłości mogą być także identyfikowane w wyniku konfrontacji z nową, 
nieznaną wcześniej sytuacją. Maznevski i Chudoba18 zajmowali się zespołem, który 
został powołany w celu zarządzania projektem realizowanym przez dwa konku-
rencyjne podmioty ze Stanów Zjednoczonych i Europy. Zespół był odpowiedzialny 
za współtworzenie produktów przy użyciu komponentów z każdej firmy oraz za 
wspólną dystrybucję. Ten sojusz był pierwszym takim porozumieniem pomiędzy 
firmami i zdawano sobie sprawę, że ta nowa sytuacja będzie wymagała specjalnych 
procedur. W rezultacie początkowy proces organizacyjny był bardzo przemyślany, 
z częstymi spotkaniami twarzą w twarz w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz 
intensywną komunikacją zdalną pomiędzy tymi spotkaniami. Podczas dalszej 
współpracy pojawiły się jednak pewne zakłócenia, np. wątpliwości dotyczące tego, 
jakie szczegółowe rodzaje wrażliwych danych mogą być wymieniane pomiędzy kon-
kurencyjnymi firmami i w jaki sposób powinno się to odbywać przy komunikacji 
zdalnej. W celu rozwiązania tych problemów, przeanalizowano uwarunkowania 
prawne, technologiczne, a także problemy językowe, które utrudniały komuni-
kację, a następnie wypracowano nowe zasady komunikacji i dokumentacji, które 
opierały się głównie na dzieleniu się pewnymi podsumowaniami i wnioskami 
zamiast przekazywania konkretnych danych źródłowych. W ten sposób wykształ-
ciły się ciągłości jako odpowiedź na nieciągłości powodujące zakłócenia w pracy 
zespołu. Zmiana w procesach myślowych członków zespołu może być wynikiem 
reakcji na jakiś zewnętrzy bodziec np. pod wpływem nowej wiedzy czy zachęty do 
zmiany nawyków. Chudoba, Watson-Manheim, Crowston, Lee19 przeanalizowali 
prace zespołów wirtualnych w Intel Corporation. Ze strony zarządzających podej-
mowane są tam proaktywne próby kształtowania odpowiednich praktyk pracy, 
sposobów komunikacji pomiędzy członkami zespołów (m.in. poprzez szkolenia 

18 M. L. Maznevski, K. M. Chudoba, Bridging space…, op.cit., s. 479–492.
19 K. M. Chudoba, M. B. Watson-Manheim, K. Crowston, C. S. Lee, Participation in ICT-Enabled Meet-

ings, „Journal of Organizational & End User Computing” 2011, vol. 23 (2), s. 15–36.
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na temat różnic kulturowych, narzędzi telekomunikacyjnych), aby dostosować 
rozwiązania w tym zakresie do specyfiki środowiska pracy w podmiocie (ogrom-
na przewaga pracy wirtualnej nad tradycyjną).

Watson-Manheim, Chudoba, Crowston20 wyciągają następujące wnioski na 
temat mechanizmów nieciągłości i ciągłości w reakcji na istnienie granic:
• te działania, które zostały uznane za pomocne w zredukowaniu problemów 

związanych z nieciągłością będą prawdopodobnie powtarzane,
• te działania, które zostały uznane za pomocne i są powtarzane, w miarę upły-

wu czasu stają się rutynowe, przez co tworzy się ciągłość, i granica przestaje 
być problematyczna,

• im bardziej widoczna i oczywista granica, tym bardziej prawdopodobne, że 
osoby pracujące na granicy będą przewidywać nieciągłości i aktywnie im prze-
ciwdziałać,

• wykorzystanie technologii informatycznych sprzyja ciągłości na granicy tylko 
wtedy, kiedy jednostki w ramach grupy zbudują wspólne struktury i zasady 
ich wykorzystania.

2. Przykładowe badanie oparte na ODT

Dwóch autorów, Asatiani i Penttinen, wykorzystali ODT do porównania wir-
tualnej pracy w dwóch firmach. Postawili następujące pytanie badawcze: „Jak 
firmy tworzą ciągłości w środowiskach pracy przy zróżnicowanych poziomach 
wirtualności?”21. Do badania wybrali dwie firmy z Finlandii, podobne do siebie 
pod względem: branży (usługi finansowo-księgowe), wielkości, systemu informa-
tycznego, zadań oraz klientów (małe i średnie przedsiębiorstwa). Jedyna istotna 
różnica między tymi firmami to poziom wirtualności. Więcej szczegółów przed-
stawiono w tabeli 3.

W ramach gromadzenia danych przeprowadzono 18 ustrukturyzowanych 
wywiadów (15 wywiadów z księgowymi, 2 wywiady z prezesami firm, 1 wywiad 
z właścicielem jednej z firm). Przeciętny czas trwania wywiadu wynosił 53 minu-
ty. Wywiady przeprowadzano od listopada 2014 r. do stycznia 2016 r., ponadto 
robiono także zdjęcia miejsc pracy rozmówców. Rozmawiano z osobami na róż-
nych stanowiskach, o różnym doświadczeniu, różnym stażu pracy oraz różnym 
podejściu do pracy zdalnej. Przy organizacji wywiadów wykorzystano podejście 

20 M. B. Watson-Manheim, K. M. Chudoba, K. Crowston, Perceived discontinuities…, op.cit., s. 38–45.
21 A. Asatiani, E. Penttinen, Constructing continuities…, op.cit., s. 485.
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sponsorskie (sponsor approach): kontakt z prezesami obu firm, którzy zapoznali 
pracowników z projektem badawczym i pomogli w organizacji wywiadów22.

Tabela 3. Charakterystyka badanych firm

Officecom* Virtcom*

Liczba pracowników (2014) 14 12

Przeciętny roczny obrót 
(w mln EUR) 

1 1,7

Informacyjny system 
rachunkowości

CloudAIS** (cloud-based) CloudAIS (cloud-based) 

Obiekty Biuro w centrum Helsinek 
z „elastycznymi” miejscami 
do pracy (flexiblework-desks) 
dostępnymi dla pracowników

Pokój konferencyjny w centrum 
Helsinek przeznaczony na spotkania 
z klientami. Brak przestrzeni do pracy 
dla pracowników

Typowy profil pracownika Młody, obeznany z IT, pełen pasji 
w zakresie obsługi klientów

Starszy, bardziej doświadczony, 
o obszernej wiedzy w zakresie 
rachunkowości i dobrymi 
umiejętnościami w zakresie 
samoorganizacji

Wirtualność pracowników Elastyczni pracownicy 
(flexiworkers) 

Zdalni pracownicy
(fixed-site (home) teleworkers) 

Struktura organizacyjna Hierarchiczna (zarząd, kierownicy 
zespołów, pracownicy) 

Płaska, ale centralnie kontrolowana

* W celu zachowania anonimowości przyjęto takie nazwy badanych firm. **AIS – Accounting information system.
Źródło: A. Asatiani, E. Penttinen, Constructing continuities in virtual work environments: A multiple case study of 
two firms with differing degrees of virtuality, „Info Systems Journal” 2019, s. 488.

Gromadzenie danych podzielono na trzy etapy23:
• I etap – zbieranie informacji, jak obie firmy działają, zbieranie dowodów doty-

czących nieciągłości w pracy wirtualnej i strategii ich pokonania (10 wywiadów),
• II i III etap – wyjaśnianie/doprecyzowanie wyników badań dotyczących niecią-

głości i ciągłości w pracy wirtualnej; etap II (5 wywiadów w firmie Officecom) 
i etap III (3 wywiady w firmie Virtcom). Po osiągnięciu „punktu nasycenia” 
zaprzestano dalszych wywiadów, gdyż wniosłyby mało nowych informacji.
Najwięcej wywiadów w obu spółkach przeprowadzono z księgowymi, w trak-

cie których poruszano następujące zagadnienia24:
• poznanie/charakterystyka rozmówcy i ogólne informacje o pracy w firmie 

(np. staż pracy, dlaczego ta firma, zakres obowiązków, liczba obsługiwanych 
klientów, ocena pracy księgowych),

22 Ibidem, s. 489.
23 Ibidem, s. 489–490.
24 Ibidem, s. 511–513.
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• praca w wirtualnej organizacji (np. plan dnia, wykorzystywane systemy infor-
matyczne, niezależność w pracy, częstotliwość spotkań ze współpracownika-
mi i klientami),

• komunikacja w wirtualnej organizacji (np. opis komunikacji w pracy, wyko-
rzystywanie komunikatora internetowego, komunikacja niezwiązana z pracą 
w czasie pracy, zalety i wyzwania pracy zdalnej w domu).
Analizując zebrane dane autorzy zidentyfikowali w badanych firmach niecią-

głości i ciągłości w ramach pięciu granic – geografia, kultura, organizacja pracy, 
praktyki pracy, technologia.

Szczegółowe informacje o zidentyfikowanych nieciągłościach i ciągłościach 
przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Podsumowanie analizy wywiadów – nieciągłości i ciągłości

Granice Nieciągłości
Officecom

Nieciągłości
Virtcom

Ciągłości
Officecom

Ciągłości
Virtcom

Geografia • izolacja 
zawodowa

• izolacja 
społeczna

• izolacja 
zawodowa

• izolacja 
społeczna

• regularne 
bezpośrednie 
spotkania (twarzą 
w twarz)

• narzędzia 
komunikacji on-line

• narzędzia komunikacji 
on-line

• polityka eskalacji 
(escalation policy) 

Kultura • integracja 
pracowników

• szerzenie 
kultury 
organizacyjnej

• integracja 
pracowników

• regularne 
bezpośrednie 
spotkania (twarzą 
w twarz)

• społecznościowe 
strony on-line 
do organizacji 
wydarzeń off-line

• pragmatyczna wizja 
spółki

• kwartalne spotkania 
off-line

Organizacja 
pracy

• współzależność
• koordynacja 

pracy

• koordynacja 
komunikacji

• pomiar 
wkładu 
pracownika

• hierarchia 
organizacyjna

• protokół korzystania 
z narzędzi 
komunikacyjnych

• korzystanie z informacji 
zwrotnych od klientów

Praktyki 
pracy

• równowaga 
pomiędzy 
pracą a życiem 
osobistym

• zarządzanie 
produktywnością

• równowaga 
pomiędzy 
pracą 
a życiem 
osobistym

• alokacja pracy 
pomiędzy pracą 
zdalną a pracą 
w biurze

• motywowanie do 
samodyscypliny

• centralna kontrola 
obciążenia pracą

Technologia • dostęp do 
infrastruktury IT

• dostęp do 
infrastruktury 
IT

• alokacja pracy 
pomiędzy pracą 
zdalną a pracą 
w biurze

• wyposażenie 
w mobile IT

• inwestycje w homeoffices
• rozwój procedur w celu 

dopasowania się do 
ograniczeń związanych 
z IT

• polityka pełnej 
digitalizacji

Źródło: A. Asatiani, E. Penttinen, Constructing continuities in virtual work environments: A multiple case study of 
two firms with differing degrees of virtuality, „Info Systems Journal” 2019, s. 491.
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W obszarze geografii w obu firmach zidentyfikowano dwie nieciągłości: izo-
lację zawodową i izolację społeczną. W przypadku izolacji zawodowej pracownicy 
zwracali uwagę m.in. na następujące problemy25:
• brak ważnych zawodowych informacji dotyczących np. zmian w przepisach 

czy spraw związanych z klientami, które inni pracownicy mogliby omawiać 
w trakcie spotkań czy przerw kawowych,

• brak profesjonalnych rad dotyczących konkretnych problemów.
Jedna z księgowych z firmy Virtcom tak opisała problem związany z izolacją 

zawodową: „Gdybym pracowała w normalnej firmie księgowej i miałabym pro-
blem, mogłabym pójść i spytać inną osobę w firmie. Ale teraz pracując zdalnie, 
jest dużo trudniej poprosić o radę. Albo nie wiem, czy to jest bardziej trudne, ale 
byłoby łatwiej pójść i poprosić osobę o radę niż dzwonić do niej. Gdy dzwonię do 
kolegi/koleżanki z pracy, czuję jakbym jej/jemu przeszkadzała w tym czasie”26.

W przypadku izolacji społecznej zwracano uwagę, że nie ma ona wpływu 
na wykonywane obowiązki zawodowe, ale ma wpływ na ogólne samopoczucie. 
Jedna z księgowych z firmy Officecom stwierdziła: „Zaleta przychodzenia do biura 
– miło zobaczyć ludzi. Inaczej przez 5 dni w tygodniu jestem w domu i nie widzę 
ludzi. (…) Aspekt społeczny byłby główną przyczyną powrotu do biura”27.

Jedną z odpowiedzi firmy Virtcom na izolację zawodową było wprowadzenie 
polityki eskalacji (escalation policy) – jeśli księgowy potrzebuje profesjonalnej 
rady, najpierw szuka w zasobach on-line, a dopiero potem kontaktuje się z innymi 
w firmie28. Właściciel firmy Virtcom wyjaśnił, że: „…zatrudniamy księgowych, któ-
rzy są bardziej doświadczeni niż przeciętny księgowy (więc jest mniejsza potrze-
ba zadawania pytań). (…) Podczas rekrutacji podkreślamy, że obok ciebie nie 
będzie nikogo, żebyś się zwrócił po poradę. Pracownik zawsze otrzymuje pomoc, 
ale szukamy osób, które mają dobre poczucie własnej wartości i są aktywni, tzn. 
w pierwszej kolejności przeszukają nasze on-line repozytoria w celu znalezienia 
odpowiedzi na problem i dopiero potem zwrócą się do innych po pomoc (poprzez 
komunikator internetowy)”29.

Na granicy kultury zidentyfikowano nieciągłość w zakresie integracji pracow-
ników i szerzenia kultury organizacyjnej. Prezes firmy Officecom powiedział: 
„Jesteśmy stosunkowo młodą organizacją, więc jest łatwo łączyć ludzi zajmujących 
się tym samym. Jednakże teraz jest to wyzwanie, ponieważ zatrudniamy bardziej 

25 Ibidem, s. 492–493.
26 Ibidem, s. 493.
27 Ibidem, s. 493.
28 Ibidem, s. 494.
29 Ibidem, s. 495.
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doświadczone osoby i jest stosunkowo duża różnica pod względem wieku i jest 
to interesujące obserwować, jak te osoby się adaptują i jak bardzo nasze życie towa-
rzyskie się różni”30. Z kolei właściciel firmy Virtcom taką poczynił obserwację: „Jest 
coraz trudniej i bardziej czasochłonne wprowadzać nowe rzeczy czy nowe osoby 
do Virtcom. Czy też potem, gdy dana osoba musi podróżować do różnych miejsc 
na spotkania (twarzą w twarz)”31.

Odpowiedzią na nieciągłości na granicy kultury były m.in. następujące 
działania32:
• regularne spotkania twarzą w twarz w celu omówienia różnych spraw doty-

czących firmy na różnych poziomach (firma, zespół, sprawy indywidualne) 
– Officecom,

• spotkania z nowymi pracownikami – zapoznanie z systemem informatycznym 
i metodami pracy w firmie oraz kwartalne spotkania twarzą w twarz – Virtcom; 
kwartalne spotkania sprzyjają propagowaniu kluczowych wartości firmy, jed-
nak nie są wystarczające w wzmacnianiu więzi między pracownikami i firmą 
– opinia księgowych w Virtcom.
Na granicy organizacji pracy zaobserwowano nieciągłości m.in. w obszarze 

koordynacji pracy czy komunikacji. Pracownicy tak je opisują: „Tak. Pracuję samo-
dzielnie. Wyjątkiem jest okres przygotowywania sprawozdań finansowych. Nie 
mam wystarczającego doświadczenia, żeby wykonać wszystkie zadania związa-
ne ze sprawozdaniem finansowym. (…) Jest inna księgowa/inny księgowy, który 
zajmie się wszystkimi pozostałymi zadaniami”33 (księgowa Officecom). „Potrze-
bujemy być w tym samym miejscu. (…) trudno mi sobie wyobrazić czat wideo z 7 
osobami (…) to jest trudne do kontrolowania: kto mówi następny i jaki temat jest 
omawiany. (…) Ale przy stole, mamy język ciała, władzę i ktoś jest odpowiedzial-
ny za kontrolowanie dyskusji”34 (księgowa Officecom).

Odpowiedzią na nieciągłości na granicy organizacji pracy były m.in. takie 
rozwiązania35:
• budowa jasnej hierarchii organizacyjnej i zespołów roboczych – Officecom,
• badanie satysfakcji klientów, wyniki tego badania mają wpływ na wynagro-

dzenie – „Nie otrzymujesz automatycznie dodatku za staż pracy, lecz potrze-
bujesz jeszcze odpowiedniej oceny w zakresie satysfakcji klientów” – Virtcom.

30 Ibidem, s. 495.
31 Ibidem, s. 496.
32 Ibidem, s. 496–497.
33 Ibidem, s. 497–498.
34 Ibidem, s. 497–498.
35 Ibidem, s. 499.
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Na granicy praktyk pracy jedną z wymienianych nieciągłości w obu firmach 
była równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym. Pracownicy zwracali uwagę 
na następujące problemy36:
• praca z domu i związane z tym różne rozproszenia uwagi, i w konsekwencji 

skupienie się na zadaniach z najbliższymi terminami realizacji – Officecom,
• praca w biurze uniemożliwia „bycie leniwym”; praca wirtualna nie daje takiej 

samej presji ani nie tworzy podobnego do biura środowiska pracy – Officecom,
• problemy z powstrzymaniem się przed pracą w godzinach nadliczbowych 

(przeciążenie pracą) – Virtcom.
Odpowiedzią na zasygnalizowane problemy były m.in. następujące rozwiązania37:

• system podzielonej pracy na zadania odpowiednie dla pracy wirtualnej i zada-
nia odpowiednie dla pracy w biurze – Officecom,

• przydzielanie nowych klientów księgowym oparte na ich obecnym obciążeniu 
pracą i ich ostatnich osiągnięciach – Virtcom,

• powiązanie wynagrodzeń pracowników z określoną liczbą faktur klientów oraz 
z oceną klientów – Virtcom.
W przypadku ostatniej granicy – technologii – w obu firmach nieciągłością był 

dostęp do infrastruktury IT. W przypadku Officecom dotyczyło to np. dostępności 
dodatkowych ekranów czy jakości wideokonferencji. W przypadku Virtcom też 
pojawiał się problem z dodatkowymi ekranami, o czym wspomina jedna z księgo-
wych: „Zwykle pracuję w domu na kanapie używając laptopa. Myślę, że gdybym 
miała wiele ekranów, to przyspieszyłoby moją pracę, ale to nie pasuje do moje-
go obecnego stylu życia. (…) W mieście, w którym mieszkam mam małe studio, 
w którym nie pomieszczę kilku ekranów”38.

Odpowiedzią na nieciągłości na granicy technologii były m.in. takie rozwiązania39:
• możliwość wyboru: zakup laptopa do domu lub zakup dodatkowych ekranów 

– Officecom,
• zachęcanie pracowników do podziału pracy na wirtualną i w biurze w zależ-

ności od wymagań technologicznych poszczególnych zadań – Officecom,
• księgowi w Virtcom cenią fakt, że laptopy można wziąć gdziekolwiek i nauczyli 

się pracy tylko z jednym ekranem – Virtcom,
• księgowi wykorzystują tylko dane wprowadzone do CloudAIS, jak i cyfrowe 

dokumenty pochodzące z innych systemów (np. bankowość elektroniczna), 

36 Ibidem, s. 499–500.
37 Ibidem, s. 500–501.
38 Ibidem, s. 502.
39 Ibidem, s. 502–503.
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mają obowiązek ignorować faktury w wersji papierowej; klienci są informowa-
ni, że wszystkie dane muszą być dostarczone w formacie cyfrowym – Virtcom.
Asatiani i Penttinen40 analizując pięć granic (geografia, kultura, organizacja 

pracy, praktyki pracy, technologia) zaobserwowali, że pracownicy obu firm zauwa-
żali w dużej mierze podobne nieciągłości. Główne różnice między firmami doty-
czyły natomiast tego, jak one tworzyły ciągłości. Na podstawie tych różnic autorzy 
zaproponowali rozwiązania, które organizacje mogłyby przyjąć w celu pokonania 
lub zapobieżenia nieciągłościom w wirtualnej pracy (tabela 5).

Tabela 5.  Podejścia w zakresie budowania ciągłości w firmach o różnym poziomie 
wirtualności

Organizacje o niskim poziomie 
wirtualności

Organizacje o wysokim poziomie 
wirtualności

Hierarchia organizacyjna pionowa płaska

Rola technologii technologia jako uzupełnienie 
fizycznej obecności
(dla interakcji twarzą w twarz; dla 
zarządzania przepływem danych 
(digitalizacja jako uzupełnienie 
dokumentów w wersji papierowej)) 

technologia jako substytut fizycznej 
obecności
(dla interakcji twarzą w twarz; dla 
zarządzania przepływem danych 
(pełna digitalizacja)) 

Zarządzanie komunikacją elastyczne zasady komunikacji sztywne zasady komunikacji
(określone zasady: co, kiedy i jak 
komunikować) 

Workflow management zorganizowana, nastawiona 
na procesy alokacja pracy

elastyczna, nastawiona na rezultaty 
alokacja pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Asatiani, E. Penttinen, Constructing continuities in virtual work environ-
ments: A multiple case study of two firms with differing degrees of virtuality, „Info Systems Journal” 2019, s. 504–505.

Jak wynika z tabeli 5 firmy o niskim poziomie wirtualności przy tworzeniu 
ciągłości powinny raczej opierać się na: pionowej hierarchii organizacyjnej, tech-
nologii uzupełniającej fizyczną obecność, elastycznych zasadach komunikacji, 
zorganizowanej, nastawionej na procesy alokacji pracy. Natomiast firmy o wyso-
kim poziomie wirtualności powinny raczej przyjąć: płaską hierarchię organiza-
cyjną, technologię zastępującą fizyczną obecność, sztywne zasady komunikacji, 
elastyczną, nastawioną na rezultaty alokację pracy.

40 Ibidem, s. 504.
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Podsumowanie

Analizując założenia ODT, a także przytoczony przykład jej wdrożenia, można 
stwierdzić, że jest to uniwersalna koncepcja, która może być zastosowana do 
badania różnych środowisk wirtualnych. Szczególnie istotne jest tu oderwanie 
linii podziału występujących w zespołach (granic) od potencjalnych efektów ich 
występowania w danym środowisku. Dana granica w jednym zespole i sytuacji 
może być źródłem zakłóceń, w innych zaś może być w ogóle nie zauważana. Punk-
tem wyjścia dla rozważań powinna być zatem identyfikacja potencjalnych granic, 
a następnie analiza procesów zachodzących na styku tych granic. Takie podejście 
umożliwia również uchwycenie dynamiki procesów dostosowawczych zachodzą-
cych na granicy – od pojawienia się zakłócenia, podjęcia stosownych działań, aż 
do momentu wykształcenia się ciągłości. Wnioski płynące z badań dotyczących 
mechanizmów tych procesów mogą być cenną wskazówką z punktu widzenia 
zarządzania zespołami wirtualnymi.

Autorzy ODT zwracają uwagę, że ich rozważania mogą być uzupełniane o próby 
odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
• w jakich warunkach granice będą postrzegane jako nieciągłości,
• jak widoczność granicy wpływa na postrzeganie nieciągłości,
• w jaki sposób zadanie zespołu wpływa na indywidualne postrzeganie niecią-

głości,
• w jaki sposób można zarządzać zadaniami, aby sprzyjać rozwojowi ciągłości,
• jakie rodzaje nieciągłości charakteryzują różne rodzaje pracy wirtualnej,
• jakie różnice pomiędzy zespołami i członkami zespołu mogą wyjaśniać zróż-

nicowane reakcje na nieciągłości,
• czy w zespołach, które są efektywne nieciągłości są zawsze przekształcane 

w ciągłości.
Pomimo wielu zalet teoretycznej propozycji, jaką stanowi ODT, nie sposób 

nie zwrócić uwagi na pewne jej słabości i uwarunkowania.
Po pierwsze, chociaż ODT proponuje dość uniwersalne ramy do spojrzenia 

w głąb zespołów wirtualnych, to jednocześnie to spojrzenie zawsze będzie osadzo-
ne w danej sytuacji i kontekście, co może utrudniać uogólnianie wyników płyną-
cych z badań różnych zespołów. Sama idea nieciągłości jest z definicji obarczona 
subiektywizmem – nieciągłości są przecież oparte na indywidualnej percepcji 
członków czy całego zespołu. Ponadto, procesy dostosowawcze na granicy są zja-
wiskiem płynnym, jedna nieciągłość może zmieniać się w inną, może być niwe-
lowana przez wykształconą ciągłość itd. O ile obserwacja tych zjawisk w jednym 
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podmiocie/zespole jest możliwa i niewątpliwie może być bardzo przydatna z punk-
tu widzenia wypracowania odpowiednich praktyk na przyszłość, to już porówna-
nie sytuacji w dwóch różnych zespołach może być utrudnione.

Po drugie, autorzy ODT proponują określoną wizję potencjalnych granic/
podziałów w środowisku wirtualnym. O ile kwestia ich klasyfikacji, pogrupowa-
nia może być kwestią umowną, to szczególnie istotne jest zidentyfikowanie jak 
najszerszej listy tych potencjalnych granic. Pozycje zaproponowane przez auto-
rów ODT można byłoby uzupełnić o granicę pokoleniową (wiek) oraz kompeten-
cje technologiczne członków zespołu. Można zakładać, że osoby młodsze mogą 
lepiej radzić sobie z kwestiami technologicznymi, szybciej dostosowywać się do 
nowych rozwiązań. Linię podziału pomiędzy członkami zespołów wirtualnych 
(zależną lub niezależną od wieku) może także wyznaczać większa lub mniejsza 
wiedza i kompetencje technologiczne członków zespołu.

Po trzecie, wydaje się, że w koncepcji brakuje osadzenia zespołów wirtualnych 
na osi czasu. Zasadne może być odmienne podejście do dojrzałych, ukształtowa-
nych zespołów i nowopowstałych grup. Inne rodzaje nieciągłości mogą pojawiać 
się na początku istnienia zespołu, zaś inne w późniejszym okresie jego funkcjo-
nowania. Zresztą, sama siła oddziaływania poszczególnych granic na prace zespo-
łu może zmieniać się w miarę osiągania przez zespół kolejnych stadiów rozwoju.

Po czwarte, z zastosowaniem ODT na potrzeby badań naukowych wiążą się 
określone uwarunkowania metodyczne. Ponieważ zróżnicowanie zespołów wirtual-
nych dotyczy wielu płaszczyzn – technologicznych, organizacyjnych, kulturowych 
konieczne jest interdyscyplinarne podejście do badania – zarówno w odniesieniu 
do rozważań teoretycznych, jak i wykorzystywanych metod badawczych.

Na zakończenie warto dodać, że zwiększone wykorzystanie pracy zdalnej pod-
czas pandemii COVID-19 poszerzyło znacznie pole obserwacji zjawisk związa-
nych ze środowiskiem wirtualnym. Sprzyja to pogłębianiu rozważań teoretycznych 
oraz badań empirycznych, zaś wnioski z nich płynące mogą być bardzo przydat-
ne w praktyce, zwłaszcza, że wiele wskazuje na to, że po zakończeniu pandemii, 
praca zdalna będzie wykorzystywana w znacznie większym zakresie niż przed jej 
rozpoczęciem.
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Wprowadzenie

Piramidy finansowe (dalej jako „PF”) i schematy Ponziego (dalej jako „SP”) od 
wielu lat powodują duże straty wśród inwestorów na całym świecie. Podstawowy 
mechanizm ich działania jest powszechnie znany i bazuje głównie na wykorzy-
staniu ludzkiej naiwności i wiary w ponadprzeciętne zyski „bez ryzyka”. Mimo 
to PF i SP wciąż zaskakują inwestorów, ponieważ wykorzystują coraz to bardziej 
kreatywne, fikcyjne modele biznesowe, których celem jest „zamaskowanie” prze-
stępczej działalności. Twórcy PF starają się upodobnić je do legalnych systemów 
marketingu wielopoziomowego, natomiast SP przypominają banki lub paraban-
ki. W związku z tym trzeba ustalić jasne definicje obu pojęć i wytyczyć wyraźną 
granicę pomiędzy przestępstwem a legalnym biznesem.

Niestety, w polskiej literaturze dominuje błędny pogląd, że PF jest tym samym 
co SP. Pierwszym celem niniejszego rozdziału będzie zatem uwypuklenie charak-
terystycznych cech pozwalających rozróżnić PF od SP zgodnie z paradygmatem 
przyjętym w literaturze zagranicznej, w tym wskazanie kluczowych (wspólnych 
i odmiennych) czynników kreacji obu typów oszustw. Drugim celem będzie odróż-
nienie PF od przedsiębiorstwa marketingu wielopoziomowego. W ocenie autorów 
oba problemy badawcze są rzadko poruszane w literaturze przedmiotu i zasługują 
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na szczególną uwagę. Uzupełnieniem opracowania będzie podkreślenie podstaw 
prawnych służących sankcjonowaniu PF i SP.

1. Piramida finansowa a schemat Ponziego

Pojęcia „piramida finansowa” oraz „schemat Ponziego” są często używane 
w literaturze zamiennie, jednak jest to błąd rzeczowy. Schemat Ponziego (ang. 
Ponzi scheme) czerpie swoją nazwę od oszukańczego przedsięwzięcia Charlesa 
Ponziego1. Według M. Lewisa SP to typ inwestycyjnego oszustwa, w którym zwroty 
z inwestycji są wypłacane inwestorom z ich własnych pieniędzy albo z pieniędzy 
wpłaconych przez kolejnych inwestorów a nie z zysków wygenerowanych przez 
inwestycję lub aktywność gospodarczą2. Nowi inwestorzy są przyciągani za pomocą 
atrakcyjnej3, lecz fikcyjnej koncepcji inwestycyjnej (fasadowego modelu bizneso-
wego)4 i ponadprzeciętnych zysków, których wysokość nie zależy od liczby nowo 
zwerbowanych inwestorów5. Twórcy SP oddziałują bezpośrednio na wszystkich 
jego klientów (brak zależności hierarchicznych). Rekrutacja „nowych” inwesto-
rów przez „starych” nie jest modus operandi SP i choć można otrzymać nagrodę 
za promowanie oferty SP wśród znajomych to jednak wysokość tej nagrody nie 
zależy od rentowności „lokat”.

SP przypomina (para) bank6, ponieważ oprócz działalności quasi-depozyto-
wej (inwestorzy lokujący pieniądze w oczekiwaniu na zysk) często prowadzona 

1 C. Ponzi oferował atrakcyjne inwestycje w międzynarodowe kupony pocztowe (ang. international 
reply coupon, IRC). Model biznesowy, polegający na nabywaniu kuponów IRC i ich wymianie na sprze-
dawane później znaczki pocztowe był legalny, jednak wraz ze wzrostem skali biznesu nastąpiło jego 
oderwanie od sfery realnej – Ponzi zaczął po prostu wypłacać „starym” inwestorom fikcyjne zyski pocho-
dzące w rzeczywistości z wpłat „nowych” inwestorów; por. C. Cross, Anatomy of a Ponzi Scheme, Slice 
Publishing, 2014, s. 45.

2 M. Lewis, Understanding Ponzi Schemes, Can Better Financial Regulation Prevent Investors from 
Being Defrauded, Edward Elgar Pub, 2016, s. 17.

3 Kreatywność twórców SP nie zna granic, czego przykładem jest przedsiębiorstwo Recyclix. Jego 
twórcy zbudowali SP opierając się na… recyclingu śmieci. Inwestor mógł nabywać dowolną ilość śmieci 
i zarabiać na ich recyclingu; por. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOIK-4/2017.

4 Twórcy schematu działają z zamiarem dokonania przestępstwa wykorzystując m.in. podstęp i nie-
realne założenia biznesowe i traktują inwestorów jako dawców bezzwrotnego kapitału. Należy jednak 
zauważyć, że ostatnia faza działalności schematu Ponziego ma podobne skutki ekonomiczne co upadłość 
legalnego przedsiębiorstwa wynikająca np. z materializacji ryzyka kredytowego lub rynkowego. Z tego 
powodu bardzo ważne jest udowodnienie twórcom schematu ich przestępczych zamiarów. Więcej o tym 
w kolejnej sekcji tego rozdziału.

5 N. Stępnicka, Schemat Ponziego vs. polityka mikroostrożnościowa, w: J. Solarz, E. Klamut (red.), 
Holistyczne pośrednictwo finansowe, „Przedsiębiorczość i Zarządzenie” 2019, t. XX, z. 1, cz. I, s. 64.

6 Parabank (ang. shadow-bank, ner-bank, secondary-bank) to instytucja inna niż bank, która nie 
działa opierając się na prawie bankowym, ale oferuje produkty i usługi finansowe podobne do banko-
wych. Działalność parabanków, choć często wywołuje negatywne konotacje, może być regulowana osobną 
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jest też działalność quasi-pożyczkowa. W obliczu skończonej liczby potencjal-
nych inwestorów SP musi w końcu upaść, gdyż nie generuje on wartości doda-
nej pozwalającej na wypłatę inwestorom odsetek i premii, dlatego nadrzędnym 
celem twórców SP powinno być utrzymanie płynności finansowej. Strumień wpłat 
do schematu, składający się głównie z (i) nowych „lokat” i (ii) zwrotów pożyczek 
powinien być wyższy niż strumień wypłat będący sumą (i) zakończonych „lokat”, 
(ii) wypłaconych pożyczek oraz (iii) wypłat dokonanych przez twórców schema-
tu, przeważnie w celu ich defraudacji7. Z punktu widzenia rachunkowości SP ma 
ujemne kapitały własne, ponieważ niemożliwy jest zwrot inwestorom wszystkich 
„lokat” i pokrycie strat wynikających m.in. z celowych defraudacji8. Kluczowe dla 
zachowania płynności finansowej SP jest także wydłużanie (nawet do kilku lat) 
okresu zapadalności oferowanych „lokat”, które mogą przybierać formę takich 
instrumentów finansowych jak obligacje9 czy weksle.

Piramida finansowa (ang. pyramid scheme)10 według Federalnego Biura 
Śledczego w USA (FBI) to schemat działania, w którym pieniądze są zbierane od 
nowo przyjętych osób i wykorzystywane do spłaty zobowiązań wobec wcześniej-
szych wierzycieli, co służy zniwelowaniu ryzyka podejrzeń ze strony klientów 
o niewypłacalność instytucji bądź też o nielegalność biznesu. PF są nazywane 
oszustwami franczyzowymi lub łańcuchami poleceń – są oszustwami marketin-
gowymi i inwestycyjnymi, w których osobie fizycznej oferuje się dystrybucję lub 
franczyzę w celu wprowadzenia na rynek określonego produktu. Prawdziwy zysk 
uzyskuje się nie ze sprzedaży produktu, ale ze sprzedaży nowych dystrybutorów11. 
C. Jarvis opisuje PF jako firmę przyciągającą inwestorów ofertą wysokich zysków, 
które są wypłacane pierwszym inwestorom z wpłat otrzymanych od tych, którzy 

ustawą (np. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe), nieregulowana (np. firmy pożyczkowe) lub 
wręcz zakazana (np. schematy Ponziego); zob. Ustalenia KSF i rekomendowane działania w odniesie-
niu do instytucji parabankowych, Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej, Narodowy Bank Pol-
ski, 16.08.2012, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2012/20120816_kom.html 
(10.01.2021).

7 Schematy Ponziego, podobnie jak (para) banki, mają niską płynność, gdyż funkcjonują przy zało-
żeniu, że w danym momencie tylko niewielka część deponentów będzie wypłacać środki. Schematy Pon-
ziego upadają de facto z tego samego powodu co (para) banki, tj. z powodu tzw. runu (paniki bankowej) 
i nagłej utraty płynności.

8 Wyprowadzanie majątku ze SP może przybrać np. formę fikcyjnych usług (np. konsultingowych) 
zlecanym spółkom powiązanym z twórcami SP lub formę pożyczek do tych spółek, które ostatecznie nie 
są spłacane. Takie modus operandi przyjęli m.in. twórcy Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej (WGI). 

9 Przykładem są obligacje emitowane przez spółkę Metropolitan Investment, którą podejrzewa 
się o bycie SP. Warto zwrócić uwagę, że dziennikarz mylnie operuje tu pojęciem piramidy finansowej; 
zob. D. Masajło, Agenci CBA weszli do Metropolitan Investment, „Puls Biznesu”, 16.07.2020, https://www.
pb.pl/agenci-cba-weszli-do-metropolitan-investment-997024 (31.12.2020).

10 Inne nazwy PF to min. łańcuszek listowy oraz łańcuszek św. Antoniego.
11 Pyramid Schemes, Scams and Safety, FBI, https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common- fraud-

schemes/pyramid-schemes (1.01.2020).
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zainwestowali później12. Według G. Kurtisa PF jest każdy plan, program, sche-
mat czy proces polegający na tym, że uczestnik w zamian za wpłacone pieniądze 
zyskuje prawo do polecania produktów lub usług firmy oraz bycia wynagradza-
nym za wpłaty od poleconych przez siebie nowych członków PF, wpłat, które nie 
są związane ze sprzedażą do końcowych użytkowników produktów bądź usług13.

Charakterystyczną cechą PF, która w SP w ogóle nie występuje albo ma cha-
rakter drugorzędny, jest właśnie wypłacanie „starym” uczestnikom dodatkowych 
nagród pieniężnych za pozyskanie „nowych” uczestników14. Podobnie jak w sys-
temach sprzedaży marketingu wielopoziomowego MLM (ang. multi-level marke-
ting), struktura organizacyjna PF przypomina trójkąt – na jego szczycie znajduje 
się założyciel PF a kolejne niższe poziomy tworzą podlegli mu współpracownicy 
z ich własnymi sieciami podwładnych. Prowizja za pozyskanie nowego uczest-
nika PF jest dzielona pomiędzy rekrutera oraz wszystkich jego zwierzchników. 
Taki model prowizyjny silnie motywuje uczestników PF na każdym jej szczeblu 
i generuje duży wzrost liczby członków PF w jej początkowym stadium rozwoju, 
którego tempo ostatecznie załamuje się z uwagi na ograniczenia natury demo-
graficznej15. Dodatkowym motywatorem w PF jest silny przekaz marketingo-
wy oparty głównie na blichtrze założycieli PF oraz sukces uczestnika możliwy 
„na wyciągnięcie ręki”. I tu uwidacznia się kolejna różnica między piramidą finan-
sową i schematem Ponziego – o ile ofiary schematu Ponziego wskazują twór-
ców schematu jako winnych oszustwa, o tyle uczestnicy piramidy finansowej 
winią samych siebie, uzasadniając to „nieudolnością”, nieskuteczną sprzedażą 
czy niskimi kwalifikacjami. Często jest im też po prostu wstyd, że nie osiągnęli 
zamierzonego celu, dlatego też nie zgłaszają organom ścigania, że padli ofiarą 
oszustwa w formie PF.

Kolejna różnica między PF a SP polega na tym, że ten drugi umożliwia inwe-
stycję nieograniczonej ilości pieniędzy16, natomiast w PF strumień pieniądza 
pochodzi głównie z opłaty wstępnej/wpisowego o ograniczonej wartości17 oraz ew. 
ze sprzedaży tzw. pseudoproduktów. SP może zatem potencjalnie zebrać więcej 

12 C. Jarvis, The Rise and Fall of Albania’s Pyramid Schemes, „Finance and Development IMF” 2000, 
vol. 37 (1), s. 2.

13 G. Curtis, The Law of Cybercrimes and Their Investigations, CRC Press, New York 2012, s. 112.
14 Pyramid Schemes, Scams and Safety, FBI, https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common- fraud-

schemes/pyramid-schemes (1.01.2020).
15 Przy założeniu, że każdy nowy uczestnik PF rekrutuje kolejne 6 osób, liczba członków na kolejnych 

stopniach PF rośnie wykładniczo. Jeżeli poziom 1 oznacza założyciela to na poziomie 10 jest 10 077 696 
członków. Z tego powodu potencjalny czas życia PF jest ograniczony i krótszy niż SP.

16 A. Carvajal, Ponzi Schemes in the Caribbean, IMF Working Paper WP/09/95, 2009, s. 9.
17 M. Pachucki, Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym. Poradnik klienta usług finansowych, 

KNF, Warszawa 2016, s. 9.
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środków i wygenerować większe straty wśród inwestorów, dlatego też jest bardziej 
niebezpieczny od PF. Podsumowanie głównych różnic pomiędzy PF i SP ukaza-
no w tabeli 1.

Tabela 1. Podsumowanie porównania piramidy finansowej ze schematem Ponziego

Piramida finansowa (PF) Schemat Ponziego (SP) 

Istota działalności • Sprzedaż pseudoproduktów lub 
pseudousług (nie zawsze spotykane)

• Rekrutacja nowych uczestników, 
którzy mogą tworzyć własne sieci 
sprzedaży

• Wypłata uczestnikom premii i nagród

• Przyjmowaniu środków 
pieniężnych („lokat”) od klientów 
w zadeklarowanym, ale nigdy 
nierealizowanym celu inwestowania 
ich z wysoką stopą zwrotu

Typ uczestników 
(oprócz twórców) 

• Członkowie / agenci / pośrednicy • Klienci / deponenci

Zaangażowanie 
kapitału
uczestnika

• Opłata wpisowa (za prawo do 
polecania produktów lub usług lub za 
„pakiet startowy”)

• Zakup pseudoproduktów (inventory 
loading) 

• Wpłata dowolnej kwoty

Źródło
podobieństwa

• Przedsiębiorstwo marketingu 
wielopoziomowego (MLM)

• Franczyza / łańcuch poleceń

• (Para) banki

Struktura
organizacyjna

• Smukła struktura organizacyjna 
(piramida),

• Uczestnicy czerpią korzyści 
z rekrutacji i sprzedaży podległych 
im osób

• Płaska struktura organizacyjna,
• Twórca SP oddziałuje bezpośrednio 

na wszystkich klientów

Cechy szczególne • Presja na rekrutację i sprzedaż
• Zysk uczestnika jest uzależniony 

od sprzedaży pseudoproduktów 
lub pseudousług oraz od 
opłat wniesionych przez nowo 
zrekrutowanych uczestników, 
będących niżej w strukturze piramidy

• Może raportować zyski dzięki 
sprzedaży wewnętrznej do 
uczestników działających jak osobne 
przedsiębiorstwa

• Brak wymogu rekrutacji
• Podszywanie się pod bank
• Zyski starych klientów pochodzą 

z wpłat nowych klientów
• Podkreślanie bezpieczeństwa 

inwestycji lub gwarancji kapitału
• Ujemny kapitał własny
• Przeważnie utrudniony dostęp 

elektroniczny do rachunku

Główna
przyczyna upadku

• Ustanie rekrutacji (lub sprzedaży 
– opcja) 

• Utrata płynności finansowej w wyniku 
braku napływu nowego kapitału

Cechy wspólne • Maskowanie fikcyjnego charakteru działalności – brak ekonomicznego sensu 
i generowania wartości dodanej

• Wprowadzanie inwestorów w błąd, spełnianie znamion oszustwa, nieuczciwej 
praktyki rynkowej lub nieuczciwej konkurencji

Źródło: opracowanie własne.

Mimo różnic, oba typy oszustw pod wieloma względami są do siebie podob-
ne, gdyż są nielegalne i mają podobny cykl życia oparty na kreacji, ekspansji, 
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zahamowaniu18 i upadku19. PF i SP łączy przede wszystkim fikcyjny charakter dzia-
łalności (brak ekonomicznego sensu i brak generowania wartości dodanej) oraz 
konieczność utrzymania stałego dopływu kapitału. PF upada, gdy do struktury 
nie dołączają nowi członkowie (nie opłacają wpisowego, nie zakupują towarów), 
natomiast SP upada zasadniczo z powodu utraty płynności finansowej. Uczestnicy 
obu struktur mogą być także obciążani nieuzasadnionymi opłatami20.

Praktyka pokazuje, że oszukańcze przedsięwzięcia zawierają często elementy 
obydwu pojęć, dlatego ich jednoznaczna klasyfikacja nie zawsze jest możliwa21. 
W polskiej literaturze, w przeciwieństwie do źródeł zagranicznych, rzadko odróż-
nia się PF od SP. Co więcej, niektórzy polscy autorzy opisują PF jako SP i odwrot-
nie. Tak więc M. Pachucki używa określenia „piramida na rynku finansowym”, 
którego opis pokrywa się z definicją SP: „Zysk klientów, (…) zapewniany przez 
organizatorów piramid (…), nie jest więc uzależniony od liczby przyciągniętych 
nowych klientów przez dotychczasowych uczestników”22. Z kolei P. Masiukiewicz 
definiuje SP jako „klasyczną (łańcuszkową) piramidę finansową”23. Z tego powodu 
nazywanie afery Amber Gold czy też afery Bernarda Madoffa jako PF jest meto-
dologicznym nieporozumieniem.

2.  Czynniki kreacji piramid finansowych  
i schematów Ponziego

W ocenie autorów kluczowym czynnikiem kreacji SP i PF jest chciwość uczest-
ników i chęć wzbogacenia sią. Uczestników przyciąga głównie oferta ponadprze-
ciętnego zysku połączonego z relatywnie niskim ryzykiem24 oraz realne wypłaty 
pieniędzy, firmujące niejako przestępcze schematy. Twórcy SP i PF niejednokrot-
nie wykorzystują ten fakt, co potwierdzają wyniki badania delfickiego z 2014 r., 

18 Jest to etap, w którym pojawiają się pierwsze zarzuty dotyczące nielegalnej działalności, którym 
towarzyszy tzw. exit scam („zasłona dymna”), intensywne pranie pieniędzy i zapewnienia o pełnej wypła-
calności.

19 A. Carvajal, Ponzi Schemes…, op.cit, s. 9.
20 Przykładem iście absurdalnej opłaty jest opłata za doręczenie monitów… gołębiem pocztowym, 

stosowana przez twórców Pozabankowego Centrum Finansowego; G. Zawadka, Szef parabanku oskarżony 
o wyłudzenie 14 milionów, „Rzeczpospolita”, 18.06.2017, https://www.rp.pl/Sadownictwo/306189941-Szef-
-parabanku-oskarzony-o-wyludzenie-14-milionow.html (16.01.2021).

21 A. Carvajal, Ponzi Schemes…, op.cit, s. 9.
22 M. Pachucki, Piramidy i inne oszustwa…, op.cit., s. 10.
23 P. Masiukiewicz, Piramidy finansowe. Teoria, regulacje, praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2015, s. 20.
24 T. Frankel, The Ponzi Scheme Puzzle, A History and Analysis of Con Artists and Victims, Oxford 

University Press, 2012, s. 24.
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w którym aż 87% respondentów potwierdziło, że czynnikiem przyciągającym 
inwestorów jest właśnie wysoka stopa zwrotu25. W przypadku PF dodatkowym 
czynnikiem przyciągającym nowych członków jest obserwacja (czasem pozorne-
go) podwyższania się poziomu życia znajomych, którzy dołączyli do struktury. 
Cechą charakterystyczną SP jest z kolei deklarowane przez organizatorów niskie 
ryzyko inwestycji, mające postać gwarancji kapitału lub nawet gwarancji zysków26.

Zainteresowanie inwestorów strukturami piramidalnymi łączy się bezpośred-
nio z zagadnieniem ograniczonej racjonalności decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy 
angażujący się w oszukańcze schematy potwierdzają niestety założenia ekonomii 
behawioralnej, że heurystyki (uproszczone wnioskowania), błędy i skłonności 
poznawcze zniekształcają decyzje inwestorów27. Błędy poznawcze, na jakie nie 
jesteśmy odporni, są jedną z przyczyn nieracjonalnych decyzji o uczestnictwie 
w oszukańczych strukturach, potęgowanych dodatkowo przez zachowania stadne 
i syndrom grupowego myślenia28. Przykładem błędu poznawczego jest nadmier-
ny optymizm, gdy jednostka zawyża prawdopodobieństwo wystąpienia danego 
zdarzenia29, a także błąd konfirmacji, gdy inwestor odrzuca od siebie informacje 
niepotwierdzające jego wcześniejszych oczekiwań30.

Twórcy oszukańczych struktur nie tylko bazują na nieracjonalnych decyzjach 
inwestorów o podłożu psychologicznym, lecz również sami świadomie wywiera-
ją wpływ na ich decyzje poprzez odpowiednie narzędzia perswazji. Przykładem 
jest wykorzystanie przez twórców PF narzędzi marketingu szeptanego31. Uczest-

25 P. Masiukiewicz, Piramidy finansowe…, op.cit., s. 50.
26 Metody takie wykorzystali twórcy takich SP jak Amber Gold, Pozabankowe Centrum Finansowe 

czy Finroyal. Jedną ze spółek gwarantujących depozyty miał być Pozabankowy Fundusz Gwarancyjny, 
nawiązujący swoją nazwą i charakterystycznym logo do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). 

27 Człowiek upraszcza procesy decyzyjne po to, aby skrócić czas na podjęcie decyzji. Ograniczenie 
czasu na podjęcie decyzji przyczynia się również do występowania trudności związanych z dostępem 
do wszystkich informacji oraz niezdolność do ich odpowiedniej analizy (często z powodów ograniczeń 
technologicznych lub braku wiedzy eksperckiej; por. T. Tyszka, Psychologia ekonomiczna, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 55; M. Czerwonka, Behawioralne, kulturowe i etyczne 
uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, 
s. 38–39.

28 Są to zachowanie, gdy inwestor nie zastanawia się nad inwestycją samodzielnie, ale bezwiednie 
podąża za tłumem wierząc w słuszność zbiorowych przekonań; por. R. Koppel, Inwestowanie a racjo-
nalny umysł, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 105.

29 P. Zielonka, Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów warto-
ściowych, CeDeWu, Warszawa 2019, s. 50.

30 R. Koppel, Inwestowanie a racjonalny…, op.cit., s. 104.
31 Marketing szeptany zgodnie z definicjami bazuje na rekomendacjach i spontanicznych, niena-

chalnych i przez to pozytywnie odbieranych rozmowach na temat usługi czy produktu; por. M. Hughes, 
Marketing szeptany. Buzzmarketing, MT Biznes, Warszawa 2008, s. 8; O skuteczności marketingu szep-
tanego świadczy badanie ankietowe z 2012 r. obejmujące 17 ofiar. SP wykazało, że ponad ¾ osób zostało 
zachęconych do inwestycji przez kogoś znajomego; por. A. Wilkins, W. Acuff, Understanding a Ponzi 
Scheme: Victims’ Perspectives, „Journal of Forensic & Investigative Accounting” 2012, vol. 4 (1), s. 8.
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nicy PF są zobowiązani do rekrutacji nowych członków, dlatego twórcy PF oferują 
często szkolenia z technik manipulacji i marketingu, aby osoby werbujące celowo 
sprawiały wrażenie bycia spontanicznymi i naturalnymi32.

Ważnym czynnikiem rozwoju SP i PF jest także zdobycie zaufania inwestorów 
i niewzbudzanie podejrzeń (głównie w mediach) dotyczących prawdziwego celu 
działania firmy. Jest to istotne zwłaszcza dla twórców SP, którzy liczą na reinwe-
stowanie środków przez inwestorów. Twórcy oszukańczych struktur dla zdoby-
cia zaufania inwestorów przedstawiają często fałszywe dokumenty33, uciekają się 
do kreatywnej34 i agresywnej księgowości, afiszują się filantropią i wspieraniem 
organizacji charytatywnych35 czy kreują swój wizerunek oparty na niesamowitych 
umiejętnościach i doświadczeniu z branży finansowej. Sposobem obrony przed 
PF i SP jest krytycyzm, tj. kontrola prawdziwości i zasadności twierdzeń przed ich 
uznaniem, próba odróżniania deklaracji („sprzedawania marzeń”) twórców oszu-
kańczych schematów od faktów, jednak może to wymagać specjalistycznej wiedzy, 
samodyscypliny i dociekliwości, których przeciętny inwestor po prostu nie ma.

Innym czynnikiem kreacji i częścią strategii marketingowej, mających szcze-
gólne znaczenie zwłaszcza w przypadku PF, jest wywoływanie wrażenia eksklu-
zywności, tajemniczości i rychłej niedostępności schematu inwestycyjnego36. 
Przeświadczenie o tym, że niewiele osób wie o danej ofercie inwestycyjnej oraz 
że potencjalny uczestnik ma do czynienia z ofertą, która za chwile nie będzie już 
dostępna, może sprawić, że podejmie on decyzję opierając się na emocjach a nie 
racjonalnym myśleniu. W polskich PF, takich jak Skyline czy Titan, popularne 
były efektowne, oparte na socjotechnice37, prezentacje, po których uczestnik miał 
krótki czas na podjęcie decyzji o wejściu do struktury z uwagi na to, że wkrótce 
taka okazja miała się już nie powtórzyć. Z tego powodu decyzje o dołączeniu do 
PF były podejmowane właśnie „na gorąco” i pod wpływem emocji. Z drugiej stro-
ny przykład strategii marketingowej SP Bernarda Madoffa pokazuje, że tworzenie 
otoczki ekskluzywności i niedostępności pozwoliło zdobyć zaufanie i duże środki 
od wielu celebrytów i dużych korporacji38.

32 R. Zieliński, Kulisy piramid finansowych, Wydawnictwo Piramida, Warszawa 1997, s. 105.
33 C. Carey, Ponzi schemes and the roles of trust creation and maintenance, „Journal of Financial 

Crime” 2017, vol. 24 (4), s. 596.
34 P. Masiukiewicz, Piramidy finansowe…, op.cit., s. 59.
35 T. Frankel, The Ponzi Scheme…, op.cit., s. 59.
36 D. Tennant, Why do people risk exposure to Ponzi schemes? Econometric evidence from Jamaica, 

„Journal of International Financial Markets” 2011, vol. 21 (3), s. 341.
37 J. Wójcik, Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydawnictwo 

JWW, Warszawa 2008, s. 286.
38 P. Masiukiewicz, Piramidy finansowe…, op.cit., s. 60.
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Rozwój technologii i metod komunikacji wpływa na zmianę sposobów promo-
cji i tworzenia strategii marketingowych. Wykorzystanie Internetu jako głównego 
kanału komunikacji niesie ze sobą większe zagrożenia niż sprzedaż bezpośred-
nia, ponieważ umożliwia szybkie rozprzestrzenianie się informacji wokół dużej 
liczby osób, pozwalając przyspieszać rozwój PF czy SP i zwielokrotniać związane 
z tym straty inwestorów. Oszuści w takiej sytuacji są jeszcze trudniejsi do wykrycia 
z powodu większej anonimowości w sieci39. Tworzenie bezosobowych relacji inter-
personalnych w nowoczesnych PF zmniejsza również ludzką empatię sprawiając, 
że coraz więcej osób jest skłonnych do działania na szkodę drugiego człowieka40.

3.  Piramida finansowa i schemat Ponziego jako typy 
działalności zakazane przez prawo

Zarówno PF jak i SP uznaje się za przestępstwo z uwagi na to, że wprowadza-
ją inwestorów w błąd i mogą być traktowane jako oszustwo, nieuczciwa praktyka 
rynkowa, nieuczciwa konkurencja lub wykonywanie czynności bankowych bez 
zezwolenia.

Przestępstwo oszustwa zdefiniowano w art. 286 §1 kodeksu karnego41. Przepis 
ten można zastosować do zwalczania PF czy SP, jeżeli ich organizatorzy rzeczy-
wiście ukrywali przestępczy charakter tych działań, działali celowo z zamiarem 
bezpośrednim, zamierzali osiągnąć korzyść finansową i wystąpiła rzeczywista 
szkoda lub strata finansowa. Niestety, fakt, że definicja oszustwa nie jest dosto-
sowana do konkretnego nadużycia przyczynia się do wielu dysfunkcji tego prze-
pisu42. Osobliwym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności z tytułu oszustwa 
i wprowadzenia w błąd mogłaby być otwarta komunikacja twórców PF lub SP, 
że mamy do czynienia właśnie z PF lub SP43. Chęć osiągniecia korzyści majątko-
wej przez założyciela PF lub SP nie musi być oczywista w każdym etapie życia 

39 T. Frankel, The Ponzi Scheme…, op.cit., s. 78.
40 Ibidem.
41 Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozpo-

rządzenia (…) mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności 
do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 mie-
sięcy do lat 8; por. art. 286 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2020, poz. 1444, 1517 
z późn. zm.). 

42 B. Giertych, Instrumenty państwa w zwalczaniu piramid finansowych, w: M. Michalski (red.), Pira-
midy finansowe a bezpieczeństwo rynków, C. H. Beck, Warszawa 2019, s. 38.

43 Choć brzmi to absurdalnie, to tak właśnie reklamował jedną ze swoich piramid finansowych Sier-
giej Mawrodi; por. M. Potocki, Piramida finansowa po rosyjsku: nie ma przestępstwa, jeśli ostrzega się 
o ryzyku, „Dziennik Gazeta Prawna”, 18.09.2012, https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/648034, pira-
mida-finansowa-po-rosyjsku-nie-ma-przestepstwa-jesli-ostrzega-sie-o-ryzyku.html (10.01.2021).
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struktury, ponieważ organizatorzy mogą zacząć wyprowadzać pieniądze dopiero 
przed przewidywanym upadkiem PF lub SP. Brak wystąpienia szkody w sytuacji, 
gdy PF lub SP nadal działają, uniemożliwia skuteczne wytoczenie ich organizato-
rom zarzutów oszustwa44. Problematyczny jest również wymóg zamiaru bezpo-
średniego wprowadzenia w błąd, gdyż w trakcie funkcjonowania PF lub SP mogą 
nastąpić różne zdarzenia nadzwyczajne, takie jak kryzysy finansowe, epidemie, 
klęski żywiołowe czy zmiany prawne. Organizatorzy oszukańczych struktur mogą 
bowiem uzasadniać ich upadłość skutkami tych zdarzeń aniżeli wadliwym dzia-
łaniem schematu.

Nieuczciwa praktyka rynkowa to praktyka stosowana przez przedsiębior-
ców wobec konsumentów, która jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i istotnie 
zniekształca zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed, w trakcie jak 
i po zawarciu umowy45. Nieprawdziwe informacje o meritum działania PF lub 
SP wpisują się zatem w tę definicję, ponieważ rodzą błędne decyzje u inwestorów 
(podejmowane na podstawie fałszywych informacji). Prezes UOKIK może nało-
żyć na przedsiębiorcę karę do 10% obrotu za ostatni rok obrotowy za stosowanie 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów46. Szczególnymi przypad-
kami nieuczciwej praktyki rynkowej są:
a) praktyka wprowadzająca w błąd, tj. powodująca podjęcie przez konsumenta 

decyzji, której inaczej by nie podjął, związana m.in. z rozpowszechnianiem 
nieprawdziwych informacji47 a zwłaszcza nieuczciwa w każdych okoliczno-
ściach48 praktyka zakładania, prowadzenia lub propagowania systemów pro-
mocyjnych typu piramida49;

b) agresywna praktyka rynkowa, która poprzez niedopuszczalny nacisk może 
ograniczyć swobodę wyboru przeciętnego konsumenta lub jego zachowanie 
względem produktu, np. nieuczciwe w każdych okolicznościach uciążliwe 

44 B. Giertych, Instrumenty państwa…, op.cit., s. 39; Osoby publicznie ostrzegające przed potencjal-
nymi PF lub SP mogą zostać w dodatku pozwane przez ich twórców – dopóki firmy te wypłacają środki. 
to pozwany prawdopodobnie przegra proces cywilny, co w pewien sposób potwierdzi działalność PF lub 
SP jako legalny biznes.

45 Art. 4 ust 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynko-
wym (Dz.U. 2017, poz. 2070 z późn. zm.). 

46 Art. 106 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
2020, poz. 1076, 1086 z późn. zm.). 

47 Art. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu…, op.cit.
48 Praktyki uznawane za nieuczciwe w każdych okolicznościach, to tzw. praktyki czarne, określone 

w art. 7 i 9 ustawy, które nie podlegają ocenie pod kątem realizacji przesłanek z art. 4 ust. 1 (klauzuli 
generalnej); por. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik, UOKiK, Warszawa 2008, s. 7.

49 W systemie promocyjnym typu piramida konsument wykonuje świadczenie w zamian za możli-
wość otrzymania korzyści materialnych, które są uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia innych 
konsumentów do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów; warto zauważyć, że są to ele-
menty odróżniające PF od SF; art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu…, op.cit.
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nakłaniania do nabycia lub wywoływanie wrażenia, że konsument już uzyskał 
jakąś nagrodę w związku z umową50.
Nieuczciwa konkurencja to działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obycza-

jami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta51. Ozna-
cza to, że twórcy PF i SP, planując z góry defraudację wpłat inwestorów i oferując 
im bardzo atrakcyjne i jednocześnie nierealne do spełniania obietnice, stanowią 
dla legalnie działających przedsiębiorców konkurencję, z którą nie sposób wal-
czyć52. Z kolei wykonywaniem czynności bankowych bez stosownego zezwolenia 
(w kontekście SP) jest gromadzenie wpłat inwestorów w celu udzielania pożyczek 
lub innego obciążania ryzykiem tych środków lub prowadzenie wbrew prawu ban-
kowemu działalności zarobkowej z użyciem nazwy „bank” lub „kasa”53.

4. Marketing wielopoziomowy a piramida finansowa

Marketing wielopoziomowy54, zwany także marketingiem sieciowym, jest formą 
sprzedaży bezpośredniej55, której charakterystyczną cechą jest sposób naliczania 
i dystrybucji wynagrodzeń dla sprzedawców. Słowo „wielopoziomowy” oznacza, 
że dystrybutorzy mogą budować własną strukturę (sieć) sprzedaży, w której marża 
pochodząca ze sprzedaży produktów i usług końcowemu odbiorcy jest dzielona 
pomiędzy uczestników tejże struktury. Innymi słowy, wynagrodzenie sprzedawców 
(wyższego szczebla) pochodzi zarówno z ich własnej (bezpośredniej) sprzedaży, 
jak i ze sprzedaży (pośredniej) dokonanej przez sieć podlegających im sprzedaw-
ców (niższego szczebla), których samemu zrekrutowali i wyszkolili. Taka hierar-
chiczna struktura sprzedaży graficznie przypomina trójkąt, czyli piramidę, dlatego 
też skojarzenie MLM z PF narzuca się samoistnie.

MLM często jest odbierany sceptycznie właśnie z uwagi na to, że wiele spółek 
działających „pod przykrywką” przedsiębiorstwa marketingu wielopoziomowego 

50 Ibidem, art. 8–9.
51 Art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020, 

poz. 1913).
52 Warto zauważyć, że asymetria informacji, zbudowana w przypadku SP i PF na oszustwie, prowadzi 

do zjawiska negatywnej selekcji, ponieważ inwestorzy wybierają lepszą (w ich ocenie) ofertę struktury 
przestępczej od oferty legalnie działających przedsiębiorstw, które są w ten sposób wypierane z rynku.

53 Art. 170–171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2020, poz. 1896 z późn. zm.). 
54 Ang. multi-level marketing, MLM.
55 Sprzedaż bezpośrednia to oferowanie konsumentom towarów i usług na zasadach indywidual-

nych, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub innych miejscach, poza siecią sklepów detalicznych; 
zob. D. Stanik, Piramida finansowa a marketing wielopoziomowy, w: M. Michalski (red.), Piramidy finan-
sowe a bezpieczeństwo rynków, C. H. Beck, Warszawa 2019, s. 193.
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okazywało się być zakamuflowanymi PF. Historycznymi przykładami są tutaj 
m.in. International Bank of Rosea (sprzedaż drogich kursów bankowości), NuSkin 
(sprzedaż produktów pielęgnacyjnych)56 oraz Omnitrition (sprzedaż żywności)57. 
Problem legalności tego typu działalności rozstrzygały sądy, jednak procesy te były 
trudne z uwagi na wiele charakterystycznych cech łączących struktury typu MLM 
z PF. W dodatku fałszywe (fasadowe) modele biznesowe PF stale ewoluują, by 
utrudnić ich rozpoznanie i przyciągnąć nowych inwestorów58.

Podstawową cechą różnicującą MLM i PF są źródła dochodów ich uczestników. 
Po pierwsze, legalny marketing wielopoziomowy powinien bazować na sprzedaży 
produktów. Po drugie, rekrutacja w MLM powinna dążyć do zwiększania udziału 
w rynku a nie być jedynym celem działalności, tak jak ma to miejsce w PF, gdzie 
nowi uczestnicy PF są rekrutowani przez starych uczestników (wyższe poziomy). 
Rozpoznanie źródła przychodów nie zawsze jest jednak proste, ponieważ PF wpro-
wadzają często pseudoprodukt do swojej działalności po to, aby ukryć jej prze-
stępczy charakter59 i upodobnić się do legalnego biznesu MLM.

Pseudoprodukty są towarami niskiej jakości60 o cenie często przekraczającej 
ich wartość rynkową61 co sprawia, że jedynym sposobem ich sprzedaży jest zobo-
wiązywanie się uczestników PF do ich zakupu. Takie zobowiązanie, określane 
jako inventory loading, jest warunkiem bycia aktywnym członkiem PF i czerpania 
korzyści z sieci podległych uczestników62. W ten sposób PF zarabia na sprzeda-
ży pseudoproduktów do sieci swoich dystrybutorów, którzy z powodu wysokiej 
ceny lub niskiej jakości oferowanego pseudoproduktu lub braku odpowiednich 
umiejętności sprzedażowych nie są w stanie sprzedać ich końcowemu odbiorcy, 
zgodnie z głównym założeniem PF63. Przychody ze sprzedaży PF generowane są nie-
mal wyłącznie ze sprzedaży wewnątrz sieci samodzielnych przedsiębiorców, któ-
rzy ponoszą skutki i ryzyka tej nieefektywnej sprzedaży i są de facto dawcami 

56 P. Herbig, R. Yelkurm, A Review of the Multilevel Marketing Phenomenon, „Journal of Marketing 
Channels” 1997, vol. 6, s. 26.

57 P. Vander Nat, W. Keep, Marketing Fraud: An Approach for Differentiating, Multilevel Marketing 
from Pyramid Schemes, „Journal of Public Policy & Marketing” 2002, vol. 21 (1), s. 141.

58 Ibidem, s. 139.
59 D. Koehn, Ethical Issues.., op.cit., s. 154.
60 Ocena jakości pseudoproduktów może być dyskusyjna zwłaszcza w przypadku dóbr wycenianych 

na podstawie czynników uznaniowych czy psychologicznych, takich jak dobra luksusowe czy produkty 
mody. Innym problem w wycenie pseudoproduktów jest weryfikacja ich rzekomo „cudownych” właści-
wości, wpływających np. na poprawę stanu zdrowia czy samopoczucia.

61 S. Bosley, K. McKeage, Multilevel Marketing Diffusion and the Risk of Pyramid Scheme Activity: 
The Case of Fortune Hi-Tech Marketing in Montana, „Journal of Public Policy & Marketing” 2015, vol 
34 (1), s. 3.

62 Ibidem, s. 2.
63 J. Muncy, Ethical Issues in Multilevel Marketing: Is It a Legitimate Business or Just Another Pyra-

mid Scheme, „Marketing Education Review” 2004, vol. 14 (3), s. 50.
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bezzwrotnego kapitału. Zjawisko inventory loading jest zatem wyłącznie quasi-
-opłatą za uczestnictwo w PF. Podsumowując, legalne przedsiębiorstwo powinno 
sprzedawać produkty przede wszystkim na zewnątrz (do odbiorców końcowych)64 
a nie bazować na sprzedaży wewnętrznej (inventory loading). Legalnie działające 
przedsiębiorstwo typu MLM powinno spełnić dwa warunki65:
1) korzyści materialne uzyskiwane z systemu MLM pochodzą z zakupu lub ze 

sprzedaży dóbr i usług po cenie bliskiej rzeczywistej wartości rynkowej tych 
dóbr i usług,

2) osoba wychodząca z systemu ma możliwość odsprzedania organizatorowi sys-
temu wszystkich nabytych od niego dóbr lub usług za co najmniej 90% ceny 
ich zakupu.
Spełnienie tych zasad potwierdza koncentrację spółki na odbiorcach zewnętrz-

nych i daje sprzedawcom możliwość weryfikacji (po racjonalnym koszcie) wcze-
śniej podjętej decyzji o wejściu do systemu MLM, podejmowanej niekiedy pod 
wpływem emocji. Brak spełniania powyższych zasad oznacza wprost, że mamy 
do czynienia z zakazaną sprzedażą lawinową66.

Kolejną cechą charakterystyczną dla PF, mającej upodobniać się do MLM, jest 
konieczność wnoszenia wysokiej opłaty wpisowej, zazwyczaj istotnie obciążającej 
budżet nowego uczestnika67. Według organizatorów PF opłata wpisowa powin-
na być traktowana jako inwestycja, która zwróci się po czasie dzięki uczestnictwu 
w programie, ale w rzeczywistości jest ona dla uczestnika bezpowrotną (utopio-
ną) stratą. Opłata taka występuje przeważnie pod postacią „pakietu startowego”68 
lub jest prawem do sprzedaży (pseudolicencją) lub po prostu opłatą za dołącze-
nie do struktury69. Wysoka opłata początkowa jest przesłanką wskazującą, ale nie 
wyczerpującą znamion przestępstwa w postaci PF70.

Kolejną różnicą pomiędzy MLM a PF jest zdecydowanie krótszy czas działania 
w przypadku tej drugiej. Firmy marketingu wielopoziomowego z założenia mają 

64 P. Vander Nat, W. Keep, Marketing Fraud…, op.cit., s. 141.
65 Art. 17c ust. 2 pkt 2 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020, poz. 1913).
66 Sprzedaż lawinowa to proponowanie nabywania towarów lub usług poprzez składanie nabywcom 

tych towarów lub usług obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób 
do dokonania takich samych transakcji, które to osoby uzyskałyby podobne korzyści materialne wskutek 
nakłonienia kolejnych osób do udziału w systemie; zob. art. 24a oraz art. 17c ust. 1 ustawy o zwalczeniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020, poz. 1913).

67 A. Warzecha, Niechciane dziecko współczesnej ekonomii, „Network Magazyn” 2010, nr 25, s. 8.
68 Pakiet startowy zawiera m.in. materiały reklamowe, instruktażowe, próbki pseudoproduktów itp.
69 S. N. Girish, D. Dube, Multi-Level Marketing- Comparative Perspectives and Indian Dilemma, „Inter-

national Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences” 2015, vol. 4 (5), s. 113.
70 Należy również ocenić, czy wysokość opłaty wpisowej jest zasadna; por. D. Koehn, Ethical Issues…, 

op.cit., s. 157.
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nieokreślony czas działalności71, uzależniony m.in. od czynników makroekono-
micznych, trendów sprzedażowych, mody itp. Z kolei celem PF jest szybkie zbu-
dowanie sieci sprzedaży i zaprzestanie działalności w momencie, kiedy dynamika 
rozwoju sieci spada. Spółka MLM, aby działać w zgodzie z prawem, powinna pod-
kreślać przejrzystość swojego modelu biznesowego. Możliwe do zidentyfikowania 
różnice pomiędzy strukturami typu MLM a PF zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2.  Porównanie marketingu wielopoziomowego z piramidą finansową

Marketing wielopoziomowy Piramida finansowa

Zyski zależne od sprzedaży własnej i sprzedaży 
osób tworzących podsieć zrekrutowanych

Zyski oparte tylko na rekrutacji nowych uczestników 
do struktury

Niska lub brak opłaty wpisowej Wysoka, obciążająca budżet opłata wpisowa

Produkty wysokiej jakości, konkurencyjne ceny Brak produktu lub pseudoprodukt o zawyżonej cenie 
i niskiej jakości

Sprzedaż produktów do odbiorców końcowych Sprzedaż pseudoproduktów tylko wewnątrz struktury

Zasady umożliwiające zwrot produktów 
i odzyskanie pieniędzy

Brak zasad regulujących zwrot pseudotowarów, 
inventory loading

Długi czas działania przedsiębiorstwa, 
efektywność zależna od koniunktury i popytu

Krótki czas działania przedsiębiorstwa z uwagi 
na naturalne dążenie struktury do upadku

Przejrzyste zasady działania przedsiębiorstwa Niejasne zasady działania przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.

Przykładem trudności wynikających z poprawnego odróżnienia struktury typu 
MLM od PF jest decyzja władz Chińskiej Republiki Ludowej z 1998 roku, które zde-
cydowały się zawiesić działalność wszystkich firm sprzedaży bezpośredniej z uwagi 
na trudności w walce z tymi mającymi oszukańczy charakter72. Takie posunięcie 
jako jedyne na świecie pozwoliło w całości wyeliminować problem PF działają-
cych pod szyldem MLM, jednak zaszkodziło również wielu legalnym biznesom.

W celu skutecznego odróżnienia struktury typu MLM od PF, amerykańska 
Federalna Komisja Handlu73 zaproponowała w 1975 r. tzw. test Koscota74. Zgodnie 
z założeniami testu, gdy oba poniższe punkty są prawdziwe oznacza to, że mamy 
do czynienia z PF75:

71 M. Stanik, Piramida finansowa a marketing wielopoziomowy, w: M. Michalski (red.), Piramidy 
finansowe a bezpieczeństwo rynków, C. H. Beck, Warszawa 2019, s. 197.

72 P. Vander Nat, W. Keep, Marketing Fraud…, op.cit., s. 139.
73 Ang. Federal Trade Commission (FTC). 
74 Nazwa ta pochodzi od firmy, która była stroną długiego procesu sądowego związanego z podej-

rzeniem o strukturę piramidalną; por. FTC v. Koscot Interplanetary Inc (1975), 86 FTC at 1180; J. Muncy, 
Ethical Issues…, op.cit., s. 50.

75 P. Vander Nat, W. Keep, Marketing Fraud…, op.cit., s. 141.
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1) możliwość uzyskania zysków opiera się tylko na rekrutowaniu nowych 
uczestników;

2) zyski nie są związane ze sprzedażą produktów końcowemu odbiorcy.
Historia pokazuje, że firmy będąc świadome istnienia takiego procederu praw-

nego próbują uniknąć wykrycia np. poprzez tworzenie systemów prowizyjnych 
składających się zarówno z bonusu za samą rekrutację jak i za sprzedaż76. Przykła-
dem takiego przedsiębiorstwa może być firma World Class Network, która miała 
być przedsiębiorstwem marketingu wielopoziomowego zajmującym się sprzedażą 
wycieczek77. Sprzedaż miała odbywać się przy pomocy indywidualnych agentów, 
którzy, aby wejść do struktury, musieli wykupić program szkoleniowy za 495 USD78. 
Zarobek możliwy był dzięki sprzedaży wycieczek oraz dzięki rekrutowaniu kolej-
nych agentów, którzy zakupią pierwsze szkolenie. Dokładne analizy pokazały, że 
jedynie 8% dochodów agentów pochodziło z realnej sprzedaży, natomiast 92% 
z rekrutacji. Jest to idealny przykład przedsiębiorstwa wprowadzającego pseudo-
produkt, aby zamaskować działalność PF.

FTC od czasu spraw World Class Network (1997), Equinox (1999) czy Omni-
nitirion (1996) podkreśla, że zyski uczestników marketingu wielopoziomowego 
powinny głównie pochodzić ze sprzedaży, aby biznes mógł zostać uznany za legal-
ny79. W odpowiedzi na przeprowadzany test Koscota, w piramidach finansowych 
zaczęto wprowadzać obowiązek odsprzedaży zakupionych towarów zewnętrznym 
odbiorcom, równocześnie nieoficjalnie zachęcając sprzedawców do podrabiania 
rachunków, aby pozornie wywiązywać się z wymogów testu80. W rzeczywistości 
produkty nie były sprzedawane odbiorcom końcowym, lecz dochodziło do inven-
tory loading lub sztucznej sprzedaży innemu członkowi tej samej organizacji.

Sztandarowym przykładem i jednym z pionierów w branży MLM jest zało-
żona w 1959 r. spółka Amway, zajmująca się dystrybucją a później także produk-
cją środków czystości, która w 1979 r. wygrała sprawę sądową i została uznana za 
legalnie działające przedsiębiorstwo MLM81. Opisane przez spółkę w trakcie spra-
wy sądowej zasady prowadzenia biznesu stały się wzorcowym modelem bizneso-
wym w branży MLM. Były to82:

76 Ibidem, s. 144.
77 FTC Settlement with World Class Network Could Net $ 3 Million in Consumer Redress, Federal 

Trade Commission, May 5, 1997, https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/1997/05/ftc-settle-
ment-world-class-network-could-net-3-million-consumer (29.12.2020).

78 P. Vander Nat, W. Keep, Marketing Fraud…, op. cit., s. 5.
79 Ibidem.
80 Ibidem.
81 FTC v. Amway Corp (1979), 93 FTC 618.
82 S. Pareja, Sales Gone Wild: Will the FTC’s Business Opportunity Rule Put an End to Pyramid Mar-

keting Schemes, „McGeorge Law Review” 2008, vol. 39 (83), s. 95.
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1) 70% nabytych dóbr należy sprzedać w tym samym miesiącu odbiorcom 
końcowym,

2) sprzedane produkty muszą trafić do co najmniej 10 różnych odbiorców 
końcowych,

3) firma daje możliwość odkupienia niesprzedanych produktów, o ile są one 
w stanie zdatnym do dalszej sprzedaży.
Rzeczywiste stosowanie zasad Amway’a było skuteczną linią obrony przed 

zarzutami o bycie PF. W toku wielu spraw sądowych okazywało się bowiem, że choć 
spółki typu MLM uwzględniały zasady Amway’a w swoich regulacjach wewnętrz-
nych, to jednak nie stosowały się do nich w rzeczywistej praktyce biznesowej83. 
Warto jednak podkreślić, że stosowanie zasad Amway’a, potwierdzających działal-
ność niemającą znamion PF, nie oznacza wcale, że taki biznes jest w pełni etyczny. 
Działalność spółek Amway czy Herbalife (dystrybutor produktów wspierających 
zdrowe odżywianie)84 doprowadziła do strat finansowych wielu ludzi na świecie85, 
dlatego też mimo pozytywnych wyroków sądu, w prasie nieustannie poddaje się 
pod wątpliwość legalność oraz etykę ich działalności.

Podsumowanie

Mimo że PF i SP nie są nowym zjawiskiem na rynku finansowym to inwesto-
rzy są wciąż podatni na ich oddziaływanie przede wszystkim dlatego, że twórcy 
tych oszukańczych struktur tworzą coraz to nowe i bardziej kreatywne pomysły 
maskowania zakazanej działalności. Modus operandi PF przypomina przedsiębior-
stwo typu MLM, ponieważ w obu tych strukturach kluczowe jest pozyskiwanie 
nowych członków i tworzenie własnej sieci sprzedawców. SP przypomina (para) 
bank, ponieważ daje możliwość lokowania środków w produkty przypominające 
te spotykane w (para) bankach a jej twórcy oddziałują bezpośrednio na wszyst-
kich deponentów. Nieco różne są też czynniki kreacji – oba typy oszustw bazu-
ją na ludzkiej chciwości i chęci ponadprzeciętnych zysków, natomiast o ile w PF 
kluczowa jest aura wyjątkowości, blichtr twórców, marketing szeptany i werbu-
nek połączony z socjotechniką, o tyle twórcy SP akcentują niskie ryzyko inwestycji 

83 J. Muncy, Ethical Issues…, op.cit., s. 50.
84 H. Greenberg, For many Herbalife recruits, lost money and dashed dreams, NBC News, January 

10, 2013, https://www.nbcnews.com/businessmain/many-herbalife-recruits-lost-money-dashed-dre-
ams-1B7899747 (28.12.2020).

85 J. Eidelson, Amway sued by ‘independent business owner’ claiming employee status, Los Angeles 
Times, January 10, 2020, https://www.latimes.com/business/story/2020–01–10/amway-lawsuit-pay 
(29.12.2020).



Piramidy finansowe (PF) i schematy Ponziego (SP) a marketing wielopoziomowy (MLM) 259

i dobrą reputację dla podtrzymania napływu inwestorów. Wspólnym mianowni-
kiem obu zakazanych struktur jest wprowadzanie inwestorów w błąd (z małymi 
wyjątkami), maskowanie fikcyjnego charakteru działalności (brak ekonomicznego 
sensu i generowania wartości dodanej), spełnianie znamion oszustwa, nieuczciwej 
praktyki rynkowej, nieuczciwej konkurencji lub wykonywania czynności banko-
wych bez zezwolenia. Istnienie obu struktur wymaga stałego, niemożliwego do 
utrzymania w długim terminie napływu nowych uczestników, przez co twórcy PF 
i SP muszą z góry zakładać ich upadłość.

Najtrudniejszym wyzwaniem stojącym przed wymiarem sprawiedliwości i usta-
wodawcą jest skuteczne rozpoznawanie tych oszukańczych struktur (tj. odróżnienie 
PF i SP od legalnych przedsięwzięć, które te struktury przypominają), aby zmini-
malizować potencjalne straty inwestorów i zwiększyć zaufanie do rynku finanso-
wego. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest także misja edukacji ekonomicznej, 
w którą niniejszy rozdział się wpisuje.
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Rozwój lokalny  
jako element przedsiębiorczości  

w ramach jednostek 
samorządu terytorialnego

Wprowadzenie

Jednostki samorządu terytorialnego są istotną częścią naszego życia społecz-
nego i gospodarczego. To co może zrobić gmina dla rozwoju przedsiębiorczości, 
to odpowiednio (i w sposób przemyślany) zorganizować swoją działalność tak, aby 
wykonywać narzucone jej zadania i kreować korzystne warunki rozwoju przed-
siębiorczości i gospodarki lokalnej.

Należy pamiętać i mieć pełną świadomość, że rozwój przedsiębiorczości, rozu-
mianej w kategoriach społecznych (ludzkiej aktywności), ale i gospodarczych, jest 
niezbędnym i koniecznym warunkiem ogólnego rozwoju przynoszącego poprawę 
bytu lokalnej społeczności.

Rola gminy nie tylko w okresie pandemii czy kryzysu gospodarczego powinna 
więc sprowadzać się do myślenia strategicznego i koncepcyjnego popartego rze-
telną wiedzą i wszechstronną analizą jej stanu, kreowania i wspierania konkuren-
cji na rynku i przede wszystkim stwarzania warunków do rozwoju inwestycji za 
pomocą wszelkich dostępnych gminie instrumentów, zlecania i przekazywania 
firmom lub organizacjom zadań i obowiązków, które niekoniecznie muszą być 
wykonywane bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego itp. Jeśli 
tak się dzieje i polityka gminy w zakresie jej własnych zadań nie stwarza barier 
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utrudniających rozwój regionu, ma sens stosowanie dodatkowych środków wspie-
rających przedsiębiorczość i lokalną gospodarkę oraz przede wszystkim wsparcie 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

1. Definicja rozwoju lokalnego

Rozwój, postęp czy wzrost są to określenia, które definiują podobne zjawiska 
występujące w wielu aspektach naszego życia społecznego i gospodarczego. Są czę-
sto używane w życiu codziennym, lecz mimo to jednoznaczne określenie znacze-
nia tych słów może być kłopotliwe. Zgodnie z definicją rozwój jest to: „wszelki 
długotrwały proces kierunkowych zmian, w którym można wyróżnić prawidłowo 
po sobie następujące etapy przemian (fazy rozwojowe) danego obiektu (układu), 
wykazujące stwierdzalne różnicowanie się tego obiektu pod określonym wzglę-
dem”1. Można zatem stwierdzić, że rozwój jest ogólnie stanem bardzo pozytywnym 
i pożądanym w każdej dziedzinie, w której może się on pojawić (również w przy-
padku sektora MSP działającego w ramach jednostek samorządu terytorialnego).

W literaturze można spotkać wiele różnych sposobów definiowania tego, czym 
jest rozwój lokalny. Większość definicji posiada wspólne cechy określające ten 
proces. Tak więc rozwój lokalny:
• jest procesem, a nie stanem, zatem efektów rozwoju lokalnego można spo-

dziewać się w długim okresie,
• rozwój lokalny to działania celowe i świadome,
• podmiotami rozwoju lokalnego są władza lokalna, mieszkańcy i podmioty 

funkcjonujące na lokalnym rynku,
• odnosi się do mniejszego obszaru (np. gmina, miast) niż rozwój regionalny, 

a władza lokalna jest podmiotem w pierwszej kolejności odpowiedzialnym za 
rozwój lokalny2.
Należy więc stwierdzić, że zawężenie rozważań dotyczących definicji rozwoju, 

do poziomu rozwoju lokalnego, pozwala na o dokładniejszą charakterystykę tego 
zagadnienia. W tabeli 1 znajdują się przykładowe definicje rozwoju lokalnego.

Analizując i porównując te definicje, można stwierdzić, że są one podobne 
a część ich się pokrywa. Świadczy to o tym, że pomimo wielu różnych definicji, 
istota tego zagadnienia pozostaje niezmieniona.

1 Rozwój, Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rozwoj;4009883.html (17.01.2021).
2 A. Jakubowska, Partnerstwo publiczno-prywatne i jego konsekwencje dla rozwoju lokalnego, „Stu-

dia Ekonomiczne” 2013, nr 156, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 177–178.
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Analizując czym jest rozwój lokalny nie można pominąć definicji rozwo-
ju regionalnego. Rozwój regionalny jest to rozwój lokalny o poszerzonym spek-
trum oddziaływania. Rozwój regionalny dotyczy, podobnie jak lokalny, postępu 
gospodarczego, lecz jest on rozpatrywany zazwyczaj na poziomie województw 
samorządowych3.

Tabela 1. Definicje rozwoju lokalnego

Twórca definicji Definicja

J. Prysek „prowadzenie działań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego danej jednostki 
terytorialnej (miasta, gminy) z wykorzystaniem jej zasobów, uwzględnieniem potrzeb 
mieszkańców oraz przy ich udziale w podejmowanych działaniach”

E. J. Blakely „proces, w którym lokalne lub (oraz) regionalne organizacje sąsiedzkie angażują 
się w celu stymulowania lub przynajmniej utrzymania działalności gospodarczej 
lub zatrudnienia. Głównym celem tego zaangażowania jest stworzenie lokalnych 
możliwości (powstania) zatrudnienia w dziedzinach korzystnych dla całej społeczności 
lokalnej. W procesie gospodarczego rozwoju lokalnego używane są miejscowe zasoby 
naturalne, ludzkie oraz instytucjonalne"

R. Rezsohazy „zharmonizowane i systematyczne działania prowadzone w społeczności lokalnej, 
z udziałem zainteresowanych, którego rezultaty służą zaspokajaniu potrzeb 
społecznych miejscowej ludności i przyczyniają się do ogólnego postępu”

R. Brol „zharmonizowane i systematyczne działanie społeczności lokalnej, władzy lokalnej 
oraz pozostałych podmiotów, funkcjonujących w gminie, zmierzające do kreowania 
nowych i poprawy istniejących walorów użytkowych gminy, tworzenia korzystnych 
warunków dla lokalnej gospodarki oraz zapewnienia ładu przestrzennego 
i ekologicznego"

Źródło: A. Jakubowska, Partnerstwo publiczno-prywatne i jego konsekwencje dla rozwoju lokalnego, „Regiony i Spo-
łeczności Lokalne”, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/14_A.Jakubowska_Part-
nerstwo_publiczno.pdf (20.01.2021).

Wszelki rozwój dotyczący danego regionu musi być rozpatrywany względem 
uwarunkowań określonego obszaru, którego dotyczy. Każde województwo czy 
gmina, ma inne cele, narzędzia, instrumenty do dyspozycji oraz uwarunkowania, 
w jakich funkcjonuje4. To czy dane środowisko lokalne będzie się rozwijało lepiej 
bądź gorzej zależy od posiadanych przez nie zasobów. Dotyczy to kapitału ludzkiego, 

3 Zob. K. Wąsowski, Funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich wpływ na rozwój lokalny, Praca licencjacka 
napisana pod kierunkiem M. Matusewicza, SGH, Warszawa 2020.

4 Zob. np. Charakterystyka gospodarcza, Grudziądz, portal miejski, 30.05.2015, https://grudziadz.
pl/artykuly/15/charakterystyka-gospodarcza (20.01.2021); Gmina, „Dziennik Gazeta Prawna”, 10.07.2009, 
https://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/336126, gmina.html (20.01.2021); Gmina, 
Infor, 30.01.2009, https://www.infor.pl/prawo/gmina/slownik/104002, Gmina.html (20.01.2021); J. Kli-
mek, H. Pasik, Charakterystyka powiatu, Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, https://www.powiat-
grudziadzki.pl/16, charakterystyka-powiatu (25.04.2020); Raport o stanie gmin Osielsko za 2019 rok, 
Osielsko 29.05.2020, http://bip.osielsko.pl/uploads/files/WNIOSKI/RAPORT%20O%20STANIE%20
GMINY%20ZA%202019%20rok.pdf (20.01.2021); Rodzaje gmin oraz obszary miejskie i wiejskie, Główny 
Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administra-
cyjny-polski/rodzaje-gmin-oraz-obszary-miejskie-i-wiejskie/ (20.01.2021).
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zasobów finansowych lub naturalnych, a także dobytku kulturowego (ich tradycji 
i wydarzeń historycznych), położenia geograficznego, zasad funkcjonowania jed-
nostek samorządu terytorialnego, roli w regionie i specyfiki mieszkańców. Wyni-
ka stąd, że dla jednych regionów pewien aspekt może być szansą na rozwój, bądź 
czasem nawet jedyną szansą na stały rozwój, a dla innych ten sam aspekt może 
być dużym ograniczeniem.

2. Czynniki wpływające na rozwój regionalny w Polsce

Wszystko co dzieje się w ramach danej jednostki samorządu terytorialnego, 
może być czynnikiem mającym wpływ na zmiany stanu tego regionu. Powinno 
to w konsekwencji prowadzić do jego rozwoju pod względem ekonomicznym, 
społecznym lub kulturowym. Czynniki wpływające na ten rozwój można podzie-
lić na następujące grupy:
• infrastrukturę techniczną, która obejmuje poziom rozbudowy i dostęp wszyst-

kich podmiotów działających na danym regionie (a są nimi np. mieszkańcy, 
przedsiębiorstwa) do sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, teleko-
munikacyjnych, transportowych, ochrony środowiska itd.;

• kapitał ludzki – czyli wyposażenie danej jednostki samorządu terytorialnego 
(regionu) w siłę roboczą. Dotyczy to jej poziomu wykwalifikowania, a także 
dostępu mieszkańców do edukacji. Pozwala to w konsekwencji na kształce-
nie ustawiczne, co za tym idzie, adaptowanie się do zmieniających się potrzeb 
na rynku pracy;

• kapitał społeczny i innowacyjność (tzw. czynniki miękkie) – rozumiane jako 
zbiór czynników tworzących warunki do budowania regionalnej gospodarki 
opartej na wiedzy, będącej podstawą współczesnego rozwoju gospodarcze-
go, który obejmuje: dostęp do nowych technologii, dyfuzję innowacji wraz 
z możliwościami adaptacyjnymi gospodarki rynkowej, kulturę przedsiębior-
czości, zdolność do tworzenia sieci współpracy i skupisk przedsiębiorstw lub 
też wyposażenie instytucjonalne;

• autonomiczność danej jednostki samorządu terytorialnego w ustalaniu wła-
snej polityki. Większy zakres autonomii może świadczyć o tym, że większą rolę 
w wyznaczaniu tendencji na skalę globalną, będzie odgrywał układ regionalny.
Każdy z powyższych czynników odgrywa istotną rolę w prawidłowym, a także 

pełnym funkcjonowaniu i rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego. Są one 
także w stosunku do siebie wzajemnie suplementarne i wspólnie tworzą podsta-
wy w dążeniu do rozwoju regionalnego, w perspektywie długookresowej strategii. 
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Ważne jest, że pomimo tego, iż przedsiębiorstwa przyczyniają się w dużej mierze 
do rozwoju lokalnego, to jednak – jeśli mowa na przykład o infrastrukturze czy 
dostępie do ustawicznej edukacji – niezbędny jest aktywny wkład finansowy sek-
tora publicznego i udział poszczególnych JST.

Istotny wpływ na rozwój lokalny i pobudzanie przedsiębiorczości ma więc wła-
dza publiczna. Dodatkowo można przyjąć założenie, że rozwój regionalny obejmuje 
zarówno dynamiczne procesy zachodzące pod wpływem określonych czynników, 
które generują charakter, kierunek oraz tempo zmian społeczno-gospodarczych, 
jak i celowo ukierunkowane zmiany, które poprzez czynniki prorozwojowe zmie-
rzają do realizacji zadań w ramach polityki regionalnej.

3.  Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez jednostki 
samorządu terytorialnego

Przedsiębiorcy stanowią jedną z podstawowych sił rozwoju społeczno-gospo-
darczego kraju oraz społeczności lokalnych. Jednostki samorządu terytorialne-
go (w tym m.in. gminy) powinny podejmować działania mające na celu wsparcie 
przedsiębiorczości, co w konsekwencji powinno prowadzić do poprawy dobrobytu 
ludności zamieszkującej dany teren.

Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez JST można zdefiniować 
jako każdą informację, działanie lub zaniechanie działania gminy, które wywiera 
wpływ na rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych. Bez wątpliwości wpływ, 
jaki te instrumenty wywierają na podmioty prowadzące lub rozpoczynające dzia-
łalność gospodarczą (zwłaszcza z sektora MSP), powinien być pozytywny, czyli 
powinien przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości rozumianej zgodnie 
z przyjętą wcześniej definicją5.

Istnieje wiele różnego rodzaju klasyfikacji instrumentów wspierania przedsię-
biorczości związanej w sektorem MSP przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Można także stwierdzić, że ich gama jest bardzo szeroka oraz elastyczna.

Tak więc zgodnie z klasyfikacją ogólną oraz opracowaniami naukowymi 
powstałymi na ten temat, instrumenty możemy podzielić na wywierające wpływ 
na podmioty gospodarcze oraz oddziałujące na ich otoczenie. Instrumenty wpły-
wające na podmioty gospodarcze mogą przyjmować formę sugestii (np. ulgi podat-
kowe w przypadku podatku od nieruchomości) bądź nakazu administracyjnego 

5 M. Flieger, Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości, „Ruch Prawniczy, Eko-
nomiczny i Socjologiczny” 2009, r. LXXI, z. 1, s. 155.
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(np. nakaz modernizacji zakładu ze względów środowiskowych). Natomiast instru-
menty wpływające na otoczenie, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo dotyczą 
formowania i kształtowania walorów gminy, które następnie stanowią przesłankę 
decyzji gospodarczych firm. Można do nich zaliczyć np. infrastrukturę technicz-
ną czy zasoby siły roboczej6.

Istnieją także inne klasyfikacje dzielące instrumenty na podstawie przymu-
su ich stosowania przez gminę. Można do nich zaliczyć na przykład rozbudowę 
infrastruktury do prawidłowego funkcjonowania JST.

Jeśli dokona się klasyfikacji instrumentów oddziaływania na przedsiębiorstwa 
w sposób szczegółowy i przyjmuje się jako kryterium formę oddziaływania na pod-
mioty za pomocą tych instrumentów, możemy wtedy wyróżnić osiem podstawo-
wych grup: nakazy, zakazy, zezwolenia i przepisy gminne, działania kontrolne oraz 
o charakterze diagnostycznym, narzędzia oddziaływania ekonomiczno-rynkowego, 
tworzenie jednostek organizacyjnych przez gminę, inwestycje infrastrukturalne, 
instrumenty informacyjne, wspomaganie oświaty, nauki, a także prac badawczo 
rozwojowych oraz pozostałe instrumenty7.

Można także spotkać się z klasyfikacją instrumentów wspierania przedsię-
biorczości na z podziałem na finansowe i niefinansowe. Do finansowych można 
zaliczyć8:
• ulgi i zwolnienia w podatkach od nieruchomości,
• uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą,
• stawki podatków od nieruchomości niższe od maksymalnych,
• stawki podatków od środków transportowych niższe od maksymalnych,
• inwestycje drogowe,
• ulgi i zwolnienia w podatkach od środków transportowych,
• budowa kanalizacji,
• współpraca gospodarcza gminy z podmiotami lokalnymi przy realizacji przed-

sięwzięć inwestycyjnych,
• budowa oczyszczalni ścieków,
• inwestycje oświatowe,
• ulgi i zwolnienia w podatku rolnym,
• stawki podatku rolnego niższe od maksymalnych,
• ulgi i zwolnienia w podatku leśnym,
• stawki podatku leśnego niższe od maksymalnych.

6 Ibidem, s. 156.
7 Ibidem, s. 157.
8 Ibidem, s. 157.
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Natomiast przykładem instrumentów niefinansowych są:
• stabilność polityki podatkowej gminy,
• otwartość gminy na nowe projekty inwestycyjne,
• ułatwiony dostęp do infrastruktury technicznej,
• możliwość udziału lokalnych przedsiębiorców w wyznaczaniu kierunków roz-

woju gminy,
• stworzenie w gminie szybkich ścieżek dla projektów inwestycyjnych,
• opracowany przez gminę program pomocy dla małych firm,
• prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych,
• stabilna polityka czynszowa gminy,
• ceny usług komunalnych na poziomie zapewniającym samofinansowanie roz-

woju,
• sprzedaż majątku gminnego w postaci gruntów,
• program wspierania promocji lokalnych produktów,
• opracowany wieloletni plan inwestycyjny,
• promocja gminy,
• oddawanie przez gminę gruntów w użytkowanie wieczyste,
• opracowana strategia rozwoju i strategia rozwoju gospodarczego gminy,
• nabywanie przez gminę gruntów w celu ich scalania, zbrojenia i podziału,
• gminne bazy danych dotyczące nieruchomości,
• zakup przez gminę usług od lokalnych firm,
• sprawny system gminny gromadzenia i zarządzania informacjami pomocny-

mi w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
• wyodrębniona jednostka ds. obsługi inwestorów zewnętrznych,
• opracowana strategia zarządzania mieniem gminy,
• gminny fundusz gwarancyjny,
• sprzedaż majątku gminnego w postaci budynków,
• wyodrębniona jednostka ds. promocji przedsiębiorczości,
• wnoszenie przez gminę mienia do spółek,
• aktywny udział gminy w szkoleniach dla przedsiębiorców oraz bezrobotnych,
• istnienie na terenie gminy parków technologicznych,
• istnienie na terenie gminy agencji rozwoju lokalnego,
• istnienie na terenie gminy ośrodków doradczo-szkoleniowych,
• zaangażowanie gminy w przedsięwzięcia typu venture-capital,
• istnienie na terenie gminy inkubatorów przedsiębiorczości,
• organizowanie przez gminę konkursów na najlepszy produkt, firmę i przed-

siębiorstwo,
• organizowanie przez gminę wycieczek zagranicznych dla przedsiębiorców.
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Analizując instrumenty wspierania przedsiębiorczości warto także wymie-
nić te, które lokalni przedsiębiorcy chcieliby widzieć w działaniach gminy. Są to9:
• dalsze obniżki podatków od nieruchomości,
• dalsze obniżki podatków od środków transportowych,
• zwiększenie nacisku na uzbrojenie terenu i przygotowanie terenu pod inwestycje,
• sprawniejsza rozbudowa sieci kanalizacyjnych,
• większe inwestycje drogowe,
• utworzenie specjalnej komórki pomocnej w przygotowaniu wniosków o środ-

ki pomocowe UE dla przedsiębiorców,
• częste spotkania z prezesami lokalnych firm i wymiana doświadczeń,
• organizowanie szkoleń dla bezrobotnych i ich przekwalifikowanie,
• zastosowanie maksymalnych ulg dla nowo powstających zakładów, które two-

rzą nowe miejsca pracy na terenie gminy,
• zadbanie o większy dostęp do nowoczesnych technologii,
• wykorzystanie walorów turystycznych gmin,
• rozwój sieci teleinformatycznych,
• wzajemne wsparcie w zakresie reklamy i promocji,
• wspólne działania promocyjne na zewnątrz gminy,
• integracja środowiska przedsiębiorców z terenu danej gminy,
• opracowanie przez gminę specjalnych programów pomocy dla małych firm,
• gwarancje kredytowe dla przedsiębiorców.

Do szeregu utrudnień można zaliczyć10:
• brak otwartych kontaktów z władzami gminy,
• brak szybkich decyzji i reakcji na potrzeby gospodarcze i inwestycyjne przed-

siębiorców ze strony władz gminy,
• koncentracja władz gminy na żądaniach elektoratu a nie potrzebach przed-

siębiorców,
• zbyt wysokie podatki,
• brak szybkich zmian w przeznaczeniu gruntów pod działalność gospodarczą,
• przewlekła procedura związana z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabu-

dowy i zagospodarowania terenu,
• brak planów zagospodarowania przestrzennego,
• brak pomocy w budowie dróg dojazdowych do firm,
• zbyt mała liczba ośrodków doradczych,

9 Ibidem, s. 158.
10 Ibidem, s. 165; zob. M. Sołtysik, Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej 

w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia, „Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu” 2013, nr 116.
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• brak akcji informacyjnych oraz codziennych kontaktów z przedsiębiorcami,
• brak środków na podstawowe szkolenia dotyczące strategii rozwoju firm,
• zbyt małe wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw zatrudniających nowych 

pracowników,
• asekuracyjność i powściągliwość władz gminy, małe zaangażowanie władz JST.

Niestety, jedynie tylko część gmin dostrzega jak istotne jest wspieranie przed-
siębiorczości. Poniżej przedstawiono klasyfikację instrumentów wspierania 
przedsiębiorczości w JST, sporządzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). Do 
najważniejszych i najczęściej stosowanych narzędzi w tym zakresie można zali-
czyć następujące grupy11:
1) planistyczne i prawnoadministracyjne,
2) instytucjonalno-organizacyjne,
3) ekonomiczno-finansowe,
4) infrastrukturalne,
5) współpracy z przedsiębiorcami oraz pozyskiwania inwestorów i funduszy 

z zewnątrz,
6) pozostałe.

Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli, skuteczność oddziaływania 
na pobudzanie przedsiębiorczości w poszczególnych regionach zależy od ich 
umiejętności w wykorzystaniu wyżej wymienionych instrumentów. Są gminy, 
w których bardzo dobrze są zorganizowane działania, ale również istnieją takie, 
w których brak jest wszelkiego rodzaju inicjatyw pobudzających przedsiębiorczość. 
W ocenie NIK gminy charakteryzowały się zbyt małą aktywnością w korzystaniu 
z narzędzi pozainwestycyjnych wspierających przedsiębiorczość. Poniżej zosta-
ną wymienione możliwe narzędzia wspierania przedsiębiorczości przez jednostki 
samorządu terytorialnego:
1) Narzędzia planistyczne i prawnoadministracyjne. Można do nich zaliczyć:

• długoterminowe strategie rozwoju; powinny zostać określone w nich cele 
dotyczące rozwoju i wspierania przedsiębiorczości oraz kierunki i zada-
nia służące do realizacji zadań zmierzających do osiągnięcia celów strate-
gicznych i operacyjnych;

• programy rozwojowe;
• odrębne programy wspierania przedsiębiorczości;
• narzędzia planowania przestrzennego (miejscowe plany zagospodarowa-

nia przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego, umowy urbanistyczne).

11 Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy. Informacja o wynikach kontroli, Raport NIK, Warszawa 
2018, s. 5.
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2) Do najpopularniejszych narzędzi instytucjonalnoprawnych można zaliczyć:
• utworzenie w strukturze urzędu komórki organizacyjnej odpowiedzial-

nej za zadania i monitoring wspierania przedsiębiorczości. W ramach JST 
powstawały specjalne komórki wspierające przedsiębiorczość, tworzono 
odrębne stanowisko lub pracownicy współpracowali z różnymi komórka-
mi. Rozproszenie kompetencji nie sprzyja wspieraniu przedsiębiorczości 
i pobudzaniu lokalnej aktywności gospodarczej. Zgodnie z raportem NIK 
tworzenie tego typu komórek jest rzadkością (73% skontrolowanych gmin 
tego nie zrobiło);

• wprowadzenie procedury „obsługi inwestora” jako przykład dobrej prak-
tyki. Chodzi w tym przypadku o ujednolicenie procesu obsługi inwestora 
przez pracowników urzędu gminy;

• tworzenie w strukturach JST komisji ds. wspierania przedsiębiorczości;
• powołanie instytucji otoczenia i wspierania biznesu. Do tego typu inicja-

tyw można zaliczyć:
– fundusze pożyczkowe;
– fundusz poręczeń kredytowych;
– parki technologiczne i przemysłowe;
– inkubatory przedsiębiorczości;
– agencje rozwoju lokalnego;
– centrum obsługi inwestora;
– ośrodek wspierania przedsiębiorczości;

• dostosowanie szkolnictwa zawodowego na potrzeby lokalnych przedsię-
biorców; NIK zwrócił uwagę na brak realnej współpracy pomiędzy JST 
a przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy nie zgłaszają zapotrzebowania na 
kształcenie pracowników;

• przygotowywanie przez gminy odrębnych programów wspierania przed-
siębiorczości;

• uwzględnianie zadań wspierania przedsiębiorczości w innych dokumen-
tach strategicznych gmin. Można także stwierdzić, że istnieją korzyści 
dla gminy z włączania przedsiębiorców do przygotowania dokumentów 
strategicznych.

3) Do najpopularniejszych narzędzi ekonomiczno-finansowych w tym przy-
padku można zaliczyć:
• stosowanie preferencyjnych stawek podatkowych;
• wprowadzanie ulg w zasadach najmu lokali użytkowych; przykład ulgi, 

to zaliczenie najemcy w poczet czynszu kosztów remontu wynajmowa-
nych pomieszczeń;
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• stosowanie niższych niż maksymalne stawki podatku od nieruchomości 
i środków transportu;

• ulgi podatkowe dla przedsiębiorców;
• wsparcie finansowe przedsiębiorców w postaci poręczeń, gwarancji i pożyczek;
• działania mające na celu włączenie danego regionu do SSE (lub po 2018 roku 

do Polskiej Strefy Inwestycyjnej – PSI).
 Należy pamiętać, że głównym celem SSE i PSI jest przyspieszenie rozwoju 
gospodarczego określonej części kraju. Można to osiągnąć przez tworzenie 
nowych miejsc pracy oraz rozwój gospodarczy i technologiczny funkcjonujący 
m.in. w takiej strefie. Poza tym kładziony jest również duży nacisk na zwięk-
szenie konkurencyjności, jakość, zarówno świadczonych usług, jak i dóbr tam 
wytwarzanych, rozwój eksportu, a także na odpowiednie posługiwanie się 
dostępnymi zasobami naturalnymi w połączeniu z troską o ekologię i zacho-
wanie balansu między tymi kwestiami.
 Podstawowym bodźcem dla przedsiębiorstw do lokowania swoich projektów 
w SSE i PSI jest zwolnienie z podatku dochodowego. Dotyczy to dochodów, 
które zostały uzyskane na terenie SSE poprzez działalność gospodarczą tam 
ulokowaną. Jednak jednostka działająca w SSE musi wypracować odpowied-
nią wysokość dochodu podatkowego. Do innych zalet można także zaliczyć:
• lepiej rozbudowaną infrastrukturę – gdyż strefy te wybierane były zazwy-

czaj na obiecujących terenach w regionach wysoko uprzemysłowionych,
• wykwalifikowaną siłę roboczą,
• mniejszą biurokrację (pozytywne i przyjazne nastawienie do współpracy 

między sektorem MSP a jednostkami samorządu terytorialnego),
• marketing inwestycyjny – inwestorzy do ulokowanie środków często zaczy-

nali poszukiwania od terenów strefowych.
 Ta zachęta była wystarczająca do osiągania wyznaczonego celu przez Specjalne 
Strefy Ekonomiczne. Polska gospodarka niezaprzeczalnie rozwinęła się dzięki 
SSE, a także przyciągnęła dziesiątki inwestycji.

4) Narzędzia infrastrukturalne to:
• budowa, rozbudowa i poprawa jakości dróg oraz rozwiązań komunika-

cyjnych,
• budowa, rozbudowa i poprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazu 

ziemnego i Internetu bezprzewodowego,
• budowa nieruchomości pod wynajem np. hal magazynowych, hal wyso-

kiego składowania itp.,
• wyznaczanie i uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych,
• inwestycje w infrastrukturę sportową i kultury,



Michał Matusewicz 274

• przebudowa lub modernizacja obszaru przestrzeni publicznej,
• inwestycje w infrastrukturę edukacyjną,
• zachęcanie przez gminę właścicieli prywatnych do sprzedaży działek 

na cele inwestycyjne,
• działania i przedsięwzięcia inwestycyjne bezpośrednio wspierające przed-

siębiorczość,
• poprawa warunków skomunikowania terenów inwestycyjnych z drogami 

dojazdowymi,
• uzbrajanie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną,
• wprowadzanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków.

5) Narzędzia współpracy z przedsiębiorcami oraz pozyskiwania inwestorów 
i funduszy z zewnątrz. W tym przypadku można wymienić:
• doradztwo i konsultacje,
• upowszechnianie informacji dotyczących aplikowania i absorbcji środ-

ków unijnych,
• upowszechnianie informacji dotyczącej prowadzenia działalności gospo-

darczej,
• Wydawanie poradników i folderów,
• udostępnianie stron internetowych na potrzeby przedsiębiorców i ich 

wykorzystanie w celu promocji,
• pomoc przy zakładaniu stowarzyszeń przedsiębiorców,
• pomoc przy rekrutacji pracowników i szkoleniach,
• organizowanie spotkań lub targów, w których biorą udział organizacje 

pozarządowe;
• promocja dobrych praktyk,
• organizowanie cyklicznych spotkań, tzw. „śniadań biznesowych”,
• honorowanie statuetką wyróżniających się przedsiębiorców,
• organizowanie targów produktów regionalnych,
• współpraca z przedsiębiorcami w ramach partnerstwa publiczno-prywat-

nego;
• pozyskiwanie nowych inwestorów:

– publikowanie ofert na stronach internetowych,
– promowanie terenów inwestycyjnych i publikowanie ofert inwestycyjnych,
– wydawanie folderów, organizacja konferencji i forów, wyjazdów 

zagranicznych,
• pozyskiwanie innych niż dochody własne źródeł wspierania i rozwoju 

przedsiębiorczości – np. środki z funduszy unijnych (dotyczy to głównie 
gmin miejskich, w mniejszym stopniu wiejskich).
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6) Pozostałe.
 Do pozostałych instrumentów należy zaliczyć wszystkie te, które w wymienio-
nej powyżej klasyfikacji nie zostały uwzględnione. Jak już wspomniano, liczba 
możliwych instrumentów wsparcia lokalnej przedsiębiorczości jest ogromna 
i nie zawsze mogą być one odpowiednio sklasyfikowane.

4.  Znaczenie sektorów gospodarki w kontekście 
rozwoju lokalnego

Można wyróżnić 3 główne sektory gospodarki: usługi, przemysł i rolnictwo. 
Według Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2020 roku w rolnictwie 
pracowało 1 511 tys. osób, w przemyśle – 5 189 tys., a w usługach – 9 622 tys. 
Dla rolnictwa był to czwarty najniższy wynik w historii badania. W porówna-
niu z IV kwartałem 2019 roku zmniejszyła się liczba pracowników zatrudnio-
nych w przemyśle (77 tys., 1,5%), zaś zwiększyła się w rolnictwie (7 tys., 0,5%) 
i usługach (30 tys., 0,3%). W relacji do I kwartału 2019 roku wzrost miał miejsce 
w rolnictwie (o 49 tys., 3,4%) i usługach (o 161 tys., 1,7%), a spadek w przemyśle 
(o 66 tys., 1,3%). W I kwartale 2020 roku w usługach zajęcie znajdowało 59,0% 
pracujących ogółem, w przemyśle – 31,8%, a w rolnictwie 9,3%12.

Usługi w Polsce odgrywają bardzo ważną rolę, gdyż w tym sektorze pracuje 
aż 59% zatrudnionych i wytwarzane jest około 55,5% PKB całego kraju. Bezpo-
średnio przyczyniają się do rozwoju regionów, poprzez dostarczanie niezbędnych 
usług, zarówno tych podstawowych jak zarządzanie gospodarką komunalną, edu-
kacja czy ochrona zdrowia, jak i poprzez świadczenie usług zaawansowanych jak 
usługi doradczo-prawnicze, pośrednictwo finansowe i prowadzenie działalności 
związanej ze sportem, kulturą lub rekreacją.

Według danych w 1995 roku w sektorze usługowym zatrudnienie znajdowało 
46% pracujących (około 6,7 mln ludzi). W 2007 roku to już 8 mln, a w 2010 roku 
– 9 mln pracowników. W 2000 roku udział usług w zatrudnieniu przekroczył 50% 
i od tej pory stale rośnie. Istotne jest, że wzrost znaczenia usług w zatrudnieniu 
jest charakterystyczny dla kraju, który osiągnął pewien poziom dochodów obywa-
teli i którego gospodarka osiągnęła już pewien stopień nowoczesności, co wywo-
łało podaż i popyt na różnego rodzaju usługi adresowane zarówno do biznesu, 
jak i do konsumentów. Celowe jest zatem uwzględnianie w analizach wsparcia 

12 Zob. m.in. Ł. Komuda, Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach, Rynek Pracy, 18.03.2021, 
https://rynekpracy.org/statystyki/pracujacy-w-rolnictwie-przemysle-i-uslugach/ (20.01.2021).
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przedsiębiorczości sektora MSP przez JSP i koncepcji tworzenia LOG, rozpatry-
wanie usług jako najważniejszego sektora gospodarki, który to wsparcie i pomoc 
powinien otrzymać. Można bowiem przyjąć założenie, że sektor usług dalej będzie 
się dynamicznie rozwijał a jego wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny poszcze-
gólnych regionów będzie znaczący.

Istotną kwestią we współczesnej gospodarce jest innowacyjność, która odgrywa 
bardzo ważną rolę w każdym segmencie gospodarki. Usługi są głównymi dostar-
czycielami nowych rozwiązań i przyczyniają się bezpośrednio do rozwoju tech-
nologii informatycznych, co przekłada się na powstawanie bardziej wydajnych 
i ekologicznych maszyn, które są wykorzystywane w pozostałych sektorach, pro-
dukcyjnym i rolniczym. Oprócz tego nowe i nowoczesne rozwiązania proponowa-
ne przez naukowców są motorem napędzającym rozwój lokalny danych regionów. 
Pozwalają bowiem pozbyć się przestarzałych rozwiązań i zastępując je nowymi, lep-
szymi i bardziej innowacyjnymi pomysłami przyczyniają się do wzrostu nie tylko 
produktywności, a także konkurencyjności wszystkich sektorów, zarówno tych 
nowoczesnych, jak i tradycyjnych. Dzięki temu możliwe jest odejście od ewentual-
nej stagnacji przedsiębiorstw lub gospodarki i zadbanie o szybszy rozwój lokalny, 
a tym samym napędzanie gospodarki danych regionów, na których są stosowane 
te innowacyjne rozwiązania. Co więcej, społeczeństwa państw charakteryzujących 
się wysokim wskaźnikiem innowacyjności gospodarki, są zdecydowanie sprawniej 
zarządzane oraz charakteryzują się wysokim poziomem wykształcenia. W kontekście 
funkcjonowania poszczególnych JST, jak i całej gospodarki jest to bardzo istotne.

Należy także pamiętać, że ważnym elementem w całym mechanizmie gospo-
darczym, bez którego wszelkie zamieszkałe regiony nie mogłyby normalnie funk-
cjonować, są usługi komunalne13. Pomimo tego, że często to samorząd terytorialny 
jest postrzegany jako podmiot wykonujący i dostarczający te usługi, to w prawdzie 
następuje powolna ekspansja prywatnych przedsiębiorstw komunalnych. W kon-
tekście racjonalności wydatków publicznych oraz jakości funkcjonowania takie 
działania wydają się pożądane. Jednostki zarządzające gospodarką komunalną, 
można określić jako przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, w których to prio-
rytetem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakre-
sie usług powszechnie dostępnych, a nie maksymalizacja zysku.

Jednak w rzeczywistości przedsiębiorstwa świadczące usługi komunalne 
są zdominowane przez jednego monopolistę operującego na danym regionie. 
Jest to praktyka niezdrowa i niewskazana dla gospodarki i racjonalnego rozwoju 

13 D. Głuszczuk, Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej – problem wyboru formy organizacyjnej 
w alternatywnych modelach zarządzania gospodarką komunalną, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicz-
nej” 2009, nr 46.
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społeczno-gospodarczego. Wskazane jest zatem, aby świadczenie tych usług 
zostało powierzone innym podmiotom, aniżeli sektorowi publicznemu. Mecha-
nizmy rynkowe sprawiłyby, że przedsiębiorstwa te byłyby bardziej konkurencyj-
ne, a jednostki samorządu terytorialnego powinny sprawować władzę regulacyjną 
i nie pozwalać na dominowanie danego sektora przez jedno przedsiębiorstwo 
monopolistyczne. Przesunięcie tej działalności sektorowi prywatnemu, pozwo-
liłoby władzom publicznym na skuteczniejsze spełnianie potrzeb ludności lokal-
nej i bardziej racjonalne korzystanie z dostępnego budżetu samorządowego (przy 
jednoczesnym osiąganiu maksymalnych dochodów).

Kolejnym rozpatrywanym tu sektorem gospodarki jest sektor przemysłowy. 
Analizując rozwój lokalny warto skoncentrować się na ściśle wyodrębnionych 
obszarach (w tym przypadku na gminach). Poziom ich rozwoju jest dodatnio sko-
relowany z poziomem rozwoju przemysłu na tych rejonach. Można stwierdzić, że 
przedsiębiorstwa przemysłowe są rozwijane na regionach sprzyjających danej pro-
dukcji. Nieopłacalne byłoby lokalizowanie w Polsce przemysłu związanego z hut-
nictwem lub górnictwem w województwach oddalonych od miejsc wydobywania 
danych surowców, dlatego przemysł ciężki w Polsce zlokalizowany jest na połu-
dniu kraju. Analizując zatem zastosowanie odpowiednich narzędzi wspierania 
przedsiębiorczości należy uwzględnić, w jakim regionie będą one zastosowane 
oraz jaki typ przedsiębiorstw na nim funkcjonuje.

Biorąc także pod uwagę współczesne realia przemysłu, można śmiało stwier-
dzić, że dzisiejsze przedsiębiorstwa przemysłowe nadal w dużym stopniu przy-
czyniają się do rozwoju całego państwa, jak i poszczególnych regionów. Zmiana 
nastawienia i podejścia tych przedsiębiorstw do ich działalności wniosła wiele 
zmian, jak i nowych możliwości, chociaż konieczne jest prowadzenie przez rząd 
odpowiedniej polityki przemysłowej. Nie jest to zadanie łatwe i proste, ponieważ 
obecnie we współczesnych warunkach (czynniki popytowe, podażowe, instytu-
cjonalne i technologiczne) preferowanie wybranych branż może okazać się działa-
niem nieskutecznym. W warunkach cyfryzacji i informatyzacji następuje bowiem 
zacieranie się branż. Bardziej racjonalne wydaje się wspieranie przedsiębiorstw 
przemysłowych o określonych cechach, zgodnych z wyznacznikami nowego para-
dygmatu rozwoju przemysłu – ekologia, konwergencja, ochrona. Konieczne jest 
jednak w tym przypadku oderwanie się polityki od utartych standardów i zdefi-
niowania regulacji dostosowanych do specyfiki gospodarki cyfrowej i mentalno-
ści pokolenia sieci.

Następnym analizowanym sektorem jest polskie rolnictwo, rozpatrywane tu pod 
kątem rozwoju lokalnego. Rolnictwo jest segmentem gospodarki, który w naj-
mniejszym stopniu przyczynia się do wzrostu gospodarczego państwa lub regionu.



Michał Matusewicz 278

Należy w tym miejscu wspomnieć, o idei zrównoważonego rozwoju. Została ona 
spopularyzowana przede wszystkim po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Mocną stroną w naszej kulturze rolniczej jest to, że funkcjonuje wiele rodzin-
nych gospodarstw rolnych. Można także stwierdzić, że ich działalność jest rela-
tywnie ekonomiczna. Osiągają one wysokie korzyści ekonomiczne jednocześnie 
nie niszcząc istotnie środowiska naturalnego. Zwiększony poziom ich mechani-
zacji wpływa korzystnie na rozwój tych gospodarstw i co za tym idzie, regionów 
czy gmin, w których te gospodarstwa operują.

Obecnie w czasie zwiększonej świadomości i propagowania ekologicznego 
i zdrowego trybu życia, coraz bardziej na znaczeniu zyskuje rolnictwo ekologicz-
ne. To alternatywne podejście do rolnictwa jest najbardziej korzystne dla środo-
wiska ze względu na stosowane praktyki bazujące na naturalnych substancjach 
i ochronie zasobów naturalnych. Pomimo tego, że tak funkcjonujące gospodarstwa 
mogą być mniej wydajne, to przyczyniają się w sposób istotny do rozwoju lokal-
nego. Przynoszą mniejsze korzyści ekonomiczne, ale ich działalność jest wyso-
ce istotna, ponieważ na rozwój lokalny składa się bardzo wiele rzeczy. Ochrona 
środowiska jest jedną z nich i w dzisiejszych czasach odgrywa bardzo ważną rolę, 
co więcej, działalność takich gospodarstw dobrze wpływa na reputację danego 
regionu. Może być to istotne pod względem rozwoju gospodarczego danej gminy 
i konieczności skorzystania z określonych instrumentów wspierających przedsię-
biorczość sektora MSP w rolnictwie ekologicznym.

Nie można lekceważyć wpływu rolnictwa na rozwój lokalny Polski pomimo 
jego stosunkowo niewielkiej skali. Polska historia jest ściśle związana z uprawą 
roli i hodowlą, co czyni to bardzo istotnym aspektem kulturowym i społecznym. 
Jak w przypadku każdego sektora gospodarczego, także rolnictwo jest podzielone 
na różne obszary i wszelkie korzyści płynące z tego są ściśle powiązane z daną lud-
nością tam mieszkającą i pracującą, a także przedsiębiorstwami, które na danym 
regionie operują i wykorzystują tamtejsze zasoby.

Podsumowanie

Podsumowując, można stwierdzić, że gama narzędzi do pobudzania przed-
siębiorczości w gminach jest bardzo szeroka. Jednostki samorządu terytorialne-
go dysponują dostatecznie szerokim zestawem instrumentów umożliwiającym, 
z formalnego punktu widzenia, prowadzenie aktywnych działań na rzecz wspie-
rania przedsiębiorczości.
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To, jak zostaną one wykorzystane, zależy wyłącznie od danej gminy. Po analizie 
materiałów źródłowych można także dojść do wniosku, że obecnie gminy w Pol-
sce w różnym stopniu wykorzystują te narzędzia. Dysproporcje i zaangażowanie 
w ich zastosowanie także jest bardzo zróżnicowane. Część gmin aktywnie z nich 
korzysta, przyczyniając się do poprawy bytu zamieszkującej je ludności i wzro-
stu przedsiębiorczości na ich terenie. Ma to przełożenie na poprawę atrakcyjno-
ści inwestycyjnej danego terenu, a także większy wpływ z podatków lokalnych14.

Niemniej o skuteczności zastosowania wybranych rozwiązań i zakresu wspar-
cia przedsiębiorczości przez JST będzie decydowało ich odpowiednie dopasowanie 
do specyfiki danej gminy i potrzeb lokalnej społeczności. Istotna i decydująca jest 
zatem budowa spójnego systemu wsparcia przy aktywnym współudziale samych 
przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.

Należy także pamiętać, że o skuteczności działań stymulacyjnych nie decy-
duje wyłącznie zastosowanie przez samorząd instrumentów wsparcia, lecz także 
ich umiejętny dobór i zestrojenie ze sobą. Ważny jest także pomiar efektów ich 
wdrożenia, umożliwiający zbadanie skutków zastosowania poszczególnych form 
wsparcia i ocenę celowości kontynuacji ich stosowania.
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Wpływ pandemii na strategie innowacji 
realizowane przez przedsiębiorstwa w Polsce

Wprowadzenie

Od wielu lat obserwuje się rosnące znaczenie innowacji we współczesnej 
gospodarce, co wymusza na przedsiębiorstwach przyjmowanie bardziej strate-
gicznej orientacji na innowacje. Dominująca logika wskazuje, że należy zwiększać 
innowacyjność przedsiębiorstwa, co przekłada się na większą zdolność tworzenia 
oraz wdrażania różnych innowacji, a w konsekwencji wzmacnia jego przewagę 
konkurencyjną. Ważne jest więc posiadanie właściwej strategii innowacji, która 
określa, jakie oraz w jaki sposób będą tworzone innowacje w przedsiębiorstwie, 
a także ważne jest podejście do ich komercjalizacji. Strategia innowacji, jak każda 
inna strategia, podlega jednak licznym przeobrażeniom odpowiadając na zmia-
ny w potencjale innowacyjnym przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia płynące 
z otoczenia. Niewątpliwie, wybuch pandemii związanej z rozpowszechnianiem 
się wirusa SARS-CoV-2 jest zewnętrznym zagrożeniem (choć dla części przedsię-
biorstw pandemia jest szansą rozwojową), które ma znaczący wpływ na przedsię-
biorstwa na całym świcie, w tym także na ich strategię innowacji. Celem badania 
przedstawionego w niniejszym rozdziale jest więc zidentyfikowanie zmian w stra-
tegiach innowacji dużych przedsiębiorstw w Polsce, które nastąpiły w odpowiedzi 
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na wybuch globalnej pandemii. Cel ten został zrealizowany w badaniu empirycz-
nym na próbie 74 podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób, które w latach 
2016–2020 wprowadziły co najmniej jedną innowację. W kolejnych częściach roz-
działu omówiono pojęcie i rodzaje strategii innowacji oraz ich zmiany w odpowie-
dzi na zagrożenia płynące z otoczenia przedsiębiorstw, a na końcu przedstawiono 
wyniki badania empirycznego.

1. Strategia innowacji i jej rodzaje

Strategia innowacji obejmuje ogół decyzji dotyczących działalności innowa-
cyjnej przedsiębiorstwa1 i jest najczęściej definiowana w perspektywie różnych 
wyborów strategicznych2. Choć zakres owych decyzji jest bardzo zróżnicowany, 
to możliwe jest zidentyfikowanie czterech podstawowych problemów decyzyjnych. 
Po pierwsze, menedżerowie powinni podjąć decyzję co do zakresu prowadzonej 
działalności innowacyjnej. Choć nakaz bycia innowacyjnym staje się dogmatem 
współczesnego zarządzania, to część przedsiębiorstw, mniej lub bardziej świa-
domie, przyjmuje bardzo pasywną postawę oznaczającą wprowadzanie drobnych 
ulepszeń w oferowanych produktach i usługach lub też usprawnień w procesach 
biznesowych, które są wymuszane przez zmiany na rynku. Przedsiębiorstwa 
z aktywną postawą bardziej świadomie prowadzą działalność innowacyjną3, co 
oznacza jednak konieczność dokonania kolejnych, ważnych wyborów strategicz-
nych. Drugi podstawowy problem decyzyjny dotyczy więc wyboru rodzaju two-
rzonych innowacji, a kolejny źródła ich pozyskania – tworzyć je samodzielnie, we 
współpracy z partnerami czy zakupić gotowe rozwiązania. Ostatnia ze zidentyfi-
kowanych decyzji dotyczy wykorzystania innowacji oraz sposobu czerpania z nich 
korzyści – innowacje dla klientów wewnętrznych, komercjalizacja samodzielna 
lub we współpracy z partnerem czy też sprzedaż innowacji4.

1 F. A. Manu, Innovation Orientation. Environment and Performance: A Comparison of US and Euro-
pean Markets, „Journal of International Business Studies” 1992, vol. 23 (2), s. 333–359.

2 Zob. M. Dodgson, D. Gann, A. Salter, The Management of Technological Innovation: Strategy and 
Practice, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2008; J. T. Gilbert, Choosing an Innovation Strategy: 
Theory and Practice, „Business Horizons” 1994, vol. 37, s. 16–22; K. Onufrey, A. Bergek, Transformation 
in a Mature Industry: The Role of Business and Innovation Strategies, „Technovation” 2020, w druku; 
D. Rojek, Strategie innowacji w przedsiębiorstwie, w: R. Żuber (red.), Zarządzanie innowacjami w przed-
siębiorstwie. Wybrane aspekty, Difin, Warszawa 2016, s. 11–14; N. Strecker, Innovation Strategy and Firm 
Performance: An empirical study of publicly listed firms, Gabler Verlag, Wiesbaden 2009.

3 M. Dodgson, D. Gann, A. Salter, The Management of Technological…, op.cit.
4 Por. J. Baruk, Zarządzanie działalnością innowacyjną, w: M. Brzeziński (red.), Zarządzanie inno-

wacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001, s. 168–169.
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Wskazane powyżej podstawowe wybory decyzyjne w ramach strategii innowa-
cji pokazują ich dużą różnorodność, co znajduje także odzwierciedlenie w różnych 
klasyfikacjach strategii innowacji. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że jedną 
z najbardziej rozpowszechnionych strategii jest ta opracowana przez B. Twissa5. 
Autor ten wskazał na następujące strategie innowacji: ofensywną, defensywną, 
zakupu licencji, unikania, kreowania rynku, niezależną, pozyskania kadr oraz 
pozyskania innych firm6.

Przedsiębiorstwa realizujące strategię ofensywną koncentrują swoje działa-
nia na poznaniu potrzeb oraz preferencji klientów i bazując na tej wiedzy, tworzą 
innowacje zdolne do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb (nowe produk-
ty i/lub usługi bądź modyfikacje istniejących produktów i/lub usług). Strategia 
ta cechuje się dużym ryzykiem finansowym, ale także możliwością osiągnięcia 
wysokich zysków w przypadku sukcesu rynkowego opracowanych innowacji. 
Podobną strategią jest strategia kreowania rynku, która polega głównie na two-
rzeniu i komercjalizowaniu innowacji produktowych o dużym stopniu nowości. 
Strategia ta cechuje się także dużym ryzykiem, gdyż wymaga prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych, które mają na celu stworzenie całkowicie nowego rynku 
i zaoferowanie na nim całkowicie nowych produktów i/lub usług.

Część przedsiębiorstw realizuje strategię defensywną, która polega na podąża-
niu za liderem rynku, tworząc innowacje opartą na dokonaniach przedsiębiorstw 
realizujących strategię ofensywną. Menedżerowie obserwują zachowania konkuren-
tów, zbierają wartościowe informacje, a dzięki wysokim zdolnością absorpcyjnym 
uczą się na błędach innych tworząc głównie innowacje inkrementalne (innowacje 
podobne do tych wprowadzonych przez liderów, ale z dodatkowymi usprawnienia-
mi – np. dodatkowe funkcjonalności). Strategia ta cechuje się mniejszym ryzykiem 
niż strategia ofensywna oraz kreowania rynku, a także nie wymaga dużych nakła-
dów na działalność innowacyjną, ale ogranicza innowacyjność przedsiębiorstwa. 
Strategia defensywna jest podobna do strategii niezależnej, która polega głównie 
na wprowadzaniu innowacji inkrementalnych w stosunku do własnego portfela 
produktowego. W tym przypadku, unowocześnione produkty stopniowo wypie-
rają z rynku produkty dotychczas oferowane przez przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwa mogą realizować także strategię zakupu licencji, nabywając 
prawo do wykorzystywania innowacji opracowanych przez inne przedsiębiorstwa, 

5 W literaturze przedmiotu, obok klasyfikacji B. Twissa, wskazuje się także na klasyfikację 
Ch. Freemana. Autor ten zaproponował następujących sześć rodzajów strategii innowacji: ofensywną, 
defensywną, imitacyjną, uzależnienia, tradycyjną i oportunistyczną. Zob. Ch. Freeman, The Economics 
of Industrial Innovation, Francis Pinter, London 1982.

6 B. C. Twiss, Managing Technological Innovation, Longman, London 1980.
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także te konkurencyjne. Ciekawą strategią jest także strategia pozyskania innych 
firm, która polega na realizacji transakcji fuzji i przejęć w celu pozyskania inno-
wacji będących w posiadaniu innych podmiotów. Z jednej strony, obie strategie 
(zakup licencji oraz pozyskania innych firm) umożliwiają pozyskanie innowacji 
bez ponoszenia nakładów (środki finansowe, czas, kapitał ludzki) na działalność 
innowacyjną (choć w przypadku realizacji strategii pozyskania innych firm potrzeb-
ne są duże środki finansowe), ale z drugiej strony negatywnie wpływa to na inno-
wacyjność podmiotów realizujących takie strategie. Strategią, która może być 
traktowana jako alternatywa dla strategii zakupu licencji oraz pozyskania innych 
firm jest strategia pozyskania kadr. Strategia ta polega na zatrudnianiu wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów, którzy dotychczas pracowali dla innego przed-
siębiorstwa. Ostatnią ze strategii zaproponowanych przez B. Twissa jest strategia 
unikania, która polega na unikaniu bezpośredniej konfrontacji z konkurentami 
poprzez działanie w niszy.

Przedstawiona powyżej klasyfikacja B. Twissa jest próbą przedstawienia róż-
nych rodzajów dostępnych strategii innowacji dla przedsiębiorstwa. Warto jednak 
wskazać, że jak każda inna klasyfikacja opiera się ona na arbitralnie przyjętych 
kryteriach i może nie pokrywać wszystkich możliwych strategicznych rozwiązań 
w obszarze działalności innowacyjnej. W klasyfikacji wskazano na „idealne” rodzaje 
strategii innowacji, które mogą być jednak trudne w zidentyfikowaniu w praktyce 
gospodarczej przedsiębiorstw7. Zwłaszcza, że granice pomiędzy poszczególnymi 
rodzajami strategii innowacji są nieostre, a przedsiębiorstwo może równocześnie 
realizować więcej niż jedną strategię. Niemniej jednak klasyfikacja strategii inno-
wacji zaproponowana przez B. Twissa stanowi dobry punkt wyjścia w dyskusji nad 
strategiczną orientacją działalności innowacyjnej współczesnych przedsiębiorstw.

2.  Strategie innowacji w sytuacji niekorzystnych zmian 
w otoczeniu przedsiębiorstw

Wybuch pandemii związanej z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 
niewątpliwie jest niekorzystną zmianą w otoczeniu różnych podmiotów na całym 
świecie, która wpływa na każdą sferę działania przedsiębiorstwa, w tym także 
na strategię innowacji. W literaturze przedmiotu brakuje jednak konsensusu co do 
wpływu znaczących i niekorzystnych zmian w otoczeniu przedsiębiorstw na ich 

7 Por. S. Łobejko (red.), Praktyka wdrażania innowacji w firmach sukcesu Mazowsza, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa 2013.
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zachowania i strategie innowacji. Z jednej strony, niekorzystne zmiany w otocze-
niu negatywnie wpływają na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, gdyż część 
z nich w odpowiedzi na zewnętrzne zagrożenie zmniejsza wydatki na innowacje. 
Z drugiej jednak strony, owe zewnętrzne zagrożenie może pobudzać działalność 
innowacyjną przedsiębiorstw i stymulować ich innowacyjność. W tym przypad-
ku, tworzone oraz wdrażane innowacje mają na celu utrzymanie, a nawet wzmoc-
nienie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa8.

Negatywny wpływ zewnętrznych zagrożeń na działalność innowacyjną najczę-
ściej przejawia się w redukowaniu wielkości wydatków inwestycyjnych. Wynika 
to z ograniczonych możliwości finansowania różnych projektów, co jest konse-
kwencją malejących zysków oraz utrudnionego dostępu do kapitału zewnętrznego. 
Tym samym pierwszą reakcją przedsiębiorstw będących w złej sytuacji finanso-
wej w warunkach niekorzystnych zmian w otoczeniu jest często przede wszystkim 
ograniczanie wydatków na innowacje9. Potwierdzają to analizy dotyczące kryzysu 
finansowego z 2008 roku pokazujące, że w tym czasie obniżeniu uległy zarówno 
publiczne, jak i prywatne wydatki na badania i rozwój w krajach OECD10. Jed-
nak wskazuje się, że ograniczanie wydatków inwestycyjnych na innowacje doty-
czy przede wszystkim takich projektów, których efekty były niepewne i znacznie 
odroczone w czasie11. Badania pokazują, że niepewność co do zwrotów z inwestycji 
w innowacje o charakterze radykalnym obniża gotowość przedsiębiorstw do doko-
nywania takich inwestycji w czasie niekorzystnych zmian w ich otoczeniu12. Ozna-
cza to racjonalizację wydatków na działalność badawczo-rozwojową, a innowacje 
o mniejszym znaczeniu oraz bardziej ryzykowne są redukowane, co w literaturze 

8 J. B. Am, L. Furstenthal, F. Jorge, E. Roth, Innovation in a Crisis: Why it is More Critical than Ever. 
Prioritizing Innovation Today is the Key to Unlocking Postcrisis Growth, McKinsey & Company, June 17, 
2020, https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/inno-
vation-in-a-crisis-why-it-is-more-critical-than-ever (5.12.2020); D. Antonioli, A. Bianchi, M. Mazzanti, 
S. Montresor, P. Pini, Innovation strategies and economic crisis: Evidence from firm-level Italian data, 
„Economia Politica” 2013, vol, 1, s. 33–68; D. Archibugi, A. Filippetti, M. Frenz, The Impact of the Eco-
nomic Crisis on Innovation: Evidence from Europe, „Technological Forecasting and Social Change” 2013, 
vol. 80 (7), s. 1247–1260; C. Paunov, The Global Crisis and Firms’ Investments in Innovation, „Research 
Policy” 2012, vol. 41 (1), s. 24–35; M. Peris-Ortiz, V. Fuster-Estruch, C. Devece-Carañana, Entrepreneur-
ship and Innovation in a Context of Crisis, w: K. Rüdiger, M. Peris-Ortiz, A. Blanco-González (red.), 
Entrepreneurship, Innovation and Economic Crisis. Lessons for Research, Policy and Practice, Springer 
International Publishing, Gewerbestrasse 2014.

9 M. Campello, J. Graham, C. Harvey, The Real Effects of Financial Constraints: Evidence from 
a Financial Crisis, „Journal of financial Economics” 2010, vol. 97 (3), s. 470–487.

10 Economic Policy Reform Going for Growth, OECD, Paris 2012.
11 D. Archibugi, A. Filippetti, M. Frenz, Economic Crisis and Innovation: Is Destruction Prevailing 

Over Accumulation? „Research Policy” 2013, vol. 42 (2), s. 303–314.
12 A. Wziątek-Kubiak, M. Pęczkowski, Czynniki ciągłości komercjalizacji innowacji w okresie nega-

tywnego szoku zewnętrznego. Przykład Polski, „Bank i Kredyt” 2019, vol. 50 (1), s. 21–44.
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przedmiotu określane jest mianem „strategii khatarsis”13. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że przedsiębiorstwa mające dostęp do publicznych środków finansowych 
w mniejszym stopniu ograniczają inwestycje w innowacje, co podkreśla znacze-
nie instytucji publicznych w stabilizowaniu działalności innowacyjnej w czasie 
niekorzystnych zmian w otoczeniu przedsiębiorstw14.

Ograniczanie wydatków na innowacje w czasach niekorzystnych zmian w oto-
czeniu przedsiębiorstw może być jednak bardzo krótkowzroczną strategią. Badania 
najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na świecie, które co roku publikuje 
firma konsultingowa BCG wskazują, że przedsiębiorstwa, które w okresie spowol-
nienia gospodarczego zwiększają inwestycje w innowacje osiągają lepsze wyniki 
finansowe w perspektywie długoterminowej w porównaniu z podmiotami ogra-
niczającymi inwestycje w innowacje15. Podobne wnioski można wyciągnąć także 
z innych badań, m.in.: badania OECD na próbie przedsiębiorstw z Europy oraz 
USA16, badania Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk17 oraz 
badania C. Flammera i I. Ioannou’a18.

Powyższe dane wskazują, że niekorzystne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw, 
oprócz zagrożeń, tworzą także szanse i mogą być katalizatorem innowacji19. 
T. Bieliński wskazał, że korporacje tylko w ostateczności zmniejszają inwestycje 
w innowacje, a w pierwszej kolejności raczej ograniczają produkcję i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne. Wynika to z dużego znaczenia innowacji dla budowania 
przewagi konkurencyjnej, co z kolei jest związane z sytuacją konkurencyjną na wielu 
rynkach wymuszającą ciągłe wprowadzanie nowych produktów20. Potwierdzają 

13 B. Laperche, G. Lefebvre, D. Langlet, Innovation Strategies of Industrial Groups in the Global 
Crisis: Rationalization and New Paths, „Technological Forecasting and Social Change” 2011, vol. 78 (8), 
s. 1319– 1331.

14 C. Paunov, The Global Crisis…, op.cit., s. 24–35.
15 M. Ringel, R. Baeza, F. Grassl, R. Panandiker, J. Harnoss, The Most Innovative Companies 2020. 

The Serial Innovation Imperative, Boston Consulting Group, 2020.
16 Technology and Industry Outlook 2012, OECD, 2012, https://read.oecd-ilibrary.org/sci-

ence-and-technology/oecd-science- technology-and-industry-outlook-2012_sti_outlook-2012-en#page45 
(22.04.2020).

17 Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2008–2012, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej 
Akademii Nauk, Warszawa 2012, http://inepan.pl/publikacje-sieci-msn-raporty-o-innowacyjnosci/ 
(22.04.2020).

18 C. Flammer, I. Ioannou, Strategic Management During the Financial Crisis: How Firms Adjust Their 
Strategic Investments in Response to Credit Market Disruptions, „Strategic Management Journal” 2021, 
online version.

19 K. Heinonen, T. Strandvik, Reframing Service Innovation: COVID-19 as a Catalyst for Imposed 
Service Innovation, „Journal of Service Management” 2020, vol. 32 (1), s. 101–112; G. Kriegel, S. Bell, 
T. Delbanco, J. Walker, COVID-19 as Innovation Accelerator: Cogenerating Telemedicine Visit Notes with 
Patients, „Nejm Catalyst Innovations in Care Delivery” 2020.

20 T. Bieliński, Innowacje przedsiębiorstw na świecie w okresie kryzysu, w: P. Antonowicz (red.), Inno-
wacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 169–178.
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to inne badania dowodzące, że przedsiębiorstwa kontynuują działalność innowa-
cyjną w czasie niekorzystnych zmian w ich otoczeniu, aby utrzymać konkuren-
cyjność21. Innowacje postrzegane są jako kluczowy mechanizm wzrostu, a nawet 
przetrwania w czasach recesji gospodarczej, a zyski przedsiębiorstw w czasie rece-
sji w znacznym stopniu powiązane są z ich zdolnością do wprowadzania różnego 
rodzaju innowacji22.

Z innych badań dotyczących strategii innowacji w czasie niekorzystnych zmian 
w otoczeniu przedsiębiorstw wynika, że to głównie podmioty małe, które są mniej 
skłonne do konkurencji kosztowej, poszukują okazji rynkowych, współpracu-
ją z innymi podmiotami oraz wykorzystują metody apropriacji technologicznej 
zwiększają nakłady na innowacje w okresie spowolnienia gospodarczego. W czasie 
znacznych zagrożeń płynących z otoczenia, strategia innowacji takich przedsię-
biorstw jest bliska szumpeterowskiej koncepcji twórczej destrukcji23.

Dotychczasowe badania dowodzą nie tylko zmian w strategii innowacji, które 
polegają na korekcie skali inwestycji w innowacje, ale wskazują także na zmianę 
rodzaju tworzonych innowacji oraz modeli ich realizacji w czasie niekorzystnych 
zmian w otoczeniu. Zaobserwowano, że w czasie licznych zagrożeń płynących z oto-
czenia podmioty gospodarcze koncentrują się na innowacjach procesowych i tych 
realizowanych w modelu otwartym. Innowacje procesowe są często odpowiedzią 
na zewnętrzne zagrożenia i świadczą o dążeniu przedsiębiorstw do poprawy efek-
tywności w działalności produkcyjnej24. Natomiast strategia otwartych innowacji 
jest mocniej eksploatowana w czasie niekorzystnych zmian w otoczeniu przed-
siębiorstw ze względu na łączenie wiedzy i współdzielenie kosztów rozwoju inno-
wacji25 lub inaczej mówiąc oszczędność czasu i pieniędzy26. Otwarcie działalności 
innowacyjnej poprzez przejmowanie efektów działalności badawczo-rozwojowej, 
ale też i kooperacje z innymi podmiotami pozwala na dostęp do zewnętrznej wie-
dzy, co wzmacnia proces innowacji27. Badania dowodzą także, że przedsiębiorstwa, 

21 M. G. Colombo, E. Piva, A. Quas, C. Rossi-Lamastra, How High-tech Entrepreneurial Ventures Cope 
with the Global Crisis: Changes in Product Innovation and Internationalization Strategies, „Industry and 
innovation” 2016, vol.23 (7), s. 647–671; A. Hausman, W. J. Johnston, The Role of Innovation in Driving 
the Economy: Lessons from the Global Financial Crisis, „Journal of Business Research” 2014, vol. 67 (1), 
s. 2720–2726.

22 F. Zouaghi, M. Sánchez, Has the Global Financial Crisis Had Different Effects on Innovation Perfor-
mance in the Agri-food Sector by Comparison to the Rest of the Economy? „Trends in Food Science & Tech-
nology” 2016, vol. 50, s. 230–242.

23 D. Archibugi, A. Filippetti, M. Frenz, The Impact of the Economic…, op.cit., s. 1247–1260.
24 C. Paunov, The Global Crisis…, op.cit., s. 24–35.
25 B. Laperche, G. Lefebvre, D. Langlet, Innovation Strategies…, op.cit., s. 1319–1331.
26 H. Chesbrough, To Recover Faster from COVID-19, Open Up: Managerial Implications from an 

Open Innovation Perspective, „Industrial Marketing Management” 2020, vol. 88, s. 410–413.
27 F. Zouaghi, M. Sánchez, Has the Global Financial…, op.cit. s. 230–242.
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które otwierają swój proces innowacji lepiej radzą sobie w czasie niekorzystnych 
zmian w otoczeniu niż przed ich wystąpieniem28. H. Chesbrough wskazał na kilka 
dobrych praktyk dotyczących otwarcia procesu innowacyjnego, tj.: zachęcanie 
pracowników do angażowania się w zewnętrzne społeczności, wykorzystywanie 
otwartych platform do dzielenia wiedzy, nowe i kreatywne zarządzanie własno-
ścią intelektualną oraz licencjonowanie technologii w celu ich rozprzestrzeniania 
na nowych rynkach29.

Niekorzystne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw, tj.: globalny kryzys finan-
sowy z 2008 roku oraz pandemia wywołana rozpowszechnianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 bez wątpienia znacząco wpływają na ich działalność innowacyjną 
i pokazują, że w trudnych czasach „innowacje są produktami pierwszej potrze-
by”30. Pandemia, która wybuchła w 2020 roku wymusiła na przedsiębiorstwach 
m.in. przyspieszoną transformację cyfrową, przejście z pracy stacjonarnej na zdal-
ną, zmianę systemu komunikacji, ale także zaktywizowała naukowców oraz firmy 
farmaceutyczne na całym świecie, aby m.in. jak najszybciej stworzyć testy diagno-
styczne identyfikujące wirusa SARS-CoV-2 oraz skuteczną szczepionkę. Pokazuje 
to, że innowacje są niezwykle ważne w czasie niekorzystnych zmian na świecie. 
Wydaje się także, że przedsiębiorstwa, które jeszcze przed wystąpieniem nieko-
rzystnych zmian w otoczeniu prowadziły aktywnie działalność innowacyjną oraz 
posiadały ambitną strategię innowacji (np. aktywnie wdrażały rozwiązania cyfro-
we, wprowadzały innowacje radykalne) mogą zmienić zagrożenia płynące z oto-
czenia na szanse rozwojowe, a już po ich ustąpieniu szybko powrócić na ścieżkę 
wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa innowacyjne odczuwają 
w mniejszym stopniu niekorzystne zmiany w otoczeniu, gdyż posiadają bardzo 
dobrze rozwinięte zdolności adaptacyjne, które są kluczowe w przypadku wystą-
pienia nagłych zmian w otoczeniu. Należy jednak podkreślić, że mało efektywnym 
działaniem, w odpowiedzi na niekorzystne zmiany w otoczeniu, będzie ograni-
czenie działalności innowacyjnej oraz przyjęcie biernej strategii innowacji. Choć 
wydaje się, że może być to „naturalnym” i bezpiecznym działaniem dla menedże-
rów, to w rzeczywistości oznacza ich krótkowzroczność i preferowanie przez nich 
korzyści w krótkim, a nie w długim okresie – ograniczenie działalności innowa-
cyjnej może przynieść krótkookresowe korzyści związane z obniżeniem kosztów, 
ale negatywnie wpłynie na długookresowy sukces przedsiębiorstwa.

28 F. Zouaghi, M. Sánchez, M. G. Martínez, Did the Global Financial Crisis Impact Firms’ Innovation 
Performance? The Role of Internal and External Knowledge Capabilities in High- and Low-Tech Industries, 
„Technological Forecasting and Social Change” 2018, vol. 132, s. 92–104.

29 H. Chesbrough, To Recover Daster…, op.cit., s. 410–413.
30 C. Flammer, I. Ioannou, Strategic Management During…, op.cit.
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3. Metodyka badania

Celem badania empirycznego było zidentyfikowanie zmian, jakie nastąpiły 
w strategiach innowacji dużych przedsiębiorstw w Polsce pod wpływem nieko-
rzystnych zmian w ich otoczeniu (tj. pandemii), związanych z rozpowszechnia-
niem się wirusa SARS-CoV-2. Zostało ono przeprowadzone przy wykorzystaniu 
metody standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych ze wspomaganiem 
komputerowym (metoda CATI) w okresie październik – listopad 2020 r. Operat 
losowania stanowiła baza Bisnode, aktualna na koniec 2019 roku, zawierająca 
wszelkie niezbędne informacje na temat podmiotów gospodarczych działających 
na terenie Polski. Dobór próby do badań był losowy, a warunkiem wejścia przedsię-
biorstwa do próby było zatrudnienie na poziomie wyższym niż 250 pracowników 
oraz wprowadzenie w latach 2016–2020 przynajmniej jednej innowacji. Łącznie 
wylosowano 273 podmioty spełniające wstępne warunki selekcyjne. Zrealizowa-
no 74 wywiady (N=74) z menedżerami znającymi specyfikę działalności inno-
wacyjnej przedsiębiorstwa oraz jego strategię rozwoju i innowacji. Współczynnik 
response rate wyniósł 27%. Badanie jest pilotażowe, przeprowadzone na nierepre-
zentatywnej próbie badawczej i stanowi przyczynek dla dalszych badań autorów 
dotyczących strategii innowacji w przedsiębiorstwie.

Próba badawcza była w nieznacznym stopniu zróżnicowana. Wśród przebada-
nych podmiotów dominowały przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży 
przetwórstwa przemysłowego (44,6%) i o międzynarodowym zasięgu działania 
(85,1%). Dominującym udziałowcem w większości przebadanych podmiotów jest 
udziałowiec indywidualny (83,8%) o krajowym pochodzeniu (70,3%). Większość 
z przebadanych podmiotów nie działa w grupie kapitałowej (71,6%).

W celu zidentyfikowania dominujących strategii innowacji dużych przedsię-
biorstw w Polsce wykorzystano klasyfikację B. Twissa, a dla potrzeb badania stwo-
rzono skrócone opisy każdej ze strategii:
• strategia ofensywna – wprowadzanie nowych produktów/usług oraz udosko-

nalanie istniejących produktów/usług odpowiadając na potrzeby klientów;
• strategia defensywna – udoskonalanie produktów/usług, które zostały wpro-

wadzone przez inne przedsiębiorstwa;
• strategia unikania – unikanie bezpośredniej konfrontacji z konkurentami 

poprzez działanie w niszy;
• strategia zakupu licencji – nabywanie innowacji opracowanych przez inne 

przedsiębiorstwa;
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• strategia kreowania rynku – prowadzenie prac B+R, które mają na celu stwo-
rzenie całkowicie nowego rynku oraz zaoferowania na nim nowych i niezna-
nych wcześniej produktów;

• strategia niezależna – unowocześnianie oferowanych już produktów, które 
stopniowo wypierają z rynku produkty dotychczas oferowane przez przed-
siębiorstwo;

• strategia pozyskania kadr – zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych specja-
listów, którzy pracowali dotychczas dla przedsiębiorstw konkurencyjnych;

• strategia pozyskania innych firm – przejmowanie konkurencyjnego przedsię-
biorstwa (lub przeprowadzania fuzji).
Powyższa klasyfikacja nie jest rozłączna, w związku z czym respondenci mogli 

zaznaczyć więcej niż jedną opcją. Autorzy zdecydowali się na wykorzystanie kla-
syfikacji B. Twissa, gdyż przedstawia ona najszersze spektrum strategii innowacji. 
Interesującym dla autorów było nie tylko zidentyfikowanie dominujących strategii 
innowacji realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w Polsce, ale także określe-
nie wpływu pandemii związanej z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2. 
W tym celu zapytano respondentów o strategie innowacji realizowane przed pan-
demią oraz w trakcie jej trwania.

4. Wyniki badania

W badaniu wykorzystano klasyfikację strategii innowacji zaproponowaną 
przez B. Twissa, a respondenci zostali poproszeni o wskazanie wszystkich realizo-
wanych w ich przedsiębiorstwach strategii innowacji przed oraz w trakcie trwania 
pandemii, co zostało przedstawione na rysunku 1.

Zarówno przed jak i w czasie trwania pandemii respondenci najczęściej wska-
zywali na strategię ofensywną, która oznacza jednoczesne udoskonalanie obecnych 
produktów i usług oraz wprowadzanie nowych. Co ciekawe, w czasie pandemii nieco 
więcej respondentów wskazało właśnie na tę strategię niż przed wybuchem pande-
mii. Na drugim miejscu, ale ze znacząco mniejszym odsetkiem wskazań znalazła 
się strategia unikania. Jest to o tyle ciekawe, że strategia ta wiąże się z działaniem 
w niszy rynkowej, a podmiotem badania były tylko duże przedsiębiorstwa. Z jednej 
strony, może to wynikać z percepcji respondentów i raczej działania na obrzeżach 
rynku, a niekoniecznie w niszy rynkowej. Z drugiej strony, nawet w niszach rynko-
wych można spotkać duże przedsiębiorstwa, choć są to raczej rzadkie przypadki. 
Na trzecim miejscu znalazła się strategia defensywna polegająca na udoskonalaniu 
produktów, które zostały wprowadzone przez inne podmioty. W obu przypadkach, 
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strategii unikania i defensywnej, zaobserwowano wzrost wskazań w czasie trwania 
pandemii; mniejszą liczbę wskazań odnotowano natomiast w przypadku strategii 
niezależnej i kreowania rynku. Strategie te mogą wiązać się z bardziej proaktyw-
nymi działaniami, które w czasie kryzysu są zazwyczaj ograniczane.

Rysunek 1.  Rodzaje strategii innowacji w zbadanych przedsiębiorstwach 
wg klasyfikacji B. Twissa przed i w czasie trwania pandemii (w %)

91

16

39

9

22

34

3 3

96

24

46

3
12

23

1 0
0

20

40

60

80

100

Strategia
ofensywna

Strategia
defensywna

Strategia
unikania

Strategia
zakupu
licencji

Strategia
kreowania

rynku

Strategia
niezależna

Strategia
pozyskania

kadr

Strategia
pozyskania
innych firm

Przed pandemią W czasie trwania pandemii

Źródło: opracowanie własne; N=74 (respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź).

Przedstawione wyniki badania pozwalają raczej pozytywnie ocenić aktywność 
innowacyjną oraz realizowane strategie innowacji przez zbadane przedsiębior-
stwa w trakcie trwania pandemii, która postrzegana jest jako niekorzystna zmia-
na w ich otoczeniu. Wyniki badania nie pokazują, że zbadane przedsiębiorstwa 
zrezygnowały lub znacząco ograniczyły działalność innowacyjną (np. wzrost licz-
by wskazań na strategię ofensywną), a jednie mogą wskazywać na jej ogranicze-
nie w przypadku części podmiotów (np. wzrost wskazań na strategię defensywną 
oraz unikania, jak i spadek wskazań na strategię kreowania rynku). Warto jednak 
zaznaczyć, że przedstawione wyniki badania są dość fragmentaryczne, a wnioski 
dotyczące zmian w obszarze strategii należy traktować jak przyczynek dalszych, 
bardziej całościowych i pogłębionych badań.

W kolejnym kroku w procesie badawczym, w odniesieniu do trzech dominują-
cych strategii innowacji realizowanych przez zbadane przedsiębiorstwa (ofensyw-
nej, unikania oraz niezależnej), zróżnicowano wyniki odpowiedzi respondentów 
ze względu na geograficzny zasięg działania, typ i pochodzenie inwestora oraz 



Wioletta Mierzejewska, Patryk Dziurski292

przynależność do grupy kapitałowej. Szukano tym samym odpowiedzi na pytanie, 
jaki procent podmiotów o różnej charakterystyce wybiera poszczególne strategie 
innowacji, co zostało przedstawione w tabelach 1, 2 i 3.

Tabela 1.  Rozkład wskazań na strategię ofensywną wśród podmiotów o różnym 
zasięgu geograficznym działania, typie i pochodzeniu inwestora oraz 
przynależności do grupy kapitałowej w dwóch okresach: przed i w czasie 
trwania pandemii

Strategia innowacji

Kryteria

Strategia ofensywna (w %) 

przed pandemią w czasie trwania pandemii

wskazał nie wskazał wskazał nie wskazał

Zasięg działania
krajowy (n = 11) 100,0 0,0 100,0 0,0

międzynarodowy (n = 63) 88,9 11,1 95,2 4,8

Typ inwestora

indywidualny (n = 62) 91,9 8,1 95,2 4,8

finansowy (n = 9) 88,9 11,1 100,0 0,0

Skarb Państwa (n = 3) 66,7 33,3 100,0 0,0

Pochodzenie 
inwestora

krajowy (n = 52) 88,5 11,5 96,2 3,8

zagraniczny (n = 22) 95,5 4,5 95,5 4,5

Przynależność do 
grupy kapitałowej

tak (n = 21) 90,5 9,5 90,5 9,5

nie (n = 53) 90,6 9,4 98,1 1,9

Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania SPSS Statistics.

Strategię ofensywną wskazały wszystkie podmioty krajowe, jak i większość 
międzynarodowych zarówno przed, jak i w czasie trwania pandemii. W przypadku 
tych drugich nieco większy odsetek respondentów wskazał na strategię ofensyw-
ną w czasie trwania pandemii niż przed pandemią. Analizując różnice w odpo-
wiedziach respondentów, biorąc pod uwagę typ oraz pochodzenie inwestora jak 
i przynależność do grupy kapitałowej, warto wskazać, że przed pandemią najczę-
ściej strategię ofensywną wskazywali respondenci z podmiotów z indywidualnym 
i zagranicznym inwestorem oraz nieprzynależące do grupy kapitałowej. Natomiast, 
w czasie trwania pandemii strategia ofensywna była najczęściej wskazywana przez 
respondentów z przedsiębiorstw z inwestorem krajowym, finansowym i Skarbu 
Państwa, którzy nie są częścią grupy kapitałowej. Znaczący odsetek wskazań na stra-
tegię ofensywną przed jak i w czasie pandemii należy postrzegać jako pozytywne 
zjawisko wskazujące na aktywne działania innowacyjne zbadanych podmiotów.

Strategia unikania była częściej wskazywana przez podmioty międzynarodowe, 
a tylko jeden respondent z podmiotu krajowego wskazał na realizację tej strategii 
w czasie trwania pandemii, a żaden przed wybuchem pandemii. 
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Tabela 2.  Rozkład wskazań na strategię unikania wśród podmiotów o różnym 
zasięgu geograficznym działania, typie i pochodzeniu inwestora oraz 
przynależności do grupy kapitałowej w dwóch okresach: przed i w czasie 
trwania pandemii

Strategia innowacji

Kryteria

Strategia unikania (w %) 

przed pandemią w czasie trwania pandemii

wskazał nie wskazał wskazał nie wskazał

Zasięg działania
krajowy (n = 11) 0,01 100,01 9,12 90,92

międzynarodowy (n = 63) 46,01 54,01 52,42 47,62

Typ inwestora

indywidualny (n = 62) 35,5 64,5 43,5 56,5

finansowy (n = 9) 66,7 33,3 66,7 33,3

Skarb Państwa (n = 3) 33,3 66,7 33,3 66,7

Pochodzenie 
inwestora

krajowy (n = 52) 44,2 55,8 50,0 50,0

zagraniczny (n = 22) 27,3 72,7 36,4 63,6

Przynależność do 
grupy kapitałowej

tak (n = 21) 42,9 57,1 66,73 33,33

nie (n = 53) 37,7 62,3 37,73 62,33

1 Chi-kwadrat = 8,327; df = 1; p = 0,004.
2 Chi-kwadrat = 7,066; df = 1; p = 0,008.
3 Chi-kwadrat = 5,069; df = 1; p = 0,024.
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania SPSS Statistics.

Warto podkreślić, że w obu okresach zidentyfikowano statystycznie istotne 
różnice między odpowiedziami respondentów z grup wyróżnionych ze względu 
na zasięg działania. Natomiast różnicowanie ze względu na typ oraz pochodze-
nie inwestora nie dało istotnych statystycznie wyników. Jednak analiza rozkładów 
odpowiedzi pozwala zaobserwować, że nieco częściej strategię unikania (zarów-
no przed, jak i w czasie trwania pandemii) wybierali respondenci z podmiotów 
z inwestorem finansowym i krajowym. Z kolei, biorąc pod uwagę ostatnie kryte-
rium (przynależność do grupy kapitałowej) to nieznacznie większy odsetek respon-
dentów z podmiotów należących do grupy kapitałowej niż tych nieprzynależących 
wskazał na strategię unikania przed wybuchem pandemii. Natomiast, w czasie 
trwania pandemii ponad 2/3 podmiotów przynależących do grupy kapitałowej 
realizowało strategię unikania, podczas gdy tylko nieco ponad 1/3 podmiotów 
niebędących częścią grupy kapitałowej wskazała na tę strategię innowacji; ziden-
tyfikowane różnice są istotne statystycznie. Jest to bardzo interesujący wniosek, bo 
strategia unikania wiąże się z działaniem w niszy i unikaniem bezpośredniej kon-
frontacji. Autorzy zakładali, że strategia ta będzie częściej implementowana przez 
przedsiębiorstwa nienależące do grup kapitałowych, a nie przez podmioty, które 
są częścią większych struktur organizacyjnych i mogą liczyć na wsparcie podmiotu 
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dominującego. Warto jednak zwrócić uwagę, że może być to celową strategią całej 
grupy kapitałowej, w której poszczególne spółki w czasie trwania pandemii nakie-
rowały się na obronę pozycji rynkowej poprzez realizację działalności innowacyj-
nej w niszy, bez narażania się na konfrontację z globalnymi konkurentami.

Tabela 3.  Rozkład wskazań na strategię niezależną wśród podmiotów o różnym 
zasięgu geograficznym działania, typie i pochodzeniu inwestora oraz 
przynależności do grupy kapitałowej w dwóch okresach: przed i w czasie 
trwania pandemii

Strategia innowacji

Kryteria

Strategia niezależna (w %) 

przed pandemią w czasie trwania pandemii

wskazał nie wskazał wskazał nie wskazał

Zasięg działania
krajowy (n = 11) 0,01 100,01 0,02 100,02

międzynarodowy (n = 63) 39,71 60,31 27,02 73,02

Typ inwestora

indywidualny (n = 62) 37,1 62,9 25,8 74,2

finansowy (n = 9) 22,2 77,8 11,1 88,9

Skarb Państwa (n = 3) 0,0 100,0 0,0 100,0

Pochodzenie 
inwestora

krajowy (n = 52) 28,8 71,2 17,3 82,7

zagraniczny (n = 22) 45,5 54,5 36,4 63,6

Przynależność do 
grupy kapitałowej

tak (n = 21) 23,8 71,4 28,6 71,4

nie (n = 53) 35,8 64,2 20,8 79,2

1 Chi-kwadrat = 6,592; df = 1; p = 0,010.
2 Chi-kwadrat = 3,854; df = 1; p = 0,050.
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania SPSS Statistics.

W przypadku strategii niezależnej zidentyfikowano istotną statystycznie zależ-
ność między zasięgiem działania przedsiębiorstwa a realizowaną strategią innowacji 
w obu badanych okresach. Co ciekawe, żaden krajowy podmiot nie zaznaczył, że 
realizuje strategię niezależną przed i w czasie trwania pandemii. Wśród podmio-
tów międzynarodowych tylko 39,7% respondentów wskazało na realizację strategii 
niezależnej przed pandemią, ale już w czasie trwania pandemii było to zaledwie 
27,0%. W przypadku pozostałych kryteriów nie zidentyfikowano zależności staty-
stycznych. Analiza rozkładów procentowych odpowiedzi pozwala jedynie zaobser-
wować, że strategię niezależną nieco częściej wybierali respondenci z podmiotów 
z indywidualnym i zagranicznym inwestorem zarówno przed, jak i w czasie trwa-
nia pandemii. Podmioty nieprzynależące do grupy kapitałowej częściej wybierały 
strategię niezależną niż te będące częścią grupy kapitałowej przed pandemią, ale 
w czasie trwania pandemii wskazania były odwrotne.
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Łączna analiza danych zawartych w tabelach 1, 2 i 3 pozwala na sformułowanie 
kilku ciekawych wniosków. Po pierwsze, zbadane podmioty krajowe były nakiero-
wane na realizację przede wszystkim strategii ofensywnej, a w ogóle (poza jednym 
wyjątkiem) nie wdrażały strategii unikania i niezależnej. Wskazuje to na bardzo 
aktywną i konfrontacyjną postawę podmiotów krajowych w obszarze strategii inno-
wacji. Podmioty międzynarodowe stosowały dużo bardziej zróżnicowane strategie 
innowacji w obu zbadanych okresach. Po drugie, warto wskazać, że żaden z pod-
miotów, w których głównym inwestorem jest Skarb Państwa nie stosował strate-
gii niezależnej. Wiąże się ona z unowocześnianiem oferowanych już produktów, 
które stopniowo wypierają z rynku produkty dotychczas oferowane przez przed-
siębiorstwo. Może to oznaczać, że podmioty z udziałem Skarbu Państwa skupia-
ją się raczej na innowacjach radykalnych, a nie tych o stopniowym charakterze. 
Po trzecie, wyniki badań pokazują, że podmioty będące częścią grupy kapitało-
wej realizują głównie strategię ofensywną (co wydaje się naturalne dla tego typu 
podmiotów), ale w czasie pandemii często implementują także strategię unika-
nia, co może wiązać się z dążeniem do obrony pozycji rynkowej w sytuacji zagro-
żenia zewnętrznego, ale też racjonalnym zarządzaniem procesem innowacyjnym 
i inwestycjami w innowacje.

Dążąc do pogłębionego zrozumienia dokonywanych przez zbadane podmioty 
wyborów strategicznych zidentyfikowano różne połączenia strategii innowacji wg 
klasyfikacji B. Twissa. Sprzyjał temu sposób realizacji badania, który dopuszczał 
zaznaczanie przez respondentów więcej niż jednej strategii innowacji. Wyniki 
analizy zostały przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4.  Liczba strategii wg klasyfikacji B. Twissa wybieranych przez zbadane 
przedsiębiorstwa przed i w czasie trwania pandemii

Okres

Liczba  
strategii

Przed pandemią W czasie trwania pandemii

Jedna strategia 21 respondentów wskazało tylko 
na jedną strategię

22 respondentów wskazało tylko na jedną 
strategię

Dwie strategie

27 respondentów wskazało na dwie 
strategie, przy czym najczęściej 
była łączona strategia ofensywna 
ze strategią unikania lub strategią 
niezależną

32 respondentów wskazało na dwie 
strategie, przy czym najczęściej była łączona 
strategia ofensywna ze strategią unikania

Trzy strategie

19 respondentów wskazało na trzy 
strategie, przy czym najczęściej 
przedsiębiorstwa łączą strategię 
ofensywną ze strategią unikania lub 
kreowania rynku lub niezależną

14 respondentów wskazało na trzy strategie, 
przy czym najczęściej przedsiębiorstwa łączą 
strategię ofensywną ze strategią unikania 
lub kreowania rynku bądź niezależną lub 
defensywną
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Okres

Liczba  
strategii

Przed pandemią W czasie trwania pandemii

Cztery strategie

Siedmiu respondentów wskazało 
na połączenie aż czterech 
strategii; nie można wskazać 
dominującego połączenia strategii, 
można natomiast stwierdzić, że 
respondenci ci nie wskazali ani razu 
na strategię kreowania rynku; dwóch 
respondentów z tej grup wskazało 
na strategię pozyskania kadr oraz 
innych firm

Sześciu respondentów wskazało 
na połączenie aż czterech strategii; nie 
można wskazać dominującego połączenie 
strategii, można natomiast stwierdzić, 
że respondenci ci nie wskazali ani razu 
na strategię pozyskania kadr i pozyskania 
innych firm, a strategia kreowania rynku, 
jak i zakupu licencji była tylko łączona 
w przypadku pojedynczych przedsiębiorstw; 
dwóch respondentów z tej grupy wskazało 
na strategię pozyskania kadr oraz innych firm

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 4 można sformułować kilka 
ciekawych wniosków. Po pierwsze, tylko 21 respondentów wskazało na realizo-
wanie jednej strategii innowacji. Świadczy to o dość skoncentrowanym kierun-
ku działania tych przedsiębiorstw. Po drugie, podmioty, które wskazały na dwie 
strategie innowacji najczęściej łączyły strategię ofensywną ze strategią unikania 
i niezależną przed wybuchem pandemii, natomiast w czasie trwania pandemii 
wskazano tylko na strategię ofensywną i unikania. Pokazuje to wycofanie się zbada-
nych podmiotów z realizacji strategii niezależnej. Podobna sytuacja miała miejsce 
w przypadku podmiotów, które realizowały trzy strategie innowacji. Chociaż tutaj 
wśród strategii realizowanych podczas trwania pandemii dodatkowo wskazano 
na strategię defensywną. Pozostałe biorące udział w badaniu podmioty wskazały 
na różne kombinacje strategii innowacji, bez wyraźnego wzorca.

Podsumowanie

W rozdziale podjęto próbę zidentyfikowania zmian w obszarze strategii inno-
wacji w czasie występowania niekorzystnych zmian w otoczeniu dużych przedsię-
biorstw w Polsce. W części teoretycznej określono czym jest strategia innowacji 
oraz pokazano jak niekorzystne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw wpływają 
na ich reakcje strategiczne w obszarze działalności innowacyjnej. Z jednej strony, 
w literaturze przedmiotu wskazuje się na ograniczanie działalności innowacyjnej 
i przyjmowanie biernych strategii innowacji w wyniku wystąpienia znaczącego 
zagrożenia w otoczeniu przedsiębiorstw. Z drugiej jednak strony, niekorzyst-
ne zmiany w otoczeniu mogą stymulować działalność innowacyjną i zachęcać 
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przedsiębiorstwa do realizacji aktywnych strategii innowacji. Badania pokazują 
także, że prowadzenie aktywnej działalności innowacyjnej w czasie niekorzyst-
nych zmian w otoczeniu pozwala nie tylko przetrwać trudne czasy, ale pomaga 
także powrócić na ścieżkę wzrostu i rozwoju, kiedy zniknie zewnętrzne zagrożenie.

W części empirycznej zidentyfikowano najczęściej realizowane strategie inno-
wacji przez duże przedsiębiorstwa w Polsce, które w latach 2016–2020 wprowa-
dziły co najmniej jedną innowację, a badanie odniesiono do dwóch okresów: przed 
i w trakcie trwania pandemii. Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu najczę-
ściej wybierały strategię ofensywną, przy czym w czasie pandemii był to nawet 
nieco większy odsetek wskazań niż przed pandemią. Może to wynikać z nakiero-
wania przedsiębiorstw na zaspokojenie potrzeb klientów, tak aby ich nie utracić. 
Warto jednak wskazać, że w czasie pandemii odnotowano także wzrost wskazań 
na strategię defensywną, co jest naturalną reakcją na niekorzystne zmiany w oto-
czeniu oraz strategię unikania, co może wiązać się z poszukiwaniem obszarów 
rynku o mniejszym natężeniu konkurencji.

Przedstawione wyniki dają ciekawy ogląd na zachowania strategiczne w obsza-
rze innowacji dużych przedsiębiorstw w czasie niekorzystnych zmian w ich oto-
czeniu. Wymagają one jednak pogłębiania i poszukiwania odpowiedzi na pytania 
o konkretne motywy i wyniki podejmowanych działań.
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Obrót publiczny versus współpraca 
z funduszami podwyższonego ryzyka  

w dobie pandemii

Wprowadzenie

Istnieje wiele sposobów pozyskiwania kapitału, niezbędnego do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Jednym z nich jest wprowadzenie akcji spółki do obrotu 
publicznego, poprzez skorzystanie z możliwości oferowanej przez rynek kapita-
łowy. Jest on segmentem rynku finansowego, na którym zawierane są transakcje 
o okresie zapadalności dłuższym niż jeden rok, przez co zaspokaja on średnio 
i długoterminowe potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw. Dla inwestorów rynek 
kapitałowy jest atrakcyjnym miejscem lokowania kapitału w papiery wartościo-
we o różnym poziomie ryzyka. Mają oni do wyboru m.in. możliwość inwestowa-
nia na rynku publicznym lub niepublicznym, mogą także dokonać wyboru, czy 
nabywać instrumenty finansowe na rynku giełdowym, czy poza nim.

W rozdziale zostanie podjęta próba przybliżenia dwóch form pozyskania kapi-
tału: wprowadzenia spółki do publicznego obrotu oraz współpracy z funduszami 
podwyższonego ryzyka. Przedstawione zostaną także podstawowe zadania, z jakimi 
muszą się zmierzyć zarządzający funduszami podwyższonego ryzyka oraz przed-
siębiorcy w dobie pandemii COVID-19, która rozchwiała światową gospodarkę 
i wprowadziła do niej elementy niepewności, niestabilności i nieprzewidywal-
ności. Rozdział napisano opierając się na literaturze przedmiotu oraz obserwacji 
zmian zachodzących na rynku kapitałowym w dobie pandemii.
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1. Pierwsza oferta publiczna

Wejście na rynek giełdowy umożliwione jest m.in. poprzez skorzystanie z IPO, 
czyli pierwszej oferty publicznej. Definicja IPO zmieniła się nieco w myśl zapisów 
znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej1, dostosowującej krajowe regulacje do 
wymogów unijnego rozporządzenia 2017/1129. Zgodnie z nową definicją oferty 
publicznej jest nią komunikat skierowany do odbiorców w dowolnej formie i za 
pomocą dowolnych środków, przedstawiający wystarczające informacje na temat 
warunków oferty i oferowanych papierów wartościowych, w celu umożliwienia 
inwestorowi podjęcia decyzji o nabyciu lub subskrypcji tych papierów warto-
ściowych. W praktyce oznacza to zniesienie dotychczas istniejącego podziału 
na oferty publiczne i prywatne. Wystarczające jest, że komunikat będzie skie-
rowany do więcej niż jednej osoby, co przesądza o tym, że mamy do czynienia 
z ofertą publiczną.

Rynek kapitałowy, na którym dokonuje się obrotu papierami wartościowy-
mi, jest integralną częścią rynku finansowego. Za jego pośrednictwem możliwe 
jest pozyskiwanie funduszy średnio- i długoterminowych, będących alternatywą 
do ubiegania się o finansowanie w instytucjach bankowych. Nie wszystkie spółki 
są jednak skłonne do pozyskiwania środków na rynku papierów wartościowych. 
Mogą się tam bowiem pojawić różne zagrożenia, skłaniające ustawodawców do 
rozszerzania kontroli prawnej nad tym rynkiem, co z jednej strony może ogra-
niczać swobodę obrotu papierami wartościowymi, a z drugiej – minimalizować 
wystąpienie ryzyka dla potencjalnych inwestorów. Tworzenie regulacji rynkowych 
opiera się na trzech pryncypiach, w myśl których sporządzane są ustawy. Mają 
one na celu ułatwienie funkcjonowania uczestnikom transakcji przy jednoczesnej 
ochronie ich interesów. Są to następujące zasady:
• swobody przepływu kapitału, zakładająca maksymalizację łatwości przepły-

wu środków między gałęziami gospodarki, przy jak największej efektywności 
jego wykorzystania,

• swobody dostępu do inwestycji obecnych na rynku oraz
• minimalizacji kosztów i przeszkód transakcyjnych, mająca na celu ujedno-

licenie warunków prawnych dotyczących transakcji zawieranych na rynku 
kapitałowym.

1 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 2217) dostosowuje krajowe regulacje do wymogów unijnego 
rozporządzenia 2017/1129, które wprowadza jednolite ramy dla oferowania instrumentów finansowych.
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Pomimo stosowania powyższych zasad, na rynku kapitałowym pojawiają się 
niezbędne, nowe regulacje, nierzadko utrudniające podmiotom pozyskiwanie kapi-
tału, a także powodujące decyzje zarządów spółek o wstrzymaniu się z pierwszą 
publiczną emisją papierów wartościowych oraz rozważenie możliwości ubiegania 
się o finansowanie poza giełdą.

1.1. IPO a regulacje europejskie

Polska stanęła przed koniecznością wprowadzenia do ustawodawstwa dyrek-
tyw oraz rozporządzeń wydanych przez Unię Europejską. Można do nich zaliczyć 
dyrektywę MAD II (Market Abuse Directive) oraz rozporządzenie MAR (Market 
Abuse Regulation). Dyrektywa MAD II została skierowana do państw członkow-
skich Unii Europejskiej i nałożyła na nie obowiązek wprowadzenia do rodzimej 
legislacji postulatów zawartych w rozporządzeniu, definiujących na nowo obo-
wiązki informacyjne spółek. Dyrektywa ujednoliciła sankcje dla podmiotów nie-
przestrzegających prawa unijnego oraz definicje przestępstw rynkowych, w tym 
głównie manipulacji rynkowych i wykorzystywania informacji poufnych. Skut-
kiem wejścia w życie tej regulacji, było przerzucenie odpowiedzialności za klasy-
fikację informacji jako poufnej na emitenta papierów wartościowych. Zwiększyło 
to tym samym odpowiedzialność władz spółki i wygenerowało dodatkowe koszty 
związane z zatrudnieniem doradców prawnych w celu uniknięcia potencjalnych 
błędów w klasyfikacji informacji. Znacznie zaostrzono też sankcje karne za uchy-
bienia w przestrzeganiu wprowadzonych zasad.

Wprowadzenie dyrektywy MAD II oraz rozporządzenia MAR okazało się naj-
bardziej problematyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ sprosta-
nie obowiązkom informacyjnym utrudniło im swobodne funkcjonowanie na rynku 
kapitałowym oraz oddaliło od nich podjęcie decyzji o debiucie giełdowym. Prze-
regulowanie dotyczące obowiązku informacyjnego wywarło również bezpośred-
ni wpływ na poziom innowacyjności i rozwój nowych technologii w spółkach, 
bowiem konieczność ciągłego ujawniania planów strategicznych czy przebiegu 
prowadzonych badań, utrudniło przedsiębiorstwom rozwój. Główne obawy doty-
czyły pojawienia się ryzyka ze strony konkurencji.

Od wejścia w życie rozporządzenia MAR, doszło do istotnych zmian dla spółek 
z punktu widzenia IPO oraz ich funkcjonowania na rynku. Niektóre rozwiązania 
dotyczące prowadzenia ofert publicznych można ocenić w miarę pozytywnie, ponie-
waż wiążą się one z pewnymi uproszczeniami. Można tu wymienić np. regulacje 
związane bezpośrednio z pierwszymi ofertami publicznymi, w tym z przygotowa-
niem prospektów emisyjnych, które mogą zawierać krótsze podsumowanie oraz 
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prezentację jedynie kluczowych czynników ryzyka. Krytycznie natomiast można 
ocenić wprowadzenie nowej, rozszerzonej definicji oferty publicznej oraz wpro-
wadzenie zasad dotyczących polityki wynagrodzeń, a także sprawozdań o wyna-
grodzeniach w spółkach czy też szczególne podejście do transakcji z podmiotami 
powiązanymi. Są to obszary, które wymagają od spółek wykonania dodatkowych 
zadań, co przy wielu nakładanych obowiązkach przy zmianie statusu na publicz-
ny, może być dodatkowym wyzwaniem.

Istotne znaczenie z punktu widzenia decyzji o przeprowadzeniu pierwszej 
oferty publicznej ma podwyższenie progu dotyczącego możliwości przeprowa-
dzenia przymusowego wykupu akcjonariuszy (squeeze-out) z 90 do 95% ogól-
nej liczby głosów w spółce publicznej. W takim przypadku, gdy spółka stanie się 
spółką giełdową, trudno jej będzie ten proces odwrócić. Konsekwencje tej zmiany, 
dotyczącej wprawdzie możliwości wycofania spółki z giełdy, powinny być brane 
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o debiucie2.

1.2. Skłonność do inwestowania na rynku giełdowym

Dane statystyczne dotyczące pierwszych ofert publicznych na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie wskazują na słabnące zainteresowanie debiuta-
mi giełdowymi. Może to wynikać z wprowadzonych obostrzeń lub ze spadającej 
liczby obrotów, która ma bezpośredni wpływ na stopień płynności papierów 
wartościowych.

Im mniejsza płynność, tym mniej inwestorów przejawia chęć lokowania kapi-
tału w akcjach spółek. Spadek liczby inwestorów wynika z niemożności szybkiej 
odsprzedaży posiadanych papierów wartościowych. Inwestorzy bowiem muszą 
liczyć się ze spadkiem wartości akcji, a tym samym z koniecznością ich odsprzedania 
po cenie niższej niż rynkowa, w przypadku nagłego zapotrzebowania na gotówkę. 
W takiej sytuacji, decydują się oni na ulokowanie środków w instrumenty oferują-
ce im większą płynność, przy porównywalnej stopie zwrotu. Prowadzi to do obni-
żenia potencjalnych cen akcji, jakie przedsiębiorstwo może uzyskać przy wejściu 
na giełdę, tym samym atrakcyjność tej metody pozyskania kapitału znacznie spada. 
Przyczyną mniejszej skłonności do lokowania środków w spółki giełdowe na pol-
skim rynku kapitałowym jest również brak odpowiednich zachęt podatkowych 
do inwestowania w akcje. Wprowadzenie ulg podatkowych dla inwestorów długo-
terminowych mogłoby spowodować ożywienie na rynku giełdowym i przyciągnąć 

2 S. Okoń, K. Gemra, Zmiany regulacyjne a rynek pierwszych ofert publicznych (IPO) w Polsce, 
„Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2020, nr 1, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
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więcej inwestorów krajowych. Poza kwestią płynności oraz ulg podatkowych, 
innym zagadnieniem jest wysokość stóp procentowych. Od chwili ich obniżenia, 
a tym samym zmniejszenia oprocentowania lokat bankowych, można zaobserwo-
wać tendencję wzmożonej aktywności inwestorów na rynku giełdowym, widocz-
ną choćby w rosnącej liczbie otwieranych nowych rachunków maklerskich. Fakt 
ten powinien być brany pod uwagę przez spółki, rozważające debiut giełdowy.

Rysunek 1. Debiuty spółek na GPW
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW w Warszawie.

1.3. Zagrożenia i szanse związane z IPO

Przed wprowadzeniem spółki na rynek giełdowy, należy rozważyć potencjal-
ne zagrożenia z tym związane. Jednym z nich może być doświadczanie ciągłych 
zmian w strukturze akcjonariatu oraz brak ograniczeń w zbywaniu i nabywaniu 
akcji. Taka sytuacja może doprowadzić do wrogiego przejęcia, czyli wykupienia 
przez zewnętrzny podmiot pakietu akcji, umożliwiającego przejęcie władzy nad 
spółką bez zgody rady nadzorczej.

Kolejnym zagrożeniem może być zmniejszenie kontroli zarządu nad decyzja-
mi podejmowanymi w spółce w sprawach strategii przedsiębiorstwa. W wyniku 
publicznej emisji papierów wartościowych dochodzi do rozdrobnienia akcjonaria-
tu, a tym samym do zwiększenia liczby podmiotów mających prawo głosu w kwe-
stiach kluczowych, mających wpływ na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Może 
to skutkować spowolnieniem procesu decyzyjnego, np. w zakresie przeprowadza-
nia nowych inwestycji, często charakteryzujących się wysokim stopniem ryzyka, 
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na które akcjonariat, w obawie przed utratą ewentualnych zysków, mógłby nie 
wyrazić zgody. Nie zawsze udaje się stworzyć spójną strategię na długotermino-
wy rozwój spółki bez wystąpienia konfliktu z akcjonariatem mniejszościowym. 
Rozbieżność poglądów związanych z rozwojem spółki pomiędzy posiadacza-
mi akcji a organem zarządzającym może znacznie utrudniać funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa, a tym samym pośrednio wpływać na jego efektywność oraz 
wyniki finansowe. Niekiedy bowiem konieczne jest przeprowadzenie restruk-
turyzacji w spółce, mogące przyczynić się do pogorszenia wyników finansowych 
w krótkim okresie.

Jak wspomniano, wprowadzając spółkę na rynek giełdowy należy również liczyć 
się ze zwiększonym obowiązkiem informacyjnym, co uniemożliwiać może zacho-
wanie poufności w zakresie planów inwestycyjnych, a tym samym spowodować 
ryzyko naśladowania przez podmioty konkurencyjne. Regularne ujawnianie stra-
tegii rozwoju firmy oraz jej sprawozdań finansowych znacząco wpływa na obniże-
nie jej konkurencyjności. Poza zwiększonym obowiązkiem informacyjnym, należy 
liczyć się z poniesieniem wielu kosztów, zarówno finansowych, jak i niefinanso-
wych, mających bezpośredni wpływ na przyszłe przychody przedsiębiorstwa.

Wymieniając potencjalne zagrożenia związane z wprowadzeniem spółki 
na rynek giełdowy, należy wskazać także zalety tego typu rozwiązania. Niewąt-
pliwie pierwsza publiczna emisja akcji przyspiesza rozwój spółki na wielu płasz-
czyznach, umożliwia dostęp do kapitału pochodzącego od inwestorów lokujących 
swoje oszczędności w akcjach oraz zwiększa wiarygodność kredytową. Pozytywny 
jest również podział ryzyka pomiędzy interesariuszy oraz sytuacja na rynku IPO 
na świecie. Okazał się on bowiem bardziej odporny na pandemię, niż prognozo-
wano w 2020 roku i dynamika tej odporności powinna utrzymać się w 2021 roku, 
pomimo tego, że wiele organizacji musiało zmienić swój sposób działania, wdra-
żając nowe ścieżki rozwoju. Wpływ COVID-19 na gospodarkę zapewne będzie 
skłaniał rządy do wprowadzenia kolejnych środków stymulujących, na czym mogą 
skorzystać globalne rynki IPO. Można stwierdzić, że wbrew wszelkim negatyw-
nym konotacjom, pandemia ożywiła rynki kapitałowe, w tym również rynek pol-
ski. Obroty na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie znacznie wzrosły, 
a zainteresowaniem cieszą się głównie spółki technologiczne, producenci gier, 
spółki związane z produkcją materiałów ochronnych czy testów medycznych. 
Marcowa bessa z początku pandemii spowodowała spadki cen akcji, tym samym 
przyciągając inwestorów. Wzmożonym obrotom sprzyjała również polityka niskich 
stóp procentowych.



Obrót publiczny versus współpraca z funduszami podwyższonego ryzyka w dobie pandemii 307

2. Współpraca z funduszami private equity

Jedną z alternatyw pozyskania kapitału na finansowanie działalności przed-
siębiorstwa jest współpraca z funduszami podwyższonego ryzyka – private equity. 
Pojęcie private equity związane jest z inwestycjami na niepublicznym rynku kapi-
tałowym w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu 
wartości kapitału. Jest to forma inwestycji kapitałowych w spółki prywatne, które 
nie są notowane na giełdzie. Ten rodzaj finansowania charakteryzuje się aktyw-
nym modelem inwestycyjnym, w którym fundusz, oprócz wsparcia finansowego, 
dostarcza ulepszeń strategicznych i operacyjnych swoim spółkom portfelowym 
podczas trwania inwestycji3.

Ze względu na korzystne warunki współpracy, oferowane przez fundusze pri-
vate equity, przedsiębiorstwa decydują się na odłożenie w czasie bądź rezygnację 
z pierwszej oferty publicznej. W przeciwieństwie do innego, potencjalnego źródła 
kapitału – kredytu bankowego – fundusze private equity wnoszą nie tylko kapitał, 
lecz także aktywnie uczestniczą w zarządzaniu oraz oferują doradztwo strategicz-
ne w postaci wsparcia know-how. Mają one również niższe wymagania dotyczące 
zabezpieczeń oferowanego finansowania, przez co pozyskanie kapitału dla spółek 
bywa łatwiejsze. Fundusze wykazują znaczne zainteresowanie projektami o bar-
dziej ryzykownym profilu niż banki, stąd wiele innowacyjnych, niezweryfikowa-
nych przez rynek pomysłów, ma szansę na pozyskanie tego typu finansowania. Na 
wsparcie mogą liczyć też przedsiębiorstwa będące w fazie restrukturyzacji, roz-
szerzające swoją działalność o nowe produkty, usługi czy rynki zbytu.

Kapitał wysokiego ryzyka wspiera przedsiębiorstwa będące w różnych fazach 
rozwoju, począwszy od fazy zasiewu, w której środki mogą zostać przeznaczone 
na opracowanie prototypu, przeprowadzenie badań rynkowych czy przygotowa-
nie planu biznesowego, fazy komercjalizacji przedsiębiorstwa, w której kapitał 
pozwala na rozpoczęcie działalności i wejście na rynek czy fazy ekspansji, gdzie 
środki wykorzystywane są na dalszy rozwój. Oprócz finansowania spółek na wcze-
snych etapach rozwoju, kapitał jest udostępniany także w przypadku finansowania 
wykupów, finansowania spółek przed pierwszą ofertą publiczną (pre-IPO), refi-
nansowania czy finansowania restrukturyzacji, czyli dostarczenia środków firmie, 
która doświadcza problemów z prowadzeniem działalności4.

3 O. Mikołajczyk, Private equity, w: J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis (red.), Finansowanie przedsię-
biorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 47.

4 J. Ostaszewski, M. Wrzesiński, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, C. Martysz, P. Russel, Podstawy 
finansowania spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2017, s. 240.
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Niewątpliwą zaletą pozyskania jako inwestora funduszu private equity, jest 
również łatwość współpracy oraz zmniejszenie liczby podmiotów mających prawo 
głosu w kwestiach ustalania strategii czy innych kluczowych aspektów, mających 
wpływ na szybkość procesu podejmowania decyzji. Im mniejsza liczba interesa-
riuszy zaangażowana jest w proces decyzyjny, tym szybsze podejmowanie decyzji 
przez decydentów w danej spółce. Zdarzają się przypadki, w których pozyskanie 
inwestora private eqiuty ma miejsce przed pierwszą emisją publiczną, czyli spół-
ka najpierw decyduje się na współpracę z funduszem, a po kilku latach następuje 
jej debiut na rynku giełdowym.

Na korzyść finansowania typu private equity przemawiają narastające obowiąz-
ki, nakładane na przedsiębiorstwa decydujące się na emisję akcji. Wzrastająca licz-
ba przepisów i regulacji sprawia, że spółki, potencjalnie zainteresowane IPO, nie 
podejmują się rozpoczęcia procesu pierwszej publicznej emisji akcji i wybierają 
współpracę z funduszami. Można dodać, że pandemia COVID-19 i związane z nią 
ożywienie na rynku kapitałowym, to dobry prognostyk dla całego sektora private 
equity. Zarządzający funduszami private equity napotkali stosunkowo niewiele 
trudności wywołanych skutkami pandemii. Można do nich zaliczyć np. zmaganie 
się spółek portfelowych z zachowaniem płynności w łańcuchach dostaw, zakłóce-
nia operacyjne czy przeprojektowanie możliwości w zakresie ekspansji między-
narodowej. Od czasu ostatniego kryzysu gospodarczego rynek ten się wzmocnił, 
a strategie rozwoju są na tyle dobrze ugruntowane, że fundusze private equity 
mogą być dobrym źródłem wsparcia dla swoich spółek portfelowych oraz tych, 
które są na etapie poszukiwania źródeł finansowania.

Warto zwrócić uwagę, że jednym z czynników determinujących efektywność 
ekonomiczną inwestycji private equity jest sytuacja na publicznym rynku akcji, 
bowiem wysoka stopa zwrotu na tym rynku zwiększa atrakcyjność nie tylko inwe-
stowania w akcje notowane publicznie, ale także inwestycje kapitału podwyż-
szonego ryzyka. Wynika to z faktu, że rentowność inwestycji private equity jest 
w dużym stopniu uzależniona od możliwości wyjścia z inwestycji, które są czę-
sto realizowane przez wprowadzenie spółek portfelowych na giełdę. Dodatko-
wo, wysokie wyceny spółek giełdowych, wpływają również na zwiększenie wycen 
spółek sprzedawanych w transakcjach prywatnych. Zatem można stwierdzić, że 
koniunktura giełdowa wpływa pozytywnie na uzyskiwane przez fundusze stopy 
zwrotu, a w konsekwencji – na wzrost podaży środków i stopę zwrotu na rynku 
private equity5.

5 M. Wrzesiński, Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Oficyna Wydaw-
nicza SGH, Warszawa 2008, s. 64.
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3. Era postcovidowa

Globalna pandemia jak dotąd nie wykazuje oznak odwrotu i nie chce ustę-
pować. Od kilkunastu miesięcy niemalże w każdym zakątku świata występują 
niepokoje społeczne, obawy dotyczące nierówności ekonomicznych czy napięcia 
geopolityczne. Pandemia nie jest wyłącznie wydarzeniem epidemiologicznym, 
jakich w przeszłości występowało wiele, lecz jest to zespół głębokich, globalnych 
zakłóceń gospodarki6. Pomimo ogromnej i wciąż rosnącej niepewności co do przy-
szłości rynków kapitałowych, fundusze private equity starają się dostosowywać 
do panujących warunków, szukając sposobów na uratowanie części swoich port-
feli, jak i wypatrując potencjalnych inwestycji, wpisujących się w przyszłe post-
pandemiczne trendy. Inwestorzy poszukują nowych możliwości, zwracając się 
w kierunku takich branż, które ich zdaniem przyniosą trwałe sukcesy inwesty-
cyjne po pandemii.

W przeciwieństwie do poprzednich recesji i kryzysów, skutki pandemii 
COVID- 19 dla modeli biznesowych przedsiębiorstw, zachowań konsumentów 
czy prowadzonej polityki międzynarodowej światowych gospodarek będą zde-
cydowanie bardziej długofalowe. Trudno jest jednoznacznie ocenić, jakie będą 
długoterminowe prognozy finansowe dotyczące przedsiębiorstw, które do tej 
pory wyceniane były wysoko. Ta niepewność dotyczy zarówno rynku giełdowego, 
jak i spółek współpracujących z funduszami private equity. Poważne zakłócenia 
gospodarek w przeszłości, np. takie jak wielki kryzys, pierwsza i druga wojna świa-
towa czy kryzys finansowy z lat 2008–2009, zmieniły trajektorie większości gałęzi 
przemysłu, natomiast niektóre z nich przeszły przez głębokie zmiany strukturalne.

Obecnie światowe firmy private equity zarządzają aktywami spółek o wartości 
ponad 4 bln USD, a prognozy na najbliższe lata przewidują ich dalszy, znaczny 
wzrost. Ponad 95% inwestycji jest skoncentrowanych w dwudziestu wiodących 
branżach, natomiast w sześciu następujących sektorach: nieruchomościach, 
energetyce i usługach komunalnych, usługach biznesowych, oprogramowaniu, 
sprzęcie i maszynach przemysłowych oraz opiece zdrowotnej, skoncentrowana 
jest ponad połowa aktywów zarządzanych przez fundusze. W wyniku pandemii 
spadek zanotowała branża turystyczna, natomiast sektory takie jak: farmacja, 
biotechnologia, handel detaliczny, w tym e-commerce i oprogramowanie zyska-
ły na wartości. Zmiana ta wynika nie tylko z krótkookresowych trendów podaży 

6 G. W. Kołodko, After the Calamity: Economics and Politics in the Post-Pandemic World, „Polish 
Sociological Review” 2020, no. 2 (210).



Olga Mikołajczyk 310

i popytu, lecz także z pozycji wyjściowej przedsiębiorstw przed pandemią, stopnia 
ich cyfryzacji, automatyzacji oraz zależności od sytuacji geopolitycznej. Na kapi-
talizację spółek w danej branży mają również wpływ czynniki lokalne, związane 
z wysokością dofinansowania rządowego czy czasu trwania blokady gospodarki.

W czasach kryzysu, przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu inwestycji lub 
wyjściu z niej, zarządzający funduszami powinni brać pod uwagę szeroką perspek-
tywę makroekonomiczną i obserwować: czy, kiedy, z jaką siłą i w jakim sektorze 
nastąpi ożywienie. Pandemia wpłynęła istotnie na wzrost niektórych sektorów, 
takich jak fintech, opieka zdrowotna, farmacja czy biotechnologia, przy czym inne 
branże, np. turystyczna czy logistyczna, wymagają restrukturyzacji stosowanych 
dotąd modeli biznesowych. Przed zespołami zarządzającymi funduszami stoją 
trudne zadania, polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa miejsc pracy i ciągło-
ści działania spółek portfelowych czy na wprowadzeniu przejrzystych systemów 
zarządzania wydatkami i oszczędnościami. Skorygowane powinny zostać modele 
biznesowe, plany zarządzania aktywami oraz potencjalne scenariusze dezinwestycji.

Podsumowanie

Na początku 2020 roku trudno było wyobrazić sobie wydarzenie, które mogłoby 
sparaliżować gospodarkę całego świata. Nawet konflikty militarne mają zazwyczaj 
ograniczony zasięg i przyczyniają się do ożywienia gospodarczego w nieobjętych 
nimi krajach. Pandemia COVID-19 w sposób bezprecedensowy dotknęła niemalże 
każdej dziedziny życia, funkcjonującej dotychczas bez większych zakłóceń. Wirus 
pokazał, że zoptymalizowane systemy korporacji, przedsiębiorstw czy łańcuchów 
dostaw, są nieprzygotowane na materializację pewnego rodzaju ryzyka. Decyden-
ci, w czasie pandemii i po jej ustąpieniu, muszą wykazywać się wyczuciem poten-
cjału zysków i strat, działając w warunkach niedoskonałej i niepełnej wiedzy, ze 
świadomością, że lepiej jest pomylić się będąc zbyt ostrożnym, niż będąc niedo-
statecznie ostrożnym. Dlatego też powinni kierować się dotychczas nieco igno-
rowaną zasadą ostrożności, która stała się popularnym narzędziem animatorów 
życia gospodarczego i polityków w dobie pandemii7. Dotyczy to również szeroko 
dyskutowanej kwestii finansowania działalności przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy 
próbują odnaleźć optymalne, dostosowane do kondycji finansowej czy stadium 
rozwoju, źródło finansowania. W rozdziale podjęto próbę porównania dwóch form 

7 G. M. Malinowski, Zasada ostrożności, czyli teoretycznie ustrukturyzowana panika w czasach 
COVID-19, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2020, nr 3, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.



Obrót publiczny versus współpraca z funduszami podwyższonego ryzyka w dobie pandemii 311

pozyskiwania kapitału: wprowadzenia spółki do obrotu publicznego oraz współ-
pracy z funduszami podwyższonego ryzyka. Zarówno pierwszy, jak i drugi sposób 
związany jest z wachlarzem wielu korzyści i zagrożeń, z jakimi liczyć się powinni 
przedsiębiorcy. Obydwa opisane sposoby pozyskiwania kapitału są w o tyle dobrej 
sytuacji, że polityka niskich stóp procentowych działa na ich korzyść. Wnikliwego 
rozważenia wymagają kwestie spełniania obowiązków informacyjnych, koszto-
chłonność wybranej drogi rozwoju, skłonność do dzielenia się własnością, potrze-
ba pozyskania doradztwa strategicznego czy konkurencyjność. Zwłaszcza w dobie 
pandemii COVID-19 i w wyczekiwanych czasach postpandemicznych, decyzja 
staje się niezwykle trudna do podjęcia.
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Wpływ pandemii COVID-19 na konieczność 
zmian w ochronie zdrowia w Polsce

Wprowadzenie

Od 14 do 20 marca 2020 r. obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicz-
nego1, a od 15 marca wprowadzono na granicach Polski kordon sanitarny2. Od 
20 marca, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia obowiązuje w Polsce stan 
epidemii3. Codziennie przez Ministerstwo Zdrowia podawane są raporty pokazu-
jące sytuację. Ich zakres zmieniał się, początkowo uwzględniały liczbę osób hospi-
talizowanych, objętych kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym, z upływem 
czasu dołączono informację o liczbie wyzdrowiałych, a także łóżek dla pacjentów 
z COVID-19 (ogółem i zajęte), respiratorów dla pacjentów z COVID-19 (ogółem 

1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020, poz. 433).

2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 
przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą 
granicę wewnętrzną (Dz.U. 2020, poz. 434); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego 
na określonych przejściach granicznych (Dz.U. 2020, poz. 435); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz.U. 2020, poz. 436).

3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 491).
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i zajęte), liczbie osób objętych kwarantanną i nadzorem epidemiologicznym 
oraz liczbie osób, które wyzdrowiały. Odrębnie publikowana jest także informa-
cja dotycząca testów: liczba przebadanych próbek oraz osób, liczba zakażonych 
pacjentów, liczba zleceń podstawowej opieki zdrowotnej, dzienna liczba testów 
antygenowych4. Życie wszystkich ludzi zmieniło się radykalnie. Ponieważ sytuacja, 
pomimo szczepionki, szybko się nie zmieni, to racjonalnie podchodząc należałoby 
przeanalizować wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie ochrony zdrowia 
w Polsce, aby mieć podstawy do podjęcia racjonalnych decyzji umożliwiających 
osiągnięcie skuteczności klinicznej w leczeniu wszystkich pacjentów w warunkach 
efektywnego wykorzystania wszystkich zasobów: kapitału ludzkiego, rzeczowego 
i finansowego. W zaistniałych niezwykle trudnych warunkach, które oddziałują 
zarówno na sytuację psychologiczno-społeczną, jak i ekonomiczną w Polsce uwaga 
została skoncentrowana na problemie „pandemicznych” uwarunkowań po stro-
nie funkcjonowania ochrony zdrowia, które wymuszą procesy dostosowawcze 
po stronie finansowania, organizacji i zarządzania systemem jako całością oraz 
u wszystkich interesariuszy, a przede wszystkim u świadczeniodawców oraz płat-
ników. Ponieważ wpływ pandemii jest zjawiskiem nowym dla wszystkich krajów 
nią dotkniętych, to dopiero zaczynają być publikowane raporty i artykuły skon-
centrowane na analizie sytuacji, w których podejmowana jest próba formułowania 
wniosków dotyczących wprowadzenia koniecznych zmian. Każdy kraj podejmo-
wał nieco inne działania w odmiennie funkcjonujących systemach ochrony zdro-
wia, więc wniosków i rekomendacji z poszczególnych krajów nie można wdrażać 
w innych. Dlatego w przedłożonym rozdziale monografii autorki skoncentrowały 
się na problemach ochrony zdrowia w Polsce w sposób analizujący uwarunkowa-
nia stanowiące podstawy do sformułowania wniosków dotyczących wprowadza-
nia koniecznych zmian.

1. Architektura wyboru dla ochrony zdrowia

Na podstawie dostępnej literatury można spostrzec, że pacjenci na całym świe-
cie formułują zarzuty pod adresem swoich systemów ochrony zdrowia5. W Polsce 
sytuacja jest szczególnie trudna i była taka od początku, czyli od reformy 
z 1999 r., czyli po zmianie systemu społeczno-gospodarczego. Nieustannie były 

4 Komunikaty od marca 2020 r. do stycznia 2021 r., Ministerstwo Zdrowia, Twitter, https://twitter.
com/MZ_GOV_PL/ (29.05.2021).

5 A. Shah, Health Care Around the World, 22.09.2011, https://www.globalissues.org/article/774/
health-care-around-the-world (29.05.2021).
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i są wprowadzane mniejsze lub większe zmiany, które niestety nie doprowadzi-
ły do znaczącej poprawy sytuacji6. Rozdział ten nie jest poświęcony opisywaniu 
przyczyn takiego stanu rzeczy, niemniej jednak autorki w tym punkcie chciałyby 
skłonić do ogólnej refleksji dotyczącej architektury wyboru i impulsów/bodźców, 
jakie służyłyby do stworzenia i funkcjonowania ochrony zdrowia rzeczywiście osią-
gającej skuteczność kliniczną i efektywność ekonomiczną ucieleśniającą właściwe 
finansowanie, organizację i zarządzanie7.

Funkcjonowanie ochrony zdrowia jest wypadkową osiągniętego poziomu 
rozwoju gospodarczego, historii narodu, jego obyczajów i kultury. Dlatego nie 
można przenosić w sposób mechaniczny skutecznych rozwiązań jednego kraju, 
do innego. Te same instytucje czy bodźce nie sprawdzają się przy różnych uwa-
runkowaniach. Dlatego warto przyjrzeć się właśnie tym uwarunkowaniom, które 
determinują jakość i długość życia polskich pacjentów. Bo właśnie jakość i długość 
życia, wydaje się, że powinny stanowić cel strategiczny dla decydentów ze wszyst-
kich sektorów mających oddziaływanie na ochronę zdrowia8. Wielkość finanso-
wania powinna być adekwatna do zapewnienia potrzeb zdrowotnych, więc warto 
zaproponować podniesienie składki zdrowotnej (i przekonać płacących do słusz-
ności takiej decyzji), a także zwiększyć finansowanie z budżetu państwa, czyli 
podatków ogólnych. Na podstawie doświadczeń menedżerów, całego personelu 
medycznego (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów labo-
ratoryjnych…) dokonać zmian organizacyjnych i w zarządzaniu, aby zwiększone 
finansowanie było efektywne. Przykładem świadczącym, że stosując właściwą 
architekturę wyboru można szybko i skutecznie wprowadzać pożądane zmia-
ny jest panel obywatelski, który sprawdził się w Irlandii przy ważnych zmianach 
ustawodawczych9, czy zmiany wprowadzone przez burmistrza Bogoty – Antansa 
Mockusa10. Wprowadzenie bodźców, które będą motywować do działania na rzecz 

6 E. Hibner, Ustrój ochrony zdrowia – podstawowe założenia strukturalne, „Zarządzanie Publiczne” 
2005, no. 1, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 159–184.

7 Więcej na temat architektury wyboru w: R. H. Thaler, C. R. Sustein, Impuls. Jak podejmować wła-
ściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka, Poznań 2018.

8 Więcej na ten temat w: K. Leppo, E. Ollila, S. Peña, M. Wismar, S. Cook, Health in All Policies 
– Seizing opportunities, implementing policies, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki 2013; 
Health 21 – The health for all policy framework for the WHO European Region, WHO, „European Health 
for All Series”, no. 6, https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/98398/wa540ga199heeng.
pdf (29.05.2021).

9 Więcej w: M. Gerwin, Irlandia: Od panelu obywatelskiego do referendum w sprawie aborcji, Kry-
tyka Polityczna, 3.06.2018, https://krytykapolityczna.pl/swiat/irlandia-od-panelu-obywatelskiego-do-
-referendum-w-sprawie-aborcji/ (29.05.2021).

10 Więcej w: A. Domosławski, Antanas Mockus – filozof politykiem w Kolumbii, 7.08.2012, https://
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1529329,1, antanas-mockus---filozof-politykiem-w-kolumbii.
read (29.05.2021).
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jakości i dostępności świadczeń, a nie do realizacji partykularnych interesów, było-
by działaniem taktycznym służącym realizacji, wcześniej wspomnianego, celu stra-
tegicznego. Właściwa architektura wyboru, a więc regulacja prawna zawierająca 
bodźce pożądane z punktu widzenia statusu zdrowotnego społeczeństwa, otwo-
rzyłaby przestrzeń do osiągnięcia skuteczności klinicznej i efektywności ekono-
micznej. Oczywiście dotyczy to także strony popytu, a więc zachowań pacjentów, 
które będą służyć osiągnięciu tego celu.

2.  Skutki pandemii dla leczenia chorób przewlekłych 
na przykładzie onkologii

Od 2015 r. WHO publikuje listę potencjalnych i rozpoznanych chorób sta-
nowiących globalne zagrożenie. Chorobą X określono chorobę wirusową, która 
zagrozi ludzkości i do której świat nie jest przygotowany11. Dr Marion Koop-
mans, wirusolog i ekspert WHO, stwierdziła, że COVID-19 spełnia warunki 
na bycie prognozowaną chorobą X12. Pomimo ogłoszenia potencjalnego zagroże-
nia chorobą X, a następnie pomimo wybuchu epidemii spowodowanej wirusem 
 SARS-CoV-2 w chińskim Wuhan rządy na całym świecie zbagatelizowały sytuację. 
Społeczeństwa, gospodarki i systemy ochrony zdrowia ponoszą teraz konsekwen-
cje tej niefrasobliwości. Eksperci WHO ostrzegają, że wirus SARS-CoV-2 będzie 
towarzyszył ludzkości już na zawsze, gdyż przestanie być epidemiczny, a stanie 
się endemiczny. Co więcej, stwierdzają, że pandemia COVID-19 nie jest jedyną 
czy ostatnią, a więc należy się przygotować do tych kolejnych, przede wszystkim 
dzięki doświadczeniom zdobytym na opanowywaniu bieżącej13.

Na wiosnę 2020 r. samo przestawienie służby zdrowia do leczenia chorych 
na COVID-19 było wyzwaniem. W początkowym okresie, wprowadzono regulacje 
ograniczające dostęp zarówno do leczenia, jak i diagnozowania pacjentów z cho-
robami przewlekłymi. Nie trzeba było długo czekać na konsekwencje takich decy-
zji, gdyż drastycznie zmniejszyła się liczba zdiagnozowanych nowych przypadków, 

11 R. J., What is Disease X? The Economist explains, March 23, 2018, https://www.economist.com/
the-economist-explains/2018/03/23/what-is-disease-x (29.05.2021).

12 M. Tinbergen, Epidemiologist Hans Heesterbeek and virologist Marion Koopmans talk about 
emerging infectious diseases ‘Are we sufficiently prepared for the next viral outbreak? No, not really…’, 
Vetscience 2020, no. 8, 3 July, https://www.uu.nl/en/news/are-we-sufficiently-prepared-for-the-next-
viral-outbreak-no-not-really (29.05.2021).

13 WHO: Koronawirus SARS-CoV-2 stanie się endemiczny. To jego przeznaczenie, „Rzeczpospo-
lita”, 29.12.2020, https://www.rp.pl/Covid-19/201229501-WHO-Koronawirus--SARS-CoV-2-stanie-sie-
-endemiczny-To-jego-przeznaczenie.html (29.05.2021).
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pogorszył się stan zdrowia nieleczonych pacjentów, co doprowadziło do zwięk-
szenia się liczby zgonów.

W celu zilustrowania sytuacji poniżej przedstawione zostały przykłady chorób 
nowotworowych, które należą do głównych sprawców śmierci polskich pacjentów.

Tabela 1.  Zmiana liczby wykonanych badań mammograficznych w latach 2019 
versus 2020 (w %)

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj

Śląsk –23,3 6,7 63,5 96,2 92,1

Mazowsze 24,1 97,3 –23,4 –95,3 –88,2

Warmia i Mazury 33,4 –9,5 –48,3 –95,8 –99,5

Styczeń–luty Kwiecień–maj

Śląsk –13,9 –94,3

Mazowsze 61,5 –91,3

Warmia i Mazury 6,3 –97,1

Źródło: K. Osowiecka, A. Andrzejczak, E. Żarłok, Onkologia w czasach COVID-19 – Jak pandemia zmieniła dostęp-
ność do opieki onkologicznej? konsultacja merytoryczna S. Nawrocki, M. Rucińska, Raport Fundacji Onkologia 
2025, Warszawa – Olsztyn, wrzesień 2020, s. 7, http://onkologia2025.pl/userfiles/321321321/onkologia/COVID19/
Onkologia%20 w%20czasach%20COVID-19%20raport.pdf (29.05.2021).

W prasie brytyjskiej jako jednej z pierwszych ukazał się artykuł pokazujący 
oddziaływanie COVID-19 na śmiertelność wywołaną odkładaną i przez to spóź-
nioną diagnostyką chorób nowotworowych14. W tym artykule oszacowano wpływ 
opóźnienia diagnostyki onkologicznej na przeżywalność pacjentów od 16 marca 
2020 roku do 15 marca 2021 roku. Uzyskane wyniki pokazały pogorszenie całkowi-
tej przeżywalności w przypadku: raka sutka o 1,0–1,1%; raka przełyku o 6,1–6,3%; 
raka płuca o 3,5%; raka jelita grubego o 6,4% dla 5 lat po rozpoznaniu. W Polsce 
odsetek operacji onkologicznych odwołanych z uwagi na zagrożenie epidemiolo-
giczne wyniósł 30–39%, co odpowiada średniemu odsetkowi na świecie15. Pomi-
nięty tutaj zostaje fakt, że chorzy na nowotwory umierają częściej na COVID-19. 
Dla Polski skalę ograniczenia diagnostyki ilustruje zmniejszenie liczby wykonywa-
nych mammografii w wybranych województwach. Z danych wynika, że profilakty-
ka raka sutka uległa największemu ograniczeniu, co pokazano w tabeli 1. Również 

14 A. Sud, B. Torr, M. E. Jones, J. Broggio, S. Scott, C. Loveday, A. Garrett, F. Gronthoud, D. L. Nicol, 
S. Jhanji, S. A. Boyce, M. Williams, E. Riboli, D. C. Muller, E. Kipps, J. Larkin, N. Navani, C. Swanton, 
G. Lyratzopoulos, E. McFerran, M. Lawler, R. Houlston, C. Turnbull, Effect of delays in the 2-week-wait 
cancer referral pathway during the COVID-19 pandemic on cancer survival in the UK: a modelling study, 
„The Lancet Oncology” 2020, vol. 21 (8), https://doi.org/10.1016/S1470–2045 (20) 30392–2 (29.05.2021).

15 Zalecenia dla pacjentów onkologicznych w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, „Nowo-
twory Journal of Oncology” 2020, vol. 70 (2), s. 37–38, doi: 10.5603/NJO.2020.0004
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profilaktyka raka szyjki macicy uległa znacznemu ograniczeniu w miesiącach naj-
większych obostrzeń związanych z pandemią, co pokazano w tabeli 2. Sytuację 
w diagnostyce onkologicznej najlepiej przedstawia zmiana wystawianych kart 
Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) wystawianych pacjentom z podej-
rzeniem choroby nowotworowej lub pacjentom z rozpoznaniem choroby. Przed 
pandemią liczba wystawionych kart rosła, co wynika z epidemiologii – rosnącej 
z roku na rok liczby przypadków chorób nowotworowych, a także z decyzji regula-
cyjnych. Dlatego dane za pierwsze miesiące 2020 roku odzwierciedlają tendencje 
wzrostowe. Od marca pojawiły się spadki spowodowane pandemią, a więc z jed-
nej strony zablokowaniem diagnozowania i leczenia, a z drugiej lękiem pacjentów 
prowadzącym do rezygnacji z wizyt, co pokazano w tabeli 3.

Tabela 2.  Zmiana liczby wykonanych badań cytologicznych w latach 2019 versus 
2020 (w %)

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj

Śląsk –22,7 –4,7 –61,7 –95,8 –84,8

Mazowsze –16,3 –9,1 –62,4 –94,8 –79,3

Warmia i Mazury –22,3 –11,8 –61,5 –91,1 –78,0

Styczeń–luty Kwiecień–maj

Śląsk –13,6 –90,2

Mazowsze –12,6 –87,0

Warmia i Mazury –17,1 –84,8

Źródło: K. Osowiecka, A. Andrzejczak, E. Żarłok, Onkologia w czasach COVID-19 – Jak pandemia zmieniła dostęp-
ność do opieki onkologicznej? konsultacja merytoryczna S. Nawrocki, M. Rucińska, Raport Fundacji Onkologia 
2025, Warszawa – Olsztyn, wrzesień 2020, s. 9, http://onkologia2025.pl/userfiles/321321321/onkologia/COVID19/
Onkologia%20 w%20czasach%20COVID-19%20raport.pdf (29.05.2021).

Tabela 3. Zmiana liczby wystawianych kart DiLO w latach 2019 versus 2020 (w %)

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj

Śląsk 5,9 19,8 –9,1 –39,9 –30,4

Mazowsze 14,5 12,4 –13,7 –41,5 –30,2

Warmia i Mazury 7,8 7,3 –12,4 –42,5 –22,5

Styczeń–luty Kwiecień–maj

Śląsk 12,9 –35,1

Mazowsze 13,5 –35,8

Warmia i Mazury 7,5 –33,0

Źródło: K. Osowiecka, A. Andrzejczak, E. Żarłok, Onkologia w czasach COVID-19 – Jak pandemia zmieniła dostęp-
ność do opieki onkologicznej? konsultacja merytoryczna S. Nawrocki, M. Rucińska, Raport Fundacji Onkologia 
2025, Warszawa – Olsztyn, wrzesień 2020, s. 12, http://onkologia2025.pl/userfiles/321321321/onkologia/COVID19/
Onkologia%20 w%20czasach%20COVID-19%20raport.pdf (29.05.2021).
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Dane z tabel 1–3 ilustrują ogólną sytuację w onkologii, gdyż we wszystkich 
jej dziedzinach odnotowano analogiczne spadki liczby świadczeń i liczby pacjen-
tów w okresie obostrzeń16. Należy podkreślić, że wpływ pandemii widoczny jest 
na każdym z etapów ścieżki pacjenta onkologicznego17.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie 
onkologii klinicznej, alarmuje, że na skutek zamrożenia leczenia i diagnostyki do 
ośrodków onkologicznych coraz częściej zgłaszają się pacjenci z bardziej zaawan-
sowanymi nowotworami, co oznacza, że nie wolno czekać na koniec pandemii18.

W raporcie opublikowanym przez Fundację All.Can zawarte są potrzeby 
i wyzwania stojące przed leczeniem onkologicznym19. Jako najważniejsze potrzeby 
polskiej onkologii w tym raporcie wymieniono zniesienie nierówności regional-
nych w dostępie do świadczeń; wprowadzenie wskaźników jakości postępowania 
i monitorowania wyników terapii w ośrodkach; uwzględnienie kosztów pośrednich 
w procesie podejmowania decyzji refundacyjnych; poprawę finansowania świad-
czeń diagnostycznych oraz szybszy dostęp do innowacji zgodnie z rekomendacja-
mi towarzystw naukowych.

Na podstawie wypowiedzi ekspertów można podjąć próbę wymienienia naj-
ważniejszych niedoskonałości organizacyjnych w ośrodkach onkologicznych20. 
Można zaliczyć do nich: niedostatki funkcjonowania systemów informatycznych, 
konieczność dostosowania systemu informatycznego oraz dokumentacji elektro-
nicznej do teleporad, przeorganizowanie procedury wydawania leków dla pacjen-
tów, zwłaszcza dostarczania ich do domów, bezpieczne przeprowadzenie pacjenta 
przez wszystkie procedury, od początku do końca pobytu w placówce. Problemem 
było również szybkie przeorganizowanie poradni i oddziałów w obliczu infek-
cji COVID-19, wykrytej zarówno wśród pacjentów, jak i personelu. Wyzwaniem 
stały się dodatkowe procedury, które stanowią duże obciążenie dla lekarzy i pie-
lęgniarek, przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby personelu medycznego 

16 Dane zawarte są w: K. Osowiecka, A. Andrzejczak, E. Żarłok, Onkologia w czasach COVID-19 – Jak 
pandemia zmieniła dostępność do opieki onkologicznej? konsultacja merytoryczna S. Nawrocki, M. Ruciń-
ska, Raport Fundacji Onkologia 2025, Warszawa – Olsztyn, wrzesień 2020, http://onkologia2025.pl/
userfiles/321321321/onkologia/COVID19/Onkologia%20 w%20czasach%20COVID-19%20raport.pdf 
(29.05.2021).

17 Więcej w: ibidem.
18 M. Krzakowski, Prof. Maciej Krzakowski: Pogarsza się wczesna diagnostyka nowotworów, Puls 

Medycyny, 7.12.2020, https://pulsmedycyny.pl/prof-maciej-krzakowski-pogarsza-sie-wczesna-diagno-
styka-nowotworow-1102449 (29.05.2021).

19 Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w Polsce w roku 2020 – listopad 2020, Raport Fundacji All.
Can Razem na rzecz onkologii, http://all-can.pl/data/All_Can_Diagnoza_2020.pdf (29.05.2021).

20 K. Matusewicz, Konferencja „Polityka lekowa”. Nowotwory nie poczekają na koniec pandemii, Puls 
Medycyny, 1.12.2020, https://pulsmedycyny.pl/konferencja-polityka-lekowa-nowotwory-nie-poczeka-
ja-na-koniec-pandemii-1101956 (29.05.2021).
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i jego przemęczeniu. Należy również wspomnieć o kosztach, związanych zarówno 
z dodatkowymi środkami ochrony osobistej, jak i obsługą informatyczną szpitala, 
którą wymusza m.in. praca zdalna niektórych pracowników.

3.  Sytuacja w ochronie zdrowia w trakcie pandemii 
i wynikające z niej kierunki reorganizacji

Pandemia COVID-19 przede wszystkim uderzyła w pacjentów, u których wirus 
SARS-CoV-2 wywołał chorobę, ale również wszystkich pacjentów chorych zarówno 
na choroby przewlekłe, jak i doraźne. Dlatego należy zacząć od sytuacji zdrowot-
nej, w jakiej znalazło się społeczeństwo, a tę najlepiej przedstawiają dokumenty 
publikowane przez Rzecznika Praw Pacjentów (RPP), który stoi na straży prawidło-
wej realizacji praw pacjenta. Pełen zakres jego działań zilustrowano na rysunku 1.

Rysunek 1.  Działania podejmowane przez RPP w czasie pandemii COVID-19

Rzecznik
Praw

Pacjenta

Interwencje
w sprawach

indywidualnych  
Wystąpienia
w sprawach

systemowych

Konsultacje
z zespołami
doradczymi

RPP
Postępowania
w sprawach
o naruszenie
zbiorowych

praw pacjenta 

Współpraca
z innymi organami

w sprawach
zgłaszanych przez

pacjentów

Współpraca
z podmiotami
leczniczymi

Działania
informacyjno-
-edukacyjne

Współpraca
z organizacjami

pacjentów

Źródło: Problemy pacjentów obliczu epidemii choroby COVID-19. Raport opracowany na podstawie sygnałów kiero-
wanych do Rzecznika Praw Pacjenta za okres od stycznia do września 2020 roku, Rzecznik Praw Pacjenta, Warszawa, 
październik 2020, s. 8, https://www.gov.pl/attachment/94b4e6ee-7cf0-4e47-932c-22a90b26d06a (29.05.2021).
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Pacjenci zgłaszali zastrzeżenia dotyczące dostępu do świadczeń zdrowotnych, 
a przede wszystkim:
• braku kontaktu z przychodniami,
• niemożliwości uzyskania świadczenia w dniu zgłoszenia/w stanie pogorsze-

nia się zdrowia pacjenta,
• wątpliwości czy udzielanie teleporad jest wystarczające do postawienia pra-

widłowej diagnozy,
• czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego (związanego czę-

sto z odwołaniem lub jego zmianą),
• działalności przychodni, zwłaszcza ograniczenia przez niektóre przychodnie 

do realizowania wyłącznie teleporad,
• ograniczonego dostępu do diagnostyki – mimo posiadania skierowania nie-

które podmioty odmawiały wykonania badania lub wskazywały na koniecz-
ność jego uzupełnienia.
Do najważniejszych innych kwestii należą:

• ograniczenia porodów rodzinnych,
• zakaz lub znaczne ograniczenia odwiedzin u pacjentów niezakażonych 

COVID- 19 – kwestia ta jest szczególnie ważna dla rodzin pacjentów przeby-
wających w podmiotach leczniczych długoterminowo,

• brak możliwości przekazywania paczek z rzeczami osobistymi i artykułami 
żywnościowymi dla pacjentów przebywających długoterminowo w szpitalach 
psychiatrycznych,

• niedostateczna informacja dla pacjentów ze strony podmiotów leczniczych 
o nowych zasadach organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych21.
O problemach z dostępem do leczenia informowali również sami pacjenci22.
W zaistniałej sytuacji Rada Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta sformu-

łowała rekomendacje związane z ochroną zdrowia w czasie pandemii dotyczące:
1) organizacji świadczeń systemu ochrony zdrowia:

• przywrócenie pełnego funkcjonowania SOZ dla pacjentów z innymi jed-
nostkami chorobowymi,

21 Problemy pacjentów w obliczu epidemii choroby COVID-19. Raport opracowany na podstawie sygna-
łów kierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta za okres od stycznia do września 2020 roku, Rzecznik Praw 
Pacjenta, Warszawa, październik 2020, https://www.gov.pl/attachment/94b4e6ee-7cf0-4e47-932c-
-22a90b26d06a (29.05.2021); Aneks do raportu „Problemy pacjentów w obliczu epidemii COVID-19 
– aktualizacja za okres październik 2020 roku, Rzecznik Praw Pacjenta, 13.11.2020, https://www.gov.
pl/web/rpp/aneks-do-raportu-problemy-pacjentow-w-obliczu-epidemii-covid-19-aktualizacja-za-paz-
dziernik-2020-roku (29.05.2021).

22 M. Stelmach, Ponad 80 proc. pacjentów twierdzi, że podczas epidemii ma utrudniony dostęp do 
lekarza, Termedia, 28.05.2020, https://www.termedia.pl/koronawirus/Ponad-80-proc-pacjentow-twier-
dzi-ze-podczas-epidemii-ma-utrudniony-dostep-do-lekarza,38081.html (29.05.2021).
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• wdrożenie ogólnych wytycznych dla postępowania z pacjentami ambula-
toryjnej opieki i lecznictwa szpitalnego w dziedzinach innych niż zakaźne,

• w postępowaniu z COVID-19, przyjęcie strategii długoterminowej orga-
nizacji ochrony zdrowia w stanie epidemii;

2) rekomendacji w zakresie polityk publicznych:
• konieczność aktualizacji dokumentów strategicznych, w tym również 

regionalnych programów polityki zdrowotnej,
• prowadzenie przez organ administracji państwowej na szczeblu central-

nym rachunku ewidencyjnego (“Public Value Account”);
3) wniosków w odniesieniu do poszczególnych grup obywateli:

• osób starszych,
• domów pomocy społecznej,
• opiekunów osób niepełnosprawnych,
• pacjentów onkologicznych23.
Tematyka poruszana przez RPP swym zakresem pokrywa właściwie wszystkie 

aspekty związane z zachowaniem pacjentów w ochronie zdrowia i ich prawami. 
Pokazuje to, w jak trudnej sytuacji znaleźli się świadczeniodawcy.

Kwestię leczenia chorych na choroby przewlekłe w czasie pandemii COVID-19 
poruszyło 18 profesorów nauk medycznych w swym w liście otwartym24. Stwierdzili 
w nim, że ograniczenie dostępu do leczenia i diagnostyki dla pacjentów chorych 
przewlekle, a przede wszystkim kardiologicznych i onkologicznych, w najbliższej 
i dalszej przyszłości zagrozi bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków.

Problemami w funkcjonowaniu ochrony zdrowia zajął się również Rzecznik 
Praw Obywatelskich (RPO). W swym liście do Ministra Zdrowia prof. Bodnar 
wymienił najważniejsze kwestie, którymi są:
• dramatyczna sytuacja w szpitalach w czasie pandemii,
• brak efektywnej koordynacji pogotowia ratunkowego,
• brak miejsc w szpitalach,
• brak tlenu w szpitalach i karetkach dla pacjentów chorych na COVID-19,
• status żołnierzy w szpitalach,
• niewystarczające szkolenia oraz brak personelu medycznego do obsługi respi-

ratorów,
• uzależnienie przyjęcia na zabieg operacyjny od wykazania przez pacjenta bez-

objawowego negatywnego wyniku testu,

23 Problemy pacjentów w obliczu epidemii…, op.cit.; Aneks do raportu „Problemy pacjentów…, op.cit.
24 Zdrowie Polaków w obliczu pandemii COVID-19, List otwarty niezależnego, interdyscyplinarnego 

zespołu ekspertów zdrowia Continue Curatio do pacjentów i decydentów, 17.08.2020, https://www.wum.
edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/uczelnia/list-otwarty-ekspertow-193-kb.pdf (29.05.2021).
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• zapewnienie opieki zdrowotnej pacjentom niecovidowym,
• ograniczony dostęp seniorów do świadczeń zdrowotnych,
• dostęp pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM) do świadczeń 

zdrowotnych,
• sytuacja pacjentów onkologicznych,
• sytuacja szkolnych gabinetów stomatologicznych oraz ograniczenia tych 

świadczeń,
• dostęp obywateli do testów na SARS-CoV-2,
• zwiększenie diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2,
• testy i kwarantanna dla personelu medycznego,
• dostęp do szczepionek na grypę,
• wynagrodzenie personelu medycznego,
• prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego pacjenta,
• brak możliwości przebywania rodziców z dziećmi na oddziałach pediatrycznych,
• zawieszenie porodów rodzinnych,
• postępowanie ze zwłokami osób zmarłych w związku z COVID-19,
• możliwość pożegnania się z osobą odchodzącą25.

RPO w osobnym dokumencie zajął się także sytuacją na oddziałach covidowych 
zwracając się z pytaniem, jak Ministerstwo Zdrowia chce rozwiązać ten problem26. 
Z dokumentów publikowanych przez RPO wynika, analogicznie do przypadku 
interwencji RPP, że system ochrony zdrowia nie był przygotowany na sytuacje 
odbiegające od i tak złego status quo.

Najważniejsze problemy dotyczące funkcjonowania ochrony zdrowia, które 
wynikły w czasie pandemii stały się tematem wielu raportów na bieżąco publi-
kowanych w Internecie. Każde środowisko koncentrowało się na kwestiach dla 
nich najbardziej dokuczliwych, stąd różne rozłożenie akcentów w ocenie zaist-
niałej sytuacji.

Z raportu opublikowanego przez Modern Health Institute i Kancelarię Dorad-
czą Rafała Janiszewskiego27 wynika, że na skutek wydawania przez Ministerstwo 

25 List Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra zdrowia, 12.11.2020, https://www.rpo.gov.pl/sites/
default/files/WG_do_MZ_ws_problemow_sluzby_zdrowia_w_epidemii_12.11.2020.pdf (29.05.2021); 
Koronawirus. Rzecznik wskazuje MZ najważniejsze problemy systemu ochrony zdrowia do rozwiązania, 
Biuletyn Informacji Publicznej RPO, 16.11.2020, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rpo-
-najwazniejsze-problemy-systemu-ochrony-zdrowia (29.05.2021).

26 Koronawirus. Dramatyczna sytuacja na oddziałach covidowych. Jak MZ chce ją poprawić? Biuletyn 
Informacji Publicznej RPO, 25.11.2020, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rpo-do-mz-dra-
matyczna-sytuacja-oddzialow-covidowych (29.05.2021).

27 A. Fałek, R. Janiszewski, K. Jakubiak, Wpływ epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na sys-
tem opieki zdrowotnej w Polsce, Modern Healthcare Institute, wrzesień 2020, http://www.covidaochro-
nazdrowia.pl/raport_KRL.pdf (29.05.2021); B. Pieniążek-Osińska, System ochrony zdrowia wystawiony 
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Zdrowia i Radę Ministrów kolejnych rozporządzeń, stan prawny zmieniał się co 
3,5 dnia, co po prostu uniemożliwiało ich wdrażanie. Tworzenie doraźnych przepi-
sów przez poszczególne ośrodki rządzące dotyczące zmiany w udzielaniu świadczeń, 
a przede wszystkim zawieszenie realizacji świadczeń planowych chaos organiza-
cyjny i informacyjny, przełożyły się na status zdrowotny pacjentów. Duża część 
świadczeniodawców prywatnych zawiesiła swoje funkcjonowanie (nawet jeśli mieli 
kontrakt z NFZ), a pozostali znacznie ją ograniczyli28. Niezrozumiały jest fakt, że 
świadczeniodawcy otrzymywali zalecenia z Centrali NFZ wydawane bez podsta-
wy prawnej i dotyczące ograniczania wykonywania świadczeń. W rezultacie licz-
ba świadczeń zmniejszyła się w pierwszych trzech miesiącach pandemii od 20% 
do 70% u poszczególnych świadczeniodawców29. Przy reżimie sanitarnym, który 
jeszcze długo będzie obowiązywał, nadrobienie takich zaległości nie wydaje się 
możliwe. Wydaje się, że sposoby realizacji świadczeń powinny być sformułowane 
przez samych świadczeniodawców ze względu na medyczne standardy dotyczą-
ce stanu pacjentów uwzględniające przede wszystkim ich bezpieczeństwo i sku-
teczność leczenia. Autorzy raportu sformułowali całą listę rekomendacji mających 
służyć poprawie sytuacji w ochronie zdrowia do końca 2021 r.:
• dbanie o wiarygodność, spójność, a także efektywność komunikacji społecz-

nej na temat zdrowia są konieczne;
• właściwe przygotowanie społeczne, organizacyjne i prawne do dalszego roz-

woju epidemii oraz innych zagrożeń zdrowotnych;
• utworzenie jednego, niezależnego od NFZ, ośrodka monitorującego;
• klarowny sposób finansowania utrzymywania stanu gotowości i prowadzonych 

działań, a także rekompensat za utracone możliwości realizacji kontraktów 
przez podmioty lecznicze;

• weryfikacja i aktualizacja przygotowanych przez wojewodów planów zabez-
pieczenia i zarządzania kryzysowego w obszarze ochrony zdrowia;

• zweryfikowanie listy dziedzin krytycznych dla zdrowia publicznego i opraco-
wanie dla nich szczególnych rozwiązań;

• zrewidowanie regulacji dotyczących zapasów strategicznych, utrzymywania 
zapasów w podmiotach leczniczych, podmiotach gospodarczych, a także pro-
dukcji specjalnej i dystrybucji;

na próbę, Polityka Zdrowotna, 28.09.2020, https://www.politykazdrowotna.com/64743, system-ochrony-
-zdrowia-wystawiony-na-probe (29.05.2021); Wnioski i rekomendacje z raportu „Wpływ epidemii wywo-
łanej wirusem SARS-CoV-2 na system opieki zdrowotnej w Polsce”, Biotechnologia, 29.09.2020, https://
biotechnologia.pl/biotechnologia/wnioski-i-rekomendacje-z-raportu-wplyw-epidemii-wywolanej-wi-
rusem-sars-cov-2-na-system-opieki-zdrowotnej-w-polsce,20177 (29.05.2021).

28 A. Fałek, R. Janiszewski, K. Jakubiak, Wpływ epidemii…, op.cit., s. 15.
29 Ibidem, s. 17.
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• szkolenia i praktyczne ćwiczenia dla zarządzających podmiotami leczniczy-
mi i personelu medycznego, a także instytucji i organizacji zaangażowanych 
w zwalczanie zagrożeń;

• zbudowanie systemu informacyjnego monitorującego krytyczne zasoby służ-
by zdrowia;

• opracowanie procedur postępowania z pacjentami z podejrzeniem poszcze-
gólnych stanów klinicznych;

• zharmonizowanie wewnętrznych procedur podmiotów leczniczych z proce-
durami publicznych instytucji i aparatu państwa;

• intensywne rozwijanie systemów informatycznych oraz zwiększanie ich sta-
bilności.
Odmrażanie systemu, leczenie w pełnym zakresie przy przestrzeganiu reżimu 

sanitarnego stanowi wyzwanie nie tylko dla świadczeniodawców, a przede wszyst-
kim szpitali, ale również dla NFZ. Dyrektorzy szpitali potrzebują większej elastycz-
ności ze strony publicznego płatnika, a przede wszystkim danie im możliwości 
w przesuwaniu limitów z dziedzin, gdzie nie mogą ich wypełnić do dziedzin, w któ-
rych liczba wykonywanych świadczeń je przekracza. Ponadto liczenie ryczałtów 
było określone przed epidemią, co oznacza, że nie odpowiada zaistniałej sytuacji.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na to, że nastanie pandemii na swój sposób 
umożliwiło weryfikację jakości funkcjonowania szpitali. Pokazało szpitale, które 
były i są w stanie leczyć pacjentów niecovidowych zachowując ciągłość leczenia. 
Na tej podstawie warto by zróżnicować finansowanie szpitali premiując te dobrze 
zarządzane, zwłaszcza za skuteczność kliniczną leczenia, edukację zdrowotną, 
a także stosowanie narzędzi informatycznych. Dokonywanie ocen działalności 
szpitali i całego systemu ochrony zdrowia należy dokonywać zgodnie z trzema, 
obecnie najważniejszymi kryteriami, a mianowicie:
1) właściwego leczenia pacjentów, którzy chorują na COVID-19;
2) skuteczne leczenie pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe i doraźne;
3) ograniczanie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, co również zależy od posta-

wy społeczeństwa.
Tak sformułowane podejście jest zgodne z zaleceniami WHO30.
Można również pokusić się o ogólniejsze spostrzeżenia dotyczące zarządza-

nia ochroną zdrowia w czasie kryzysu pandemicznego. W takiej sytuacji należy: 
finansować ją w sposób antycykliczny, dokonywać realokacji kapitału ludzkiego, 

30 Strengthening and adjusting public health measures throughout the COVID-19 transition phases. 
Policy considerations for the WHO European Region, World Health Organization, Regional Office for 
Europe, 24 April 2020, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332467/WHO-EURO-2020–
690-40425-54211-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (29.05.2021).
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zasobów rzeczowych i finansowych adekwatnie do zmieniającej się sytuacji i dzięki 
temu elastycznie dostarczać świadczenia medyczne dążąc do zapewnienia ich jak 
najlepszej jakości i dostępności. Jednocześnie należy zwiększać stabilność systemu 
ochrony zdrowia dzięki: skutecznemu przywództwu działającemu w sposób jawny 
i przejrzysty, a przede wszystkim gwarantującemu porządek prawny; określeniu 
celów strategicznych i taktycznych narzędzi ich realizacji; skutecznej współpracy 
wszystkich interesariuszy; właściwemu systemowi informacyjnemu zagwaranto-
wanemu przez sprawnie działający system informatyczny31.

Ponieważ pandemia COVID-19 zburzyła funkcjonowanie świata, w jakim 
żyliśmy, to po kilku miesiącach walki z nią powstało kilka raportów, w których 
zawarte są rekomendacje dotyczące tego, jak zmienić zarządzanie, organizację 
i finansowanie systemu ochrony zdrowia tak, aby był odporny na sytuacje kryzy-
sowe i gwarantował skuteczne leczenie wszystkim potrzebującym przy zachowa-
niu stabilności finansowej. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej od lat ostrzegali 
przed słabościami ochrony zdrowia. Nie dokonywano inwestycji w innowacyjne 
leczenie, w tym technologie medyczne, nie doceniano i to programowo pracow-
ników medycznych i administracyjnych, a także ignorowano koszty ponoszone 
podczas leczenia oraz koszty pośrednie spowodowane chorobami i sposobem ich 
leczenia32. Oczywiście najważniejszym zagadnieniem do antykryzysowego upo-
rania się jest sytuacja, w jakiej znaleźli się pracownicy medyczni i administracyjni 
świadczeniodawców, a przede wszystkim szpitali.

Interesujące wnioski także dla ochrony zdrowia wynikają ze spostrzeżeń sformu-
łowanych przez ekspertów EY, a dotyczące przedsiębiorstw z pozostałych sektorów 
gospodarki33. Świadczeniodawcy, którzy przecież również są przedsiębiorstwami, 
oraz system ochrony zdrowia jako całość, jak firmy z „biznesowych” branż powinny 
nauczyć się elastycznego reagowania na wszelkie zmiany i być odporne na kolejne 

31 Problem efektywności usług publicznych w ochronie zdrowia podczas kryzysu jest przedstawiony 
w raporcie: P. Żakowiecki, M. Helak, Usługi publiczne w kryzysie: pandemia w ochronie zdrowia, Fun-
dacja Przyjazny Kraj, Polityka Insight, Warszawa, listopad 2020, http://www.pte.pl/pliki/2/12/Funda-
cja_Przyjazny_Kraj_.pdf (29.05.2021).

32 Wnikliwe spojrzenie zostało przedstawione w raporcie ogłoszonym przez Pracodawców Rzeczy-
pospolitej Polskiej: Raport: Świat po pandemii RAPORT Mapa drogowa odmrażania systemu ochrony 
zdrowia wraz z rekomendacjami co do spodziewanych zmian, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 
webinarium, 6 lipca 2020, https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/12/mapa-drogowa-www.pdf 
(29.05.2021); B. Pieniążek-Osińska, Pracodawcy RP: Pandemia obnażyła słabości systemu ochrony zdro-
wia, 31.12.2020, https://www.politykazdrowotna.com/68673, pracodawcy-rp-pandemia-obnazyla-sla-
bosci-systemu-ochrony-zdrowia (29.05.2021); M. Czech, Ochrona zdrowia po pandemii – 3 scenariusze 
rozwoju (komentarz prof. Marcina Czecha), Puls Medycyny, 2.07.2020, https://pulsmedycyny.pl/ochro-
na-zdrowia-po-pandemii-3-scenariusze-rozwoju-komentarz-prof-marcina-czecha-995596 (29.05.2021).

33 I. Tong, COVID-19: Jakie kolejne, kluczowe decyzje będą musiały podjąć przedsiębiorstwa? EY 
Global, 10.06.2020, https://www.ey.com/pl_pl/long-term-value/covid-19-critical-choices-business-
es-should-make (29.05.2021).
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kryzysy przede wszystkim ze względu na sposób wychodzenia z obecnego kryzysu 
pandemicznego. Eksperci EY szacują, że zgodnie z najbardziej prawdopodobnym 
scenariuszem makroekonomicznym gospodarka będzie postępować po nieregu-
larnej krzywej odbicia gospodarczego34.

Potwierdzają się więc spostrzeżenia i wnioski już przedstawione, zgodnie 
z którymi interesariusze ochrony zdrowia powinni elastycznie dostosowywać się 
do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, dążąc do zagwarantowania skutecznego 
leczenia wszystkim pacjentom. W ramach wdrażania efektywności warto np. roz-
ważyć tworzenie oddziałów covidowych we wszystkich szpitalach, aby leczyć zain-
fekowanych pacjentów, którzy jednocześnie są leczeni na choroby przewlekłe. Nie 
tworzyć szpitali jednoimiennych ze szpitali wielooddziałowych, gdyż jest to kosz-
towne, a co więcej, nie spełnia wymogów leczenia zakaźnego, natomiast budować 
nowe szpitale zakaźne, które spełniają wymagania medyczne i epidemiologiczne.

Podsumowanie

W poszczególnych krajach dotkniętych pandemią prowadzone są analizy i podej-
mowane próby wprowadzania zmian umożliwiających dążenie do skuteczności 
klinicznej oraz efektywności ekonomicznej. Ponieważ doświadczenia w nowych 
uwarunkowaniach pandemicznych dopiero są zdobywane, to dostosowanie odby-
wa się w procesie podejmowania prób, które nie mogą być oparte na wnikliwych 
i interdyscyplinarnych analizach.

Sytuacja polskich interesariuszy jest niezwykle trudna, gdyż dostęp do diagno-
styki i leczenia jest ograniczony, chociażby przez procedury sanitarne. Wychodzenie 
z dramatycznej sytuacji epidemicznej stanowi wyzwanie i aby mu sprostać nale-
żałoby przeprowadzić wiele analiz jakościowych i ilościowych zarówno po stronie 
podażowej – systemu ochrony zdrowia, jak i po stronie popytowej – pacjentów. 
Badania dotyczące kierunków pożądanych zmian prowadzone są przez AOTMiT 
oraz NFZ, a także ośrodki naukowo-badawcze, których wyniki stanowią podsta-
wy do formułowania skutecznej polityki nakierowanej na poprawę funkcjonowa-
nia ochrony zdrowia. Skuteczna polityka zdrowotna oparta na dorobku zdrowia 
publicznego, umocowana właściwą regulacją prawną, daje nadzieję na możliwie 
jak najszybsze wychodzenie z epidemicznego kryzysu.

34 I. Tong, COVID-19: Jakie kolejne, kluczowe decyzje będą musiały podjąć przedsiębiorstwa? EY 
Global, 10.06.2020, https://www.ey.com/pl_pl/long-term-value/covid-19-critical-choices-business-
es-should-make (29.05.2021).
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Zmiany warunków gospodarowania  
i ich wpływ na inwestycje publiczne

Wprowadzenie

Obserwowane zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące na świecie wskazu-
ją na uruchamianie różnych mechanizmów wspierających rozwój w skali global-
nej, w wyniku którego ujawniają się efekty ekonomiczne. Mechanizmy powyższe 
stosowane są często z inicjatywy i przy udziale organizacji międzynarodowych, 
w określonych wymiarach terytorialnych na poziomie państw, regionów oraz 
w ujęciu lokalnym.

Zjawiska kryzysowe, które ujawniły się na świecie w latach 2007–2008, a któ-
rych skutki w gospodarce realnej w Europie stały się odczuwalne szczególnie od 
roku 2009, wiązały się z koniecznością zwrócenia uwagi na złożone procesy o cha-
rakterze wewnętrznym oraz na procesy zachodzące w otoczeniu zewnętrznym 
państw, zwłaszcza wobec postępujących procesów globalizacyjnych. Powyższy kry-
zys finansowy przyczynił się do podejmowania istotnych zmian w zakresie warun-
ków gospodarowania oraz kształtowania się nowego wymiaru władz publicznych 
różnych szczebli oraz ich zaangażowania w organizowanie i finansowanie działań, 
które stawały się bazą dalszego rozwoju gospodarczego w warunkach współistnie-
nia sektora prywatnego i sektora publicznego w ramach gospodarki rynkowej, przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu systematycznej i trwałej poprawy warunków życia 
społeczeństw. Należy jednak przypomnieć, że z uwagi na bardzo wyraźne dyspro-
porcje w zakresie czynników rozwojowych, niektóre z oczekiwanych efektów mogą 
występować z różnym nasileniem lub też w ogóle nie występować.
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Celem rozdziału jest podjęcie próby zbadania i oceny działalności państw Euro-
py w zakresie ponoszonych nakładów o charakterze inwestycyjnym, z uwzględ-
nieniem zakresu zróżnicowań terytorialnych i sektorowych, w podziale na sektor 
prywatny i sektor publiczny oraz ze wskazaniem na ich powiązania z uwarunkowa-
niami gospodarczymi obserwowanymi w latach 2009–2020. Bardziej szczegółowy 
zakres badania, sięgający uwarunkowań regionalnych i lokalnych, został uwzględ-
niony w przypadku aktywności inwestycyjnej w sektorze publicznym w Polsce.

1.  Niestabilność otoczenia wobec kształtowania zjawisk 
rozwoju gospodarczego i społecznego

Na przełomie wieków XX i XXI intensywne procesy globalizacyjne przyczyniły 
się do zwiększania swobody przepływu czynników produkcji, jak też produktów 
i towarów w ramach światowej gospodarki. Z jednej strony globalizacja gospodarki 
była postrzegana jako zazwyczaj ukierunkowane działania w formie rozszerzenia 
własnej strefy wpływów na różnym poziomie: przedsiębiorstw, regionów, a także 
na poziomie państw czy organizacji międzynarodowych. Przebieg tych procesów 
miał zróżnicowany charakter wobec dysproporcji rozwojowych, a także aspiracji 
społeczeństw funkcjonujących na niższym poziomie rozwoju, choć pojawiały się 
także konflikty społeczne i dalsze pogłębianie różnic1.

Zjawiska kryzysowe obserwowane w Europie w latach 2007–2009 i kilku kolej-
nych, jak pokazują doświadczenia niektórych państw, w tym zwłaszcza przypadki 
członków Unii Europejskiej takich jak Grecja, Portugalia lub Włochy, dotyczyły 
w istotnym zakresie finansów publicznych i sytuacji podmiotów sektora publiczne-
go2. Podjęte działania o charakterze naprawczym wymagały bowiem zaangażowania 
środków publicznych, jak i istotnych zmian regulacyjnych w zakresie kształtowa-
nia stabilności rynków finansowych. Przyniosło to niewątpliwie pozytywne efek-
ty obserwowane w różnych wymiarach, w tym w poziomie zmian wartości PKB.

Zaprezentowane w tabeli 1 dane empiryczne opierające się na przykładach 
wybranych państw europejskich wskazują na stopniową poprawę koniunktury 
gospodarczej. W skali UE ujmowanej jako całość, od roku 2014 występowały dodat-
nie wartości wskaźnika wzrostu PKB. Wspomniane wcześniej państwa dotknięte 

1 K. Jarosiński, Kierunki i perspektywy rozwoju lokalnego w dobie globalizacji, w: J. Osiński (red.), 
Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2001, s. 125–128.

2 K. Jarosiński, Causes and Effects of Budget Imbalance in Poland, „Journal for Social Sciences” 2020, 
vol. 4 (1), Research Association for Interdisciplinary Studies RAIS, Beltsville, s. 105–107.
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w największym stopniu kryzysem, charakteryzowały się ujemnymi wartościami 
wskaźnika PKB, które osiągały poziom nawet –10,1%, jak w przypadku Grecji 
w 2011 r., a ujemne wartości utrzymywały się aż do roku 2016. W badanym okre-
sie w Portugalii najniższą wartość wskaźnika PKB odnotowano w 2012 r., kiedy 
wynosiła –4,1%, we Włoszech spadek PKB był najbardziej znaczący w roku 2009 
i wyniósł –5,3%, a w Hiszpanii również w 2009 r. odnotowano najniższą wartość 
wskaźnika PKB na poziomie –3,8%. W powyższych trzech przypadkach skutki 
kryzysu, przejawiające się niskimi bądź ujemnymi wartościami wskaźnika PKB, 
utrzymywały się do 2013 r.

Tabela 1.  Wskaźnik wzrostu PKB w wybranych państwach Europy  
w latach 2009–2019 (w %; w stosunku do roku poprzedzającego)

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Unia Europejska – 
27 państw –4,3 2,2 1,8 –0,7 0,0 1,6 2,3 2,0 2,8 2,1 1,6

Bułgaria –3,4 0,6 2,4 0,4 0,3 1,9 4,0 3,8 3,5 3,1 3,7

Francja –2,9 1,9 2,2 0,3 0,6 1,0 1,1 1,1 2,3 1,8 1,5

Niemcy –5,7 4,2 3,9 0,4 0,4 2,2 1,5 2,2 2,6 1,3 0,6

Grecja –4,3 –5,5 –10,1 –7,1 –2,7 0,7 –0,4 –0,5 1,3 1,6 1,9

Irlandia –5,1 1,8 0,6 0,1 1,2 8,6 25,2 2,0 9,1 8,5 5,6

Włochy –5,3 1,7 0,7 –3,0 –1,8 0,0 0,8 1,3 1,7 0,9 0,3

Polska 2,8 3,7 4,8 1,3 1,1 3,4 4,2 3,1 4,8 5,4 4,5

Portugalia –3,1 1,7 –1,7 –4,1 –0,9 0,8 1,8 2,0 3,5 2,8 2,2

Rumunia –5,5 –3,9 1,9 2,0 3,8 3,6 3,0 4,7 7,3 4,5 4,2

Hiszpania –3,8 0,2 –0,8 –3,0 –1,4 1,4 3,8 3,0 3,0 2,4 2,0

Szwecja –4,3 6,0 3,2 –0,6 1,2 2,7 4,5 2,1 2,6 2,0 1,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, GDP and main components (output, expenditure and 
income), https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en (15.01.2021).

W większości państw Europy, nie tylko w przypadku silnych gospodarek Nie-
miec czy Francji, ale i państw o zdecydowanie niższym potencjale gospodarczym 
jak Bułgaria lub Rumunia, po załamaniu, które nastąpiło w roku 2009, wskaźnik 
PKB szybko powrócił do wartości dodatnich. W tym kontekście należy zwrócić 
uwagę na Polskę, która jako jedyna w badanej grupie państw europejskich osiągnęła 
wartość wskaźnika PKB na poziomie 2,8% w 2009 r., jak i w kolejnych dziesięciu 
latach utrzymała dodatnie oraz co należy podkreślić – dość wysokie wartości oma-
wianego wskaźnika. W latach 2015–2019 praktycznie w całej grupie państw pod-
danych analizie odnotowano wahania wartości wskaźnika PKB, jednak pozostawał 
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on na zdecydowanie dodatnim poziomie. Znacząca zmiana w wymiarze negatyw-
nym pojawiła się dopiero w 2020 r. w związku ze skutkami gospodarczymi wywo-
łanymi rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19.

Ważnym czynnikiem, który można zauważyć badając przebieg zjawisk kryzy-
sowych od roku 2009 w Europie, jest aktywne włączenie się podmiotów admini-
stracji publicznej w działania służące ograniczaniu skutków zjawisk kryzysowych 
i podtrzymaniu stabilności gospodarki, zwłaszcza sektora bankowego, ale też 
sfery realnej, która silnie odczuwała (jak wskazują m.in. powyższe dane liczbo-
we) osłabienie wiarygodności rynków finansowych3. Można zatem wskazać, że 
niepewność gospodarowania, charakterystyczna przede wszystkim dla funkcjo-
nowania sektora prywatnego i analizowana głównie w kontekście analizy ryzyka 
stanowiącego element prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstw, 
w coraz większym stopniu wykracza poza obszar sektora prywatnego i gospodar-
ki realnej, stając się tym samym istotnym przedmiotem zainteresowania głównie 
administracji rządowej, ale również władz samorządu terytorialnego na poziomie 
regionalnym lub nawet lokalnym. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na proble-
my właściwego zdefiniowania zakresu znaczeniowego pojęcia „niepewności”, co 
pozwoliłoby odróżniać je od pojęcia „ryzyka”. W niniejszym rozdziale zastosowa-
no definicję niepewności według ujęcia proponowanego przez szkołę ekonomii 
instytucjonalnej, w którym niepewność określana jest jako nierówny i niepełny 
dostęp do informacji, w tym również informacji dotyczącej wydarzeń przyszłych, 
co powoduje ograniczenie poziomu racjonalności jednostek gospodarujących4.

Pogarszająca się koniunktura gospodarcza i spadek przychodów w sferze realnej 
przyczynia się do ograniczenia działalności bieżącej, redukcji kosztów osiąganej 
poprzez zmniejszanie poziomu zatrudnienia oraz ograniczenie zakresu inwestycji, 
ale również może powodować zwiększoną skalę decyzji o zawieszeniu lub całko-
witej likwidacji działalności gospodarczej. Z punktu widzenia sektora publiczne-
go powyższy scenariusz prowadzi do istotnego zagrożenia w postaci zmniejszania 
wolumenu podatków wpływających do budżetu państwa oraz, pośrednio lub bez-
pośrednio, także do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zależność dochodów budżetowych od wielkości danin publicznych, charakte-
rystyczna dla współczesnych systemów finansów publicznych, powoduje nasilenie 
wrażliwości sektora publicznego na zmiany w gospodarce realnej. Jednocześnie, 
co można było obserwować także w roku 2020, zwłaszcza w warunkach kryzysu 

3 M. Maciejewski, Polska na tle kryzysu sfery realnej gospodarki krajów Unii Europejskiej, „Finanse, 
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 57, Szczecin, s. 332–342.

4 K. M. Klimczak, Ryzyko w teorii ekonomii, „Master of Business Administration” 2008, no. 6, 
s. 64–69.
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gospodarczego ujawnia się istotna rola podmiotów sektora publicznego w kształto-
waniu zjawisk rozwojowych. Niezbędne do tego są zarówno środki, które mogą być 
przeznaczane na cele inwestycyjne, ale też na podtrzymanie działalności bieżącej, 
aby nie dopuścić do pogorszenia stanu infrastruktury instytucjonalnej i osłabie-
nia funkcji regulacyjnych administracji publicznej, czego kolejnymi następstwami 
może być dalsze pogarszanie warunków gospodarowania odczuwane przez pod-
mioty sektora prywatnego.

2.  Inwestycje w sektorze publicznym i sektorze prywatnym 
w wybranych państwach Europy

Procesy rozwojowe w gospodarce ulegają zmianom pod względem znaczenia 
poszczególnych czynników kształtujących ich tempo i zakres. Wzrasta niewąt-
pliwie rola wiedzy, innowacji, wykorzystania nowoczesnych technologii, jednak 
niezmiennie ważnym czynnikiem pozostaje wolumen nakładów inwestycyjnych, 
jakie mogą być ponoszone w przedsiębiorstwach w sektorze prywatnym, jak 
i w podmiotach zaliczanych do sektora publicznego. W szczególności w sytuacji 
występowania zjawisk kryzysowych, warto zwrócić uwagę na inwestycje realizo-
wane w podziale na sektor prywatny oraz sektor publiczny. W Europie, zwłaszcza 
w strukturach Unii Europejskiej, można wskazać różne trendy kształtowania pro-
cesów rozwojowych, mogące przyjmować system długofalowych zaplanowanych 
działań w formie polityki spójności, czy też obserwowane od roku 2008 bezpo-
średnie zaangażowanie sektora publicznego w stabilizowanie gospodarki5.

Wyznaczanie kierunków rozwoju oraz finansowanie przedsięwzięć rozwojo-
wych w skali państw i regionów pozostaje wciąż ważnym zagadnieniem w sferze 
teoretycznej i praktycznej, zarówno w Unii Europejskiej, jak i odrębnie w poszcze-
gólnych państwach członkowskich. Analizy przebiegu powyższych zjawisk, wobec 
ograniczonej skuteczności form zewnętrznego stymulowania procesu rozwoju 
regionalnego wskazywały na potrzebę określenia zasad, które zapewniłyby realne 
podstawy do działań na rzecz ograniczania zakresu zróżnicowań społeczno-gospo-
darczych regionów w obrębie zarówno poszczególnych państw, jak też większych 
obszarów objętych powiązaniami politycznymi i gospodarczymi6.

5 A. Bozio, C. Emmerson, A. Peichl, G. Tetlow, European Public Finances and the Great Recession: 
France, Germany, Ireland, Italy, Spain and the United Kingdom Compared, „Fiscal Studies” 2015, vol. 36 (4), 
Institute for Fiscal Studies, Londyn, s. 405–430.

6 P. Churski, Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych, „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku” 2005, Nauki ekonomiczne, t. XIX, z. 3, 
Gospodarka regionu na Jednolitym Rynku Europejskim. Wybrane zagadnienia, Włocławek, s. 25.
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Nie jest oczywiście czymś nowym współistnienie nakładów przeznaczanych 
na rozwój przedsiębiorstw w sferze realnej gospodarki oraz nakładów ponoszo-
nych na rozwój bazy materialnej w sektorze publicznym na poziomie centralnym, 
jak też regionalnym i lokalnym, warto jednak zwrócić uwagę na coraz wyraźniej 
artykułowane wymagania w zakresie efektywności i racjonalności współczesnych 
procesów rozwojowych, odwołujące się do problemów potrzeb i możliwości współ-
pracy pomiędzy przedsiębiorstwami sektora prywatnego oraz podmiotami i jed-
nostkami organizacyjnymi należącymi do sektora publicznego. Współdziałanie 
przedsiębiorstw i podmiotów tych dwóch sektorów, a zwłaszcza udoskonalanie 
metod zarządzania i oceny w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych, współdzia-
łanie przy realizacji inwestycji na podstawie rozwiązań organizacyjnoprawnych 
ukierunkowanych na wykorzystanie komplementarności tych dwóch sektorów 
w gospodarce, może prowadzić do lepszych rezultatów ekonomicznych kształ-
tujących poziom życia ludności, jak i usprawniać instrumentarium mierników 
wykorzystywanych do oceny tego poziomu7. Ponadto przedsiębiorstwa prywat-
ne, nie tracąc swojej niezależności wynikającej ze swobody prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, zwłaszcza w sytuacji gorszej koniunktury gospodarczej, 
poszukują często możliwości współpracy, czy też powszechnie korzystają z róż-
nych form wsparcia przedsięwzięć o charakterze rozwojowym, oferowanych przez 
sektor publiczny.

Aktywność inwestycyjna mierzona poprzez wolumen nakładów brutto na 
środki trwałe w ujętych jednostkach standardu siły nabywczej odzwierciedla 
potencjał gospodarczy poszczególnych państw objętych badaniem, wskazuje też, 
jaki model rozwoju został w danym państwie przyjęty. Dane zestawione w tabe-
li 2 pozwalają zaobserwować wyraźne zmiany zachodzące w poziomie wydatków 
przeznaczanych na zwiększanie zasobu środków trwałych. W państwach, które 
silnie odczuły zjawiska kryzysowe w roku 2009, poziom wspomnianych nakładów 
ulegał zmniejszeniu już od roku 2011 (Grecja, Portugalia, Irlandia) lub też wyraź-
niejszy spadek miał miejsce od roku 2013 (Hiszpania, Włochy). Spadek poziomu 
nakładów brutto na środki trwałe miał miejsce w znacznej części państw Europy, 
a najniższe wartości badanego miernika odnotowano, w zależności od państwa, 
pomiędzy rokiem 2011 a rokiem 2015.

7 M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodar-
czego, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 59–62.
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Tabela 2.  Nakłady brutto na środki trwałe w wybranych państwach i w wybranych 
latach z przedziału 2009–2020 (w mld PPS; standard siły nabywczej)

Wyszczególnienie 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Unia Europejska 2269,6 2363,3 2273,0 2467,7 2540,9 2688,0 2835,4 3051,4 2767,5

Bułgaria 22,1 18,0 18,5 19,8 18,3 19,1 20,4 21,7 19,1

Francja 373,9 408,9 414,8 420,2 433,9 460,8 486,3 524,6 469,4

Niemcy 438,7 518,6 521,0 559,7 587,1 614,6 651,3 679,5 661,6

Grecja 52,9 29,1 23,0 22,4 22,7 24,7 23,4 22,3 20,9

Irlandia 30,1 25,7 29,7 56,2 84,8 86,0 80,0 136,5 81,1

Włochy 310,5 319,3 271,5 272,8 288,6 302,2 314,7 322,7 279,6

Polska 118,8 134,1 127,6 147,2 134,2 137,2 149,9 162,1 151,8

Portugalia 44,8 38,8 31,1 34,3 35,1 39,1 42,3 45,9 41,4

Rumunia 66,5 73,2 70,4 76,3 76,2 81,9 81,7 99,0 102,9

Hiszpania 259,7 222,3 189,5 209,9 216,2 235,3 251,2 264,3 219,0

Szwecja 63,6 71,9 72,0 82,2 84,1 91,1 93,7 94,2 92,0

Wielka Brytania 264,6 273,3 294,8 343,4 356,2 373,0 377,4 393,2 337,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych AMECO, https://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/
serie/ResultSerie.cfm (11.01.2021).

Na podstawie analizy zgromadzonych danych można wskazać także licz-
ne przypadki wśród badanej grupy państw, w których nakłady brutto na środki 
trwałe zwiększały swoją wartość w kolejnych okresach po roku 2009. Wartości 
analizowanych nakładów ponoszonych w Niemczech, Francji, Wielkie Brytanii, 
Szwecji systematycznie wzrastały, w innych państwach jak w Polsce czy Rumunii 
wykazywały niewielkie wahania w latach 2013–2016, jednak również utrzymy-
wały tendencję wzrostową powyżej poziomu z roku 2009. Rozszerzeniem analizy 
jest zaprezentowana na rysunku 1 graficzna ilustracja przebiegu zmian nakładów 
brutto na środki trwałe ujmowanych w jednostkach standardu siły nabywczej. 
Z jednej strony można więc obserwować niewielkie dodatnie zmiany na poziomie 
ok. 4–7% w ujęciu rocznym, które następowały w silnych gospodarkach Niemiec 
i Francji, z drugiej strony natomiast warto zwrócić uwagę na przykład Irlandii, gdzie 
po spadku w 2010 r. następował dynamiczny wzrost wskaźnika do poziomu 59,6% 
w 2015 r. czy nawet 70,7% w roku 2019, choć też w niektórych okresach, jak rok 
2018 następowało znaczące ograniczanie poziomu nakładów. Przypadek odzwier-
ciedlający trudną sytuację gospodarczą można obserwować w Grecji, gdzie spadek 
poziomu omawianego wskaźnika był bardzo wyraźny w latach 2010–2012, sięgając 
nawet –26,5%, a w całym badanym okresie jedynie w latach 2016–2017 osiągnął 
wartości dodatnie. W latach 2017–2019 wysoki poziom nakładów utrzymywał 
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się i następował wzrost w większości państw, natomiast rok 2020 przyniósł spa-
dek, którego zakres nie jest w momencie prowadzenia niniejszej analizy możliwy 
do określenia, jednak obserwacje publikowane przez Eurostat, oparte na danych 
cząstkowych oraz na prognozach, sygnalizują znaczne ograniczenie wolumenu 
nakładów we wszystkich, poza Rumunią, państwach Europy.

Rysunek 1.  Zmiany wartości nakładów brutto na środki trwałe (ujętych w PPS) 
w wybranych państwach Europy w latach 2010–2020 (w %; w stosunku 
do roku poprzedzającego)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych AMECO, https://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/
serie/ResultSerie.cfm (11.01.2021).

Jak wskazano wcześniej, sytuacja gospodarcza od roku 2009 przyczyniła się 
do stopniowego zwiększania roli sektora publicznego, szczególnie jako uczestni-
ka procesów rozwoju gospodarczego i społecznego, choć znaczenie to nie musi 
przejawiać się bezpośrednio w wymiarze nakładów kapitałowych. Dane empirycz-
ne zilustrowane graficznie na rysunku 2 pozwalają porównać poziom nakładów 
brutto na środki trwałe w sektorze prywatnym i sektorze publicznym w wybra-
nych państwach odnotowane w roku 2009 i w roku 2019. Zauważalny jest wzrost 
nakładów w wartościach bezwzględnych praktycznie we wszystkich zaprezen-
towanych przykładach państw i to zarówno w sektorze prywatnym, jak i w sek-
torze publicznym. W przypadku Niemiec wzrost nakładów sektora prywatnego 
w roku 2019 w stosunku do roku 2009 wyniósł 60,3%, a wzrost nakładów sektora 
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publicznego 47,3%. W Polsce wzrost nakładów sektora prywatnego pomiędzy 
analogicznymi latami wyniósł 45,2% w sektorze prywatnym i 44,3% w sektorze 
publicznym. Zbliżony poziom relacji powyższych wartości występował w innych 
badanych państwach Europy, wskazując na zauważalnie większe relatywne przy-
rosty wydatków o charakterze inwestycyjnym następujące w sektorze prywatnym.

Rysunek 2.  Nakłady brutto na środki trwałe w sektorze prywatnym i sektorze 
publicznym w wybranych państwach Europy w latach 2009 i 2019 
(w mld EUR)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych AMECO, https://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/
serie/ResultSerie.cfm (11.01.2021).

W przypadku Polski sytuacja gospodarcza i społeczna oraz rola sektora publicz-
nego w gospodarce wynika po części z uwarunkowań okresu gospodarki centralnie 
administrowanej, jak i efektów zmian zapoczątkowanych w okresie transformacji 
systemowej po roku 1989. Kształtowanie się nowych poglądów na procesy roz-
wojowe, na rolę i wzajemne relacje sektora publicznego i sektora prywatnego, 
na koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego w dużej mierze ukierunkowane 
było na dążenie do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i włączenia się w zmie-
niające się również w tamtym czasie koncepcje regionalizmu europejskiego. Obok 
wzmacniającej się gospodarki rynkowej i budowania pozycji polskiego sektora 
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prywatnego, niezbędne było utworzenie sprawnego systemu instytucji publicz-
nych, które były w stanie koordynować i pobudzać impulsy rozwojowe, zarówno 
w zakresie wyznaczania najważniejszych priorytetów rozwojowych oraz ich reali-
zację w ramach pojawiających się nowych możliwości finansowania zróżnicowa-
nych przedsięwzięć o charakterze rozwojowym. Tego rodzaju wyzwania działania 
obejmowały tak sferę sektora przedsiębiorstw, jak i sferę sektora publicznego.

W zakresie kompetencji sektora publicznego znalazły się zadania, które miały 
być reakcją na oczekiwania społeczeństwa co do przyspieszenia inwestycji w sferze 
infrastruktury technicznej, sprzyjające szybkiemu niwelowaniu różnic w warun-
kach kompleksowego rozwoju. Od roku 2004 Polska aktywnie włączyła się w nurt 
przemian i w konsekwencji udało się znacząco zwiększyć nakłady inwestycyjne, 
zarówno w sferze zadań publicznych, jak i na rzecz przedsiębiorstw funkcjonu-
jących w sferze realnej. Z tego względu w państwach członkowskich UE, które 
podobnie jak Polska przystępowały do Unii w roku 2004, albo też później, kształt 
nakładów inwestycyjnych również w badanych w niniejszym rozdziale latach 
2009–2020, pozostawał pod wpływem środków unijnych.

Jest oczywiste, że zakres potrzeb w sferze usług publicznych, zwłaszcza w warun-
kach polskich, pozostaje wciąż duży. Biorąc pod uwagę strukturę sektora publiczne-
go w Polsce, jak i przyporządkowanie kompetencji pomiędzy podmioty publiczne, 
uzasadnione jest podjęcie analizy aktywności inwestycyjnej nie tylko w podziale 
na sektor publiczny i sektor prywatny, ale również z uwzględnieniem wydatków 
ponoszonych przez jednostki administracji publicznej na poziomie regionalnym 
i lokalnym. Na rysunku 3 przedstawiono ilustrację graficzną wyników badań empi-
rycznych nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej w latach 2009–2019.

Z analizy zgromadzonych danych wynika, że w omawianym okresie dominu-
jącym kierunkiem nakładów inwestycyjnych w Polsce były wydatki ponoszone 
w sektorze prywatnym, przy czym warto zauważyć wyraźne zmiany relacji pomię-
dzy wartościami wydatków inwestycyjnych w sektorze prywatnym oraz w sektorze 
publicznym. Można wskazać, że w roku 2009 wydatki na inwestycje zrealizowane 
w sektorze publicznym stanowiły 40,4%, wydatków inwestycyjnych ogółem, a jed-
nocześnie kształtowały się na poziomie 67,8% w stosunku do wydatków sektora 
prywatnego. Natomiast w roku 2019 relacja wydatków inwestycyjnych w sekto-
rze publicznym oraz wydatków inwestycyjnych w sektorze prywatnym kształto-
wała się na poziomie 50,7%, przy czym wydatki publiczne stanowiły tylko 33,7% 
wydatków ogółem. Największą wartość wskaźnika relacji wydatków inwestycyj-
nych sektora publicznego względem wydatków sektora prywatnego, wynoszącą 
81,6%, odnotowano w roku 2011. Jako jedną z przyczyn wyraźnego zwiększenia 
wskaźnika relacji wydatków inwestycyjnych w sektorze publicznym w stosunku 
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do wydatków inwestycyjnych w sektorze prywatnym w latach 2009–2012 należy 
wskazać wzrastający wolumen nakładów inwestycyjnych związany z wykorzysta-
niem środków z budżetu UE. Od roku 2013, pomimo dalszego wzrostu wartości 
nakładów inwestycyjnych sektora publicznego, wyraźnie wyższą dynamikę wyka-
zywały jednak wartości inwestycji sektora prywatnego.

Rysunek 3.  Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej w Polsce  
w latach 2009–2019 (w mld zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS, 2021.

W objętych analizą latach 2009–2019 nastąpił wzrost wydatków inwestycyjnych 
w sektorze publicznym o 22,3%, podczas gdy w sektorze prywatnym wzrost ten 
wyniósł 63,4%. Pod względem wartości wydatki inwestycyjne sektora publicznego 
w roku 2019 były o ok. 19,7 mld zł większe niż w roku bazowym 2009, natomiast 
wydatki sektora prywatnego były w tym samym okresie wyższe o ok. 82,7 mld zł. 
W przypadku wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego naj-
wyższe wartości przyjmowały wydatki inwestycyjne gmin, stanowiąc w 2009 r. 
31,0% wydatków inwestycyjnych sektora publicznego ogółem. Od roku 2011 do 
2016 r. wspomniany udział wyraźnie się zmniejszył, jednak w kolejnych latach 
znów przekroczył poziom 30%, a w 2019 r. wydatki inwestycyjne gmin stanowiły 
34,3% wydatków inwestycyjnych sektora publicznego ogółem. W badanym okresie 
podobnie jak w gminach zmieniały się również wartości wydatków inwestycyjnych 
jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatów, jednak, pomimo że 
w ujęciu procentowym wzrost ten był znaczący, to w ujęciu wartościowym, w porów-
naniu z wydatkami inwestycyjnymi gmin, utrzymywał się na stosunkowo niskim 
poziomie. Wydatki inwestycyjne województw, poza obserwowanymi wahaniami 
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podobnymi do zmian na poziomie lokalnym, uległy obniżeniu i w latach 2010–
2019 nie osiągnęły początkowej wartości z roku 2009.

Należy jednak zauważyć, że porównywanie wartości makroekonomicznych 
lub średnich wartości w układzie regionalnym czy lokalnym, nie zawsze pozwala 
na wyprowadzenie prawidłowych wniosków. Ponadto zakres działalności inwe-
stycyjnej przy wykorzystaniu środków unijnych, realizowanej w ramach działal-
ności samorządu terytorialnego województwa obejmuje nie tylko przedsięwzięcia 
podejmowane przez jednostki sektora publicznego, ale w znacznym zakresie skie-
rowany jest na zwiększanie poziomu inwestycji w sektorze prywatnym, służąc 
w tym obszarze głównie wspieraniu powstawania lub rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach stanowią podsta-
wowy miernik oceny procesów rozwojowych, stąd też jako dalszy kierunek pre-
zentowanych badań powinna być wskazana w szczegółowym zakresie aktywność 
inwestycyjna przedsiębiorstw.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza obejmująca lata 2009–2020, której wyniki prezen-
towane są w niniejszym rozdziale pozwala stwierdzić, że w badanym okresie ze 
zmiennym natężeniem pojawiały się nowe możliwości i kształtowały się sposoby 
pokonywania istotnych, rysujących się barier rozwojowych w zmieniających się 
warunkach ekonomicznych. Podmioty zaliczane do sektora publicznego, funk-
cjonujące na poziomie centralnym, jak też na poziomie regionalnym i lokalnym, 
poprzez podtrzymanie swojej działalności inwestycyjnej umocniły pozycję silnego 
uczestnika procesów gospodarczych współodpowiedzialnego za sprawy rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Ustalono, że w większości państw Europy skutki 
zjawisk kryzysowych jedynie na krótki czas wstrzymały wzrost wydatków inwe-
stycyjnych. Wzrost ten dotyczył wydatków związanych z realizacją celów publicz-
nych, ale wyraźne tendencje wzrostowe przejawiały także wydatki o charakterze 
inwestycyjnym ponoszone w sektorze przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki analizy 
dowodzą ponadto, że pomimo dynamicznych zmian koniunktury gospodarczej 
w Europie w latach 2009–2019, w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce, utrzy-
mały się relatywnie korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, jak 
też miała miejsce intensywna działalność inwestycyjna podmiotów publicznych.

Wspieranie rozwoju poprzez powiększanie wolumenu inwestycji pozostaje nadal 
przedmiotem zainteresowania podmiotów sektora publicznego na różnych pozio-
mach, czego przejawem jest zatem zarówno opracowanie i wdrażanie programów 
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wsparcia obszarów podlegających procesom marginalizacji, jak i programów ukie-
runkowanych na podtrzymanie dynamiki wzrostu obszarów silnych gospodarczo. 
Można spodziewać się, że doświadczenia uzyskane w latach 2009–2019, będą 
cenne wobec niewątpliwie ogromnego wyzwania dla sektora publicznego, jakim 
staje się kolejny kryzys związany z ograniczeniem możliwości prowadzenia swo-
bodnej działalności gospodarczej w warunkach globalnej pandemii.
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Morze (ocean) jako czynnik ukształtowania się  
cywilizacji morsko-kupieckich

Wprowadzenie

W dziejach historycznych i gospodarczych morze, ale także ocean oraz rzeki, 
odegrały znaczącą rolę w rozwoju. Pierwsze cywilizacje powstały wokół wielkich 
rzek – Nilu, Tygrysu i Eufratu, Indusu i Rzeki Żółtej. Morza i oceany przyczyniły 
się do powstania cywilizacji morskich, a wśród nich można wyróżnić cywilizacje 
kupieckie. W niniejszym rozdziale została podjęta kwestia wpływu morza (oce-
anu) na ukształtowanie się cywilizacji morsko-kupieckich. Autorka podjęła próbę 
znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu morze (ocean) przyczyniło się 
do powstania i rozwoju tych cywilizacji. W tym celu przedstawiła wybrane cywi-
lizacje morsko-kupieckie: Fenicja, Srivijaya i cywilizacja Suahili oraz ich związek 
z morzem (oceanem).

1. Znaczenie morza w rozwoju cywilizacji morsko-kupieckich

Fernand Braudel określił cywilizację w następujący sposób: „Przede wszystkim 
(jest to) przestrzeń, «obszar kulturowy» (…) locus. W nim (…) należy wyobrazić 
sobie wszelką różnorodność «dóbr», noszących znamiona kulturowe, począwszy 
od formy domów, materiałów, z których są budowane, dachów, aż po mocowanie 
piór na strzałach, dialekt lub grupę dialektów, smaki pożywienia, określoną tech-
nikę, strukturę wierzeń, sposób uprawiania miłości, a nawet kompas, papier, prasę 
drukarską. Chodzi o regularność występowania pewnego zespołu cech, częstość 
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ich występowania, ich powszechność w danym określonym obszarze (w połącze-
niu z) (…) pewnego rodzaju stałością, trwaniem w czasie…”1.

Jakie zatem są cechy wspólne cywilizacji morsko-kupieckich? Pierwszą cechą 
jest położenie geograficzne, a dokładniej położenie na wybrzeżu morza lub oce-
anu. K. N. Chaudhuri wskazywał na trzy czynniki, których wspólne oddziaływa-
nie było decydujące dla usytuowania portów nad Oceanem Indyjskim (miały one 
znaczenie również w innych częściach świata):
• cechy geograficzne,
• wydarzenia historyczne,
• względy ekonomiczne2.

Cywilizacje morsko-kupieckie charakteryzuje również to, że były one silnie 
związane z ośrodkami miejskimi. H. Zins w odniesieniu do cywilizacji Suahili 
pisał: „Kultura Suahili zawsze łączyła się z miastem, była produktem położonych 
na wybrzeżu Afryki Wschodniej oraz na przybrzeżnych wyspach miast  i mia-
steczek. (…) Poczucie odrębności mieszkańców miasta zawsze było bardzo silne 
w świadomości ludności należącej do kultury Suahili”3. Miejski charakter cywili-
zacji Suahili podkreślał również J. Middleton, który pisał: „Suahili są mieszkań-
cami miast  i  ich cywilizacja  jest miejska. Podstawową jednostką społeczną  ich 
społeczeństwa jest i było «miasto» (mji lub mui)”4.

Kolejną cechą jest prowadzenie handlu morskiego, który był źródłem docho-
dów mieszkańców.

Analizując morze czy ocean jako czynnik kształtowania się cywilizacji morsko-
-kupieckich należy oceniać jego rolę z punktu widzenia znaczenia, jakie odgrywało 
ono w czasie, kiedy te cywilizacje się kształtowały. Trzeba pamiętać, jak niedo-
skonałe były łodzie, znajomość żeglugi, a do czasu wynalezienia silnika parowe-
go także to, jak wiele czasu zajmowała podróż pomiędzy portami i jak wielkim 
wyzwaniem było przygotowanie się do niej. W odniesieniu do Morza Śródziem-
nego F. Braudel pisał: „Historyk powinien odciąć się za wszelką cenę od aktualnej 
wizji Morza Śródziemnego, która zamienia je w jezioro. Nie zapominajmy, że za 
czasów Augusta i Antoniusza, za wypraw krzyżowych czy nawet w tej epoce, gdy 
przemierzały je flotylle Filipa II, morze to było sto, tysiąc razy rozleglejsze, niż 

1  F. Braudel, A History of Civilizations, New York 1993 za: N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta 
świata, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, s. 18–19.

2  K. N. Chaudhuri, Trade and Civilization in the Indian Ocean. An Economic History from the Rise 
of Islam to 1750, Cambridge Univeristy Press, Cambridge 2005, s. 161.

3  H. Zins, Historia Afryki Wschodniej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, s. 51.
4  J. Middleton, The World of the Swahili: an African mercantile civilization, Yale University Press, 

New Haven – London 1992, s. 54.
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sugerują nam dzisiejsze podróże powietrzne lub morskie. (…) Ongiś morze to było 
światem samo w sobie, było planetą”5.

Początkowo podróże morskie odbywały się jedynie wzdłuż brzegu i w ciągu 
dnia, jednak z czasem, wraz z rozwojem sztuki żeglarskiej, zwiększały się poko-
nywane odległości6.

Morze niewątpliwie stanowiło ważny czynnik w rozwoju gospodarczym, społecz-
nym i kulturalnym. O tym, jak znacząca była jego rola w historii, mogą świadczyć 
słowa L. Paine’a, który tłumaczył, że w swojej książce podejmuje próbę zbadania, 
w jaki sposób ludzie kontaktowali się ze sobą poprzez morze i rzeki, a tym samym 
rozprzestrzeniali swoje uprawy, wyroby i systemy społeczne, od języka, przez eko-
nomię, po religię7. Wskazał on również, że przed wynalezieniem lokomotywy 
kultura, handel, zakażenia i konflikty szybciej rozprzestrzeniały się drogą mor-
ską niż lądową8. Podkreślając rolę morza M. Pearson zwrócił uwagę na fakt, że 
do czasu wynalezienia silnika parowego ruch morski był znacznie bardziej opła-
calny niż lądowy, i powołując się na Chitticka pisał, że takiej samej ilości energii 
potrzeba, aby przenieść 250 kg na kołach po drodze, 2 500 kg na torach i 25 000 
na wodzie9. Rolę morza i morskiej wymiany handlowej podkreślał też F. Braudel, 
który w odniesieniu do basenu Morza Śródziemnego pisał: „Statek, droga morska, 
wcześnie wyposażony port i miasto handlowe – oto instrumenty w służbie nie-
zależnych miast i państw, gospodarki krajów regionu śródziemnomorskiego; oto 
narzędzia ich wymiany handlowej, a w konsekwencji – ich bogactwa”10. A. Sheriff, 
pisząc o wybrzeżu Afryki Wschodniej, wyjaśniał, czym było morze dla jego miesz-
kańców: „Dla ludzi wybrzeża jest to arena produkcji, droga komunikacji, strefa 
kontaktów handlowych i wzajemnego oddziaływania kultur”11.

K. N. Chaudhuri pisał, że relacja pomiędzy lądem i morzem w cywilizacji ludz-
kiej na przestrzeni dziejów była określona poprzez:
1)  czynnik geograficzny,
2)  wiedzę i ograniczenia technologiczne przeplatane zwyczajami społecznymi 

i kulturalnymi,

5  F. Braudel, Morze, w: F. Braudel, Morze Śródziemne. Przestrzeń i historia. Ludzie i dziedzictwo, 
Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1994, s. 29.

6  Szerzej zob. ibidem.
7  L. Paine, The Sea and Civilization. A Maritime History of the World, Atlantic Books, London 2015, 

s. 6.
8  Ibidem, s. 3.
9  M. Pearson, The Indian Ocean, Routledge Taylor & Francis Group, 2008, s. 29.
10 F. Braudel, Morze…, op.cit., s. 35.
11 A. Sheriff, Slaves, Spices & Ivory in Zanzibar. Integration of an East African commercial empire into 

the world economy, 1770–1873, Boydell & Brewer, 1987, s. 10.
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3)  przypadkowe elementy czasu, wojny, głód, powstanie i upadek imperiów poli-
tycznych, które oddziaływały na losy portów, miast, społeczności kupieckich 
i wszystkich beneficjentów dalekiego handlu morskiego12.

2.  Fenicja – cywilizacja morsko-kupiecka w basenie 
Morza Śródziemnego

Fenicjanie i Grecy jako pierwsi stworzyli imperia kolonialne. Kupcy z autono-
micznych miast portowych, które posiadały jedynie niewielkie zaplecze13, bądź były 
w ogóle go pozbawione, rozwijali sieć handlową w basenie Morza Śródziemnego14.

Fenicja stała się znaczącym imperium handlowym po upadku cywilizacji 
Mykeńskiej. Fenicję tworzyły autonomiczne miasta-państwa, m.in. Byblos, Sidon 
i Tyr, które tworzyły nowe trasy handlowe i które od końca IX w. p.n.e. zakładały 
kolonie w Afryce Północnej (np. Kartagina, Utica), Hiszpanii (np. Kadyks), Sycy-
lii i Sardynii15.

Rozwojowi handlu morskiego przez Fenicjan sprzyjało położenie geograficzne. 
L. Paine zaznacza, że na terenie Fenicji położone były jedne z najlepszych natu-
ralnych portów na wybrzeżu. Jednym z najważniejszych miast fenickich był Tyr 
– należały do niego dwa porty położone na przybrzeżnej wyspie oraz osada rolna 
na lądzie. Było to rozwiązanie inne niż w Judei czy Izraelu, gdzie na ogół porty 
były „miastami córkami”16, które obsługiwały miasta położone kilka kilometrów 
w głąb  lądu. Było to spowodowane obawą przed atakiem z morza  lub brakiem 
na wybrzeżu ziemi odpowiedniej do uprawy. Podobnie zlokalizowane były rów-
nież porty w Grecji17.

Źródłem bogactwa Fenicji był handel, który obejmował cedr, purpurowy barw-
nik wytwarzany ze skorupiaków, a także miedź z Cypru i inne surowce pozyski-
wane z kolonii położonych w zachodniej części Morza Śródziemnego. Fenicjanie 
zajmowali się również rzemiosłem i ważnym towarem handlowym były wyroby 

12 K. N. Chaudhuri, Trade and Civilization…, op.cit., s. 160.
13 L. Paine posługuje się terminem hinterland, co autorka tłumaczy jako „zaplecze”. M. Pearson, odno-

sząc się do swojej analizy miast-państw Suahili, wskazuje, że termin hinterland jest zbyt szeroki i z tego 
powodu nie jest użyteczny analitycznie. Proponuje, aby zastąpić go bardziej precyzyjnymi określeniami: 
foreland, umland, hinterland i entrepôt. Szerzej zob. M. Pearson, Port Cities and Intruders. The Swahili 
Coast, India, and Portugal in the Early Modern Era, The John Hopkins University Press, Baltimore – Lon-
don 1998 s. 8–9, 66–67.

14 L. Paine, The Sea and Civilization…, op.cit., s. 79.
15 P. O’Brien (red.), Atlas of World History, Oxford University Press, New York 2010, s. 38.
16 Określenie to zostało użyte przez L. Paine’a (ang. daughter cities). 
17 L. Paine, The Sea and Civilization…, op.cit., s. 80.
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szklane i ozdoby wyrabiane z kości słoniowej18. Fenicjanie byli znani ze swoich 
umiejętności żeglarskich. To właśnie Fenicjanie i Grecy jako pierwsi dokonali roz-
różnienia pomiędzy statkami handlowymi, a tymi przeznaczonymi do walki19.

3.  Srivijaya – imperium morskie w Azji Południowo-Wschodniej

Przykładem imperium, które swoją pozycję zawdzięczało morzu, jest Srivi-
jaya, która znajdowała się w Azji Południowo-Wschodniej, a jej centrum położone 
było na wyspie Sumatra, w okolicy współczesnego portu Palembang. Obszar Sri-
vijayi obejmował Cieśninę Malakka, która łączyła Morze Andamańskie z Morzem 
Południowochińskim20. Srivijaya stała się potęgą morską pod koniec VII w.21. 
Cieśnina Malakka znajdowała się pod kontrolą Srivijayi w okresie od VII do 
XIII w.22. Jak pisał L. Paine, Srivijaya była najdłużej trwającym i najbardziej wpły-
wowym mocarstwem w Azji Południowo-Wschodniej. Swoją pozycję zawdzięczała 
rosnącemu przepływowi towarów pomiędzy Oceanem Indyjskim, Azją Południo-
wo-Wschodnią i Chinami, który odbywał się przez Cieśninę Malakka23. W okresie 
od IX w. do XIII w. handel morski w basenie Oceanu Indyjskiego od Chin do Morza 
Czerwonego i Afryki Wschodniej był zdominowany przez marynarzy z Azji Połu-
dniowowschodniej, pod przewodnictwem Srivijayi24. Po tym jak imperium Chola 
zaczęło tracić swoją pozycję pod koniec XII w., miejsce kupców indyjskich w portach 
Azji Południowowschodniej zajęli kupcy chińscy. W Srivijayi byli aktywni również 
kupcy z Zatoki Perskiej – do X w. założyli tam swoje przedstawicielstwa handlowe25. 
O tym, że morze odgrywało kluczową rolę w historii i gospodarce Srivijayi, może 
świadczyć fakt, że M. Pearson określił ją jako talassokrację26.

18 P. O’Brien (red.), Atlas of World…, op.cit., s. 38.
19 L. Paine, The Sea and Civilization…, op.cit., s. 93.
20 P. O’Brien (red.), Atlas of World…, op.cit., s. 64–65.
21 G. Campbell, Africa and the Indian Ocean World from Early Times to Circa 1900, Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge 2019, s. 90.
22 M. Pearson, The Indian Ocean, op.cit., s. 102.
23 L. Paine, The Sea and Civilization…, op.cit., s. 278.
24 G. Campbell, Africa and the Indian…, op.cit., s. 127.
25 Ibidem, s. 93–94.
26 M. Pearson, The Indian Ocean, op.cit., s. 102.
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4.  Suahili – cywilizacja morsko-kupiecka  
na wybrzeżu Afryki Wschodniej

Cywilizacja Suahili ukształtowała się na wschodnim wybrzeżu Afryki. Na pół-
nocy sięgała wybrzeża Benadir w Somalii, na południu Sofali na terenie dzisiejsze-
go Mozambiku, a na wschodzie Komorów i północnozachodniego Madagaskaru27. 
O jej odrębności od interioru pisał H. Zins: „Zarówno pod względem geograficz-
nym, osadniczym, jak i historycznym wybrzeże wykazywało szereg odrębności 
w stosunku do interioru i wytworzyło nawet swoją własną cywilizację Suahili (…). 
Przez wieki całe wybrzeże Wschodniej Afryki stanowiło bardziej część obszaru 
Oceanu Indyjskiego niż afrykańskiego kontynentu, jeśli idzie o kierunek działal-
ności gospodarczej zamieszkującej tam ludności i źródła jej cywilizacji”28.

Jeśli chodzi o pochodzenie cywilizacji Suahili, to obecnie przeważa pogląd, że 
język i kultura Suahili została stworzona przez afrykańskie ludy Bantu, które roz-
winęły także kulturę morską, a nie jak dotychczas tradycyjnie sądzono, że to kupcy 
i osadnicy z Persji, Arabii, a także Indii są jej twórcami. Jednak należy też zauwa-
żyć, że począwszy od IX w. to zagraniczni, a nie lokalni, osadnicy i kupcy przyczy-
nili się do ożywienia wschodnioafrykańskiego handlu morskiego29.

Cywilizacja Suahili jako położona na wybrzeżu była silnie związana z morzem, 
o czym pisał J. Middleton: „Morze jest częścią wybrzeża: nie można ich rozdzie-
lić. Suahili są ludźmi morza i obszar lagun, zatok i otwartego morza poza rafami 
stanowi część ich środowiska tak jak wybrzeże. (…) Suahili wykorzystują morze 
jakby było siecią dróg”30.

Jednym z czynników rozwoju cywilizacji Suahili był handel. J. Middleton pod-
kreślał, że: „Cywilizacja Suahili opierała się na handlu pomiędzy Afryką a Azją, 
Suahili byli pośrednikami i zawsze byli zależni od wydarzeń i trendów, które pozo-
stawały poza ich kontrolą”31. A. Sheriff pisał, że wybrzeże wschodnioafrykańskie 
było elementem systemu handlowego Oceanu Indyjskiego przez co najmniej dwa 
tysiące lat i przez większość tego czasu odgrywało rolę pośrednika. Zwracał uwagę, 
że to handel był podstawą ukształtowanej na tym terenie cywilizacji Suahili – okre-
śla ją jako miejską, kosmopolityczną i kupiecką. Jej miasta-państwa były odręb-
nymi podmiotami, ale łączyła je komunikacja drogą morską oraz język i kultura32. 

27 G. Campbell, Africa and the Indian…, op.cit., s. 116.
28 H. Zins, Historia Afryki…, op.cit., s. 13.
29 G. Campbell, Africa and the Indian…, op.cit., s. 116.
30 J. Middleton, The World of the Swahili…, op.cit., s. 9.
31 Ibidem, s. vii.
32 A. Sheriff, Slaves…, op.cit., s. 8.
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Jeśli chodzi o rolę Suahili jako pośredników w handlu, to M. Pearson zauważa, że 
działali oni jako pośrednicy pomiędzy Afryką i basenem Oceanu Indyjskiego, ale 
w handlu pomiędzy interiorem a wybrzeżem sami byli zdani na pośredników33. 
Rozwojowi handlu w Afryce Wschodniej sprzyjał rytm monsunów w zachodniej 
części Oceanu Indyjskiego, dzięki którym możliwa była żegluga z  i do Afryki 
Wschodniej34. M. Pearson zwrócił uwagę na bardzo interesujący fakt – ludność 
Suahili zajmowała się żeglugą przybrzeżną  i rzeczną, natomiast nie żeglowała 
na własnych statkach po Oceanie Indyjskim35.

Podsumowanie

Historycznie, morze (ocean) było czynnikiem, który sprzyjał rozwojowi 
gospodarczemu, społecznemu i kulturowemu. Dostęp do morza z jednej strony 
dawał możliwość prowadzenia wymiany handlowej, bez konieczności korzysta-
nia z pośredników, jeśli przedmiotem handlu były produkty wytwarzane lokalnie, 
z drugiej natomiast umożliwiał również pośredniczenie w wymianie. Nie można 
jednak ograniczać morza jedynie do roli czynnika sprzyjającego wymianie han-
dlowej. Było ono również nośnikiem wiedzy, kultury, sztuki, gatunków roślin czy 
nowych sposobów gospodarowania. Przedstawione cywilizacje morsko-kupieckie 
geograficznie położone były w basenie Morza Śródziemnego (Fenicja), na wschod-
nim wybrzeżu Afryki (Suahili) oraz w Azji Południowo-Wschodniej (Srivijaya), 
jednak w przypadku każdej z nich morze odegrało istotną rolę w rozwoju. Współ-
cześnie znaczenie morza zmieniło się, ale nadal pozostaje ono bardzo ważnym 
czynnikiem – jak pisał L. Paine, statki przewożą około 90% światowego handlu, 
a w ciągu ostatniego półwiecza liczba statków oceanicznych potroiła się”36. O tym, 
że dostęp do morza pozostaje ważnym czynnikiem rozwoju również obecnie, może 
świadczyć fakt, że P. Collier wśród pułapek rozwoju wymienia m.in. pułapkę bycia 
krajem bez dostępu do morza, otoczonym nieodpowiednimi sąsiadami (ang. land-
locked with bad neighbors)37.

33 M. Pearson, Port Cities and Intruders…, op.cit., s. 79.
34 Szerzej zob. m.in. A. Sheriff, Slaves…, op.cit., s.  10–12; M. Pearson, Port Cities and Intruders…, 

op.cit., s. 51–53; H. Zins, Historia Afryki…, op.cit., s. 13; J. Middleton, The World of the Swahili…, op.cit., 
s. 9–10.

35 M. Pearson, Port Cities and Intruders…, op.cit., s. 40.
36 L. Paine, The Sea and Civilization…, op.cit., s. 9.
37 Szerzej zob. P. Collier, The Bottom Billion. Why the Poorest Countries Are Failing and What Can 

Be Done About It, Oxford University Press, New York 2008, s. 53–63.
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do nadzoru

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie cyfrowe wkraczając w obszar 
działalności zarezerwowany wyłącznie dla banków wywierają ogromy wpływ 
na konkurencję w sektorze usług finansowych. Tradycyjne banki w celu utrzy-
mania swojej pozycji konkurencyjnej na rynku usług pożyczkowo-kredytowych 
dostosowują swoje modele biznesowe do technik cyfrowych, co ma istotne kon-
sekwencje dla przyszłości sektora bankowego, jak i całego sektora finansowego1. 
Za tzw. tradycyjną bankowość czy banki tradycyjne uważa się takie banki, które 
mają model biznesowy zbliżony do bankowości uniwersalnej, ale również banki, 
które prowadzą działalność inwestycyjną2. Należy zauważyć, że w ostatnich latach 
sektor FinTech rozwija się szybciej niż tradycyjne finanse, do czego jeszcze przy-
czyniła się trwająca obecnie pandemia COVID-19. Fala w korzystaniu z Interne-
tu oraz technologii cyfrowych i urządzeń mobilnych spowodowała, że tradycyjne 

1 W Polsce w sektorze finansowym, tak jak w większości państw UE, dominuje sektor bankowy. 
Należy zauważyć, że w literaturze przedmiotu wyodrębnia się dwa modele systemów finansowych: 
model kontynentalny (Europa kontynentalna i Japonia) – głównym źródłem finansowania firm są kredyty 
bankowe. Model anglosaski (Stany Zjednoczone i Wielka Brytania) – firmy aktywnie pozyskują kapitał 
na rynku kapitałowym (akcje i obligacje korporacyjne). W praktyce globalizacja rynków finansowych 
prowadzi do stopniowego upodabniania się tych systemów.

2 Por. S. Blakstad, R. Allen, FinTech Revolution Universal Inclusion in the New Financial Ecosystem, 
Palgrave Macmillan, 2018, s. 148–149, https://doi.org/10.1007/978-3-319-76014–8.
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banki muszą dostosować swoje oferty produktowe do panujących warunków ryn-
kowych3. Nowi gracze na rynku finansowym powodują wiele korzyści dla ich klien-
tów, ale generują nowe ryzyko.

Celem rozdziału jest wskazanie wpływu nowych graczy na rynek kredytowo-
-pożyczkowy zarezerwowany wcześniej dla tradycyjnych banków z uwzględnieniem 
elementów nadzorczych. W rozdziale podjęto próbę sformułowania definicji podsta-
wowych pojęć związanych w wykorzystaniem technologii cyfrowych. W pierwszej 
części rozdziału przedstawiono definicje sektora FinTech, BigTech i neobanków. 
W części drugiej przedstawiono wpływ sektora FinTech na konkurencję w sekto-
rze finansowym. W części trzeciej przedstawiono wyzwania regulacyjne w sek-
torze finansowym, z uwagi na rozwój sektora FinTech. W części czwartej podjęto 
próbę definicji m.in. RegTech, SupTech i piaskownic regulacyjnych. Całość koń-
czy podsumowanie.

1. FinTech, BigTech i neobanki – podstawowe definicje

W ostatnich kilku latach, z uwagi na rozwój wykorzystania Internetu i innych 
technik cyfrowych, w tym telefonii mobilnej, nastąpił bardzo szybki rozwój przed-
siębiorstw z sektora FinTech. FinTech (skrót od financial technology – technolo-
gia finansowa) to ogólny termin na określenie wszelkich innowacyjnych technik 
cyfrowych wykorzystywanych do obsługi lub świadczenia usług finansowych. Do 
sektora FinTech zalicza się m.in. innowacyjne podmioty nadzorowane (np. banki, 
instytucje płatnicze, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorstwa inwestycyjne) oraz 
podmioty nienadzorowane niebędące bankami, często startupy zaczynające dopiero 
swoją działalność4. Innowacje FinTech pojawiają się w wielu aspektach działalno-
ści finansowej. 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 przedsię-
biorstwa FinTech niebędące bankami, dla których innowacje oparte na technolo-
giach cyfrowych są głównym przedmiotem działalności. FinTech można ogólnie 
zdefiniować jako technologicznie możliwe innowacje finansowe, które prowadzą 
do nowych modeli biznesowych, aplikacji, procesów lub produktów, które mają 

3 X. Vives, The impact of fintech on banking, European Economy Banks, Regulation, and the Real 
Sector, 23 December 2017.

4 Por. „Cyfrowa Agenda Nadzoru” – plan działań Urzędu KNF w zakresie m.in. nowoczesnych tech-
nologii, innowacji oraz cyberbezpieczeństwa, UKNF, Warszawa, 19 grudnia 2019, https://www.knf.gov.
pl/knf/pl/komponenty/img/Cyfrowa_agenda_nadzoru_68264.pdf (11.07.2021).
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wpływ na rynki finansowe, instytucje finansowe i świadczenie usług finansowych5. 
Próbę przedstawienia zjawiska w sposób poglądowy od strony naukowej podjął 
Thakor6, który przedstawił syntetyczną definicję FinTech: … FinTech is the use 
of technology to provide new and improved financial services7. Według Thakor8 
u podstaw tego czym jest FinTech leży wykorzystywanie technologii do dostar-
czania nowych i ulepszonych usług finansowych. Pojęciami związanymi z funk-
cjonowaniem sektora FinTech są: kredyt i pożyczka FinTech9.

Jak wspomniano wyżej, nie ma jednorodnej i jednej przyjętej przez rynek 
definicji sektora FinTech. W miarę wzrostu funkcjonalności rozwiązań wykorzy-
stujących technologie FinTech, poszerza się jego definicja. Stwierdzono, że licz-
ba obszarów, w które wkracza FinTech cały czas rośnie10. Sektor FinTech rozwija 
się i jest wdrażany na rynkach całego świata – ale nie równomiernie. Wśród czyn-
ników wpływających na szybszy rozwój tego sektora wymienia się: niezaspoko-
jony popyt na usługi finansowe, zwłaszcza w krajach rozwijających się, w innych 
gospodarkach adopcja sektora FinTech może być związana z wysokim kosztem 
tradycyjnego finansowania bankowego, sprzyjającym otoczeniem regulacyjnym 
i makroekonomicznym oraz czynnikami demograficznymi, ponieważ młodsza 
część społeczeństwa jest bardziej skłonna do zaufania i korzystania z usług przed-
siębiorstw FinTech11.

W ramach przedsiębiorstw wykorzystujących technologie cyfrowe na rynku 
pożyczkowo-kredytowym należy wyodrębnić duże przedsiębiorstwa tzw. Big-
Tech. Na rysunku 1 zilustrowano działalność finansową wybranych dużych przed-
siębiorstw technologicznych zarówno w zaawansowanych gospodarkach, w tym 
europejskich, jak i na rynkach wschodzących.

5 Financial Stability Implications from FinTech: Supervisory and Regulatory Issues that Merit Autho-
rities’ Attention, Financial Stability Board, 27 June 2017, https://www.fsb.org/wp-content/uploads/
R270617.pdf (11.07.2021).

6 A. V. Thakor, Fintech and banking: What do we know? Fintech and banking: What do we know? 
„Journal of Financial Intermediation” 2020, vol. 41, https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833; http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S104295731930049X.

7 Ibidem, s. 1.
8 Ibidem.
9 Pożyczka i kredyt oznaczają zobowiązanie finansowe, ale nie są tożsame, choć w języku potocz-

nym często wykorzystuje się te pojęcia zamiennie. Różnica występuje nie tylko w nazwie, lecz także 
w podstawie prawnej udzielenia. Kredytów udzielają wyłącznie banki na podstawie Prawa bankowego, 
a pożyczek nawet osoby fizyczne na podstawie Kodeksu cywilnego.

10 Por. Pawłowska, Staniszewska, Czy technologie Fintech wpływają na rozwój i poziom konkurencji 
sektorów bankowych UE? w: S. Franek, A. Adamek (red.), Pieniądz, instrumenty i instytucje finansowe 
– problemy, diagnoza, perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.

11 Por. E. Carletti, S. Claessens, A. Fatás, X. Vives, The bank business model in the post-Covid-19 world, 
Centre for Economic Policy Research (CEPR), 18 June 2020, https://voxeu.org/article/bank-business-
-model-post-covid-19-world (11.07.2021).
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Rysunek 1.  Działalność finansowa wybranych dużych przedsiębiorstw 
technologicznych BigTech

Główny obszar geograficzny 
działalności Płatności Fundusze rynku 

i ubezpieczenia Kredyt

Wschodzące gospodarki rynkowe

Alibaba/Alipay Chiny  / 
Baidu Chiny  / 
Vodafone M-Pesa Afryka Wschodnia, Egipt, Indie

Mercado Libre Argentyna, Brazylia, Meksyk

Grab Azja Południowo-Wschodnia

KT Korea  / 
Kakao Korea  /  / 
Zaawansowane gospodarki

Google Cały świat  / 
Amazon, eBay/PayPal Cały świat

Apple, Facebook, Microsoft Cały świat

Orange Francja

Groupon Cały świat

Line, Rakuten Japonia

NTT Docomo Japonia

 wskazuje nowe podmioty i operacje wprowadzane poza tradycyjną siecią finansową i bankową. 

 wskazuje na świadczenie usług jako nakładki na istniejące instytucje finansowe (w szczególności banki 
i dostawcy kart kredytowych) lub we współpracy z nimi.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Big tech in finance: opportunities and risks, w: BIS Annual Economic 
Report 2019, Chapter III, Bank for International Settlements, June 2019, s. 57, https://www.bis.org/publ/arpdf/
ar2019e.htm (11.07.2021).

Działalność dużych przedsiębiorstw BigTech w finansach jest szczególnym przy-
padkiem szerszej innowacji FinTech. Pojęcie FinTech odnosi się do przedsiębiorstw 
wykorzystujących innowacje technologiczne w usługach finansowych, natomiast 
duże przedsiębiorstwa technologiczne BigTech oferują usługi finansowe w ramach 
swojego znacznie szerszego zestawu działalności12, która ma charakter pozafinan-
sowy. Należy zauważyć, że technologiczne giganty takie jak Amazon, Apple czy 
Google, które już działają na rynku pożyczkowo-kredytowym, mają duży potencjał 
rozwoju w świadczeniu usług finansowych, ponieważ mają dostęp do ogromnej 
liczby danych o klientach. Jako przykład można wymienić Amazon, który urucho-
mił działalności na rynku usług finansowych w 2011 r., a w pierwszym półroczu 

12 Big tech in finance: opportunities and risks, w: BIS Annual Economic Report 2019, Chapter III, Bank 
for International Settlements, June 2019, s. 57, https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e.htm (11.07.2021).
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2017 r. miał już blisko 150 mln użytkowników, a wielkość pożyczek w USA wyno-
siła w 2018 r. 1 mld USD13. Większe zaangażowanie czołowych przedsiębiorstw 
BigTech w rynek usług finansowych, może spowodować istotne zmiany. Podczas 
gdy tradycyjne banki zbierają informacje dotyczące historii kredytowej swoich 
klientów przez długi okres, to przedsiębiorstwa BigTech mogą wykorzystać swoją 
przewagę na rynku kredytowym dzięki danych o swoich klientach z działalności 
pozafinansowej i mogą wykorzystywać te dane na dużo szerszą skalę w działalności 
finansowej. Umożliwiają im to duże doświadczenie w cyfrowych modelach dzia-
łalności oraz w pracy z bazami danych i potężne zaplecze technologiczne oparte 
m.in. na chmurze obliczeniowej (ang. cloud computing).

W dobie technologii cyfrowych, tradycyjne banki komercyjne napotykają 
na konkurencję na rynku kredytowym również ze strony nowych graczy tzw. neo-
banków. Neobanki szukają swojej niszy w sektorze bankowym dzięki technologiom 
cyfrowym, odchodząc od tradycyjnego modelu relacji z klientem – skoncentro-
wanego na obsłudze klientów w oddziałach. Nowe banki wykorzystują zaawan-
sowane technologie do świadczenia usług bankowych w segmencie bankowości 
detalicznej głównie za pośrednictwem aplikacji na smartfony i platformy interne-
towe. Nowi gracze mogą uzyskać licencje bankowe w ramach istniejących reżimów 
regulacyjnych i to właśnie głównie one mogą udzielać kredytów, być właścicielami 
relacji z klientami lub mogą mieć za partnerów biznesowych tradycyjne banki14. 
Usługi neobanków obejmują m.in. obsługę rachunków bieżących i pożyczek, 
rachunki depozytowe, karty kredytowe, porady finansowe i są skierowane do osób 
fizycznych, przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Noeban-
ki to instytucje finansowe, które mogą mieć licencję bankową, ale nie posiadają 
tradycyjnych oddziałów, ponieważ wykorzystują m.in. infrastrukturę chmurową, 
aby lepiej wykorzystywać platformy internetowe, mobilne i społecznościowe. 
Wśród nowo powstałych neobanków można wymienić: Atom Bank i Monzo Bank 
w Wielkiej Brytanii, Bunq w Holandii, WeBank w Chinach, Simple i Varo Money 
w Stanach Zjednoczonych, N26 w Niemczech, Fidor zarówno w Wielkiej Bryta-
nii, jak i w Niemczech oraz Wanap w Argentynie. Największe neobanki w Europie 
to Revolut, N26, Monzo i Starling15.

Zarówno przedsiębiorstwa FinTech, BigTech, jak i neobanki wywierają wpływ 
na rozwój sektora finansowego oraz na konkurencję na rynku usług finansowych.

13 Por. G. Cornelli, J. Frost, L. Gambacorta, R. Rau, R. Wardrop, T. Ziegler, Fintech and big tech credit: 
a new database, „BIS Working Papers” 2020, no. 887, Monetary and Economic Department, s. 7.

14 Sound practices: implications of fintech developments for banks and bank supervisors, Basel Com-
mittee on Banking Supervision, Consultive Document, February 2018, https://www.bis.org/bcbs/publ/
d431.pdf (11.07.2021).

15 Ibidem, s. 17–18.
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2.  Wpływ nowych technologii na konkurencję 
w sektorze finansowym

Nowi gracze na rynku usług finansowych wykorzystujący techniki cyfrowe, 
mogą mieć przewagę konkurencyjną nad tradycyjnymi bankami, zwłaszcza w seg-
mencie bankowości detalicznej. Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych 
mogą świadczyć usługi bankowe po niższych kosztach niż tradycyjne banki. Dla-
tego nowi gracze z sektora FinTech mogą zabrać tradycyjnym bankom ich zyski, 
a te mogą stać się relatywnie mniej rentowne Jednak potencjalnie wyższe przy-
chody neobanków mogą zostać zagrożone przez ich agresywne strategie cenowe 
i mniej zróżnicowane źródła przychodów16.

Przedsiębiorstwa FinTechowe wpływają na zmianę struktury rynku usług poprzez 
następujące czynniki: liczba i wielkość uczestników rynku, bariery wejścia i wyj-
ścia oraz poprzez dostępność do informacji i technologii dla wszystkich uczest-
ników rynku. Według FSB17 wykorzystanie technologii cyfrowych może wpływać 
na strukturę rynku usług finansowych za pośrednictwem poniższych kanałów:
• wpływ na zyskowność banków. Dostawcy usług podobnych do banków, takich 

jak kredyty FinTech lub płatności, mogą przejąć część przychodów banków 
i innych istniejących instytucji finansowych, co powoduje, że z jednej stro-
ny mogą się stać potencjalnie bardziej dochodowymi od banków, a z drugiej 
strony bardziej podatnymi na straty;

• wejścia dużych, ugruntowanych przedsiębiorstw technologicznych do usług 
finansowych (BigTech). Nowi gracze z sektora BigTech z ugruntowanymi siecia-
mi i zgromadzonymi dużymi zbiorami danych o klientach, zdobyły przyczółek 
w przestrzeni usług finansowych, zwłaszcza w zakresie płatności, ale również 
w obszarze zarządzania kredytami, ubezpieczeniami i majątkiem;

• świadczenie ważnych usług przez osoby trzecie. Instytucje finansowe polegają 
na zewnętrznych dostawcach usług w zakresie dostarczania danych, łączności 
fizycznej i usług w chmurze.
Według Vivesa konkurenci z sektora FinTech wywierają presję na tradycyjny 

model biznesowy banków. Przedsiębiorstwa FinTech osłabiają dwie przewagi konku-
rencyjne banków na rynku finansowym (1): banki mogą tanio pożyczać z dostępem 

16 Ibidem.
17 FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial 

stability implications, Financial Stability Board, 14 February 2019, s. 3–4, https://www.fsb.org/wp-con-
tent/uploads/P140219.pdf (11.07.2021).
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do tanich depozytów oraz jawnego lub dorozumianego ubezpieczenia przez rząd 
i (2) banki cieszą się uprzywilejowanym dostępem do stabilnej bazy klientów18.

Cyfryzacja zmieniła oczekiwania klientów na rynku detalicznym co do komfor-
tu w zakresie korzystania z usług finansowych. Mają na to wpływ czynniki demo-
graficzne napędzające popyt na usługi sektora FinTech. Młodsi konsumenci mogą 
mieć większe zaufanie do podmiotów z sektora FinTech, ponieważ może istnieć 
przekonanie, że ich produkty np. pożyczki P2P są bardziej odpowiedzialne spo-
łecznie i mają większą wartość społeczną niż tradycyjna bankowość19.

Wraz z rozwojem sektora FinTech, rośnie liczba opracowań dotyczących jego 
wpływu na rynek kredytu bankowego oraz jego oddziaływania na stabilność sekto-
ra finansowego poprzez wpływ na strukturę rynku kredytowego20. Chociaż wśród 
naukowców jest zgoda co do głębokich i rozległych konsekwencji wpływu nowych 
technologii na sektor bankowy, to nie ma jednak konsensusu co do prawdopo-
dobnego przyszłego modelu świadczenia usług finansowych21. Niektórzy uważają, 
że podstawą jest współpraca między tradycyjnymi bankami i nowymi podmiota-
mi z sektora FinTech, w tym w formie fuzji i przejęć. Inni uważają, że nowi gra-
cze z sektora FinTech zdominują wybrane segmenty rynku finansowego. Dlatego 
odnosząc się w tym kontekście do przyszłego zachowania tradycyjnych banków 
na rynku kredytowym, w stosunku do przedsiębiorstw FinTech, można mówić 
o tzw. koopetycji, tj. sytuacji, w której przedsiębiorstwa jednocześnie konkuru-
ją i kooperują ze sobą. Jednak wg raportu22 banki inaczej będą się zachowywać 
w stosunku do w przedsiębiorstw FinTech niż do BigTech. Przyszła współpraca 
w ramach tzw. koopetycji jest uważana za bardziej prawdopodobną w przypad-
ku przedsiębiorstw FinTech, natomiast w przypadku przedsiębiorstw BigTech, 
dominacja w niektórych segmentach jest uważana za bardziej prawdopodobną.

Wydaje się jednak, że czynnikiem wyróżniającym banki i zapewniającym im 
stałych klientów jest element zaufania i to, że banki w odróżnieniu od nowych 
graczy są instytucjami zaufania publicznego23. Banki endogenicznie mają silniej-
sze podstawy do utrzymania zaufania. Zaufanie ma charakter asymetryczny – jest 
trudniej je zdobyć niż stracić. Gdy pożyczkobiorca nie wywiąże się ze zobowiązań, 

18 Por. X. Vives, The impact of fintech…, op.cit.
19 Por. FinTech and market structure…, op.cit., s. 5–10.
20 Por. m.in. S. Claessens, J. Frost, G. Turner, F. Zhu, Fintech credit markets around the world: size, 

drivers and policy issues, „BIS Quarterly Review” 2018, 23 września; A. V. Thakor, Fintech and banking…, 
op.cit.; G. Buchak, G. Matvos, T. Piskorski, A. Seru, Fintech, regulatory arbitrage, and the rise of shadow 
banks, „Journal of Financial Economics” 2018, vol. 130 (3).

21 E. Carletti, S. Claessens, A. Fatás, X. Vives, The bank business model…, op.cit.
22 Ibidem.
23 A. V. Thakor, Fintech and banking…, op.cit.
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podważa zaufanie kredytodawców, banki są w stanie przetrwać kryzys zaufania, 
podczas gdy dla pożyczkodawców FinTech może to być trudne ze względu na cha-
rakter działalności. Rozważając wpływ COVID-19 na powyższe zagadnienia, można 
stwierdzić, że z jednej strony rozwój pandemii wpłynął na spowolnienie gospo-
darcze i spadek wyników banków, z drugiej strony spowodował rozwój kanałów 
sprzedaży z wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych.

Należy zauważyć, że na działalność banków inaczej wpływają zagrożenia 
i szanse ze strony przedsiębiorstw BigTech niż ze strony FinTech. Klienci FinTech 
to głównie detaliści, natomiast duże przedsiębiorstwa technologiczne BigTech 
głównie prowadzą swoją działalność w sektorach finansowych zorientowanych 
na rynki: największy rynek to Chiny, USA, Japonia, Korea, a jeśli chodzi o Europę 
to Wielka Brytania24.

Duże przedsiębiorstwa BigTech mają istniejącą bazę użytkowników z dzia-
łalności pozafinansowej i mogą wykorzystywać dane o użytkownikach na dużą 
skalę na rynku kredytowym w celu złagodzenia problemów związanych z asyme-
trią informacji, co potencjalnie powoduje zmniejszenie niespłacanych pożyczek25. 
Jednak problematyczną kwestią jest problem prywatności tych danych26. Z jednej 
strony, nowi gracze wykorzystują słabe strony banków np. postrzeganie wysokich 
kosztów wśród klientów banków, jak i powolność, jeśli chodzi o niektóre trans-
akcje. Z drugiej strony, banki mają potencjał, aby inwestować w rozwój nowych 
technologii, wykorzystując istniejącą infrastrukturę27.

W tabeli 1 przedstawiono przewagi konkurencyjne sektora BigTech oraz 
dużych tradycyjnych banków uporządkowane według trzech wymiarów: danych, 
sieci dystrybucji i aktywności. Dla dostawców opartych na nowych technologiach, 
te trzy elementy wzajemnie się wzmacniają: zewnętrzne czynniki sieciowe zwięk-
szają liczbę cennych danych, a liczne działania pomagają czerpać korzyści z eko-
nomii zakresu produktowego.

Po prawie roku trwania pandemii COVID-19 można stwierdzić, że spowo-
dowała ona jeszcze szybszy rozwój technologii cyfrowych oraz sektora FinTech. 
Banki zamykają tradycyjne oddziały i jednocześnie zachęcają klientów do korzy-
stania z bankowych kanałów mobilnych lub bankowości internetowej. Z jednej 
strony rozwój pandemii COVID-19 wpłynął na spowolnienie gospodarcze i spa-
dek wyników banków, z drugiej strony spowodował rozwój kanałów sprzedaży 

24 E. Carletti, S. Claessens, A. Fatás, X. Vives, The bank business model…, op.cit.
25 Por. T. Philippon, The Great Reversal: How America Gave Up on Free Markets, Belknap Press, 2019.
26 Big tech in finance…, op.cit.; Central banks and payments in the digital era, w: BIS Annual Eco-

nomic Report 2020, Chapter III, Bank for International Settlements, Basel 2020, https://www.bis.org/
publ/arpdf/ar2020e3.pdf (11.07.2021).

27 Por. E. Carletti, S. Claessens, A. Fatás, X. Vives, The bank business model…, op.cit., s. 120.
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z wykorzystaniem nowych technologii FinTech. Pandemia uwidoczniła również 
zarówno postępy, jak i braki w systemach płatności cyfrowych. Płatności cyfrowe 
umożliwiły rozwój wielu rodzajów działalności gospodarczej (np. zakup artyku-
łów spożywczych i innych podstawowych towarów) w Internecie. Z drugiej stro-
ny, pandemia COVID-19 nasiliła apele o większy dostęp do płatności cyfrowych 
dla grup szczególnie wrażliwych oraz o tańsze usługi płatnicze w przyszłości28.

Tabela 1.  Duże banki a BigTechy – przewaga konkurencyjna (+) i niedogodności (-)

Duże banki Przedsiębiorstwa BigTech

Dane (+) Zweryfikowane / wiarygodne dane 
klientów z długą historią; „miękkie” 
informacje z osobistych kontaktów 
z klientami.

(-) Mniejsza liczba klientów i ograniczony 
zasięg działalności pozafinansowej, 
z których można pozyskać dane 
(np. kontrahent transakcji z innym 
bankiem); starsza technologia ogranicza 
możliwości przetwarzania danych.

(-) Mieszanka weryfikowalnych 
i potencjalnie mniej wiarygodnych danych; 
krótsza historia danych o klientach; niższy 
priorytet dla prywatności i ochrony danych.

(+) Dane o bardzo dużej liczby klientów; 
technologia i modele biznesowe zbudowane 
w celu zbierania i agregacji danych; sieć 
interakcji z klientem, która jest kluczowym 
źródłem danych.

Sieć usług 
i kontaktów

(+) Duża liczba kontaktów i działań 
w obszarach już od dawana świadczonych 
usług finansowych.

(-) Ścisłe ograniczenia regulacyjne 
dotyczące działalności i wykorzystania 
danych; wyższe koszty krańcowe obsługi 
dodatkowych klientów.

(-) Konieczność zdobycia dużej liczby 
klientów, aby uzyskać korzyści z sieci.

(+) Znaczące korzyści z sieci ze 
względu na szeroki zakres działalności 
niefinansowej; zamknięty ekosystem 
z potencjalnie wysokimi kosztami wyjścia.

Aktywności (+) Korzyści z wysokiej marży 
i złożonych produktów wymagających 
osobistych interakcji (np. finansowanie 
przedsiębiorstwa, bankowość inwestycyjna); 
szerszy zakres usług finansowych; 
doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem.

(-) Stosowanie starszych systemów 
IT stanowi barierę w wykorzystaniu 
istniejących danych w oferowaniu nowych 
usług (niskie korzyści skali); działalność 
ograniczona do usług finansowych.

(-) Ograniczone zaangażowanie w kluczowe 
usługi finansowe; brak doświadczenia 
i wiedzy w zakresie regulacji i zarządzania 
ryzykiem.

(+) Usługi towarowe mogą być zapewnione 
przy prawie zerowych kosztach krańcowych, 
dodatnie korzyści skali; dane pochodzące 
z wcześniejszych działalności mogą być 
wykorzystane do rozwoju nowych usług 
w sektorze finansowym.

Źródło: opracowanie własne na Big tech in finance: opportunities and risks, w: BIS Annual Economic Report 2019, 
Chapter III, Bank for International Settlements, June 2019, s. 64, https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e.htm 
(11.07.2021).

28 Central banks and payments…, op.cit.
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3.  FinTech versus wyzwania regulacyjne 
w sektorze finansowym

Jak już wspomniano, postęp techniczny zapewnia wiele korzyści, ale może rów-
nież prowadzić do nowych zagrożeń. Te korzyści i zagrożenia mogą odnosić się bez-
pośrednio do nowych podmiotów na rynku, ale również dotyczą samych banków 
komercyjnych29. Korzyści na poziomie mikroekonomicznym odnoszą się głównie 
do szerszego i wygodniejszego dostępu do usług finansowych. Koszty na poziomie 
mikroekonomicznym są związane bezpośrednio lub pośrednio z ewentualnymi 
stratami związanymi z utratą środków instytucji finansowych w tym samym cza-
sie, z uwagi na ryzyko operacyjne np. na skutek cyberataku. Ryzyko na poziomie 
systemowym odnosi się do: efektów zarażania (contagion), procykliczności, zwięk-
szania zmienności (volatility). Ryzyko na poziomie systemowym jest niezmiernie 
istotne dla polityki makroostrożnościowej. Kolejnym źródłem ryzyka może być 
pojawienie się nowych instytucji tzw. systemowo ważnych, np. wspomnianych 
już przedsiębiorstw BigTech30. Jednak podstawowym problemem wykorzystania 
nowych technik są systemy bezpieczeństwa wynikające z korzystania z elektro-
nicznego kanału dystrybucji31. Do potencjalnych korzyści z rozwoju sektora Fin-
Tech można wymienić wspieranie integracji finansowej poprzez eliminowanie 
skutków związanych z wykluczeniem finansowym.

Kryzys finansowy z 2008 r. spowodował wprowadzenie w całej UE jedno-
litych przepisów dla sektora bankowego związanych z Bazylą III i IV. Ponadto 
m.in. wdrożono dla banków detalicznych dyrektywę, która ma za zadanie ustan-
daryzować rynek usług płatniczych – Payment Services Directive (PSD2), zaś dla 
banków inwestycyjnych i podmiotów zarządzających aktywami wdrożono dyrek-
tywę Markets in Financial Instruments Directive (MiFID2), która jest podstawą 
unijnego rozporządzenia mającego na celu poprawę konkurencyjności unijnych 
rynków finansowych i ochronę inwestorów przez stworzenie jednolitego rynku 
usług i działalności inwestycyjnej oraz zapewnienie wysokiego stopnia ich zhar-
monizowania. Nowe technologie wpływają na rynek kredytu bankowego zarówno 
od strony popytu, jak i od strony podaży. Po stronie podaży, wraz z większą mocą 
obliczeniową komputerów nastąpił wzrost użyteczności korzystania z interfej-
sów programowania aplikacji w Internecie, korzystania technologii Bigdata oraz 

29 E. Carletti, S. Claessens, A. Fatás, X. Vives, The bank business model…, op.cit., s. 75; Financial Sta-
bility Implications…, op.cit.; Sound practices…2018, op.cit.

30 Financial Stability Implications…, op.cit.
31 Por. C. Scardovi, Digital Transformation in Financial Services, Springer, Londyn 2017, d. 48–49.



FinTech, BigTech, RegTech, SupTech: nowi gracze; innowacyjne podejście do nadzoru 363

przetwarzania w chmurze. Drugim aspektem są zmiany regulacyjne stymulujące 
podaż na rynku kredytowym (np. dyrektywa PSD2). Wśród czynników popyto-
wych można wymienić: zmiany w zachowaniu konsumentów związane z wygodą 
inwestowania za pośrednictwem narzędzi internetowych i mobilnych, czynniki 
demograficzne oraz poziom rozwoju gospodarczego i rynku finansowego.

Rozwój sektora FinTech w UE spowodował zainteresowanie regulatorów jego 
wpływem na stabilność finansową. Komitet Stabilności Finansowej odnosi się do 
następujących kwestii dotyczących sektora FinTech: (1) sposobów, w jaki działania 
FinTech wpisują się w ramy regulacyjne, w tym ustaleń wynikających z podsumo-
wania podejść organów członkowskich do FinTech; oraz (2) jakie wyzwania sektor 
FinTech stanowi dla organów regulacyjnych i nadzorczych. Cele polityki realizo-
wane dotychczas przez organy nadzorcze poszczególnych państw UE, to przede 
wszystkim ochrona konsumentów i inwestorów, integralność rynku, integracja 
finansowa i promowanie konkurencji. Należy zauważyć, że w ramach sektora Fin-
Tech działają przedsiębiorstwa mające licencję bankową oraz przedsiębiorstwa 
niebędące bankami, które wpisują się w obszar tzw. bankowości cienia. W związ-
ku z tym FinTech wpisuje się do obecnych ram regulacyjnych, w kontekście ryzy-
ka makrofinasowego i mikrofinansowego. Z jednej strony, w kontekście kwestii 
makrofinansowych związanych ze znaczeniem instytucji systemowo ważnych, 
podlegających większemu nadzorowi. Z drugiej strony, niektóre rodzaje ryzyka 
mikrofinansowego związane z działalnością FinTech, takie jak ryzyko kredytowe, 
dźwignia finansowa, płynność i niedopasowanie terminów zapadalności, mogą 
wchodzić w zakres ram polityki równoległego systemu bankowego32 np. w obsza-
rze dotyczącym udzielania pożyczek i pozyskiwania kapitału wiele państw zmie-
niło lub doprecyzowało istniejące zasady dotyczące crowdfundingu.

Monitorowanie działalności przedsiębiorstw FinTech rodzi duże wyzwania. 
Istniejące przedsiębiorstwa zajmujące się technologią i handlem elektronicz-
nym mogą wykorzystywać dane o klientach do przenoszenia się do sektora usług 
finansowych, zacierając granice między sektorem finansowym a niefinansowym33. 
W związku z tym informacje o licencjonowanych przedsiębiorstwach FinTech mogą 
nie być bezpośrednio identyfikowalne w ramach tradycyjnych statystyk dostęp-
nych w bankach np. w Europie, której istnieją ramy regulacyjne dotyczące spra-
wozdawczości FSB34. Jak już wspominano, ważnym aspektem jest  zwiększeniem 

32 Financial Stability Implications…, op.cit.
33 D. A. Zetzsche, R. P. Buckley, D. W. Arner, J. N. Barberis, From FinTech to TechFin: The Regulatory 

Challenges of Data-Driven Finance, SSRN, April 28, 2017, https://ssrn.com/abstract=2959925; http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.2959925.

34 Financial Stability Implications…, op.cit., s. 28.
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bezpieczeństwa cybernetycznego35.Obecnie pandemia COVID-19 z jednej stro-
ny przyczyniła się do spowolnienia prac dotyczących wdrożeń wielu regulacji 
UE, z drugiej strony spowodowała wiele nowych działań zaradczych wspieranych 
przez międzynarodowe instytucje finansowe. W odniesieniu do krajów strefy euro, 
Europejski Mechanizm Stabilności udostępnił wsparcie finansowe w postaci linii 
kredytowej36. Należy zauważyć, że powyższa pomoc obejmie głównie sektor tra-
dycyjnych banków, natomiast sektor FinTech stanął przed ogromnymi wyzwania-
mi, ale też i szansami.

Ważnym aspektem związanym z regulacjami są piaskownice regulacyjne, akce-
leratory i węzły innowacyjne, jak i inne formy interakcji, które mogą być ważnym 
źródłem informacji o nowych działaniach przedsiębiorstw FinTech i ich mode-
lach biznesowych. Ich rola może być również pomocna dla tradycyjnych banków 
w spełnieniu wymogów regulacyjnych. W kolejnej części szczegółowo zostały 
wyjaśnione powyższe pojęcia.

4. RegTech, SupTech, piaskownice regulacyjne i akceleratory

Pojęciem związanym z nowymi technologiami na rynku finansowym jest 
pojęcie RegTech, które jest skrótem od angielskiego pojęcia Regulatory Techno-
logy, określającego sektor innowacji regulacyjnych. RegTech podobnie jak Fin-
Tech, oznacza nowoczesne rozwiązania technologiczne, których zadaniem jest 
usprawnianie działania usług finansowych. RegTech stosuje się jednak do węższej 
specjalizacji w sektorze finansowym niż FinTech, Przedsiębiorstwa z sektora Reg-
Tech optymalizują bankowe procesy spełniania wymogów regulacyjnych w celu 
zapewnienia zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami, tj. usprawniają 
procesy kontroli i weryfikacji oraz obniżania kosztów utrzymania procedur i sys-
temów. RegTech to z jednej strony narzędzie służące zwiększeniu efektywności 
instytucji finansowych w związku z potrzebą zapewnienia zgodności z przepisa-
mi i wymaganiami regulatorów tego sektora, z drugiej zaś to szansa na zniwelo-
wanie luki technologicznej w obszarze wydajnej komunikacji między nadzorcą 
a podmiotami nadzorowanymi. RegTech może spełnić szeroki wachlarz wyma-
gań związanych ze sprawozdawczością regulacyjną i wymogami ostrożnościo-
wymi, w tym ochroną konsumentów i przepisami dotyczącymi ochrony danych 
oraz przestępstwami finansowymi, w tym cyberbezpieczeństwem i wykrywaniem 

35 G. Strupczewski, Defining cyber risk, „Safety Science” 2021, no. 135.
36 Por. Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa, grudzień 2020.
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nadużyć finansowych (m.in. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy). Wykorzystanie 
sztucznej inteligencji, postęp w zakresie analizy danych oraz nowe technologie 
mogłyby poprawić zdolność przedsiębiorstw do dostarczania spójnych i aktual-
nych danych na temat ryzyka37.

Pojęciem związanym z nowymi technikami na rynku finansowym jest poję-
cie SupTech, które jest skrótem od angielskiego pojęcia Supervisory technology. 
BCBS38 oraz BIS definiują SupTech jako wykorzystanie innowacji technologicz-
nych przez organy nadzorcze; celem takiego wykorzystania jest wspieranie nad-
zoru nad systemem finansowym. SupTech może być wykorzystany w nadzorze 
mikroostrożnościowym i makroostożnościowym. W ramach nadzoru mikroostroż-
nościowego kluczowym obszarem zastosowań SupTech jest kontrola popraw-
ności danych, tzw. walidacja danych. Zautomatyzowanie kontroli sprawdzenia 
poprawności danych może obejmować: kontrole otrzymania danych, kontrole 
kompletności danych, kontrole poprawności danych, wiarygodności i spójności 
oraz jakości danych. Uczenie maszynowe (Machine Learning, ML) może pomóc 
poprawić jakość danych, automatycznie oznaczając anomalie jako potencjalne 
błędy dla statystyki lub źródła dostarczającego dane. ML może służyć do oceny 
ryzyka kredytowego, np. w jaki sposób prognozowanie niespłaconych kredytów 
może skorzystać na zastosowaniu algorytmów ML, łącząc w tym celu różne źródła 
danych (np. Centralny Rejestr Kredytowy, dane bilansowe firm niefinansowych 
i inne dane na poziomie firm). Aplikacje SupTech mogą być również przydatne 
w identyfikowaniu sygnałów pojawiających się zagrożeń w systemie finansowym39.

Kolejnym pojęciem jest piaskownica regulacyjna (ang. Sandbox) odnosi się 
zwykle do testowania na żywo nowych produktów lub usług w kontrolowanym 
środowisku. Piaskownica oznacza zatem informatyczne środowisko testowe40. 
Piaskowice regulacyjne angażują organ nadzorczy w aktywną współpracę w okre-
sie testowym. Sanbox może zostać udostępniony zarówno firmom regulowanym, 
jak i nieregulowanym. Przedsiębiorstwo jednak musi spełnić kilka kryteriów 
(np. kryteria innowacyjności, które mogą przynieść korzyści klientom, goto-
wość do wejścia na rynek przy jednoczesnym niedopasowaniu do istniejących 
ram regulacyjnych).

Akceleratory są zazwyczaj zakładane i prowadzone przez doświadczonych 
uczestników z sektora prywatnego. Są to programy utworzone na czas określony, 

37 Sound practices…2018, op.cit., s. 24.
38 Ibidem.
39 D. Broeders, J. Prenio, Innovative technology in financial supervision (suptech) – the experience 

of early users, BIS, „FSI Insights on Policy Implementation” 2018, no. 9, https://www.bis.org/fsi/publ/
insights9.pdf (11.07.2021).

40 Por. „Cyfrowa Agenda Nadzoru” – plan…, op.cit.
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które obejmują opiekę mentora lub edukację ze strony partnerów sponsorujących. 
Ich punktem kulminacyjnym może być publiczna prezentacja reklamowa lub 
dzień demonstracyjny, podczas którego wybrane młode przedsiębiorstwa mogą 
zaprezentować swoje rozwiązania danego problemu. Poprzez wspólne partner-
stwo i projekty z przedsiębiorstwami FinTech z sektora prywatnego, agencje mogą 
badać, w jaki sposób innowacyjne rozwiązania mogą być wykorzystane w działa-
niach banku centralnego, w tym w prowadzeniu zadań nadzorczych (SupTech).

Podsumowanie

Działalność przedsiębiorstw FinTech jest napędzana przez szereg czynników 
po stronie popytu i podaży. Dostępne badania wskazują, że niezaspokojony popyt 
na usługi finansowe (m.in. wykluczenia finansowe) jest bardzo silnym czynni-
kiem napędzającym rynek przedsiębiorstw FinTech. Istotne są również wysokie 
koszty finansowania w tradycyjnych bankach. Należy zauważyć, że szybki rozwój 
sektora FinTech nastąpił w państwach, w których usługi finansowe są stosunko-
wo droższe. Claessens i in.41 uważają, że wartość kredytu FinTech jest większa 
w państwach o wyższym średnim dochodzie (odzwierciedlającym rozwój gospo-
darczy) oraz w których sektor bankowy ma wyższe marże. Po prawie roku trwa-
nia pandemii COVID-19 można stwierdzić, że spowodowała ona jeszcze szybszy 
rozwój technologii cyfrowych co stymuluje wzrost sektora FinTech. Z jednej stro-
ny rozwój pandemii COVID-19 wpłynął na spowolnienie gospodarcze i spadek 
wyników tradycyjnych banków, z drugiej strony, spowodował rozwój kanałów 
sprzedaży z wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych. Wydaje się, że tra-
dycyjne banki będą nadal przenosiły sprzedaż kredytów z kanałów stacjonar-
nych do kanałów cyfrowych, co ma istotne konsekwencje dla przyszłości całego 
sektora bankowego.

Nowi gracze z sektora FinTech powodują zatem wiele korzyści dla ich klien-
tów, ale ujawniają nowe ryzyko. Dlatego wydaje się, że w miarę rozwoju tego 
sektora będzie on elementem wpływającym na stabilność sektora finansowego 
i będzie rodził coraz to większe wyzwania dla tradycyjnych banków oraz regula-
torów. Wydaje się jednak, że czynnikiem wyróżniającym banki i zapewniającym 
im stałych klientów jest element zaufania i to, że tradycyjne banki w odróżnieniu 
od nowych graczy są instytucjami zaufania publicznego.

41 S. Claessens, J. Frost, G. Turner, F. Zhu, Fintech credit markets…, op.cit.
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Pandemia COVID-19 jako impuls  
do realizacji globalnych 

Celów Zrównoważonego Rozwoju

Wprowadzenie

Celem rozdziału jest przede wszystkim skłonienie czytelników do refleksji nad 
globalnymi Celami Zrównoważonego Rozwoju w kontekście pandemii COVID-
19, co jest niezwykle istotne z uwagi na niską znajomość Celów przez Polaków1, 
a jednocześnie pilną potrzebę zaangażowania wszystkich ludzi w realizację Celów. 
Autorka postawiła ogólne pytanie, czy pandemia COVID-19 stała się impulsem, 
który przybliżył świat do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable 
Development Goals). Treść rozdziału z pewnością nie dostarczy jednoznacznej, 
potwierdzonej badaniami ilościowymi odpowiedzi, ma jednak stanowić przy-
czynek do dalszych badań w tym zakresie. Dodatkowym zamiarem autorki było 
ustalenie, czy odpowiedź na to pytanie będzie różna w zależności od tego, które 
cele bierzemy pod uwagę.

W pierwszej części niniejszego opracowania przedstawione zostaną podsta-
wy ekonomii zrównoważonego rozwoju, a także Cele Zrównoważonego Rozwoju 
opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). W dalszej czę-
ści nakreślone będą główne zjawiska wywołane przez pandemię COVID-19 oraz 
ich rola w zbliżaniu ludzkości do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

1 W zasadniczej części rozdziału zostaną przedstawione wyniki badań dot. świadomości Celów 
w polskim społeczeństwie.
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W podsumowaniu uwypuklone zostaną najważniejsze wnioski dotyczące roli pan-
demii COVID-19 w kontekście stymulowania gospodarek, rządów i społeczeństw 
do rzeczywistego dążenia ku zrównoważonemu rozwojowi światowej gospodarki.

Autorka zastosowała podejście jakościowe opierając się przede wszystkim 
na obserwacji nieskategoryzowanej, aby na jej podstawie zbierać dane do opraco-
wania kwestionariuszy pozwalających na dalsze, już bardziej usystematyzowane 
badanie podjętego problemu. Zidentyfikowane trendy i zjawiska mają w większo-
ści charakter światowy, choć w niektórych przypadkach przykłady dotyczą samej 
Polski. Biorąc pod uwagę ogromną zmienność pandemicznego świata, trudno 
o przeprowadzenie rzetelnych, kompleksowych badań eksperymentalnych w pod-
jętym temacie, które nie byłyby „spóźnione” – tj. dostarczające wyników, które już 
nikomu się nie przydadzą z uwagi na całkowitą zmianę kontekstu. Analiza źródeł 
wtórnych, tj. dostępnych analiz, raportów i artykułów dotyczących zjawiska pan-
demii oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w połączeniu z racjonal-
nym wnioskowaniem, pozwala jednak na wskazanie pewnych istotnych trendów. 
W podsumowaniu autorka stawia także kilka tez o charakterze prognostycznym.

1.  Zrównoważony rozwój i globalne cele 
zrównoważonego rozwoju

Definicja zrównoważonego rozwoju przyjmowana przez wielu przedstawicie-
li życia gospodarczego i widniejąca na stronie polskiego Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii, brzmi następująco: „zrównoważony rozwój to taki rozwój, 
w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania 
szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”2. To zdanie zaczerpnięte z Raportu 
działającej w ramach ONZ Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r. 
Wspólny model rozwoju oparty na zasadach sustainable development, czyli zrów-
noważony rozwój, określono w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 r. na tzw. Szczy-
cie Ziemi, czyli Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska i Rozwoju3.

Zrównoważony rozwój oznacza jednakową dbałość jednostki/przedsiębior-
stwa/kraju czy innego podmiotu, o kwestie ekonomiczne, ekologiczne i społecz-
no-kulturowe4. Początków współczesnej koncepcji zrównoważonego rozwoju, 

2 Zrównoważony rozwój, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, https://www.gov.pl/web/roz-
woj-praca-technologia/zrownowazony-rozwoj (29.01.2021).

3 United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3–14 June 1992, 
United Nations, https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992 (29.01.2021).

4 H. Rogall, Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Poznań 2010, s. 37 i nast.
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należy szukać w drugiej połowie XX wieku, gdy ludzie zaczęli odczuwać negatyw-
ne skutki kolejnych rewolucji przemysłowych. Pierwszym istotnym dokumentem 
o międzynarodowym znaczeniu, stanowiącym zalążek koncepcji zrównoważone-
go rozwoju, była tzw. Deklaracja Sztokholmska, sformułowana w 1972 r. w czasie 
Konferencji Narodów Zjednoczonych. W jej pierwszym punkcie podkreślono nie 
tylko podstawowe prawa człowieka, ale też odpowiedzialność każdego z nas za 
ochronę środowiska naturalnego i działania na rzecz jego poprawy5.

Chociaż koncepcja zrównoważonego rozwoju kształtuje się od ponad 50 lat, 
zrównoważony rozwój wciąż w pierwszej kolejności kojarzy się z ochroną środo-
wiska. Nie jest powszechnie wiadome, że jednym z Celów Zrównoważonego Roz-
woju jest wspieranie innowacyjności czy też budowa stabilnej infrastruktury. Jak 
wykazał niemiecki ekonomista B. Meyer, zwiększenie efektywności w 10 głównych 
branżach, skutkowałoby zmniejszeniem zużycia surowców o 70%6. Jasno wskazu-
je to na fakt, że zrównoważony rozwój to nie ograniczenie uprzemysłowienia, ale 
taka restrukturyzacja przemysłu, by był bardziej efektywny, a tym samym mniej 
szkodliwy dla środowiska.

Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (czyli tzw. SDG’s, w dalszej części 
zwane „Celami”) to 17 celów oraz 169 zadań, które są z nimi ściśle powiązane. 
Wszystkie zostały przedstawione w 2015 roku przez ONZ w Agendzie na rzecz zrów-
noważonego rozwoju 2030, a podpisali się pod nimi przedstawiciele 193 państw. 
Cele stanowią kontynuację programu Milenijnych Celów Rozwoju, których nie 
udało się osiągnąć. Zasadniczo do realizacji tych celów powinni się przyczyniać 
wszyscy uczestnicy życia gospodarczego, społecznego i politycznego. O potrzebie 
„nowej globalnej umowy pomiędzy biznesem, rządami i społeczeństwem”7 pisali 
już wcześniej czołowi myśliciele, naukowcy oraz praktycy zarządzania. Uznanie 
tego faktu wspólnie przez przedstawicieli prawie wszystkich państw świata, dało 
nadzieję na początek wcielania w życie takiego nowego ładu i współpracy.

Cele Zrównoważonego Rozwoju opierają się na kilku wartościach. Pierw-
szą z nich jest sprawiedliwość8. Najbardziej ogólna definicja odpowiedzialności 
w Słowniku języka polskiego jest jasna i krótka. To: uczciwe, prawe postępo-
wanie9. Z dążenia do sprawiedliwości wynikają bezpośrednio cele 1–8, 10–11. 

5 P. Wachowiak, Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2013, s. 61 i nast.

6 H. Rogall, Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju…, op.cit., s. 522.
7 N. Craig Smith, G. Lenssen, Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Studio Emka, Warszawa 

2009, s. 24.
8 Ibidem, s. 194–197.
9 Sprawiedliwość, Słownik języka polskiego, PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/sprawiedli-

wo%C5%9B%C4%87.html (29.01.2021).
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Wybrzmiewa w nich staranie o to, by wszyscy ludzie mieli godne warunki do życia 
na ziemi, bez względu na kraj, z którego pochodzą, na ich wiek, płeć czy inne 
uwarunkowania. Jednak także pozostałe cele mają związek ze sprawiedliwością 
w ogólnym znaczeniu tego słowa, choć może nie jest to tak oczywiste.

Tabela 1. Cele Zrównoważonego Rozwoju

Lista Celów Zrównoważonego Rozwoju określona w Agendzie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować 
zrównoważone rolnictwo

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną 
gospodarkę zasobami wodnymi

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii 
po przystępnej cenie

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne 
zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać 
innowacyjność

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi 
włączeniu społecznemu

Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, 
zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces 
degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, 
sprzyjające włączeniu społecznemu

Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Źródło: Zestawienie własne na podst: Cele Zrównoważonego Rozwoju, UNIC Warsaw, Ośrodek Informacji ONZ 
w Warszawie, https://www.un.org.pl/ (29.01.2021).

Druga istotna wartość, która ukryta jest w stwierdzeniach ujętych w tabeli 1, 
to odpowiedzialność. Zasadniczo z niej także wypływają wszystkie globalne cele 
zrównoważonego rozwoju. Według Słownika języka polskiego odpowiedzialność 
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to: „przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś”10. H. Jonas, który 
napisał światowe dzieło dotyczące odpowiedzialności jako podstawy naszego dzia-
łania, jasno stwierdził, że naszym obowiązkiem jest ochrona dziedzictwa cywiliza-
cji oraz naszej planety. Bez tego niechybnie nastąpi całkowita zagłada ludzkości11. 
Do zasady odpowiedzialności odwołuje się sama nazwa coraz bardziej popularnego 
dziś tzw. CSR, czyli Corporate Social Responsibilty a więc biznesu odpowiedzialne-
go społecznie, tj. angażującego się nie tylko w przynoszenie zysków swoim właści-
cielom i korzyści klientom, ale także podejmującego inicjatywy na rzecz ochrony 
środowiska, poprawy jakości życia ludzi znajdujących się w trudnych warunkach 
bytowych i wiele innych.

Świadomość Polaków na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju jest niska. 
Jak wykazało badanie przeprowadzone w marcu 2021 r. większość Polaków (53%) 
rozumie pojęcie Cele Zrównoważonego Rozwoju, ale nic poza tym, 22% słysza-
ło o pojęciu, ale nie wie, co ono oznacza, a 19% w ogóle nic nie słyszało i nic nie 
wie o Celach12.

2.  Pandemia COVID-19 – wybrane zjawiska istotne 
z perspektywy ich wpływu na realizację globalnych 
celów zrównoważonego rozwoju

Pandemia COVID-19 wpłynęła na wiele dziedzin ludzkiego życia, dlate-
go zaczęto dokonywać oceny skutków pandemii w powiązaniu z zagadnieniem 
zrównoważonego rozwoju. W lipcu 2020 roku ONZ opublikowała raport, który 
jasno wskazał, że pandemia doprowadziła do oddalenia nas od globalnych celów 
zrównoważonego rozwoju13. Powstały publikacje wskazujące na to, że kraje, które 
odłożyły na bok Cele Zrównoważonego Rozwoju, gorzej radzą sobie z pandemią 
COVID-1914. Warto jednak przyjrzeć się bliżej poszczególnym zjawiskom, bo przy 
tak dużej liczbie wyznaczonych celów, a przede wszystkim wynikających z nich 

10 Odpowiedzialność, Słownik języka polskiego, PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/;2493511 (29.01.2021).
11 H. Jonas, Das Prinzip Verant wor tung, Surkamp, 2003.
12 Badanie przeprowadzono na zlecenie CSR Consulting przez Research Collective w dniach 

6–7 marca 2021 r. na ogólnopolskiej próbie kwotowo-losowej, rezprezentatywnej dla osób w wieku 
15–75 lat, N=1000, CAWI.

13 Pandemia koronawirusa utrudnia realizację celów zrównoważonego rozwoju, GRID Warszawa, In 
partnership with UN Environment Programme, 15.07.2020, https://www.gridw.pl/aktualnosci/unep/
2696-pandemia-koronawirusa-utrudnia-realizacje-celow-zrownowazonego-rozwoju (29.01.2021).

14 R. Smyth, C. Pope, COVID-19: The SDGs can’t be under lockdown too. How can a country’s perfor-
mance against the SDGs affect their ability to respond to COVID-19? 19.05.2020, https://home.kpmg/
ie/en/home/insights/2020/05/covid-19-sdgs-cant-be-under-lockdown-too-sustainable-futures.html 
(29.01.2021).
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działań, należy oczekiwać zróżnicowanych efektów w zależności od rodzaju ana-
lizowanych celów.

Tabela 2.  Zjawiska wywołane przez pandemię i ich rola w kontekście realizacji 
globalnych celów zrównoważonego rozwoju

Zjawiska wywołane 
przez pandemię

Rola danego 
zjawiska 

w realizacji celów 
zrównoważonego 

rozwoju

Konkretne zachowania i trendy wywołane przez dane 
zjawisko

Masowe 
wprowadzanie nauki 
i pracy zdalnej

pozytywna

negatywna

• poprawa jakości powietrza dzięki mniejszemu ruchowi 
na drogach lądowych i powietrznych (największa 
w okresach całkowitego lock-downu)

• mniejsze zużycie energii elektrycznej z uwagi na wyłączenie 
z użytku wielkich biurowców i wielu innych miejsc 
dotychczasowej pracy

• przyspieszona cyfryzacja wielu dziedzin gospodarki
• wzrost dostępności nauki

• obniżenie jakości procesu kształcenia w związku 
z problemami w sprawnym wypracowaniu wysokiego 
standardu nauczania w nowych warunkach zwłaszcza 
w mniejszych miejscowościach i obszarach, gdzie poziom 
cyfryzacji społeczeństwa był niski

• utrata kontaktu ze szkołą/poszczególnymi nauczycielami 
w wielu placówkach

• zwiększony stres w rodzinach, w których zabrakło miejsca 
do pracy zdalnej lub gdy rodzicom trudno jest łączyć 
obowiązki domowe ze służbowymi, gdy dzieci przez cały 
czas są w domu

• ogólny spadek motywacji do nauki i pracy
• wzrost liczby depresji wywołany brakiem kontaktu z drugim 

człowiekiem

Dążenie do 
samowystarczalności

pozytywna

negatywna

• wzrost jakości spożywanych potraw, tj. masowy powrót 
do samodzielnego przygotowywania posiłków/pieczenie 
chleba, tj. produktów mniej przetworzonych i naturalnych

• więcej regularności w odżywaniu w związku 
z przebywaniem w domu

• częstsze korzystanie z samochodu jako bezpiecznego 
– tj. chroniącego przed kontaktem z innymi ludźmi środka 
transportu

Spadek liczby 
podróżujących 
zwłaszcza na arenie 
międzynarodowej

pozytywna • podniesienie jakości powietrza w wielu dotąd bardzo 
zanieczyszczonych miejscach świata poprzez zmniejszoną 
emisję spalin

• odnowa życia w naturalnych ekosystemach

Wzrost bezrobocia negatywna • rynek pracodawcy
• wzrost przestępczości
• wzrost problemów zdrowotnych w społeczeństwie
• ubożenie społeczeństwa

Zwiększona dbałość 
o zdrowie

pozytywna • zwiększenie sprzedaży produktów zdrowych, naturalnych, 
niskoprzetworzonych
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Zjawiska wywołane 
przez pandemię

Rola danego 
zjawiska 

w realizacji celów 
zrównoważonego 

rozwoju

Konkretne zachowania i trendy wywołane przez dane 
zjawisko

Wzrost cen żywności 
i innych produktów 
pierwszej potrzeby

negatywna • blisko 2 mld ludzi na ziemi pogorszyło swoje i tak trudne 
warunki bytowe, zwłaszcza w Afryce i Azji

Spadek biurokracji 
i papierologii

pozytywna • szybsze załatwianie wielu spraw zarówno w urzędach, jak 
i wewnętrznie w ramach organizacji różnego rodzaju

Bardziej stacjonarny 
tryb życia

negatywna • przyspieszone tycie

Wzrost popytu 
na żywność wysokiej 
jakości

pozytywna • odchodzenie od opakowań plastikowych, nieulegających 
biodegradacji

• więcej produktów bio, eko i vege (sprzyjających ochronie 
środowiska) na półkach sklepowych

Dynamiczny rozwój
e-commerce

pozytywna • przyspieszony rozwój opakowań inteligentnych 
i sprzyjających ochronie środowiska

• rozwój logistyki umożliwiający zaspokojenie praktycznie 
wszystkich potrzeb konsumpcyjnych na korzystniejszych niż 
przed pandemią warunkach

Hiperhigiena pozytywna

negatywna

• mniejsza zachorowalność na choroby zakaźne o podłożu 
bakteryjnym

• zmniejszona liczba zatruć pokarmowych
• więcej porodów naturalnych zamiast niosących większe 

ryzyko zakażeń cesarskich cięć15

• zwiększone zużycie jednorazowych maseczek 
jednorazowych rękawiczek, płynów do dezynfekcji i innych 
środków do dezynfekcji, które zwiększają ilość odpadów

Lęk przed drugim 
człowiekiem

negatywny • wzrost zachowań wrogich w stosunkach międzyludzkich 
zwłaszcza w przestrzeni publicznej

Spadek bieżącej 
konsumpcji i wzrost 
skłonności do 
oszczędzania

pozytywny

negatywny

• większa racjonalizacja produkcji i konsumpcji

• wzrost bezrobocia

Szybsze bogacenie 
się ludzi bogatych 
przy bardziej 
dynamicznym 
ubożeniu 
najbiedniejszych

negatywny • pogłębienie podziałów w społeczeństwie
• wzrost niechęci do ludzi bogatych
• wzrost przestępczości

Szerzenie się 
depresji i innych 
chorób o podłożu 
neurologicznym

negatywny • spadek chęci ludzi dotkniętych tymi chorobami do 
podejmowania jakiegokolwiek działania także w zakresie 
zrównoważonego (głęboka apatia)

• wycofywanie się z życia społecznego, gospodarczego, 
politycznego dużego odsetka ludzi bezskutecznie 
walczących z depresją

Źródło: opracowanie własne.

15 M. Ochnik, 5 pozytywnych sukcesów pandemii, 29.07.2020, https://www.poradnikzdrowie.pl/
aktualnosci/5-pozytywnych-skutkow-pandemii-koronawirusa-aa-3tUz-8Rhp-7c13.html (29.01.2021).
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W tabeli 2 przedstawione zostały istotne zjawiska wywołane przez pandemię 
w kontekście ich roli w realizacji globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. 
W rozdziale wspomniano najważniejsze zjawiska wywołane czy też raczej stymu-
lowane przez szerzenie się koronawirusa na całym świecie. Zasadniczo bowiem 
większość ze wskazanych zjawisk miała miejsce w jakimś zakresie już wcześniej, 
ale pandemia była czynnikiem nadającym im większą dynamikę. Należy wyraź-
nie podkreślić, że poniższe zestawienie nie jest listą zamkniętą, a zawiera jedynie 
uznane przez autorkę za dominujące i najistotniejsze z perspektywy zrównowa-
żonego rozwoju zjawiska, zachowania i trendy.

Wskazana w tabeli 2 rola danego zjawiska w realizacji celów zrównoważone-
go rozwoju nie jest równoznaczna z ostatecznym, faktycznym wpływem danego 
zjawiska na realizację konkretnego celu, a jedynie próbą rzetelnej oceny sytuacji 
w danym momencie czasowym. W niektórych przypadkach wskazane zostało dzia-
łanie dwukierunkowe. Za każdym razem jednak, w pierwszej kolejności podana 
została rola pozytywna a w drugiej negatywna, nawet w sytuacji, gdy rola nega-
tywna mogłaby być potencjalnie dominująca.

Kolejność przedstawionych zjawisk ma charakter losowy. Autorka uznała 
bowiem, że nie jest zasadne dokonywanie rangowania zauważonych trendów 
i zachowań, gdyż zawierałoby ono duży ułamek subiektywizmu, a nie ma znacze-
nia w poszukiwaniu odpowiedzi na sformułowane we wstępie pytania badawcze.

Tabelaryczne zestawienie ma za zadanie uzyskanie przejrzystości przedsta-
wionych trendów, choć w rzeczywistości złożoność ujętych w tabeli 2 zagadnień 
bardziej nadaje się na wielopłaszczyznowy rysunek o licznych współzależnościach. 
Wartość poznawcza takiej grafiki, poza dowodem na istnienie wysokiej złożono-
ści badanego zagadnienia, nie byłaby jednak wysoka.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że w większości przypadków, efekty wskaza-
ne po prawej stronie tabeli 2, nie są ostatnimi w łańcuchu zdarzeń wywołanych 
przez pandemię. Często dochodzi do kolejnych współzależności. Nierzadko efekty 
jednego zjawiska stymulowanego przez koronawirusa stały się także początkiem 
dla kolejnych zjawisk, dlatego zostały w tabeli 2 wyodrębnione czasami zarówno 
po lewej stronie – jako zjawisko, którym określa się już czasy pandemii, a z drugiej 
strony jako efekt innego zjawiska cechującego dobę koronawirusa.

Idąc dalej, niektóre zjawiska odegrały początkowo pozytywną rolę w zbliża-
niu nas do realizacji niektórych Celów, a zdecydowanie negatywną w przypad-
ku innych. Przykładem będzie tu wprowadzenie pracy zdalnej. Choć w skutek 
pandemii więcej osób wsiadło na rowery, to jednak finalnie pandemia, zwłaszcza 
po zniesieniu zakazów wychodzenia z domu i ograniczeń w przemieszczaniu się, 
doprowadziła do dynamicznego rozwoju transportu indywidualnego. Dotyczy 
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to zarówno Polski, jak i innych krajów europejskich. Poczucie, że własny samo-
chód zapewni nam naturalną ochronę przed drugim człowiekiem, doprowadziło 
do znacznego wzrostu podróży indywidualnych własnymi samochodami16. Ogól-
nie w Polsce transport samochodowy indywidualny stanowi aż 35% całkowitego 
przemieszczania się w ramach aglomeracji miejskich, co jest wysokim wskaźni-
kiem w porównaniu z krajami wyżej rozwiniętymi. Szacuje się, że do 2030 r. spad-
nie jedynie o 5%. I choć w pierwszym okresie pandemii sprzedaż samochodów 
osobowych spadła, to według sondaży wielu Polaków planuje w najbliższym cza-
sie zakup własnego samochodu (podobne trendy obserwuje się w innych krajach 
europejskich), właśnie po to, by mieć zapewniony bezpieczny azyl w razie kolej-
nych epidemii i zagrożeń epidemiologicznych. Trudno o zmiany radykalne, bo 
samochód w Polsce wciąż traktowany jest jako symbol statusu, a nie jako środek 
umożliwiający osiąganie konkretnego celu związanego z przemieszczaniem się 
i którym można by się dzielić, by go maksymalnie wykorzystać i być w nurcie eko, 
tak jak ma to miejsce w innych krajach Europy.

Jednym z nielicznych zdecydowanie pozytywnych efektów pandemii jest 
wzrost jakości powietrza w skali całego świata, który został szczególnie odnoto-
wany w miejscach do tej pory zajmujących niechlubne lokaty w rankingach stęże-
nia spalin17. Sprzyja temu m.in. mikromobliność oznaczająca łączenie transportu 
samochodowego lub publicznego (w związku z pandemią raczej tego pierwsze-
go) z jazdą na hulajnodze lub rowerze. Ludzie coraz chętniej korzystają z dużych, 
dogodnych lokalizacyjnie, będących dla nich gdzieś po drodze parkingów a potem 
przesiadają się na rower lub hulajnogę, by dotrzeć w miejsce, gdzie na przykład 
trudno byłoby zaparkować samochodem. Niektóre koncerny samochodowe ofe-
rują już hulajnogi elektryczne jako dodatkowe produkty dodawane do samochodu 
albo jako oddzielna oferta. Choć to zjawisko nie jest może „idealnym” rozwiąza-
niem, bo ostatecznie spaliny dalej się produkują, jednak w mniejszym wymiarze 
niż gdyby ci sami ludzie całe trasy przemierzali swoim autem.

Wiele negatywnych skutków pandemii zaobserwowano w obszarze jakości 
życia, choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że pandemia wzmogła postawy i dzia-
łania prozdrowotne. Jednak spowodowany pracą i nauką zdalną przedłużający się 
brak kontaktu z innymi ludźmi oraz odczuwany przez wielu ludzi deficyt wyda-
rzeń podnoszących motywację do życia, przyczynił się do szerzenia fali depresji 
i ogólnego spadku samopoczucia. Wpłynęło to także pośrednio na sytuację w wielu 

16 M. Roszkowski, Moje auto, moja twierdza, wywiad przeprowadził V. Makarenko, „Gazeta Wybor-
cza”, 23.01.2021.

17 Dzięki pandemii czystsze powietrze, DW Made for minds, 11.12.2020, https://www.dw.com/pl/
dzi%C4%99ki-pandemii-czystsze-powietrze/a-55904232 (29.01.2021).
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rodzinach, gdyż w wielu krajach istotnie wzrosła liczba rozwodów. Przykładowo 
w Hiszpanii odnotowano wzrost składanych wniosków rozwodowych aż o 75%18. 
Depresje wywołane były także rosnącym bezrobociem, które z kolei było jednym 
z czynników wzrostu przestępczości19.

Bardziej stacjonarny tryb życia miał także niebagatelny wpływ na tycie ludzi 
na całym świecie. Już ponad połowa Polaków waży za dużo, niemal co trzecie 
polskie dziecko w wieku wczesnoszkolnym ma nadwagę20. Oprócz braku ruchu 
sprzyja temu jedzenie z nudów lub z nerwów (wynikające m.in. z życia w lęku 
przed zachorowaniem własnym lub kogoś bliskiego), zamknięte siłownie i inne 
miejsce aktywnego wypoczynku i ogólnie warunki umożliwiające ciągłe podjada-
nie. Przed pandemią 61% Polaków ważyło za dużo, a w pandemii tyliśmy średnio 
o 0,5 kg tygodniowo.

Ostateczna ocena skutków pandemii w kontekście realizacji globalnych Celów 
Zrównoważonego Rozwoju nie może być dokonana między innymi dlatego, że 
pandemia jeszcze się nie zakończyła i trudno realnie ocenić, ile jeszcze potrwa. 
Można jednak wyodrębnić najbardziej istotne zjawiska pozytywne oraz negatyw-
ne. Do najważniejszych korzystnych trendów wywołanych przez pandemię koro-
nawirusa można zaliczyć przede wszystkim:
• zwiększenie wysiłków w kierunku wspólnego działania wielu instytucji na rzecz 

zmniejszenia negatywnych skutków gospodarczych i społecznych pandemii 
(postęp w kierunku realizacji głównie celu 17),

• obniżenie emisji dwutlenku węgla i ogólne podniesienie jakości powietrza 
(postęp w kierunku realizacji celów: 13, 15),

• przyspieszoną cyfryzację (postęp w kierunku realizacji celów: 3, 4, 8, 9, 11),
• wzrost zainteresowania rozwiązaniami ekologicznymi i prozdrowotnymi w skali 

całego społeczeństwa (postęp w kierunku realizacji celów: 3, 8, 12, 15, 16).
Za zdecydowanie negatywne zjawiska wywołane przez pandemię COVID-19, 

w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, należy uznać:
• spowolnienie wzrostu globalnej gospodarki (regres w kwestii realizacji celów: 

1–3, 6–15),
• wzrost nierówności społecznych (regres w kwestii realizacji celów: 1, 3, 8, 

10, 11),

18 „Chcę rozwodu!” – czyli o tym, jak koronawirus wywrócił do góry nogami życie Polaków, Business 
Women & life, https://businesswomanlife.pl/chce-rozwodu-czyli-o-tym-jak-koronawirus-wywrocil-do-
-gory-nogami-zycie-polakow/ (29.01.2021).

19 Światowy Raport o Narkotykach Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości 
(UNODC 2020): Trendy wzrostowe w zakresie używania i znaczący wpływ COVID-19 na rynki narkoty-
kowe na całym świecie, Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, 14.07.2020, https://www.cinn.
gov.pl/portal?id=1686949 (29.01.2021).

20 D. Karpiuk, Nadmiarowe kilogramy, „Newsweek”, 18–24.04.2021, s. 36–37.
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• osłabienie ogólnej kondycji psychofizycznej większości społeczeństw (regres 
w kwestii realizacji celów: 3, 5, 8, 15–17).
I chociaż najważniejsze pozytywne efekty liczbowo przewyższają najważ-

niejsze efekty negatywne, to jednak skala i głębokość tych drugich powodują, że 
bilans pandemii w kontekście zrównoważonego rozwoju jest jednak negatywny.

Podsumowanie

W powyższym rozdziale autorka podjęła się próby odpowiedzi na pytanie, 
na ile pandemia COVID-19 stała się dla świata faktycznym impulsem do realiza-
cji globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, a także ustalenia, czy odpowiedź 
na to pytanie będzie różna w zależności od obszaru, jakiego dotyczą poszczegól-
ne cele. Autorka zdaje sobie sprawę, że ze względu na ograniczenia co do objęto-
ści rozdziału, przedstawione w nim zagadnienia, nie zostały w pełni wyczerpane, 
a jedynie zarysowane zostały pewne istotne problemy. Jednak z uwagi na olbrzy-
mie znaczenie poruszanego tematu, wydaje się słuszne i potrzebne zamieszczanie 
tego rodzaju opracowań w różnego rodzaju publikacjach o charakterze nauko-
wym, gdyż ważne jest, by rosła nieustannie, także w środowisku akademickim, 
świadomość o pilnej konieczności podjęcia konkretnych działań w kwestii zrów-
noważonego rozwoju.

Przeprowadzona analiza pokazała, że pandemia przyczyniła się być może pozy-
tywnie do realizacji Celów związanych z ochroną środowiska, natomiast raczej 
oddaliła świat od realizacji Celów związanych z godnym życiem, zmniejszaniem 
nierówności, ubóstwa itd., a więc tych Celów, które bezpośrednio nawiązują do 
sprawiedliwości w różnych jej wymiarach. Wobec powyższego, teza postawiona 
w tytule niniejszego opracowania powinna zostać odrzucona. Choć nie zostały 
przeprowadzone badania ilościowe, które pozwoliłyby na jednoznaczne sfalsyfi-
kowanie tezy, że pandemia koronawirusa stała się impulsem do realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju, to jednak dokonana analiza nie pozwala uznać tej 
tezy za prawdziwą.

Wnioski z przeprowadzonego badania zdają się potwierdzać to, o czym mówią 
niektórzy specjaliści i praktycy zarządzania. Podważają oni sens mówienia o zrów-
noważonym rozwoju, wskazując na fakt, że w przyrodzie bardzo rzadko mamy 
stan równowagi całkowitej, do której ma nas teoretycznie kierować zrównowa-
żony rozwój. W naturze jest wprawdzie ciągłe dążenie do trwałej równowagi, ale 
większości czasu dochodzi do nieustannego bilansowania nadmiarów i braków, 
co powoduje odpowiednie nasilenia zjawisk z jednej lub drugiej strony każdej 
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naturalnej „wagi”, odpowiednio do sytuacji. Naturalne mechanizmy powodują 
np., że wiatr jest wynikiem różnicy ciśnień i dążeniem przyrody do wyrównania 
tej nierównowagi. W światowej gospodarce i społeczeństwie nie ma jednak takich 
naturalnych mechanizmów. W dużej mierze dlatego, że mamy tu do czynienia 
z hiperzłożonością czynników wpływających na różne zjawiska społeczno-gospo-
darcze, a także dominacją dążenia do zaspokojenia potrzeb pierwotnych, a nie 
wyższych do których zalicza się dobrobyt wszystkich ludzi i zapewnienie godne-
go życia przyszłym pokoleniom. Dlatego wydaje się, że bez rzeczywistego, a nie 
tylko deklaratywnego dążenia państw wysoko rozwiniętych, do wsparcia „wia-
trem” konkretnych środków i kompleksowych programów wspierających państw 
biednych, słabo rozwiniętych, nie uda się osiągnąć prawdziwie zrównoważonego 
rozwoju całego świata.

Powszechne zagrożenie w postaci koronawirusa pokazało po raz kolejny sła-
bość natury ludzkiej, łatwe uleganie lękowi, ale też dążenie przede wszystkim do 
zapewnienia godnego bytu sobie samemu i swoim najbliższym. Wzrost przestęp-
czości objawił, jak wielu ludzi próbuje w sposób niedopuszczalny – z perspektywy 
etyki i moralności – szybko radzić sobie czy też odbijać sobie poniesione szkody. 
Z drugiej strony żadne środki pieniężne nie zapewnią człowiekowi poczucia bycia 
kochanym, chcianym i docenionym – które stanowią podstawę dla prawidłowego 
rozwoju w każdym obszarze życia. Wybitny psychoanalityk E. Fromm stwierdził 
wprawdzie, że: „celem naszego życia powinno być nie posiadanie bogactwa, a nie 
bogactwo życia”, ale jednocześnie wskazywał, że człowiek ma naturalne inklina-
cje do tego, by więcej mieć a nie bardziej być21, chociaż to w tym drugim zawiera 
się szlachetna idea zrównoważonego rozwoju.

Pandemia COVID-19 potrząsnęła nieco ludźmi, ale wydaje się że po roku od 
ogłoszenia pandemii w większości krajów świata następuje powrót do wielu wcze-
śniejszych zachowań, z uwagi na adaptację ludzi do nowych warunków i obniżenia 
poczucia stanu zagrożenia. Trzeba mieć jednak nadzieję, że nie będzie trzeba cze-
kać na kolejne pandemie i inne trudne doświadczenia, by wszystkim a nie wybra-
nym ludziom żyło się chociaż odrobinę lepiej, a świat trwale zmienił kierunek ze 
ścieżki z napisem „totalna zagłada”, na drogę „trwała, świadoma zmiana jakościo-
wa we wszystkich obszarach życia”. Do tego potrzebna jest jednak przemyślana, 
spójna i wytrwała praca „u podstaw” wszystkich decydentów życia gospodarczego, 
społecznego i politycznego na różnych poziomach – lokalnym, krajowym, regio-
nalnym i światowym.

21 E. Fromm, Mieć czy być, Wydawnictwo Rebis, 1999.
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Od transformacji do rewitalizacji. 
Warszawska Praga jako przestrzeń 

pracy i przedsiębiorczości1

Wprowadzenie

Praca i przedsiębiorczość to podstawowe pojęcia związane z rozwojem gospo-
darczym i kluczowe pojęcia analizy ekonomicznej. Jednocześnie mają silny wymiar 
normatywny, związany z wartościami, jakie mają kształtować gospodarkę i życie 
społeczne. Bardzo długo praca była dla większości osób aktywnych zawodowo 
pracą fizyczną, związaną z produkcją dóbr materialnych. Okres największego jak 
dotąd wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych, tj. rewolucji przemysło-
wej także opierał się na takiej produkcji oraz na szybko postępującej urbanizacji 
i zmianie proporcji zatrudnienia pomiędzy produkcją żywności i produkcją dóbr 
trwałego użytku. Jak pokazuje współczesny przykład krajów rozwijających się, od 
Chin, poprzez inne kraje Azji południowo-wschodniej po Afrykę, produkcja prze-
mysłowa pozostaje podstawą dla wyjścia z biedy, wzrostu niezbędnego dla inwe-
stycji infrastrukturalnych oraz powszechnego zatrudnienia.

Deindustrializacja, gospodarka oparta na wiedzy, dominacja usług nad sekto-
rem wytwórczym, była i jest postrzegana od ostatnich dekad XX w. jako kolejny 

1 Część prezentowanych wniosków została oparta na badaniach prowadzonych w ramach projektu 
OpenHeritage. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, 
numer umowy grantowej: 776766. Odpowiedzialność za treść tej publikacji ponosi wyłącznie autor i nie 
musi ona wyrażać opinii UE. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób 
wykorzystania zawartych w niej informacji.
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krok w rozwoju gospodarek rozwiniętych. Niektórzy badacze widzieli w niej także 
szanse na „dekonsumpcję” niezbędną dla bardziej zrównoważonego rozwoju, 
zmniejszenia eksploatacji środowiska i zasobów nieodnawialnych. Okres rozwo-
ju paradygmatu gospodarki „niematerialnej” przypadł w Polsce także na okres 
transformacji gospodarczo-ustrojowej, a więc wpłynął, pośrednio i bezpośrednio, 
na kształtowanie się nowych relacji gospodarczych, a także celów i kierunków, 
jakie wyznaczano całej gospodarce. Przyczynił się też do zdefiniowania kierun-
ków przekształceń obszarów problemowych, w tym obszarów rewitalizacji. Rezul-
tatem wielu doświadczeń stała się w 2015 r. ustawa o rewitalizacji, porządkująca 
szereg związanych z nią działań2.

Rozdział prezentuje studium przypadku warszawskiej Pragi, zwłaszcza dziel-
nicy Pragi-Północ. Obecny kształt tej dzielnicy datuje się od 2002 r. Sformułowa-
nie „Praga” będzie odnosić się w rozdziale do prawobrzeżnej części Warszawy, 
natomiast w przypadku, gdy dane będą dotyczyć dzielnicy w jej dzisiejszych gra-
nicach, będzie ona określona jako Praga-Północ. Okres kształtowania się tej części 
miasta w XIX i XX w. jest istotnym czynnikiem zarówno dla sytuacji społeczno-
-gospodarczej w 1989 r., zmian, jakie zaszły w pierwszym okresie transformacji, 
jak i dla podejmowanych później działań rewitalizacyjnych oraz rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości i lokowania inwestycji sektora prywatnego. Ta ścieżka zależ-
ności gospodarczych jest kluczowym aspektem prezentowanej analizy oraz pro-
ponowanych dalszych kierunków badań.

Analiza prowadzona jest w kontekście dwóch modeli obecnych w literaturze: 
„miasta produkcji” oraz przeciwstawionego mu „miasta konsumpcji”3. Wskaza-
ne zostały zmiany struktury zatrudnienia na Pradze-Północ, a także cele dwóch 
kolejnych programów rewitalizacji m.st. Warszawy (na lata 2005–2013 i lata 
2015–2022). Zostały one ocenione w świetle tych dwóch modeli, które następnie 
zostały zestawione z doświadczeniami i pierwszymi wnioskami z okresu pandemii 
COVID-19. W podsumowaniu wskazane zostały zarówno kierunki badań, które 
mogą poszerzyć wiedzę na temat kierunków przekształceń obszarów problemo-
wych, jak i wnioski dotyczące celów kształtowania gospodarki lokalnej na Pradze-
-Północ w nadchodzących latach. Wnioski te mogą mieć zastosowanie także do 
innych obszarów problemowych, przy czym konieczne byłoby ich uzupełnianie 
i weryfikacja z punktu widzenia lokalnych uwarunkowań.

2 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015, poz. 1777).
3 K. Sadowy, A. Lisiecki, Post-industrial, post-socialist or new productive city? Case study of the spa-

tial and functional change of the chosen Warsaw industrial sites after 1989, „City, Territory and Archi-
tecture” 2019, no. 6, DOI: 10.1186/s40410-019-0103-2; Productive Cities, Europan 14 Theme, EUROPAN, 
2017, https://issuu.com/europaneurope/docs/plaquette_en_test6 (25.01.2021).
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1.  Historyczne uwarunkowania rozwoju gospodarki 
na warszawskiej Pradze

Rozwój warszawskiej prawej strony Wisły jest silnie związany z industrializa-
cją, niezależnie od tego, czy będzie mierzony liczbą ludności czy innymi wskaź-
nikami związanymi z urbanizacją – obszarem zabudowy, jej intensywnością czy 
gęstością zaludnienia. Ten czynnik rozwoju pojawił się na warszawskiej Pradze 
z pewnym opóźnieniem, zyskując dominujące znaczenie w latach 80. i 90. XIX w., 
później niż na Woli czy Powiślu4. Poprzedziła to kluczowa inwestycja infrastruk-
turalna – budowa kolei obwodowej, która wiązała magistrale kolejowe po dwóch 
stronach Wisły. Dzięki uruchomieniu jej w 1875 r. Warszawa zyskała duże zna-
czenie tranzytowe w przewozie towarów i surowców pomiędzy Rosją a zachodnią 
częścią Europy5. Domknęła ona następujące po sobie inwestycje transportowe 
w linie kolejowe: petersburską, terespolską i nadwiślańską, uruchomione odpo-
wiednio w latach 1862, 1867 i 18746. Dodatkowymi atutami były rozległe, nieza-
budowane jeszcze działki, a także stały napływ taniej siły roboczej, zadowalającej 
się warunkami mieszkaniowymi o niskim poziomie. Rozwój gospodarczy wywołał 
efekt instytucjonalny. Obszar uprzemysłowiony Nowej Pragi i Szmulowizny został 
w 1889 r. włączony w granice administracyjne stolicy7, prawie 100 lat po przyłącze-
niu do Warszawy terenów praskich położonych blisko Wisły (granice historyczne8).

Produkcja prowadzona na Pradze w XIX w. obejmowała różne dziedziny. Jedna 
z pierwszych fabryk produkowała narzędzia i maszyny rolnicze, produkowano 
także, m.in. podstawowe produkty codziennego użytku (mydła i świece), alkoholi 
wodę mineralną, forniry i kleje, działały także wytwórnie materiałów budowlanych, 
głównie cegielnie. Niektóre z tych zakładów znacznie zwiększyły swoją produkcję 
jeszcze przed skokowym rozwojem Pragi w końcu XIX w., np. wartość produkcji 
mydła i świec na Grochowie wzrosła z 75,7 tys. rubli w 1850 r. do blisko 680 tys. 
w 1861 r.9. Charakter przewożonych towarów i surowców był zróżnicowany. W obu 

4 A. Lisiecki, K. Michalski, P. Stryczyński, P. Kijanowski, Poradnik dobrych praktyk architektonicz-
nych. Fabryki prawego brzegu, Stowarzyszenie Dla Pragi, Warszawa 2020, s. 6, https://issuu.com/poro-
zumieniedlapragi/docs/fabryki_prawego_brzegu (20.01.2021).

5 A. Sołtan, Praga w ciągu wieków, w: Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze, Wydawnictwo 
JEDEN ŚWIAT, Warszawa 2006, s. 20.

6 R. Morawski, Kolej i przemysł na Pradze do 1914 roku, w: Warszawskiej Pragi dzieje dawne i now-
sze, Wydawnictwo JEDEN ŚWIAT, Warszawa 2006, s. 114.

7 A. Sołtan, Praga w ciągu wieków…, op.cit., s. 20.
8 Plan Warszawy. Historyczne granice miasta, http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?servi-

ce=mapa_historyczna (20.01.2021).
9 R. Morawski, Kolej i przemysł na Pradze…, op.cit., s. 113.
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kierunkach koleją transportowano m.in. wyroby medyczne, herbatę, naftę, oliwę 
i oleje, papier i książki, wyroby skórzane i tytoniowe oraz tzw. towary kolonial-
ne. Z Warszawy w kierunki wschodnim najwięcej przewożonych było wyrobów 
metalowych i przędzy, przewożono także cement, cukier, glinę, gips, alkohole, 
maszyny rolnicze, meble, miedź i mosiądz, owoce, sól, śledzie, szkło i porcela-
nę. Przywożono do Warszawy artykuły rolne i surowce, w tym groch, jaja, kaszę, 
kości, sierść i szczecinę, skóry surowe, sodę, potas, szmaty, terpentynę i zboże10. 
Tradycyjny, handlowy charakter Pragi i jej przedmieść zmienił się w przemysło-
wy, choć oczywiście tak ważny węzeł przewozowy był także otoczony funkcjami 
handlowymi, w tym targowiskami.

Niektóre gałęzie przemysłu były szczególnie mocno powiązane z inwestycjami 
kolejowymi, nie tylko na Pradze, ale w całej Rosji. Należała do nich produkcja stali. 
Praska stalownia powstała dzięki ingerencji sektora publicznego, m.in. dzięki zalicz-
ce rządowej stanowiącej większość kapitału inwestycyjnego. W 1877 r. stalownia 
otrzymała zamówienie rządowe na szyny kolejowe o wartości blisko 6,6 mln rubli11. 
Utrzymanie cen na wyroby stalowe zależało od polityki zamówień publicznych 
oraz preferencji dla produkcji lokalnej w stosunku do importowanej. Zmiana tej 
polityki we wczesnych latach 80. XIX w. spowodowała trwały deficyt zakładów.

Zabudowa mieszkaniowa Pragi i jej struktura ekonomiczno-społeczna, niski 
poziom infrastruktury i niska jakość miejsc zamieszkania były typowe dla gwał-
townie rozwijających się miast czy dzielnic przemysłowych. Liczba ludności wzro-
sła tu z kilkunastu tysięcy w latach 60. XIX w. do ponad 90 tys. w 1914 r.12. Nie 
oznacza to jednak zawsze ścisłego związku pomiędzy miejscem zamieszkania 
na Pradze i pracą w lokalnych zakładach przemysłowych, zwłaszcza w przypad-
ku pracy wymagającej wyższych kwalifikacji. Przykładem była stalownia, w któ-
rej 1/3 wszystkich zatrudnionych, a także niemal całą kadrę techniczną stanowili 
obcokrajowcy „importowani” do Warszawy wraz z nową technologią13. Jednak, 
ogólnie rzecz biorąc, Praga stała się ogromnym rynkiem pracy. Na przełomie XIX 
i XX w. zakłady przemysłowe zatrudniające ponad 500 osób stanowiły 45% rynku 
pracy, a w 1913 r. 10 tys. mieszkańców dzielnicy pracowało w przemyśle14. Bra-
kowało jednak możliwości kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji w szkołach. 
Ważną rolę odgrywali tu sami pracodawcy, tacy jak dyrekcja Kolei Warszawsko-
-Terespolskiej, która założyła najważniejszy taki ośrodek – Szkołę Techniczną, 

10 Ibidem, s. 119–120.
11 Ibidem, s. 124.
12 Ibidem, s. 128.
13 Ibidem, s. 126.
14 K. Głowacka, Echa dawnej Warszawy. Praga, Wydawnictwo Skarpa Warszawska, Warszawa 2016, 

s. 227–233.
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działającą jednak tylko w latach 1876–189615. Poziom ogólnej edukacji (na pozio-
mie szkół elementarnych) obniżały złe warunki lokalowe i organizacyjne, klasy 
liczące 50–70 uczniów, a do 1885 r. brak jakiejkolwiek publicznej szkoły średniej16. 
Charakterystyczne jest także, że zarządy firm czy sklepy firmowe lokowane były 
po lewej stronie Wisły, podczas gdy Praga stanowiła dla tych firm rodzaj rozległe-
go „zaplecza” produkcyjno-magazynowego17.

Przedwojenne zasoby stanowiły w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
bazę do rozwoju nowych przedsiębiorstw, które wykorzystywały istniejące budynki, 
zmieniając profil produkcji. Obsługa transportowa, sąsiedztwo innych przedsię-
biorstw i zasoby siły roboczej stanowiły także bodziec do budowy nowych fabryk. 
W tym okresie pojawili się przedsiębiorcy lokalni, ale z doświadczeniem i wiedzą 
wyniesionymi z krajów Europy Zachodniej. Część z nich wprowadzała innowacyj-
ne rozwiązania i dążyła do produkcji wysoko wyspecjalizowanej. Także po odzy-
skaniu niepodległości sektor publiczny odgrywał istotną rolę w stymulowaniu 
takiej przedsiębiorczości, m.in. poprzez zamówienia dla wojska18. Występował 
także efekt klastra – obok dużych fabryk powstawały małe zakłady produkcyjne, 
warsztaty, produkcja na małą skalę czy o charakterze chałupniczym miała także 
miejsce po prostu w mieszkaniach, oficynach, warsztatach.

Po kolejnej wojnie światowej część istniejących zasobów Warszawy (infrastruk-
tury, budynków, maszyn, a także wiedzy i umiejętności) została utracona. Straty 
te po stronie praskiej były jednak mniejsze i zachowała się pewna ciągłość środo-
wiska zbudowanego, a także społeczności mieszkańców i pracowników. Zmieniły 
się natomiast zupełnie stosunki własnościowe i otoczenie instytucjonalne. O ile 
po I wojnie światowej w starych fabrykach wprowadzano nieraz nowe dziedzi-
ny produkcji, o tyle po II zdarzała się kontynuacja produkcji, ale przez nowego 
właściciela (państwo) i pod inną nazwą (najbardziej znany przykład do zmiana 
nazwy zakładów Wedla na 22 lipca). Niektóre zakłady produkcyjne, zwłaszcza 
małe, zachowały rzadką w Warszawie ciągłość produkcji. Przykładem może być 
piekarnia przy ul. Stolarskiej 2/4, wytwarzająca chleb przez ponad 100 lat, do 
2010 r.19. Kolejne duże fabryki powstawały na obrzeżach dawnych terenów prze-
mysłowych, zwłaszcza na Targówku.

15 R. Morawski, Kolej i przemysł na Pradze…, op.cit., s. 130; K. Głowacka, Echa dawnej Warszawy…, 
op.cit., s. 191.

16 K. Głowacka, Echa dawnej Warszawy…, op.cit., s. 190–192.
17 A. Lisiecki, K. Michalski, P. Stryczyński, P. Kijanowski, Poradnik dobrych praktyk…, op.cit., s. 8; 

M. Krasucki, Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego, Fundacja Hereditas, Warszawa 2009.
18 Podziękowania dla Adama Lisieckiego, Muzeum Warszawskiej Pragi, za zwrócenie uwagi na ten 

aspekt rozwoju praskiego przemysłu.
19 K. Sadowy, M. Czeredys, D. Brodowicz (red.), W poszukiwaniu nowych modeli adaptacji dziedzictwa 

architektury, OW SARP, Warszawa 2021, https://issuu.com/ohpraga/docs/pragalab_piekarnia_publika-
cja (1.02.2021).
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2. Okres transformacji i deindustrializacji

Okres polskiej transformacji zbiega się ze znaczącymi zmianami w całej gospo-
darce światowej. Produkcja przemysłowa została w znacznym stopniu przeniesiona 
do krajów o niższych kosztach siły roboczej, głównie do Azji Południowo-Wschod-
niej. Kolejne regiony świata rozwijały się na podstawie wzrostu produkcji przemy-
słowej, podczas gdy kraje rozwinięte notowały spadek produkcji, a wzrost sektora 
usług. Nowy model gospodarki nazwano „gospodarką opartą na wiedzy” (know-
ledge-basedeconomy, KBE) i zdefiniowano jako gospodarkę, której podstawą nie 
jest konsumpcja dóbr materialnych, ale informacja i wiedza. W związku z tym 
przewaga konkurencyjna przestaje być oparta na zasobach naturalnych i mocach 
produkcyjnych, ale staje się zależna od zasobów ludzkich, wiedzy, informacji, 
innowacji i technologii20. Takie ujęcie wiąże ją z kluczowymi pracami naukowymi 
dotyczącymi społeczeństwa sieciowego21, postępem technologicznym22 czy roz-
wojem przemysłów i klasy kreatywnej23.

W Polsce dodatkowo proces deindustrializacji był powiązany z przekonaniem 
o niewydolności sektora publicznego (do którego do 1989 r. należała większość 
produkcji) oraz faktycznie niskim poziomem konkurencyjności przedsiębiorstw 
produkcyjnych24. W związku z tym zamykanie zakładów przemysłowych i restruk-
turyzacja gospodarki były ze sobą silnie powiązane pod względem strategii reform. 
Następowała jednocześnie zmiana struktury własnościowej (prywatyzacja) oraz 
zmniejszenie liczby zatrudnionych w przemyśle. W 1990 r. w Polsce zatrudnionych 
w przemyśle było 4 404 000 osób, a w 1995 r. – już tylko 3 728 800 osób. Z kolei 
udział sektora prywatnego zmienił się z 20,5% w 1990 r. do 50,5% w 1995 r.25. Oby-
dwa te procesy są widoczne także na analizowanym obszarze Warszawy. Kolejnym 
ważnym aspektem była reforma instytucjonalna, związana i z reaktywacją samo-
rządu lokalnego w całym kraju i ze szczególnym statusem stolicy. Przekształcenia 

20 Knowledge-based economy, Redakcja Europejskiego Portalu Integracji i Rozwoju, Lublin 2015, 
http://europejskiportal.eu/knowledge-based-economy/ (20.01.2021).

21 M. Castells, The Rise of the Network Society, „The Information Age: Economy, Society, and Cul-
ture” 1996, vol. I, Blackwell, Londyn; M. Castells, Power of identity: The information age: Economy, soci-
ety, and culture, Blackwell Publishers, Inc., Londyn 1997.

22 T. Toffler, Trzecia fala, PIW, Warszawa 2001.
23 R. Florida, Cities and the creative class, Routledge, Londyn 2005.
24 Leksykon prywatyzacji, PWE, Warszawa 1998; J. Lewandowski, J. Szomburg, Własność jako próg 

reformy gospodarczej, „Przegląd Polityczny” 1989, nr 12.
25 A. Leyk, J. Wawrzyniak, Cięcia. Mówiona historia transformacji, Krytyka Polityczna, Warszawa 

2020, s. 25.
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te znajdowały swój wyraz legislacyjny26. Miasta odgrywały przy tym istotną rolę 
w kształtowaniu nowych ram instytucjonalnych27.

Praga-Północ w swoich obecnych granicach administracyjnych funkcjonuje od 
reformy ustroju Warszawy w 2002 r. Transformacja rozpoczęła się ponad 10 lat 
wcześniej, niektóre zjawiska ilościowo można więc dokładnie analizować tylko 
w części tego okresu, ze względu na porównywalność danych statystycznych. Ilu-
strację zmian stanowią także przypadki konkretnych zakładów produkcyjnych 
zlokalizowanych w dzielnicy. Jednym z największych zespołów produkcyjnych 
była „Pollena-Uroda” przy ul. Szwedzkiej, w której produkcja zachowywała, mimo 
kolejnych podziałów, fuzji i oczywiści upaństwowienia, podobny charakter od dwu-
dziestolecia międzywojennego do lat 90. XX w. Po prywatyzacji w 1995 r. zmieniała 
kilkakrotnie właścicieli, aby w 2020 r. stać się dużym zespołem o funkcjach miesz-
kaniowych z uzupełniającymi usługami (po gruntownej przebudowie)28. Słynna 
Wytwórnia Wódek w tzw. zespole „Konesera” także prowadziła produkcję jeszcze 
przez kilkanaście lat transformacji, do 2007 r. Obecnie znajduje się na jej terenie 
centrum wielofunkcyjne, z obiektami handlowymi, usługowymi, mieszkaniami, 
hotelem i przestrzeniami do spotkań i konferencji29. Jednym z bardzo nielicznych 
zakładów, które zachowały do dziś swoją funkcję produkcyjną jest fabryka „Avia”. 
Impulsem do jej rozwoju (jako przedsiębiorstwa prywatnego, założonego w 1902 r.) 
w latach 20. XX w. były zamówienia wojskowe, od lat 60. produkowała precyzyjne 
obrabiarki. Obecnie jest spółką akcyjną, eksportującą produkcję na rynki zagra-
niczne, wykorzystującą System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001 i prowa-
dzącą własny dział badań i rozwoju30. Na przykładzie 29 najbardziej znaczących 
praskich zakładów produkcyjnych w 2018 r. stwierdzono, że funkcje produkcyjne 
zachowały 4 z nich. Struktura własnościowa jest natomiast zróżnicowana, część 
znajduje się w rękach prywatnych, część natomiast należy do m.st. Warszawy.

Obecne zmiany w Warszawie i na Pradze trzeba oceniać w kontekście szerszym 
– zahamowania europejskiej deindustrializacji, a także postulatów o ponownym 

26 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie podstawowych kie-
runków prywatyzacji w roku 1990 (M. P. 1990, nr 43, poz. 333), Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95; tekst ujednolicony na podst. Dz.U. 2017, poz. 1875, 2232); 
Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 1990, nr 51, poz. 298); 
Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. 1994, nr 48, poz. 195); 
Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. 2002, nr 41, poz. 361).

27 K. Sadowy, Podstawowe zagadnienia ekonomiki miasta, w: K. Sadowy (red.), Miasto – gospodarka, 
zarządzanie, wyzwania, t. 1 Podstawy ekonomiki miasta – wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza SGH, War-
szawa 2019, s. 37–40.

28 A. Lisiecki, K. Michalski, P. Stryczyński, P. Kijanowski, Poradnik dobrych praktyk…, op.cit., s. 68.
29 Ibidem, s. 72–73.
30 O firmie, Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA SA, http://avia.com.pl/o-firmie/ (25.01.2021).
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wprowadzeniu przemysłu lub wsparciu dla produkcji istniejącej31. Europa nie stała 
się bowiem całkowicie „niematerialną” gospodarką i nadal ma tu miejsce produk-
cja przemysłowa w różnej skali i w różnych obszarach. Po okresie deindustriali-
zacji tendencje w UE zaczęły się zmieniać, przy czym sytuacja w różnych krajach 
członkowskich jest odmienna. W części krajów w latach 2000–2015 spadek zatrud-
nienia został zahamowany, a nawet się ono zwiększało. Kraje, w których doszło 
do wzrostu zatrudnienia w przemyśle (według klasyfikacji NACE) w latach 2005, 
2010 i/lub 2015 w stosunku do 2000 r. są przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1.  Zmiany poziomu zatrudnienia w przemyśle w latach 2005–2015 
w stosunku do liczby zatrudnionych w 2000 r. (w %; 2000 r. = 100) 
w wybranych krajach UE

Kraj 2005 2010 2015

Bułgaria 104 96 92

Czechy 101 94 103

Estonia 105 87 91

Grecja 106 96 96

Cypr 104 101 80

Łotwa 107 79 80

Litwa 105 79 84

Polska 95 98 106

Rumunia 101 80 76

UE-28 94 85 84

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat (dostęp 8.04.2019). Lata, w których liczba zatrudnionych 
wzrosła oznaczono wytłuszczeniem.

W tabeli 1 przedstawiono kraje, w których w wybranych latach nastąpił cho-
ciaż raz wzrost zatrudnienia w przemyśle. Należy zwrócić uwagę na to, co odróżnia 
Polskę na tym tle. W większości krajów zatrudnienie wzrosło w stosunku do 2000 r. 
tylko w 2005 r., natomiast później, w okresie kryzysu po 2008 r. spadało. W Polsce 
natomiast wystąpiła odwrotna tendencja – wzrost zatrudnienia w całym okresie.

W ostatnich latach liczba zatrudnionych w przemyśle wzrosła ogółem dla 
krajów UE z 27 485 634 w 2015 r. do 29 892 974 w 2018 r. (gdyby uwzględnić 
zatrudnionych w Wielkiej Brytanii liczby te wyniosłyby odpowiednio 29 984 072 
i 32 474 577). Największy udział w tej liczbie mają Niemcy, które zanotowały rów-
nież duży wzrost w tym okresie – z 7 273 011 do 8 123 868. Następne w kolejności 

31 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Investing in a smart, innovative and 
sustainable industry: a renewed EU Industrial Policy Strategy, Komisja Europejska, Brussels, 13.09.2017.
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kraje o dużej liczbie pracujących w przemyśle w 2018 r. to Włochy (3 781 269 
zatrudnionych), Francja (3 118 058 zatrudnionych) i Polska (2 871 186 zatrud-
nionych). Tylko kilka krajów europejskich nie odnotowało wzrostu zatrudnienia 
w przemyśle w tym okresie. Zmiany w latach 2015–2018 przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2.  Wzrost lub spadek liczby zatrudnionych w przemyśle w 2018 r. 
w porównaniu z 2015 r.

Kraje Zmiana liczby zatrudnionych w stosunku do 2015 r. (w %) 

Cypr 120,94

Grecja 120,46

Polska 115,16

Hiszpania 114,19

Irlandia 113,64

Niemcy 111,70

Słowenia 111,47

Węgry 110,64

Słowacja 109,96

Portugalia 109,70

Szwecja 109,10

Austria 108,93

UE-27 108,76

UE-28 108,31

Francja 107,41

Malta 105,95

Holandia 105,62

Czechy 104,93

Chorwacja 104,71

Włochy 104,48

Islandia 103,86

Luksemburg 103,75

Litwa 103,63

Wielka Brytania 103,33

Rumunia 102,82

Belgia 102,40

Bułgaria 101,97

Łotwa 100,95

Estonia 100,60

Szwajcaria 99,65
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Kraje Zmiana liczby zatrudnionych w stosunku do 2015 r. (w %) 

Finlandia 99,57

Norwegia 93,91

Dania 88,26

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat (dostęp 18.01.2021).

Polska odnotowała jeden z największych wzrostów zatrudnienia w przemyśle 
w tym okresie, o ponad 15%, około 7 pkt proc. więcej niż wynosiła średnia dla UE, 
która pozostaje zbliżona niezależnie od tego, czy jest w niej uwzględniana Wielka 
Brytania, czy też nie. Kolejność krajów odzwierciedla poziom reindustrializacji, 
jaki w nich następuje.

W Warszawie w 2019 r. w przemyśle zatrudnionych było 70 134 spośród 
982 128 pracujących ogółem. Na Pradze-Północ zatrudnionych było niecałe 2,5% 
pracujących w przemyśle. Spadek ten i przesunięcie struktury zatrudnienia w kie-
runku usług można było obserwować w całym okresie transformacji32. Strukturę 
zatrudnienia w wybranych branżach na Pradze-Północ w porównaniu z Warsza-
wą ogółem przedstawiono w tabeli 3 i na rysunku 1.

Zarówno w całej Warszawie, jak i na Pradze-Północ widać pewne zmiany powią-
zane z ponownym rozwojem produkcji w Polsce i w Europie. W 2015 r. w Warsza-
wie ogółem było 55 982 osób zatrudnionych w przemyśle przetwórczym, w 2019 r. 
– 70 134 osób, co stanowiło odpowiednio 6,6% i 7,14% wszystkich pracujących. 
Także na Pradze-Północ wartości te się zwiększyły z odpowiednio 4,26% do 5,84%.

Tabela 3.  Udział zatrudnionych w przemyśle przetwórczym w zatrudnionych ogółem 
w Warszawie i na Pradze-Północ w latach 2015 i 2019

2015 2019

ogółem przemysł 
przetwórczy udział (%) ogółem przemysł 

przetwórczy udział (%) 

Warszawa 848 321 55 982 6,60 982 128 70 134 7,14

Praga-Północ 26 353 1122 4,26 28 439 1661 5,84

Źródło: opracowanie własne na podstawie Panoramy dzielnic Warszawy w 2015 r., Urząd Statystyczny w Warsza-
wie, Warszawa 2016; Panorama dzielnic Warszawy w 2019 r., Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2019.

Mimo to Praga-Północ nadal nie stanowi w skali Warszawy dzielnicy prze-
mysłowej, to znaczy wskaźnik miejsc pracy w przemyśle na 1000 mieszkańców 
jest niższy dla dzielnicy niż dla stolicy ogółem. Wartości te wynoszą odpowiednio 

32 K. Sadowy, Labour market in Warsaw problematic areas of Praga. Structural change, bottom-up 
activities and municipal policies, „Journal of Management and Financial Sciences” 2018, vol. XI (32).

cd. tabeli 2
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26 i 39 zatrudnionych na 1000 mieszkańców. Jednocześnie należy pamiętać, że 
tę analizę warto w przyszłości poszerzyć o nieujętą w statystyce liczbę małych 
przedsiębiorców zajmujących się także produkcją.

3.  Miasto produkcji czy miasto konsumpcji – czynniki 
rewitalizacji w Programach Rewitalizacji m.st. Warszawy

Na Pradze-Północ zapotrzebowanie na przekształcenia po 1989 r. wynikało 
z kilku czynników:
• historycznego opóźnienia inwestycji w tej części Warszawy, dotyczących 

zwłaszcza infrastruktury (technicznej i społecznej) oraz jakości zabudowy 
mieszkaniowej;

• zaniedbań w okresie powojennym, braku prac remontowych w zachowanych 
budynkach, niewystarczającego wypełniania luki infrastrukturalnej (zwłasz-
cza jeśli chodzi o wyposażenie mieszkań w media);

• niewielkich nakładów inwestycyjnych na nieruchomości miejskie, wynikają-
cych i z ograniczeń budżetowych, i z możliwości roszczeń byłych właścicieli;

• zmian w strukturze miejsc pracy i zatrudnienia, związanych najpierw z upad-
kiem dużych zakładów przemysłowych, a później także wypieraniem trady-
cyjnego rzemiosła i napraw przez nowy styl życia i konsumpcji;

• problemów ekonomicznych i społecznych, zarówno utrwalonych na skutek 
długotrwałych procesów rozwoju Pragi, jak i wynikających z trudności w odna-
lezieniu się w nowej, konkurencyjnej gospodarce okresu transformacji.
Na ukształtowanie przestrzeni Pragi do rozpoczęcia działań rewitalizacyjnych 

wpłynęły więc trzy okresy: historyczny (do II wojny światowej, który można oczy-
wiście dzielić na krótsze, zróżnicowane okresy), gospodarki centralnie planowanej 
oraz wczesnej transformacji. W każdym z nich wystąpiły opóźnienia czy czynniki 
szczególnie niekorzystne w porównaniu z pozostałą częścią Warszawy. Wyposa-
żenie w infrastrukturę, zwłaszcza społeczną oraz jakość zasobów mieszkaniowych 
nie nadążały za skokowym rozwojem gospodarczym, związanym przede wszyst-
kim z przemysłem i produkcją, a w dalszej kolejności z rzemiosłem, naprawami 
i handlem. W ciągu stu lat, od końca XIX do końca XX w. występowały natomiast 
silne bodźce do rozwoju ekonomicznego. Struktura przestrzenna, korzyści loka-
lizacji, wartość nieruchomości i powiązania transportowe sprzyjały pierwszym 
inwestycjom przemysłowym. Kolejne korzystały z istniejącej już ścieżki rozwoju 
i zastanych zasobów, materialnych i niematerialnych. Zmieniło się to na przeło-
mie wieków XX i XXI.
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Jak dotąd działania rewitalizacyjne w Warszawie dzielą się na dwa okresy, 
którym odpowiadają właściwe dla nich programy: Lokalny Program Rewitaliza-
cji na lata 2005–2013 (LPR) oraz Zintegrowany Program Rewitalizacji na lata 
2015– 2022 (ZPR). Różnią się one obszarem, jaki obejmowały. W pierwszym 
okresie były to obszary problemowe z 14 dzielnic, natomiast w kolejnym okresie 
działania skupiono już na stronie praskiej, w dzielnicach Praga-Północ, Praga- 
 -Południe i Targówek. Zagadnienia praskie miały szczególną wagę już w LPR, gdzie 
obok Mikroprogramów dla 14 dzielnic pojawił się załącznik dotyczący tworzenia 
lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach kryzysowych w dzielnicach 
Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek33.

Z punktu widzenia niniejszej analizy istotne jest:
• w jaki sposób w programach traktowano wcześniejszą działalność gospodar-

czą na Pradze-Północ, zwłaszcza produkcję przemysłową, ale także powiąza-
ną z nią produkcję w małej skali, rzemiosło i naprawy;

• jakie czynniki gospodarcze zidentyfikowano jako potencjalne bodźce do 
rewitalizacji w wymiarze społeczno-gospodarczym i czy miały one charakter 
lokalny oraz – jeśli tak – czy były związane z kontynuacją wcześniej istnieją-
cej tu gospodarki;

• jakie kierunki rozwoju wskazywano – związane z modelem „miasta produk-
cji” czy „miasta konsumpcji”.
Miasto konsumpcji to takie, w którym głównymi czynnikami pobudzającymi 

gospodarkę są te związane z popytem i na pewne dobra, i – w jeszcze większym 
stopniu – na usługi. Konsumpcja wiąże się ze spędzaniem czasu wolnego, rozrywką, 
przemysłem kreatywnym i tzw. „przemysłem emocji”. Glaeser, Kolko i Saiz wskazali, 
że zwiększona mobilność jest źródłem tej zmiany34. Kładli nacisk na mobilność firm, 
które z łatwością zmieniają swoją lokalizację, w związku z czym, to konsumpcja staje 
się czynnikiem bardziej stabilnym i podatnym na włączanie w strategie miejskie. 
Dużą rolę odgrywa wówczas oczywiście także mobilność konsumentów, przede 
wszystkim turystyka, której rozwój w XXI w. sprawił, że stała się jednym z najczęściej 
omawianych czynników rozwoju, a także rewitalizacji. Turystyka jako źródło dobro-
bytu jest bardzo mocno związana z modelem „miasta konsumpcji”, gdzie aktywność 
gospodarcza ma służyć obsłudze tymczasowych użytkowników i ich czasu wolnego35.  

33 Tworzenie Lokalnego Systemu Wsparcia na wybranych obszarach kryzysowych w dzielnicach Praga- 
-Północ, Praga-Południe, Targówek, Załącznik 15 do Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stołecznego 
Warszawy na lata 2005–2013.

34 E. L. Glaeser, J. Kolko, A. Saiz, Consumer city, „Journal of Economic Geography” 2001, vol. 1 (1), 
s. 27–50.

35 K. Sadowy, Miasto policentryczne. Doświadczenie Warszawskich Centrów Lokalnych, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.
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Największym tego rodzaju sukcesem, typowym dla przełomu wieków XX i XXI 
jest tzw. „efekt Bilbao”36.

Miasto produkcji jest z kolei związane w większym stopniu z długookresowy-
mi użytkownikami: przedsiębiorcami (zwłaszcza lokalnymi, którzy nie przenoszą 
łatwo swoich firm do innych miast czy krajów), pracownikami i mieszkańcami. 
Miasto produktywne (bliskie modelu, o którym tu mowa) było tematem konkur-
su Europan w 2017 r.37. Główne pytania konkursu zostały sformułowane w nastę-
pujący sposób:
• Jak włączyć w strukturę miasta produkcję żywności, energii, produkcję niewy-

magającą wysokich kwalifikacji oraz nową produkcję przemysłową? Jak dzięki 
temu zbudować nowe sieci powiązań między użytkownikami?

• W jaki sposób powiązać obszary produkcji i miejsca do życia?
• W jaki sposób integrować w mieście wszystkie elementy łańcucha produkcji, 

włączając w to dystrybucję, konsumpcję i gospodarkę odpadami?
Podobne podejście obecne jest w projekcie Cities of Making, który na przykła-

dzie Amsterdamu, Rotterdamu i Londynu prezentuje obecność produkcji w tych 
miastach oraz ścieżki dojścia do rozwoju nowoczesnej produkcji na obszarach 
miast krajów rozwiniętych38.

Różnorodność funkcji miasta jest jedną z najlepszych gwarancji jego trwałości, 
to znaczy zdolności do tego, aby mieszkańcy nie musieli go opuszczać w poszuki-
waniu źródeł utrzymania. Zarówno przemysł, jak i życie tzw. „klasy próżniaczej” 
(a więc doskonała forma czystej konsumpcji) opisane przez Veblena39 mogą oka-
zać się zbyt słabymi czynnikami gospodarczymi. Oparcie funkcjonowania miasta 
na jednej gałęzi przemysłu, a nawet jednym zakładzie przemysłowym w momen-
cie jego upadku (lub kryzysu całej branży) może skutkować utratą środków do 
życia dla większości mieszkańców. Sztandarowym przykładem jest tu z pewno-
ścią Detroit40. Także przemysł wydobywczy obfituje w „miasta duchy”, ośrodki, 
które funkcjonowały obok działających kopalni i zniknęły wraz z ich zamknię-
ciem, z powodu wyczerpania złóż lub zaprzestania eksploatacji. Co interesujące 

36 B. Plaza, Evaluating the influence of a large cultural artifact in the attraction of tourism: the Gug-
genheim Museum Bilbao case, „Urban Affairs Review” 2000, vol. 36 (2); M. V. Gómez, Reflective images: 
the case of urban regeneration in Glasgow and Bilbao, „International Journal of Urban and Regional 
Research” 1998, vol. 22 (1).

37 E14 Topic: Productive Cities, Europan Europe, https://www.europan-europe.eu/en/session/euro-
pan-13/topic/next (20.01.2021).

38 A. V. Hill (red.), Foundires of the Future. A Guide for 21st Century Cities of Making, TU Delft 
Open, 2020.

39 T. Veblen, The Theory of the Leisure Class, History of Economic Thought Books, 1899.
40 B. Doucet (red.), Why Detroit Matters: Decline, renewal and hope in a divided city, Policy Press, 

Oxford 2017.
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w wielu z tych miast obok pracy górniczej rozwijało się „miasto konsumpcji” dla 
grupy uprzywilejowanej. Nie wystarczyło to jednak do przekształcenia osadnictwa 
w trwałe miasto, ze stabilnymi miejscami pracy i źródłami dochodu41.

W LPR kwestie przemysłu, a przede wszystkim terenów poprzemysłowych, 
są postrzegane w kategoriach problemów i obciążeń. Od strony zasobów ziden-
tyfikowano tereny poprzemysłowe, które mogły być wykorzystane na inne cele 
i funkcje, natomiast „niewykorzystana baza poprzemysłowa” została wymieniona 
jako słaba strona w obszarze gospodarki. Paradygmat gospodarki „niematerialnej” 
został wskazany dosłownie: „Przejście od gospodarki tradycyjnej do nowoczesnej 
gospodarki informacyjnej charakteryzuje się, przejściem od dominacji w gospo-
darce sektora pierwszego (rolnictwo), poprzez dominację sektora drugiego (prze-
mysł/produkcja) do dominacji sektora trzeciego (usługi). Jednym z najważniejszych 
mierników struktury gospodarczej jest wartość dodana brutto”42. Obserwowany 
i przewidywany spadek zatrudnienia w przemyśle (wskazanym jeszcze ciągle jako 
ważne źródło zatrudnienia) został zinterpretowany jako szybsze niż w innych pol-
skich miastach przechodzenie do gospodarki nowoczesnej, znak zaawansowania 
i postępu. Wskazano, że wynikającym z tego problemem może być bezrobocie.

Turystyka natomiast jest kilkakrotnie wymieniana na wiodącym miejscu 
jako impuls i kierunek rozwoju. Szlaki turystyczne na Pradze-Północ znalazły się 
na pierwszym miejscu działań w ramach Celu II – Ochrona dziedzictwa kulturo-
wego, rozwój turystyki i kultury. Turystyka znalazła się wśród czterech celów stra-
tegicznych, do których zaliczono43:
• ożywienie społeczno-gospodarcze, rozumiane ogólnikowo jako wynik popra-

wy jakości przestrzeni publicznej oraz promocji przedsiębiorczości,
• rozwój turystyki i kultury oparty na zasobach dziedzictwa kulturowego,
• zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego wewnątrz osiedli,
• integrację mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Także w mikroprogramie dla Pragi-Północ działania na rzecz turystyki znala-
zły się na czele zagadnień gospodarczych. Trzy wymienione działania gospodar-
cze to remont kamienicy na potrzeby punktu informacji turystycznej; adaptacje 
na cele usługowe pomieszczeń i lokali w kolejnych kamienicach wymagających 
remontu i renowacji; utworzenie Muzeum Warszawskiej Pragi.

Turyści oraz inwestorzy zewnętrzni gotowi ponieść nakłady na rozwój tury-
styki, a także konsumpcja związana z turystyką były w LPR postrzegane jako naj-
ważniejsze bodźce dla rozwoju gospodarczego Pragi-Północ. Przemysł, mimo 

41 A. de Tocqueville, Atlas des Cites Perdues, Arthuad, Paryż 2014.
42 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2005–2013, s. 33.
43 Ibidem, s. 10.
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wymienienia szeregu zakładów dających zatrudnienie w dzielnicy, przedstawiany 
był raczej albo jako przeszłość (z potencjałem atrakcji dla turystów), albo jako pro-
blem (wymieniane są odpady poprzemysłowe, przy pewnym braku precyzji opisu 
pomiędzy produkcją dóbr a energii). Bardzo charakterystyczne dla Pragi-Północ 
zróżnicowanie podmiotów gospodarczych także zostało określone jako słabość. 
Dwa pierwsze wymienione problemy gospodarcze do „duże rozdrobnienie przed-
siębiorców”44 i „przewaga małych podmiotów gospodarczych, które nie dysponu-
ją kapitałem na rozwój ani nie posiadają rezerw wystarczających na przetrwanie 
złej koniunktury gospodarczej, co sprzyja załamaniom na lokalnym rynku pracy 
i hamuje inwestycje”45. Ponownie wskazano na turystykę jako przyszłość praskiej 
gospodarki, zwracając uwagę na to, że występowała tam zbyt „mała liczba pod-
miotów działających w branży turystycznej”46.

W ZPR przemysł wymieniany jest głównie w kontekście terenów poprzemy-
słowych lub opisywany jako czynnik historyczny ukształtowania się tego obsza-
ru. Jest też wskazywany jako potencjalne źródło problemów, np. zanieczyszczenia 
środowiska. Zróżnicowanie obszarów, występowanie tam funkcji przemysłowych 
obok mieszkaniowych i transportowych zostało określone jako słaba strona np. dla 
obszaru Kamionka47. Jedynie dla Targówka utrzymanie charakteru przemysłowe-
go wielu firm i przedsiębiorstw zostało uznane za mocną stronę. Kontynuowano 
jednak założenia LPR w duchu „miasta konsumpcji”, wskazując, że „obszar prio-
rytetowy jest obszarem o dużym potencjale turystycznym i kulturalnym. Powsta-
ją tu muzea, galerie oraz towarzyszący im przemysł czasu wolnego: restauracje, 
kluby, kawiarnie”48.

Warto zwrócić uwagę na odmienną rolę powiązań komunikacyjnych w rozwo-
ju Pragi w okresie rozwoju przemysłu oraz w okresie rewitalizacji. Budowa połą-
czeń kolejowych była kluczowym impulsem rozwojowym dla Pragi. Wiązała ją 
jednak nie z pozostałą częścią stolicy, a nawet nie z bezpośrednio sąsiadującym 
z nią regionem, ale z bardziej odległymi rynkami zasobów i zbytu na terenie Rosji. 
Można więc powiedzieć, że rozwój Pragi opierał się na infrastrukturze transpor-
towej oraz kontaktach ponadlokalnych, a nawet ponadregionalnych. W drugim 
dziesięcioleciu XXI w. takim infrastrukturalnym impulsem rozwojowym stała się 

44 Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Zał. nr 6 do: Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2005–2013, s. 16.

45 Ibidem, s. 16.
46 Ibidem, s. 16.
47 Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, Załącznik do Uchwały 

nr XXXIII/809/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.08.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyję-
cia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, s. 127.

48 Ibidem, s. 165.
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budowa drugiej linii metra, łączącej tym razem stronę praską z pozostałą czę-
ścią Warszawy, przede wszystkim z centrum. Jednak nadal, podobnie jak w Stra-
tegii 203049, decydenci poszukują przede wszystkim zewnętrznych czynników 
rewitalizacji – inwestycji zewnętrznych, ruchu turystycznego i rozwoju opartego 
na popycie rozrywki i czasu wolnego. W żadnym z dokumentów lokalne tradycje 
pracy, przedsiębiorczości i przemysłu nie zostały potraktowane jako zasób, który 
może stanowić czynnik gospodarki lokalnej. Dziedzictwo przemysłu i rzemiosła 
jest postrzegane głównie w aspekcie architektonicznym i przestrzennym. Brakuje 
uznania niematerialnego dziedzictwa pracy, umiejętności i zawodów, związanych 
z produkcją i naprawą, a także zwrócenia uwagi na dziedzictwo przedsiębiorstw 
i związanych z nimi w XX w. innowacji, technologii i wiedzy.

W związku z tym trudno oczekiwać, aby dokumenty zawierały cele związa-
ne z tym, co stanowi motor dzisiejszych wiodących gospodarek – z innowacjami 
technologicznymi. Nowoczesna produkcja oraz sektor B+R powiązany z przemy-
słem nie jest intensywnie rozwijany ani na Pradze-Północ, ani w całym obszarze 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). Inwestycje w innowacje i wie-
dzę skupiają się raczej w sektorze publicznym. O ile w Warszawie nakłady na B+R 
stanowią ponad 1/3 (35%) takich nakładów w całym kraju, to nakłady na B+R 
przedsiębiorstw są w Warszawie niższe niż w innych dużych miastach Polski 
i wynoszą tylko 24% nakładów ogółem, a zatrudnieni w tym sektorze tylko w 18% 
są pracownikami przedsiębiorstw. Jeszcze słabiej wypadają wyniki gospodarcze 
– udział sprzedaży wyrobów nowych i ulepszonych to 13% sprzedaży średnich 
i dużych warszawskich firm ogółem, a przychody netto ze sprzedaży produktów 
w przetwórstwie przemysłowym w ramach wysokiej techniki to zaledwie 5,5% 
przychodów netto ogółem. W przypadku średnio wysokiej techniki jest to 27%50. 
Brak innowacyjnej strategii w tym zakresie jest widoczny również na poziomie 
dokumentów, takich jak Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF. 
Ocenia się ją jako spójną z zamierzeniami rozwojowymi na poziomie wojewódz-
kim, krajowym i UE, z wyjątkiem kilku obszarów, w tym rozwoju przemysłu, dla 
których związek celów Strategii ZIT WOF z celami innych dokumentów ocenio-
no jako neutralny51.

49 #Warszawa2030 Strategia, 10 maja 2018, http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/ 
06/Strategia-Warszawa2030-final.pdf (19.01.2021).

50 M. Grochowski, S. Dudek-Mańkowska, A. Jadach-Sepioło, T. Zegar, Ewaluacja postępów w realiza-
cji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005–2013 (stan na rok 2010). Raport z badań, Warszawa 
2012, s. 25.

51 Ibidem, s. 59.
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4.  Okres pandemii COVID-19 jako szansa na zmianę 
perspektywy rozwoju Pragi

Pandemia COVID-19 w dyskursie publicznym w całym okresie jej trwania jest 
traktowana dwojako: jako okres kryzysowy, po którym należy jak najszybciej wró-
cić do funkcjonowania sprzed jej pojawienia się; jako okres przejściowy, którego 
doświadczenia należy wykorzystać do ukształtowania gospodarki lepiej dostoso-
wanej do ryzyka i wyzwań, nie tylko epidemiologicznych, ale także społecznych, 
ekonomicznych i środowiskowych. Jest oczywiste, że długi okres trwania pande-
mii, którego wielkości ani skutków nie można na razie w pełni przewidzieć, wpły-
nie na to, co będzie się działo po nim i tylko w pewnym zakresie będzie można 
starać się działać według jednego lub drugiego wariantu. Niemniej wybór jedne-
go z nich jako bardziej pożądanego może ukształtować nie tylko przyszłe relacje 
społeczno-gospodarcze, ale także wpłynąć na sposób działania jeszcze w okresie 
samej pandemii, np. poprzez wybór form i zakresu wsparcia dla przedsiębiorców.

Za drugim z tych wariantów, a więc wykorzystaniem okresu pandemii jako 
swoistego stress-testu czy nawet koła zamachowego do zmian w gospodarce prze-
mawia to, że wiele działań od lat postulowanych nie udawało się wprowadzić. Siła 
bezwładu „business-as-usual” była zbyt duża, mimo ostrzeżeń specjalistów, zawie-
ranych porozumień międzynarodowych, a nawet regulacji prawnych. W zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, nadmiernej mobilności, niedostatecznego wyko-
rzystania komunikacji wirtualnej, przejścia do modeli gospodarki cyrkularnej, 
ale także środków bezpieczeństwa dotyczących zdrowia publicznego wskazywa-
no wielokrotnie, że zmiany są zbyt powolne w stosunku do potrzeb i ryzyka52. 
Okres ograniczeń i zmian funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji publicz-
nych, a także życia codziennego wymuszonych przez restrykcje ujawnił możliwo-
ści i potencjał do zmian. Niektóre z nich mogą zostać na trwale wprowadzone do 
życia społeczno-gospodarczego.

W kontekście zmian na Pradze-Północ (a także w sąsiadujących z nią dziel-
nicach, na Pradze-Południe i na Targówku) istotne wydają się szczególnie dwa 
czynniki: z jednej strony lokalności oraz powiązań ponadlokalnych i międzyna-
rodowych, a z drugiej – form pracy produkcyjnej/materialnej i niematerialnej. 
Okres pandemii nie tylko wprowadził inną perspektywę, ale spowodował wzrost 
znaczenia czynników istniejących już wcześniej.

52 Z. Kovacic, R. Strand, T. Völker, The Circular Economy in Europe: Critical Perspectives on Policies 
and Imaginaries, Routledge 2019.
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W procesie transformacji, nie tylko w pierwszym okresie, ale także w obowią-
zującym obecnie ZPR, brakuje budowania lokalnej gospodarki w ewolucyjnym 
procesie przekształcania wcześniejszej działalności gospodarczej. Przemysłowa 
przeszłość, ale także rzemiosło, czy drobna przedsiębiorczość są postrzegane 
w najlepszym razie jako atrakcja turystyczna. Stanowią także zasób przestrzeni, 
która może przyciągnąć inwestorów zagranicznych. Potencjał związany z obecno-
ścią małych i mikro przedsiębiorstw, często silnie związanych z lokalizacją, siecią 
kontaktów czy tożsamością dzielnicy, nie jest traktowany jako czynnik nowocze-
snego rozwoju. Niewielka waga jest także przywiązywana do lokalnego popytu, co 
po części jest uzasadnione problemami społeczno-ekonomicznymi, występujący-
mi w większym stopniu niż w innych dzielnicach. Wydaje się jednak, że zbyt duża 
jest dysproporcja pomiędzy rolą popytu lokalnego i oddolnej aktywności gospo-
darczej w porównaniu z potrzebą przyciągania zarówno zewnętrznych inwesto-
rów, jak i konsumentów (turystów).

Doświadczenia 2020 r. podczas pandemii COVID-19 wymagają dalszych badań 
i analiz, a jej skutki w dłuższym okresie są na razie nieznane. Warto jednak zwrócić 
uwagę na kilka aspektów już teraz widocznych w funkcjonowaniu miasta. Bardziej 
trwałe i stabilne wydają się po roku trwania pandemii te przedsiębiorstwa, które 
mają wystarczającą grupę lokalnych klientów. Stanowi ona stabilizujące zaplecze 
dla przedsiębiorców, często konsumenci ci są bardzo zainteresowani także prze-
trwaniem lokali handlowych i usługowych w swojej okolicy i rozumieją, że stwa-
rzany przez nich popyt jest do tego niezbędny. Właściwe powiązanie miejsc pracy 
i zamieszkania, a także miejsc zamieszkania oraz handlu, usług i ośrodków uży-
teczności publicznej jest kluczowe zarówno dla zaspokojenia potrzeb mieszkań-
ców, jak i funkcjonowania przedsiębiorstw.

Okres pandemii ograniczył mobilność w wielu wymiarach. Jednocześnie 
wzrosła rola komunikacji wirtualnej oraz zakupów za pośrednictwem Internetu, 
a także związanej z tym logistyki. Z punktu widzenia mieszkańców ważny jest 
zarówno dostęp do lokalnych sklepów i usług, jak i do punktów odbioru przesy-
łek. Może zmienić się sytuacja małych przedsiębiorców i producentów. Niektórzy 
z nich już wcześniej opierali część swoich przychodów na sprzedaży internetowej, 
ponadlokalnej i międzynarodowej. Pojawia się pytanie, jaką wartość będzie miała 
dla nich lokalizacja w mieście i to w niedużej odległości od centrum, jakie będzie 
zapotrzebowanie na lokale użytkowe w Warszawie ze strony tej grupy. W Warsza-
wie i na Pradze-Północ przed pandemią miały miejsce działania oddolne, służą-
ce tworzeniu klastrów nowoczesnych rzemieślników czy małych producentów53 

53 Nów. Nowe Rzemiosło, http://nownowerzemioslo.pl/ (25.01.2021).
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lub budowie wizerunku dzielnicy opartego na tradycjach rzemiosła i wzornictwa 
przemysłowego54. Pozostaje pytanie, czy działania te wrócą lub zintensyfikują się 
po okresie pandemii, czy przedsiębiorcy będą szukać alternatyw i jaką rolę w ich 
rozwoju może odegrać sektor publiczny. W dotychczasowym rozwoju Pragi, nie 
tylko w okresie powojennym, ale także w latach 1860–1939 dostarczał on wielu 
bodźców, m.in. poprzez tworzenie popytu na produkowane dobra. Z kolei w okre-
sie powojennym, oprócz upaństwowionych zakładów produkcyjnych, działała 
spółdzielczość oraz tzw. „inicjatywa prywatna”. Współpraca sektora publicznego 
i prywatnego jest charakterystyczna dla tego obszaru. Być może również w XXI w. 
taka współpraca może przyjąć nowe formy, zwłaszcza, gdyby obok niezbyt inno-
wacyjnego sektora turystyki, zaczęto dostrzegać nowoczesny przemysł oraz inno-
wacyjnych małych przedsiębiorców jako ważnych aktorów.

Pandemia uświadomiła też ryzyko związane z rozproszeniem łańcucha pro-
dukcji w skali globalnej. W jaki sposób produkcja zmieni się pod wpływem tych 
doświadczeń i czy reindustrializacja UE, postulowana od pewnego czasu, nabierze 
tempa, pozostaje kwestią otwartą. Należy jednak stwierdzić, że opieranie strategii 
rozwoju gospodarczego przede wszystkim na modelu „miasta konsumpcji”, usłu-
gach i turystyce jest przebrzmiałe i w niewielkim stopniu odpowiada aktualnym 
wyzwaniom. Zarówno ze względu na ograniczenia funkcjonowania w okresach 
izolacji, jak i inne czynniki (przede wszystkim środowiskowe), naprawy i rzemio-
sło nie są tylko działaniem z obszaru kultury czy atrakcją turystyczną, ale powinny 
na nowo znaleźć swoje miejsce w lokalnej gospodarce. Obecna struktura prze-
strzenna Pragi wciąż jeszcze sprzyja tego rodzaju inicjatywom.

Podsumowanie

W okresie transformacji oraz w ramach dwóch omawianych programów rewi-
talizacji, na warszawskiej Pradze, w tym na Pradze-Północ, starano się dokonać 
znaczącej zmiany gospodarczej – od gospodarki opartej na przemyśle wytwór-
czym, produkcji rzemieślniczej i naprawach do „miasta konsumpcji”. Cel ten nie 
opierał się na zastąpieniu poprzednich funkcji innowacyjnymi działaniami, ale 
raczej na wzorcach wtórnych w stosunku do przemian w innych miastach poprze-
mysłowych. Siłą napędową rozwoju miała stać się turystyka oraz duże inwestycje 
mieszkaniowe na terenach poprzemysłowych. Ten drugi cel został w znacznym 

54 Jesienne Cuda Wianki 2020, Warsaw Now! Najciekawsze wydarzenia i miejsca w Warszawie, 
https://warsawnow.pl/jesienne-cuda-wianki-2020/ (25.01.2021).
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stopniu już zrealizowany. Największe zakłady przemysłowe zostały zastąpione 
przez funkcje mieszkaniowe oraz usługowe, w tym po części związane z turysty-
ką, kulturalną i biznesową.

Problemem Pragi-Północ pozostają zasoby lokalowe w złym stanie technicznym, 
rezultat trwających przez dziesięciolecia zaniedbań. Stymulowanie inwestycji czy 
przyciąganie przedsiębiorców dysponujących kapitałem na remonty i modernizacje 
jest uzasadnione. W niewielkim jednak stopniu uwzględniony został zasób, jakim 
jest środowisko małych przedsiębiorców, lokalne sieci kontaktów oraz dziedzictwo 
niematerialne Pragi. Być może doświadczenia 2020 r. okażą się szansą dla innego 
podejścia. Potencjał tego, co pozostało z wcześniejszych okresów przekształceń 
Pragi wymaga dalszych badań i analiz, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań 
oraz kierunków polityki europejskiej. Konieczne jest zwrócenie większej uwagi 
niż dotąd na działania oddolne, potrzeby mikroprzedsiębiorców, efekty klastrów 
i rolę lokalnych odbiorców. Być może warto także uwzględnić trendy reindustria-
lizacji w przestrzeni tej tradycyjnie przemysłowej dzielnicy.
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Reakcja małych i średnich przedsiębiorstw 
na pandemię – wybrane wyniki badań

Wprowadzenie

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa ma charakter dotychczas niespoty-
kanego. Wywołał olbrzymie perturbacje w funkcjonowaniu społeczeństw, gospo-
darek, podmiotów gospodarczych oraz gospodarstw domowych. W sposób istotny 
wywołał spadek PKB (–4,2% dla 27 państw Unii Europejskiej, po III kwartale 
2020 roku), spadek produkcji przemysłowej (–3,1% po III kwartale 2020 roku dla 
27 państw Unii Europejskiej), zahamowanie sprzedaży detalicznej, spadek zatrud-
nienia w sektorze przedsiębiorstw oraz wzrost bezrobocia we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej (stopa bezrobocia wyniosła 8,3% w listopadzie 2020 roku), 
również w Polsce1. Niestety, wydaje się, że ze względu na dalszy wzrost zagrożeń 
związanych z pandemią (liczba zakażeń, zgonów) w Europie, jak i w Polsce, ogól-
na sytuacja ekonomiczna nie ulegnie w najbliższych miesiącach poprawie, a wręcz 
może jeszcze ulec dalszemu pogorszeniu2.

Badany przez GUS wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w grudniu 2020 roku 
wskazywał, że w większości sekcji gospodarki dominowały pesymistyczne zało-
żenia co do rozwoju koniunktury3. Tak więc wskaźniki koniunktury kształtowały 

1 Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/ (5.01.2021).
2 Rozporządzenie Rady (UE) 2020/672 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia europejskiego 

instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytu-
acji nadzwyczajnej (SURE), jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19.

3 Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – grudzień 
2020 roku. Informacja sygnalna, GUS, Warszawa 2020 (5.01.2021); Podstawowe wskaźniki makroeko-
nomiczne, GUS, https://stat.gov.pl/ (5.01.2021).
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się w poszczególnych sekcjach w sposób następujący: w sekcji przetwórstwo prze-
mysłowe –14,8, budownictwo –22,6, w handlu detalicznym –19,1 oraz w sekcji 
transport i gospodarka magazynowa –11,5. Najbardziej negatywne opinie należa-
ły do podmiotów działających w zakwaterowaniu i gastronomii, gdzie ponownie 
doszło do ograniczenia lub zamknięcia prowadzonej działalności (od listopada 
2020 roku). Wskaźnik koniunktury dla tej sekcji wyniósł –56,9. Przedsiębiorcy 
spodziewali się spadku zamówień od klientów, a tym samym spadku osiąganych 
obrotów. Wśród podmiotów z sekcji zakwaterowania i gastronomii, ponad 57% 
zakładało, że nie przetrwa w warunkach zamknięcia działalności (możliwość wyda-
wania posiłków jedynie na wynos) dłużej niż 3 miesiące.

Podobnie reagują indywidualni konsumenci, przewidując pogorszenie się 
sytuacji finansowej swych gospodarstw domowych, spadek konsumpcji oraz 
dokonywanych zakupów. Z tego też względu ogólna sytuacja ekonomiczna, kli-
mat w zakresie odczuwania koniunktury staje się dla podmiotów gospodarczych 
kluczowym odniesieniem dla ich zachowań, dla wprowadzania procesów dosto-
sowawczych do warunków panujących w otoczeniu. Staje się też ważnym polem 
badawczym, dla oceny procesów zarządzania oraz działalności przedsiębiorstw. 
Kontekst zewnętrznych uwarunkowań związanych z pandemią koronawirusa, 
wpływających na działalność przedsiębiorstw był przedmiotem badań empirycz-
nych, realizowanych w Instytucie Zarządzania SGH4. Badania te pozwoliły uzy-
skać odpowiedzi na pytania dotyczące istoty oraz skali oddziaływania pandemii 
na małe i średnie przedsiębiorstwa, a także określić, jaka była ich reakcja na sytu-
ację powstałego kryzysu. Badania te zrealizowano w grupie 177 respondentów, 
zaliczanych do grona małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie ankietowe prze-
prowadzono metodą CATI, w miesiącach sierpień – wrzesień 2020 roku. Rozkład 
badanych przedsiębiorstw był następujący: 82% były to małe przedsiębiorstwa, 
18% średnie podmioty, w grupie badanych podmiotów gospodarczych 31% miało 
dominujący produkcyjny rodzaj działalności, 18% – handlowy, a 51% funkcjo-
nowało w usługach, ponad 96% ogółu badanych przedsiębiorstw funkcjonowało 
na rynku powyżej 5 lat.

Podstawowe pytania badawcze w odniesieniu do zdiagnozowania wpływu pan-
demii na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w kontek-
ście ich sytuacji ekonomicznej, sformułowano w następujący sposób:
1) jakie zmiany nastąpiły w zakresie podstawowych parametrów opisujących pozy-

cję i potencjał badanych małych i średnich przedsiębiorstw w okresie pandemii?

4 Badanie pt. „Wpływ pandemii na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w Polsce. Obawy a rze-
czywistość i wnioski na przyszłość” realizowane w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału 
badawczego. Kierownik badania dr A. Stanek-Kowalczyk.
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2) jaka była reakcja małych i średnich przedsiębiorstw na pandemię, wyrażają-
ca się zmianami poziomu wydatków na określone obszary funkcjonowania?
Celem niniejszego rozdziału jest zatem zaprezentowanie wybranych wyników 

badań empirycznych, skoncentrowanych na wskazaniu zachowań małych i śred-
nich przedsiębiorstw pod wpływem pandemii koronawirusa.

1.  Zmiany w podstawowych wynikach ekonomicznych 
badanych przedsiębiorstw

Jak wynika z informacji GUS, przedsiębiorstwa produkcyjne, budowlane, 
handlowe, usługowe przewidują spadek portfela zamówień; pogorszenie się sytu-
acji finansowej przedsiębiorstwa oraz możliwy spadek produkcji czy sprzedaży. 
Badane przez GUS podmioty nadal zapowiadają możliwość ograniczenia zatrud-
nienia, spodziewają się spadku cen sprzedaży swoich produktów oraz cen sprze-
daży produkcji budowlanej, w handlu natomiast wzrostu cen. Do głównych barier 
utrudniających prowadzenie działalności w przetwórstwie przemysłowym, budow-
nictwie i handlu, w listopadzie ubiegłego roku zaliczane były koszty zatrudnie-
nia, niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej oraz wysokie obciążenia na rzecz 
budżetu. Wyraźnie częściej niż rok wcześniej wskazywane były też ogranicze-
nia związane z niedostatecznym popytem (na rynku krajowym i zagranicznym), 
a rzadziej – związane z niedoborem pracowników (w tym wykwalifikowanych) 
oraz kosztami zatrudnienia5. Na tle tych ogólnych uwarunkowań odzwierciedla-
jących sytuację sektora przedsiębiorstw w Polsce, interesujące było rozpoznanie, 
jak mali i średni przedsiębiorcy oceniali aktualną sytuację swojego przedsiębior-
stwa w warunkach pandemii.

W zrealizowanych badaniach empirycznych analizie poddano kluczowe infor-
macje, opisujące w sposób syntetyczny sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa. 
Zaliczono do nich poziom: przychodów, kosztów operacyjnych oraz zatrudnie-
nia. Respondenci proszeni byli o wskazanie czy poziom tych kategorii opisują-
cych przedsiębiorstwo w okresie badania (sierpień – wrzesień 2020 roku) był bez 
zmian, czy nastąpił jego spadek albo wzrost. Rozkład uzyskanych odpowiedzi 
w tym zakresie zaprezentowano w tabeli 1.

Jak wynika z zaprezentowanych danych, co jest interesujące, dominowały odpo-
wiedzi potwierdzające uzyskiwanie takiego samego poziomu w zakresie strony kosz-
towej funkcjonowania przedsiębiorstwa i stanu jego zasobów ludzkich – zatrudnienia.

5 Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2020 roku, GUS, Warszawa 2020, s. 46, 48, 58.
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Tabela 1.  Zmiany podstawowych kategorii ekonomicznych w badanych małych 
i średnich przedsiębiorstwach pod wpływem pandemii (% odpowiedzi)

Przychody

Spadek powyżej 50% 16,9

Spadek do 50% 48,0

Poziom bez zmian 24,3

Wzrost do 50% 6,8

Wzrost powyżej 50% 1,1

Nie wiem/Odmowa 2,8

Koszty operacyjne

Spadek powyżej 50% 3,4

Spadek do 50% 18,6

Poziom bez zmian 47,5

Wzrost do 50% 23,7

Wzrost powyżej 50% 0,6

Nie wiem/Odmowa 6,2

Zatrudnienie

Spadek powyżej 50% 4,0

Spadek do 50% 14,7

Poziom bez zmian 76,8

Wzrost do 50% 2,8

Wzrost powyżej 50% 0,0

Nie wiem/Odmowa 1,7

Źródło: badania Instytutu Zarządzania, 2020, n = 177.

Najwięcej wskazań dotyczących potwierdzenia uzyskania takiego samego 
poziomu określonych kategorii wystąpiło w zakresie zatrudnienia – blisko 77% 
respondentów uznało, że nie zmieniła się u nich wielkość zatrudnienia. Wynika 
z tego, że przedsiębiorstwa nie zwalniały jeszcze na masową skalę pracowników. 
Być może zadziałały w tym zakresie krajowe programy pomocowe państwa, reali-
zowane w ramach tzw. kolejnych Tarcz Antykryzysowych. Dotyczyły one m.in. 
odraczania terminów płatności bądź zawieszania niektórych zobowiązań publiczno-
-prawnych, przyznawania dotacji czy też bardzo nisko oprocentowanych pożyczek 
na utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, dotacji na utrzymanie 
zatrudnienia6. Tego typu instrumenty mogły zatem przyczynić się do utrzymania 
zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach na podobnym poziomie.

6 Szerzej Przewodnik antykryzysowy dla przedsiębiorców, Tarcza Antykryzysowa, Polski Fundusz 
Rozwoju, 20 lipca 2020; Tarcza finansowa PER 1.0, Polski Fundusz Rozwoju, 13 kwietnia 2021, https://
pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html (5.01.2021).
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Respondenci nie odczuli też w znaczący sposób zmian poziomu kosztów ope-
racyjnych – wskazanie respondentów na poziomie ponad 47% w zakresie nie-
zmienności tych kategorii kosztów. Może to oznaczać, że wiele z nich to koszty 
stałe, konieczne do ponoszenia, by utrzymać ciągłość funkcjonowania przedsię-
biorstwa, a które nie są w sposób bezpośredni powiązane z poziomem osiąganych 
przychodów. Ich możliwe ograniczenie w reakcji na spadek przychodów może 
nastąpić z dużym przesunięciem czasowym.

Natomiast, jak wynika z zaprezentowanych danych, jedynie około 22–24% 
badanych podmiotów wskazało, że w okresie przeprowadzonego badania poziom 
przychodów nie uległ zmianie. Wyraźnie zatem widać, że w odniesieniu do przy-
chodów dominowały wskazania o spadku tej kategorii ekonomicznej w przedziale 
do 50%. Blisko 17% z grupy badanych przedsiębiorstw wskazało jeszcze wyż-
szy poziom spadku osiąganych przychodów – spadek na poziomie wyższym niż 
50%. Wynika z tego, że kryzys wywołany pandemią wśród prawie 65% badanych 
respondentów wywołał spadek osiąganych obrotów. Podobne wskazania wyni-
kają z raportu Krajowego Rejestru Długu. Blisko 69% badanych respondentów 
w cyklicznym badaniu realizowanym przez KRD, wśród mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw stwierdziło, że nastąpił spadek produkcji, sprzedaży bądź 
świadczenia usług7.

Na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że prawie 8–10% respondentów wskazało 
również na wzrost obrotów w badanym okresie. Być może wynika z tego, że część 
badanych przedsiębiorstw wprowadziło nowe kanały sprzedażowe, np. przez Inter-
net, poprzez aplikacje mobilne, by przeciwdziałać spadkowi sprzedaży w tradycyj-
nych kanałach sprzedażowych. Być może były to podmioty, na których produkty 
i usługi w okresie pandemii znacząco wzrósł popyt.

Spadek kosztów operacyjnych w tym samym okresie wystąpił jedynie dla 
porównania wśród 22% respondentów. Z kolei ponad 24% respondentów stwier-
dziło, że koszty operacyjne wzrosły do i powyżej 50% w stosunku do okresu przed 
pandemią. Stąd należy się spodziewać w gronie badanych podmiotów spadku 
osiąganych zysków oraz drastycznego pogorszenia się sytuacji finansowej. Może 
to skutkować utratą rentowności oraz wypłacalności, a nawet upadłości części 
badanych przedsiębiorstw.

Blisko 19% przedsiębiorstw zmniejszyło w badanym okresie zatrudnienie, 
a jedynie u 3% respondentów to zatrudnienie wzrosło.

Reasumując powyższe rozważania, w badanych małych i średnich przedsię-
biorstwach na skutek pandemii koronawirusa najczęściej odnotowano spadek 

7 KoranaBilans MŚP, Raport, edycja IV, Krajowy Rejestr Długu, s. 18 (30.10.2020).
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przychodów, w mniejszym zakresie spadek kosztów operacyjnych oraz w zasadzie 
utrzymano dotychczasowy poziom zatrudnienia. Być może właśnie w odniesieniu 
do poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach zadziałały instrumenty wspar-
cia dostępne w ramach kolejnych edycji Tarcz Antykryzysowych. Pozwoliły one 
w badanym okresie utrzymać zatrudnienia na podobnym poziomie, mimo odczu-
wanego przez większość podmiotów spadku poziomu przychodów i z pewnością 
również wyników finansowych.

2.  Zmiany aktywności inwestycyjnej badanych małych 
i średnich przedsiębiorstw

Reakcją badanych przedsiębiorstw na zmiany podstawowych kategorii ekono-
micznych, szczególnie w zakresie osiąganych przychodów, mogła być i była reduk-
cja wydatków określonych rodzajów, zaprezentowanych w tabeli 2. Do głównych 
rodzajów wydatków wyodrębnionych w omawianym badaniu, a charakteryzują-
cych aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw, zaliczono: wydatki na inwestycje 
– pozyskanie aktywów trwałych (inwestycje majątkowe), na innowacje, na mar-
keting, na IT, na działania prośrodowiskowe – związane z ochroną środowiska, 
na działania społeczne i filantropijne. Analizując dane makroekonomiczne, szcze-
gólnie dotyczące spadku PKB, oceny poziomu koniunktury w polskiej gospodarce 
można się było spodziewać podejmowania przez przedsiębiorstwa ograniczania 
różnorodnych aktywności, które w istocie rzeczy mogły wpływać na ograniczanie 
ponoszonych przez nie szeroko rozumianych wydatków inwestycyjnych. Potwier-
dzają to również dane z IV edycji raportu KRD – jak z niego wynika, blisko 75% 
badanych przedsiębiorstw w najbliższych trzech miesiącach nie planowało podej-
mowania żadnych inwestycji8.

Tabela 2.  Zmiany wybranych wydatków inwestycyjnych w badanych małych 
i średnich przedsiębiorstwach (% odpowiedzi)

Wydatki na innowacje

Spadek powyżej 50% 13,0

Spadek do 50% 14,1

Poziom bez zmian 58,2

Wzrost do 50% 7,3

Wzrost powyżej 50% 0,6

Nie wiem/Odmowa 6,8

8 Ibidem, s. 13 (30.10.2020).
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Wydatki na inwestycje 
majątkowe

Spadek powyżej 50% 14,1

Spadek do 50% 18,6

Poziom bez zmian 54,2

Wzrost do 50% 6,2

Wzrost powyżej 50% 0,6

Nie wiem/Odmowa 6,2

Wydatki na marketing

Spadek powyżej 50% 8,5

Spadek do 50% 17,5

Poziom bez zmian 61,0

Wzrost do 50% 6,8

Wzrost powyżej 50% 0,0

Nie wiem/Odmowa 6,2

Wydatki na IT

Spadek powyżej 50% 6,2

Spadek do 50% 14,7

Poziom bez zmian 62,7

Wzrost do 50% 11,3

Wzrost powyżej 50% 0,6

Nie wiem/Odmowa 4,5

Wydatki na działania 
prośrodowiskowe

Spadek powyżej 50% 9,6

Spadek do 50% 9,0

Poziom bez zmian 64,4

Wzrost do 50% 5,1

Wzrost powyżej 50% 0,0

Nie wiem/Odmowa 11,9

Wydatki na działania społeczne 
i filantropijne

Spadek powyżej 50% 11,3

Spadek do 50% 11,3

Poziom bez zmian 62,7

Wzrost do 50% 1,7

Wzrost powyżej 50% 0,6

Nie wiem/Odmowa 12,4

Źródło: badania Instytutu Zarządzania, 2020, n = 177.

Warto zauważyć, że w większości wyodrębnionych w omawianym badaniu 
kategorii wydatków, respondenci wskazywali na utrzymanie takiego samego ich 
poziomu. Fakt ten można ocenić pozytywnie. Może on świadczyć o tym, że badane 
podmioty mimo kryzysu widzą potrzebę prowadzenia szeroko rozumianej dzia-
łalności inwestycyjnej. Ale może też oznaczać, że dotychczasowy poziom wydat-
ków inwestycyjnych nie był znaczący (wszak w grupie respondentów dominowały 
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małe przedsiębiorstwa, w przeważającej mierze usługowe), nie wpływał w sposób 
istotny na utrzymanie się przedsiębiorstwa na rynku i jego ciągłość funkcjonowa-
nia. Rozkład odpowiedzi respondentów, odzwierciedlający niezmienny poziom 
wydatków inwestycyjnych wahał się w granicach 54% do 64%.

Najwięcej wskazań (64%) o utrzymaniu tego samego poziomu wydatków doty-
czyło działań związanych z ochroną środowiska, kolejno pod względem często-
tliwości wskazań były wydatki na działania społeczne i filantropijne oraz na IT 
– blisko 63% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi.

Wydatki na marketing utrzymało na takim samym poziomie ponad 60% respon-
dentów, a wydatki na innowacje 58%, na inwestycje majątkowe 54% respondentów. 
Wynika z tego, że badane przedsiębiorstwa nie ograniczały swojej szeroko rozu-
mianej aktywności inwestycyjnej, bądź dotychczas była ona na stosunkowo niskim 
poziomie, więc przedsiębiorstwa nie odczuwają istotnych zmian w tym zakresie.

Jeśli chodzi o obserwację największych spadków poziomu wydatków to zaob-
serwowano je w odniesieniu do wydatków na inwestycje majątkowe – blisko 33% 
badanych stwierdziło, ograniczenia w tym zakresie, zarówno do, jak i powyżej 
50% w stosunku do wcześniejszych okresów. Ponad 27% przedsiębiorstw ogra-
niczyło wydatki na innowacje, a 26% na marketing, 22% na działania społeczne 
i filantropijne. Blisko 21% respondentów ograniczyło wydatki na IT oraz około 
18% wydatki na działania prośrodowiskowe.

Co jest interesujące, to fakt, że w badanej próbie małych i średnich przedsię-
biorstw występowały także podmioty, które w analizowanym okresie zwiększy-
ły swe wydatki inwestycyjne. Nie są to znaczące wielkości, zwłaszcza jeśli chodzi 
o zanotowane wzrosty powyżej 50% w stosunku do okresów wcześniejszych. Można 
jednak zaobserwować, że pandemia wywołała potrzebę dostosowania działalno-
ści przedsiębiorstwa do nowych uwarunkowań, szczególnie zaś do uruchomie-
nia nowych kanałów sprzedażowych w sieci. Stąd widoczny wśród respondentów 
był największy wzrost wydatków w obszarze IT – ponad 11% badanych wskazało 
na ten obszar wydatków.

Na drugim miejscu pod względem częstotliwości wskazań były wydatki 
na innowacje – nieco ponad 7% badanych zadeklarowało wzrost tych wydatków 
w badanym okresie. Ponad 6% przedsiębiorstw wskazało na wzrost wydatków 
na marketing i inwestycje w aktywa trwałe. Reasumując, w okresie realizowania 
badań ankietowych, w działalności badanych przedsiębiorstw co do szeroko rozu-
mianej aktywności inwestycyjnej dominowały dwie tendencje – było to utrzymanie 
dotychczasowego poziomu wydatków inwestycyjnych oraz ich spadek.
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Podsumowanie

W ramach realizacji omawianego badania postawiono wiele pytań badaw-
czych dotyczących wpływu pandemii na zrównoważony rozwój małych i śred-
nich przedsiębiorstw w Polsce. Podstawowe pytania badawcze w odniesieniu do 
oceny sytuacji ekonomicznej respondentów, sformułowano w następujący sposób:
• jakie zmiany w zakresie podstawowych parametrów opisujących pozycję 

i potencjał badanych małych i średnich przedsiębiorstw wywołała pandemia?
• jaka była reakcja małych i średnich przedsiębiorstw na pandemię, wyrażająca 

się zmianami ich aktywności inwestycyjnej?
Syntetyczne wnioski, jakie wypływają z analizy otrzymanych wyników, pozwa-

lają stwierdzić, że w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach, w okresie 
realizowania badań ankietowych, na skutek pandemii najczęściej odnotowano 
spadek poziomu przychodów, w mniejszym zakresie spadek kosztów operacyj-
nych oraz w zasadzie utrzymano dotychczasowy poziom zatrudnienia. Taki był 
stan w zakresie sytuacji ekonomicznej w badanych podmiotach, jeszcze przed 
drugą falą pandemii, obserwowaną na jesieni 2020 roku.

W zakresie reakcji małych i średnich przedsiębiorstw na pandemię, co do sze-
roko rozumianej ich aktywności inwestycyjnej dominowało utrzymanie dotych-
czasowego poziomu wydatków inwestycyjnych oraz ich spadek. Niestety, druga 
fala pandemii obserwowana od jesieni 2020 roku może spowodować zmiany 
zachowań przedsiębiorstw w tym obszarze. Wydaje się, że może wzrosnąć odse-
tek małych i średnich podmiotów ograniczających swą aktywność inwestycyjną. 
Trudno będzie bowiem utrzymać dotychczasowy poziom wydatków inwestycyj-
nych, przy obserwowanym spadku osiąganych przychodów, a tym samym i gene-
rowanych wyników finansowych.

Na zakończenie rozważań warto przytoczyć w tym miejscu wyniki badań zre-
alizowanych przez GUS na początku grudnia 2020 r. (tabela 3). W pewien sposób 
potwierdzają one rozważania wynikające z zaprezentowanych w niniejszym roz-
dziale wybranych wyników omawianych badań ankietowych. Wynika z nich, że 
małe i średnie przedsiębiorstwa zdecydowanie częściej niż duże podmioty wska-
zują na negatywne oddziaływanie pandemii na swoją działalność. Negatywne 
skutki pandemii (łącznie odpowiedzi poważne i zagrażające stabilności firmy) 
najczęściej wskazywane były w małych przedsiębiorstwach handlu detalicznego 
(ponad 58% wskazań), w małych przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysło-
wego (poziom wskazań ponad 43%), w przedsiębiorstwach handlu hurtowego 
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– poziom wskazań wyniósł ponad 43% oraz małych przedsiębiorstwach usługo-
wych (blisko 36% wskazań).

Tabela 3.  Wpływ pandemii na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce 
(% odpowiedzi)

Ogółem
Przedsiębiorstwo wg liczby zatrudnionych

małe  
(10–49 osób) 

średnie  
(50–249 osób) 

duże (250 
i więcej osób) 

Przetwórstwa przemysłowe

1. Negatywne skutki pandemii koronawirusa i jej konsekwencje dla prowadzonej przez Państwa firmę 
działalności gospodarczej będą w bieżącym miesiącu:

nieznaczne 61,7 47,1 56,9 64,3

poważne 26,9 31,0 27,5 26,4

zagrażające stabilności firmy 3,7 11,8 5,4 2,5

brak negatywnych skutków 7,7 10,1 10,2 6,8

2. Jeżeli bieżące działania i ograniczenia powzięte w celu zwalczania koronawirusa przez władze 
państwowe w Polsce (ale także wynikające z działań innych krajów, np. w zakresie ruchu granicznego) 
funkcjonujące w momencie wypełniania ankiety utrzymywałyby się przez dłuższy czas, ile miesięcy 
Państwa przedsiębiorstwo byłoby w stanie przetrwać?

mniej niż 1 miesiąc 1,6 3,1 2,0 1,4

około 1 miesiąca 3,9 11,9 3,0 3,4

2–3 miesiące 19,6 34,3 27,1 16,1

4–6 miesięcy 23,0 22,8 30,6 20,9

powyżej 6 miesięcy 51,9 27,9 37,3 58,2

Handel hurtowy

1. Negatywne skutki pandemii koronawirusa i jej konsekwencje dla prowadzonej przez Państwa firmę 
działalności gospodarczej będą w bieżącym miesiącu:

nieznaczne 54,8 46,0 53,1 63,4

poważne 27,3 27,7 31,6 25,1

zagrażające stabilności firmy 7,8 15,7 9,6 2,4

brak negatywnych skutków 10,1 10,6 5,7 9,1

2. Jeżeli bieżące działania i ograniczenia powzięte w celu zwalczania koronawirusa przez władze 
państwowe w Polsce (ale także wynikające z działań innych krajów, np. w zakresie ruchu granicznego) 
funkcjonujące w momencie wypełniania ankiety utrzymywałyby się przez dłuższy czas, ile miesięcy 
Państwa przedsiębiorstwo byłoby w stanie przetrwać?

mniej niż 1 miesiąc 0,4 0,0 1,9 0,0

około 1 miesiąca 6,4 12,0 8,0 5,1

2–3 miesiące 20,1 36,3 25,3 15,7

4–6 miesięcy 21,7 19,7 26,8 18,0

powyżej 6 miesięcy 51,4 32,0 38,0 61,2
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Ogółem
Przedsiębiorstwo wg liczby zatrudnionych

małe  
(10–49 osób) 

średnie  
(50–249 osób) 

duże (250 
i więcej osób) 

Handel detaliczny

1. Negatywne skutki pandemii koronawirusa i jej konsekwencje dla prowadzonej przez Państwa firmę 
działalności gospodarczej będą w bieżącym miesiącu:

nieznaczne 48,1 36,7 43,9 54,9

poważne 32,6 32,5 33,1 37,5

zagrażające stabilności firmy 16,6 26,1 15,5 5,1

brak negatywnych skutków 2,7 4,7 7,5 2,5

2. Jeżeli bieżące działania i ograniczenia powzięte w celu zwalczania koronawirusa przez władze 
państwowe w Polsce (ale także wynikające z działań innych krajów, np. w zakresie ruchu granicznego) 
funkcjonujące w momencie wypełniania ankiety utrzymywałyby się przez dłuższy czas, ile miesięcy 
Państwa przedsiębiorstwo byłoby w stanie przetrwać?

mniej niż 1 miesiąc 2,5 6,9 3,2 0,7

około 1 miesiąca 8,0 16,4 12,7 3,0

2–3 miesiące 20,4 38,2 25,0 23,9

4–6 miesięcy 23,0 18,1 27,0 23,8

powyżej 6 miesięcy 46,1 20,4 32,1 48,6

Usługi

1. Negatywne skutki pandemii koronawirusa i jej konsekwencje dla prowadzonej przez Państwa firmę 
działalności gospodarczej będą w bieżącym miesiącu:

nieznaczne 56,4 49,6 52,0 51,6

poważne 25,8 25,2 26,3 20,5

zagrażające stabilności firmy 7,7 10,8 14,6 10,8

brak negatywnych skutków 10,1 14,4 7,1 17,1

2. Jeżeli bieżące działania i ograniczenia powzięte w celu zwalczania koronawirusa przez władze 
państwowe w Polsce (ale także wynikające z działań innych krajów, np. w zakresie ruchu granicznego) 
funkcjonujące w momencie wypełniania ankiety utrzymywałyby się przez dłuższy czas, ile miesięcy 
Państwa przedsiębiorstwo byłoby w stanie przetrwać?

mniej niż 1 miesiąc 2,0 4,9 1,1 1,5

około 1 miesiąca 5,7 11,2 8,6 2,2

2–3 miesiące 16,4 32,6 17,9 13,5

4–6 miesięcy 12,0 11,6 19,4 7,0

powyżej 6 miesięcy 63,9 39,7 53,0 75,8

Źródło: Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania, GUS, edycja badań, gru-
dzień 2020.

Podobnie małe i średnie przedsiębiorstwa gorzej niż duże podmioty oceniają 
swoje szanse na przetrwanie na rynku, jeśli różnorodne ograniczenia realizowane 
w celu zwalczania pandemii koronawirusa przez władze w Polsce utrzymywałyby 
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się przez dłuższy czas. W grupie małych przedsiębiorstw handlu detalicznego odse-
tek tych podmiotów, które będą w stanie przetrwać powyżej 6 miesięcy przy tych 
ograniczeniach wyniósł jedynie 20%, w przedsiębiorstwach działających w sek-
cji przetwórstwa przemysłowego 28%, w przedsiębiorstwach handlu hurtowego 
32%, zaś dla małych przedsiębiorstw usługowych poziom wskazań w tym zakre-
sie wynosił najwięcej, blisko 40%. Dla porównania w dużych przedsiębiorstwach 
poziom wskazań wyniósł odpowiednio: przetwórstwo przemysłowe – ponad 58%, 
handel hurtowy ponad 61%, handel detaliczny – blisko 49%, usługi – blisko 76% 
wskazań. Dane te potwierdzają wniosek, że to właśnie mniejsze podmioty gospo-
darcze zdecydowanie bardziej niż duże przedsiębiorstwa potrzebują różnorodnych 
instrumentów wsparcia swej działalności, by przetrwać w warunkach tak głębokiego 
kryzysu, jaki wywołała pandemia koronawirusa w Polsce, jak i na całym świecie.
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Wprowadzenie

Finanse neoklasyczne m.in. koncentrują się na zagadnieniu, w jaki sposób 
ludzie powinni podejmować decyzje finansowe. W tym celu opracowanych zosta-
ło wiele modeli matematycznych, w których dokonywano kalkulacji ryzyka. Na 
rynkach finansowych panuje jednak niepewność, a nie ryzyko. Ryzyko jest wiel-
kością mierzalną, podczas gdy niepewność taką wielkością nie jest1. Finanse 
behawioralne koncentrują się na tym istotnym rozróżnieniu między ryzykiem 
a niepewnością. Nie dotyczy to jednak tego, w jaki sposób jednostki podejmują 
decyzje, ale dlaczego podejmują określone decyzje2. Dlatego też finanse beha-
wioralne starają się zrozumieć i wyjaśnić awersję do ryzyka oraz preferencje 

1 S. Aren, S. Canikli, The effect of financial literacy and risk perception on investment choices of 
individual investors, 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business 
Management, July 12–14, Prague – Czech Republic, 2018, s. 143–149.

2 R. A. Senkardesler, Belirsizlik ve risk altında karar alma problemini geleneksel ve davranıssal finans 
perspektiflerinden de_gerlendirme (Decision making in uncertainty and risk from traditional and beha-
vioural finance), „Isletme Arastırmaları Dergisi” 2016, vol. 8 (4), s. 360–379.
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inwestycyjne jednostek. W tym kontekście bada się wiele uprzedzeń poznaw-
czych i afektywnych. Punktem krytycznym dla finansów behawioralnych nie jest 
więc sposób pomiaru ryzyka, ale jak jest ono postrzegane, jak tolerowane i jakie 
czynniki na nie wpływają.

Z kolei intencja przedsiębiorcza jest uważana za przydatne i praktyczne 
podejście do zrozumienia zachowań przedsiębiorczych w naukach o zarządza-
niu. Intencja przedsiębiorcze jako pierwszy etap procesu przedsiębiorczego staje 
się tematem budzącym zainteresowanie nie tylko wśród społeczności akademic-
kiej, ale także w gronie praktyków biznesu oraz instytucji wspierających przedsię-
biorczość. Posiadanie wiedzy dotyczącej czynników, które wpływają na podjęcie 
decyzji o założeniu własnej firmy umożliwiłoby bardziej efektywne oddziaływanie 
na przyszłych przedsiębiorców, a co za tym idzie większy odsetek osób, które osta-
tecznie podejmują się realizacji takiej ścieżki kariery. Kategoria awersji do ryzyka 
jest również rozważana jako czynnik wpływający na intencje przedsiębiorcze, ale 
nie odgrywa ona pierwszoplanowej roli, tak jak w przypadku rozważania inten-
cji inwestycyjnej. Celem niniejszego rozdziału jest zaproponowanie modelu 
badawczego, za pomocą którego można byłoby zmierzyć awersję do ryzyka 
w intencji przedsiębiorczej oraz w intencji inwestycyjnej. Przyjmuje się, że 
chęć do podjęcia ryzyka może przewidywać intencje przedsiębiorcze. Osoby, które 
chcą prowadzić działalność gospodarczą są mniej niechętne, aby podjąć ryzyko 
niż ci, którzy chcą znaleźć bezpieczne zatrudnienie pracując dla kogoś3. Podob-
nie, rozpatrując cechy osobowości stwierdzono, że ryzyko jest związane z intencją 
przedsiębiorczą4. Niechęć do podejmowania ryzyka wpływa na obniżenie zamia-
rów inwestycyjnych.

W literaturze przedmiotu analizowane są dwa pojęcia: intencja przedsię-
biorcza i intencja inwestycyjna jako dwie niezależne kategorie. Autorzy uważają, 
że wspólnym mianownikiem zarówno w intencji przedsiębiorczej, jak i intencji 
inwestycyjnej jest awersja do ryzyka, która zarówno w naukach o zarządzaniu, jak 
i naukach o finansach jest traktowana jako zupełnie inny konstrukt. Dlatego roz-
dział podejmuje próbę wypełnienia luki badawczej i określenia wspólnej kategorii 
awersji do ryzyka, która połączyłaby dorobek nauk z zakresu zarządzania i finan-
sów behawioralnych. Ostatecznym elementem byłoby opracowanie zintegrowane-
go modelu intencji przedsiębiorczej i intencji inwestycyjnej opartego na wspólnej 
kategorii: awersji do ryzyka.

3 E. J. Douglas, D. A. Shepherd, Self-employment as a career choice: attitudes, entrepreneurial inten-
tions, and utility maximization, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2002, vol. 26 (3), s. 81–90.

4 H. Zhao, S. E. Seibert, G. T. Lumpkin, The relationship of personality to entrepreneurial intentions 
and performance: a meta-analytic review, „Journal of Management” 2010, vol. 36 (2), s. 381–404.
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W rozdziale postawiono następujące pytania badawcze:
1) Jakie konstrukty determinują intencje przedsiębiorcze?
2) Jakie konstrukty determinują intencje inwestycyjne?
3) Czy można określić podwaliny awersji do ryzyka, które w jednakowym stopniu 

mierzyłyby intencje przedsiębiorcze versus intencje inwestycyjne?
W niniejszym opracowaniu zastosowano model planowanego zachowania 

w celu określenia zintegrowania bezpośredniego i pośredniego wpływu niechę-
ci do podejmowania ryzyka na intencje przedsiębiorcze i intencje inwestycyjne. 
Modyfikacja modelu jest uważana za jeden wkład w dziedzinę intencji przedsię-
biorczości na podstawie ram Ajzena5.

Rozdział składa się z dwóch części. W pierwszej części przedstawiono model 
planowanego zachowania, aby na tej podstawie, w części drugiej zaprezentować 
zintegrowany model intencji przedsiębiorczej.

1.  Model planowanego zachowania  
a intencja przedsiębiorcza

Ramy teoretyczne intencji przedsiębiorczej są oparte na modelu planowane-
go zachowania Ajzena6. Model ten opisuje, że postawy, kontrolowane zachowanie 
i normy społeczne są trzema determinantami leżącymi u podstaw intencji przed-
siębiorczej człowieka w szerokim tego słowa znaczeniu, w tym zamiar założenia 
firmy7. Należy zwrócić uwagę, że zachęca się do modyfikacji planowanego modelu 
zachowania w celu poszerzenia wiedzy o konkretnym zamiarze8. Oznacza to, że 
model planowanego zachowania jest elastyczny i obejmuje dodatkowe czynniki 
istotne dla określonego zachowania.

Zamiar przedsiębiorczości opisuje chęć stworzenia i posiadania firmy. Bada-
cze z dziedziny psychologii twierdzą, że intencja jest najlepszym predyktorem 
 rzeczywistego zachowania9. Zamiar przedsiębiorczości jako silna determinanta  
 

5 I. Ajzen, The theory of planned behavior, „Organizational Behavior and Human Decision Processes” 
1991, vol. 50 (2), s. 179–211.

6 Ibidem, s. 179–211.
7 M. C. Diaz-Garcia, J. Jimenez-Moreno, Entrepreneurial intentions: the role of gender, „International 

Entrepreneurship and Management Journal” 2010, vol. 4 (4), s. 467–483; W. S. Siu, E. S. C. Lo, Cultural 
contingency in the cognitive model of entrepreneurial intention, „Entrepreneurship Theory and Practice” 
2013, vol. 37 (2), s. 147–173.

8 I. Ajzen, The theory of planned…, op.cit., s. 179–211.
9 R. P. Bagozzi, J. Baumgartner, Y. Yi, An investigation into the role of intentions as mediators of the 

attitude-behavior relationship, „Journal of Economic Psychology” 1989, vol. 10 (1), s. 35–62.
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działania w postaci rozpoczęcia działalności gospodarczej znalazło również wspar-
cie empiryczne w badaniach Krugegra, Reilly’ego i Carsruda10 oraz Lee, Wonga, 
Foo i Leunga11, a także Sheerana12.

1.1. Zintegrowany model intencji przedsiębiorczej

Teoria planowanego zachowania wyjaśnia, że intencja behawioralna jest pro-
duktem postawy jednostki, postrzegania kontrolizachowania oraz postrzegania 
norm społecznych13. Intencją przedsiębiorczą jest zatem zaplanowane zachowanie 
ukształtowane przez stosunek jednostki do przedsięwzięcia, postrzeganie zdol-
ności do prowadzenia nowego przedsięwzięcia i postrzeganie norm społecznych 
dotyczących podejmowania przedsięwzięć.

Analizując konstrukt kontrolowanego zachowania (z ang. self-efficacy beha-
viour), w swoich badaniach Chen, Greene i Crick14, Krueger, Reilly i Carsrud15 oraz 
Zhao, Seibert i Hills16 zmierzyli percepcję zdolności poprzez konstrukcję poczu-
cia własnej skuteczności i znaleźli konsekwentne poparcie w swoich badaniach 
dla pozytywnego związku między poczuciem własnej skuteczności a zamiarami 
przedsiębiorczymi.

Z kolei badając wpływ norm społecznych na intencje przedsiębiorcze, Siu 
i Lo17 wykazali istnienie istotnego, pozytywnego związku, którego inni autorzy 
tacy jak choćby Krueger, Reilly i Carsrud18 nieudowodnili. Zakres normy społecz-
nej może mieć znaczenie jako konstrukt w kreowaniu intencji przedsiębiorczych.

Oznacza to, że zatwierdzenie planowanego zachowania na ogólne rozumie-
nie przedsięwzięcia może różnić się od szczegółowego rozumienia krytycznych 
zasobów potrzebnych do rozpoczęcia przedsięwzięcia, takie jak potencjał boot-
strappingu (opieranie się na własnych środkach finansowych i najbliższych 

10 N. Krueger, M. D. Reilly, A. L. Carsrud, Competing models of entrepreneurial intentions, „Journal of 
Business Venturing” 2000, vol. 15 (5–6), s. 411–432.

11 L. Lee, P. K. Wong, M. D. Foo, A. Leung, Entrepreneurial intentions: the influence of organizational 
and individual factors, „Journal of Business Venturing” 2011, vol. 26 (1), s. 124–136.

12 P. Sheeran, Intention-behavior relations: a conceptual and empirical review, „European Review of 
Social Psychology” 2002, vol. 12 (1), s. 1–36.

13 I. Ajzen I., Attitudes, traits, and actions: dispositional prediction of behavior in personality and 
social psychology, w: L. Berkowitz (red.), Advances in Experimental Social Psychology, Academic Press, 
New York 1987, s. 1–63.

14 C. C. Chen, P. G. Greene, A. Crick, Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from 
managers? „Journal of Business Venturing” 1998, vol. 13 (4), s. 295–316.

15 N. Krueger, M. D. Reilly, A. L. Carsrud, Competing models…, op.cit., s. 411–432.
16 H. Zhao, S. E. Seibert, G. E. Hills, The mediating role of self-efficacy in the development of entrepre-

neurial intentions, „Journal of Applied Psychology” 2005, vol. 90 (6), s. 1265–1272.
17 W. S. Siu, E. S. C. Lo, Cultural contingency…, op.cit., s. 147–173.
18 N. Krueger, M. D. Reilly, A. L. Carsrud, Competing models…, op.cit., s. 411–432.
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osób) do finansowania własnego przedsięwzięcia19. Prawdopodobnie wpłynie 
to na normę społeczną dotyczącą potencjału bootstrapingu intencji przedsię-
biorczych. Oprócz tych trzech wyznaczników, modyfikacja planowanego modelu 
zachowania uwzględnia dodatkowy czynnik: awersję do ryzyka20. Zintegrowany 
model został przedstawiony na rysunku 1. Szczegóły zintegrowanego modelu 
intencji przedsiębiorczych opisano w kolejnych sekcjach.

1.2. Poczucie własnej skuteczności

Postrzegana kontrola zachowania, zgodnie z teorią planowanego zachowa-
nia, odnosi się do łatwości (lub trudności), z jaką osoba może wykonać zadanie 
lub zestaw zadań związanych z tym zachowaniem21. Ta postrzegana kontrola 
odzwierciedla ocenę obecnych możliwości opartych na doświadczeniach i prze-
widywanych trudnościach związanych z zachowaniem. Oceny oparte na doświad-
czeniach stanowią dylemat w badaniu przedsiębiorczości intencji ze względu 
na to, że początkujący przedsiębiorcy lub studenci, którzy chcą rozpocząć dzia-
łalność prawdopodobnie mają niewielkie lub żadne doświadczenie w tworzeniu 
nowego przedsięwzięcia. Początkujący przedsiębiorca to osoba, która nie rozpo-
częła działalności gospodarczej, ale chciałaby to zrobić w przyszłości22. Dlatego 
nie można zbadać intencji przedsiębiorczej wykorzystujące zachowania oparte 
na nieistniejących doświadczeniach. Rozwiązaniem może być zastąpienie kon-
struktu kontrolowanego zachowania poczuciem własnej skuteczności23. Poczu-
cie własnej skuteczności w zakresie przedsiębiorczości opisuje wiarę jednostek 
w ich umiejętności skutecznego wykonywania roli i zadań przedsiębiorczych24.

Wczesne badania pokazują, że mechanizm własnej skuteczności posiada kilka 
czynników takich jak: zdolność uczenia się, pobudzenie fizjologiczne i emocjonal-
ne oraz bezpośrednie lub pośrednie doświadczenia25. Osoby z wyższym poziomem 
własnej skuteczności będą posiadały wyższe intencje przedsiębiorcze, chętniej 
podejmowały wysiłek, aby je wykonać i będą bardziej odporne podczas napotykania 
trudności w wykonywaniu tych zadań26. Co ciekawe, poczucie własnej skuteczności 

19 L. Wing, Funding gap, what funding gap? Financial bootstrapping, „International Journal of Entre-
preneurial Behavior & Research” 2010, vol. 16 (4), s. 268–295.

20 I. Ajzen, The theory of planned…, op.cit., s. 179–211.
21 I. Ajzen, The theory of planned…, op.cit., s. 179–211.
22 J. E. McGee, M. Peterson, S. L. Mueller, J. M. Sequeria, Entrepreneurial self-efficacy: refining the 

measure, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2009, vol. 33 (4), s. 965–988.
23 N. Krueger, M. D. Reilly, A. L. Carsrud, Competing models…, op.cit., s. 411–432.
24 H. Zhao, S. E. Seibert, G. E. Hills, The mediating role…, op.cit., s. 1265–1272.
25 A. Bandura, The Social Foundations of Thought and Action, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1986, NJ.
26 C. C. Chen, P. G. Greene, A. Crick, Does entrepreneurial…, op.cit., s. 295–316.
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jest jeszcze lepszym predyktorem przyszłych wyników niż działania sprawcze, 
które były podejmowane w przeszłości27. W związku z tym konstrukt poczucia 
własnej skuteczności uznaje, że doświadczenia, choć ważne, nie są pozbawione 
swoich ograniczeń. Osoby o podobnych doświadczeniach, mogą nadal rozwijać 
różne aspekty własnej skuteczności, mogąc poprawić przyszłe wyniki. Dlatego 
osoby z wyższym poziomem własnej skuteczności mają większe szanse na odnie-
sienie sukcesu jako przedsiębiorcy niż osoby z większym doświadczeniem per se.

1.3. Postawa wobec własnego biznesu

Postawa jednostki wobec przedsięwzięcia odnosi się do jej ogólnej oceny przy-
chylności podejmowania działalności gospodarczej28. Pozytywna ocena zachowania 
przedsiębiorczego jednostki sama w sobie nie jest wystarczająca do przewidzenia 
planów jednostki co do stania się przedsiębiorcą w przyszłości. Jest to jednak próba 
odzwierciedlenia ich uczuć na temat potencjalnego odczucia pozostania przed-
siębiorcą. Postawy są kształtowane przez indywidualne oceny podejmowanych 
przedsięwzięć, zarówno z pespektywy osobistych doświadczeń oraz doświadcze-
nia innych. Ta ocena kształtuje indywidualne postrzeganie atrakcyjności anga-
żowania się w takie zachowanie. Kiedy indywidualne postrzeganie atrakcyjności 
rozpoczęcia działalności gospodarczej zwiększa się, automatycznie wzrasta także 
przedsiębiorczy zamiar. Można przyjąć, że prawdopodobnie pozytywne nastawie-
nie do przedsiębiorczości spowoduje bardziej pożądaną intencję przedsiębiorczą 
specyficzną dla branży.

1.4. Potencjał bootstrappingu

Właściciele małych firm zazwyczaj uzyskują wsparcie finansowe dzięki boot-
strapingowi. Bootstrapping definiuje się jako metodę zaspokajania potrzeb finanso-
wych bez polegania na długoterminowym finansowaniu zewnętrznym od dawców 
finansowania w postaci długu i kapitału29. Źródła bootstrapingu obejmują własne 
zasoby przedsiębiorców, przyjaciół, rodzinę i często są oni określani jako „naiwni”. 
Sieć społecznościowa jednostki przedstawia zatem dodatkowe źródło możliwo-
ści bootstrapowania. Jest bardzo prawdopodobne, że kiedy rodzina, przyjacie-
le i „naiwni” z sieci społecznościowej pozytywnie oceniają stworzenie danego 

27 A. Bandura, The Social Foundations…, op.cit.
28 N. Krueger, M. D. Reilly, A. L. Carsrud, Competing models…, op.cit., s. 411–432.
29 J. Winborg, H. Landstrom, Financial bootstrapping in small businesses: examining small business 

managers’ resource acquisition behaviors, „Journal of Business Venturing” 2001, vol. 16 (3), s. 235–254.
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przedsięwzięcia i widzą realne szanse jego operacjonalizacji, to ta sieć chętniej 
sfinansuje takie przedsięwzięcie, jeśli zostanie o to poproszona. Takie środowisko 
finansowania może wzmocnić ogół norm społecznych, gdzie percepcja poziomu 
akceptacji planowanych zachowań ze strony ważnych osób odniesienia – członków 
rodziny, przyjaciół i innych – pozytywnie kojarzy się z intencją przedsiębiorczą30. 
Zbadanie normy społecznej pod kątem potencjału bootstrappingu jest pomocne 
w stworzeniu zintegrowanego modelu intencji przedsiębiorczej i czynników mają-
cych na nią wpływ z innych powodów.

Po pierwsze, potencjał bootstrapingu jest krytycznym aspektem zakładania 
firmy. Jakikolwiek świetny biznesplan bez dostępu do wystarczających funduszy 
jest mało prawdopodobny. Potencjał lub presja pozyskiwania kapitału silnie zachę-
całyby zatem lub zniechęcały do obniżenia   przedsiębiorczych zamiarów jednost-
ki. Podsumowując, trzy determinanty oparte na modelu planowanych zachowań 
– a) przedsiębiorcze poczucie własnej skuteczności, b) podejście do przedsiębior-
czości i c) potencjał bootstrapingu mogą zwiększyć przedsiębiorczy zamiar zakła-
dania własnej działalności, co przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Model zintegrowanej intencji przedsiębiorczej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Zhang, C. W. Kein, Reassessing the link between risk aversion and 
entrepreneurial intention. The mediating role of the determinants of planned behavior, „International Journal of 
Entrepreneurial Behavior & Research” 2017, vol. 23 (5), s. 793–811.

Nie każda osoba aspiruje do bycia przedsiębiorcą. Ci, którzy rozpoczynają dzia-
łalność gospodarczą, wydają się mieć wyższą tolerancję na ryzyko31. Tradycyjnie 
skłonność do ryzyka jest stałą i trwałą cechą osobowości, która ma bezpośredni 

30 P. Zhang, D. Wang, C. Owen, A study of entrepreneurial intention of university students, „Entre-
preneurship Research Journal” 2014, vol. 5 (1), s. 61–82.

31 B. Bird, Implementing entrepreneurial ideas: the case for intention, „Academy of Management Review” 
1988, vol. 13 (3), s. 442–453; C. C. Chen, P. G. Greene, A. Crick, Does entrepreneurial…, op.cit., s. 295–316.
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związek z zachowaniami decyzyjnymi32. Oznacza to, że osoba, która ma awersję do 
ryzyka, prawdopodobnie wykaże takie zachowanie konsekwentnie we wszystkich 
działaniach. Na przykład przy analizie intencji przedsiębiorczej badacze odkry-
li, że postawa podejmowania ryzyka przez jednostkę ma bezpośrednią i znaczącą 
siłę wyjaśniającą33. W rezultacie wysoki poziom awersji do ryzyka może bezpo-
średnio wpływać na ograniczenie w postaci podejmowania ryzykownych decyzji.

Niniejszy rozdział postuluje, że awersja do ryzyka może pośrednio wpływać 
na intencje przedsiębiorcze poprzez trzy determinanty planowanego zachowa-
nia. Efekt mediacyjny tych trzech czynników jest prawdopodobnie spowodowany 
zmianą skłonności do ryzyka w czasie. Naukowcy wskazali, że zwłaszcza indy-
widualne doświadczenia mogą modyfikować skłonność do ryzyka, mimo że jest 
to względnie stabilna cecha osobowości34. Aspekt zmiany wprowadza czynnik: 
zdolność uczenia się jednostek do adaptacji. Zmiana skłonności do ryzyka może 
spowodować późniejszą zmianę innych istotnych zachowań, takich jak postawa 
i poczucie własnej skuteczności. W kontekście zamiaru rozpoczęcia własnej dzia-
łalności gospodarczej niechęć jednostki do ryzyka jako cecha dynamiczna może 
zostać wchłonięta przez trzy determinanty: poczucie własnej skuteczności, sto-
sunek do przedsiębiorczości i postrzeganie potencjału bootstrappingu. W konse-
kwencji niechęć do ryzyka może wpływać pośrednio na zamiary przedsiębiorcze. 
Analizując poczucie własnej skuteczności, szkolenie zawodowe i edukacja bizne-
sowa jednostki pośredniczą w związku między niechęcią do ryzyka, a zamiarami 
przedsiębiorczości. Szkolenia i edukacja wyposażają osobę w umiejętności nie-
zbędne do analizy pomysłów biznesowych i radzenia sobie z praktykami zarzą-
dzania w środowisku biznesowym i mają silny potencjał do zmiany zachowań.

Prawdopodobnie niski poziom awersji do ryzyka oraz zwiększenie poczu-
cia własnej skuteczności, dodatkowo poprawia szanse rozpoczęcia działalności 
gospodarczej. Wcześniejsze badania empiryczne potwierdzają pośredni wpływ 
poczucia własnej skuteczności. Na przykład naukowcy odkryli, że mniejsza nie-
chęć do ryzyka zachęca jednostkę do lepszej identyfikacji możliwości biznesowych 
i pozytywnie wpływa na poczucie własnej skuteczności35, co ostatecznie zwiększa 
intencje przedsiębiorcze.

32 S. B. Sitkin, A. L. Pablo, Reconceptualizing the determinants of risk behavior, „Academy of Mana-
gement Review” 1992, vol. 17 (1), s. 9–38.

33 G. Segal, D. Borgia, J. Schoenfeld, The motivation to become an entrepreneur, „International Jour-
nal of Entrepreneurial Behavior & Research” 2005, vol. 11 (1), s. 42–57.

34 S. B. Sitkin, L. R. Weingart, Determinants of risky decision-making behavior: a test of the mediating 
role of risk perceptions and propensity, „Academy of Management Journal” 1995, vol. 38 (6), s. 1573–1592.

35 N. J. Krueger, P. R. Dickson, How believing in ourselves increases risk taking: self-efficacy and per-
ceptions of opportunity and threat, „Decision Sciences” 1994, vol. 25 (4), s. 385–400.
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Postrzegając poczucie własnej skuteczności jako jednowymiarowy konstrukt, 
Zhao, Seibert i Hills36 w pełni stwierdzili, że poczucie własnej skuteczności pośred-
niczy w pomiarze skłonności do ryzyka, gdzie osoby skłonne do podejmowania 
ryzyka postrzegają siebie jako bardziej zdolne do wykonywania zadań przedsię-
biorczych. Podobnie pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości może pośred-
niczyć w związku między awersją do ryzyka a zamiarami przedsiębiorczości. 
Doświadczenia jednostek lub innych osób mogą zmienić poziom awersji do ryzy-
ka, który wpływa na nastawienie do podejmowania ryzykownych przedsięwzięć. 
Na przykład przychylny pogląd na przedsiębiorczość może pojawić się stopnio-
wo poprzez inspirujące historie innych osób, co może skutkować silniejszą chę-
cią jednostki do rozpoczęcia przedsięwzięcia; dlatego taka osoba staje się mniej 
niechętna ryzyku. Badania empiryczne wykazały, że postawy zmieniają się, gdy 
wzrasta skłonność do podejmowania ryzyka37, wzmacniając poparcie dla pośred-
niczącej roli pozytywnego nastawienia do podejmowania przedsięwzięć. Dlate-
go ostateczny model zintegrowanej intencji przedsiębiorczej przyjmuje kształt 
przedstawiony na rysunku 2.

Rysunek 2. Ostateczny model zintegrowanej intencji przedsiębiorczej
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Źródlo: opracowanie własne na podstawie: P. Zhang, C. W. Kein, Reassessing the link between risk aversion and 
entrepreneurial intention. The mediating role of the determinants of planned behavior, „International Journal of 
Entrepreneurial Behavior & Research” 2017, vol. 23 (5), s. 793–811.

Na podstawie modelu intencji przedsiebiorczej można wywnioskować, że 
u podstaw intencji przedsiębiorczej leży awersja do ryzyka, która jest determi-
nowana trzema czynnikiami: postawą przedsiębiorczą, samowystarczalnością 
i potencjałem bootstrappingu.

36 H. Zhao, S. E. Seibert, G. E. Hills, The mediating role…, op.cit., s. 1265–1272.
37 E. J. Douglas, D. A. Shepherd, Self-employment as a career…, op.cit., s. 81–90.



Celina Sołek-Borowska, Krzysztof Borowski426

2. Intencja inwestycyjna

Nadzieja na zarobienie pieniędzy uszczęśliwia ludzi i prowadzi do podejmowa-
nia ryzyka. Z drugiej strony możliwość utraty pieniędzy wywołuje strach, a nawet 
złość, co pozwala uniknąć w ten sposób ryzyko. Emocje mają wymiar i pozytywny, 
i negatywny oraz posiadają różny wpływ na postrzeganie ryzyka. Emocje mogą 
wpływać na samą decyzję, jak i różne emocje mogą być dodatkowym czynnikiem, 
który wpłynie na decyzję o inwestycji w instrumenty finansowe o niskim poziomie 
zmienności cen38. W tym kontekście Lowenstein, Weber, Hsee i Welch39 zasugero-
wali, że w procesie podejmowania decyzji należy rozważyć zmienne behawioralne, 
takie jak: indywidualny nastrój czy emocje. Jak przewidują neoklasyczne finanse, 
ludzie dokonują wyborów nie tylko w celu maksymalizacji korzyści finansowych, 
ale także w celu złagodzenia emocjonalnego cierpienia, np. w sytuacji, kiedy zdają 
sobie sprawę, że dalsze trzymanie środków finansowych może przynieść o wiele 
większą stratę. Finanse neoklasyczne ogólnie przyjęły emocje jako przeciwny bie-
gun racjonalnego podejmowania decyzji, podczas gdy tradycyjne finanse ignoro-
wały emocje w swoich modelach.

Emocje wpływają na każdy rodzaj decyzji, a także na decyzje finansowe i nie 
zawsze jest to efekt negatywny. Aby pozytywnie wpływać na decyzje finansowe 
poprzez emocje, jednostka musi być świadoma swoich emocji i łączyć je z posiada-
ną wiedzą. W czasach boomu finansowego lub kryzysu eksperci finansowi zauwa-
żają istotny wpływ cech osobowości na podejmowane decyzje. Wiedza nie może 
być uzyskana tylko poprzez informację, ale bardzo ważną rolę w procesie podej-
mowania decyzji odgrywają: doświadczenie, uczucia i emocje, które muszą 
być połączone z informacją.

Wielu inwestorów indywidualnych cechuje gama pozytywnych lub negatywnych 
odczuć dotyczących niektórych instrumentów finansowych. Inwestorzy generują 
„emocjonalne tagi” dla aktywów, które były źródłem wysokich zysków lub strat, 
jakie ponieśli w przeszłości. Podstawowy powód tych wyborów, to tzw. heurystyki, 
których podstawą są emocje. Z drugiej strony oddziaływanie emocji nie ogranicza 
się do decyzji finansowych, oddziałuje także na osobowość, a co za tym idzie ma 
pośredni wpływ w sprawie decyzji finansowych40.

38 Y. Li, Emotions and new venture judgment in China, „Asia Pacific Journal of Management” 2011, 
vol. 28 (2), s. 277–298.

39 G. F. Lowenstein, E. U. Weber, C. K. Hsee, N. Welch, Risk as feelings, „Psychological Bulletin” 2001, 
vol. 127 (2), s. 267–286.

40 S. Aren, S. D. Aydemir, The evaluation of psychological factors influencing the criteria for individual 
investment decisions, 2nd International Conference on Management, Finance and Entrepreneurship 
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2.1. Efekty emocji w intencji inwestycyjnej

Ekman i Friesen41 wymieniają sześć podstawowych emocji (szczęście, smutek, 
złość, strach, wstręt, zaskoczenie). Z kolei Lewiński42 nie traktuje zaskoczenia jako 
podstawowej emocji ze względu na jej niepewną emocjonalną wartość. Molho, 
Tybur, Güler i Balliet43 stwierdzają, że   złość i wstręt mają różnych predyktorów, 
ale odzwierciedlają powszechne oburzenie, a gniew, który jest bezpośrednią reak-
cją, wpływa na wstręt, który wywołuje reakcję pośrednią. Aren i Akgünes44, któ-
rzy przeprowadzili badania dotyczące emocji i decyzji finansowych, uwzględniali 
w swoich badaniach szczęście, smutek, złość i strach. Z tych powodów w badaniu 
wzięto pod uwagę również cztery emocje.

SMUTEK. Smutek to bolesne uczucie, którego ludzie doświadczają od czasu 
do czasu w swoim codziennym życiu. To, co odczuwa się w przypadku braku czegoś 
cennego, określa się jako bolesne. Utrata pieniędzy jest źródłem smutku, który jest 
bolesny dla inwestorów. Dijk45 wiąże smutek z przecenianiem prawdopodobień-
stwa wystąpienia negatywnych skutków, niedocenianiem prawdopodobieństwa 
wyników pozytywnych oraz posiadaniem klarownych informacji o stratach. Aren 
i Akgünes46 twierdzą, że smutek to negatywny stan afektywny. Dlatego wykazuje on 
podobieństwa z innymi negatywnymi stanami afektywnymi takimi jak np. złość.

Schwarz47 stwierdza, że   złość to uczucie, które pojawia się po stracie i to jest 
emocja związana z osobą, która spowodowała stratę, ale smutek zaś jest bezpo-
średnio związany z utraconym przedmiotem. Próby ustalenia związku między 
smutkiem a awersją do ryzyka są złożone. Podczas gdy Angie, Connelly, Waples 

(ICMFE-2014) Istanbul, Turkey on 25–26 October 2014, s. 84–94; E. K. Mes, S. Aren, Finansal okuryazar-
lık Ve kis_ilik özelliklerinin riskli yatırım niyeti üzerine etkisi ICOMEP’18-Spring international congress 
of management”, s. 193, Economy and Policy, Istanbul, 28–29 April 2018.

41 P. Ekman, W. V. Friesen, A new pancultural facial expression of emotion, „Motivation and Emotion” 
1986, vol. 10 (2), s. 159–168.

42 P. Lewinski, Don’t look blank, happy, or sad: patterns of facial expressions of speakers in banks’ 
YouTube videos predict video’s popularity over time, „Journal of Neuroscience Psychology and Economics” 
2015, vol. 8 (4), s. 241–249.

43 C. Molho, J. M. Tybur, E. Güler, D. Balliet, W. Hofmann, Disgust and anger relate to different aggres-
sive responses to moral violations, „Psychological Science” 2017, vol. 28 (5), s. 609–619.

44 S. Aren, A. O. Akgünes, Duyguların yatırım kararı üzerine etkisinin yapısal es_itlik modeli ile 
de_gerlendirilmesi, „International Journal of Academic Value Studies (Javstudies Javs)” 2018, vol. 4 (19), 
s. 363–371.

45 O. Dijk, Bank run psychology, „Journal of Economic Behavior and Organization” 2017, vol. 144, 
s. 87–96.

46 S. Aren, A. O. Akgünes, Duyguların yatırım kararı…, op.cit., s. 363–371.
47 N. Schwarz, Feelings as information theory, w: P. Van Lange, A. Kruglanski, E. T. Higgins (red.), 

Handbook of Theories of Social Psychology, 2010, https://dornsife.usc.edu/assets/sites/780/docs/
schwarz_feelings-as-information_7jan10.pdf (15.01.2021).
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i Kligyte48 wspominali o bardzo ograniczonym związku, Li49 i Murgea50 twierdzą, 
że smutek spowodowałby unikanie ryzyka, Rajagopal i Pham51 stwierdzili, że pro-
wadziłoby to do podejmowania większego ryzyka. Aren i Akgünes52 wyjaśnili, że 
ludzie, którzy doświadczyli straty, chcą unikać ryzyka, ponieważ myślą, że ponio-
są większe straty, gdy ponownie zaryzykują, ale chcą podjąć ryzyko, gdy czują, że 
będą w stanie zrekompensować straty. Hung i Lu53 stwierdzają, że negatywne emo-
cje, takie jak smutek, zmniejszają prawdopodobieństwo zakupu tej samej marki, 
która kojarzy się z negatywnymi emocjami. Analizując z tej perspektywy, można 
przewidzieć, że inwestorzy nie będą ponownie inwestować w aktywa finansowe, 
które zostały utracone przez inwestorów i spowodowały smutek. Z tego powodu nie 
oczekuje się, że ryzykowne instrumenty inwestycyjne jak np. akcje będą ponow-
nie preferowane przez ludzi, którzy doświadczyli smutku w związku ze stratą.

ZŁOŚĆ. Złość to negatywne uczucie dla osoby, która świadomie i dobrowolnie 
źle się zachowuje. Gniew różni się od innych negatywnych emocji, takich jak smu-
tek i strach. Smutek to poczucie negatywnego wyniku i niepożądanego zachowa-
nia. Jednak złość jest emocją, która jest efektem jakiegoś zdarzenia. Strach odnosi 
się do negatywnego wydarzenia, który nie miał miejsca, ale był prawdopodobny. 
Aby wystąpiła złość, zdarzenie musi nastąpić. W tym kontekście, Aren i Akgü-
nes54 podkreślają, że złość kojarzy się z pewnością. Istnieje obszerna literatura, że 
złość powoduje zwiększony apetyt na ryzyko55.

48 A. D. Angie, S. Connelly, E. P. Waples, V. Kligyte, The influence of discrete emotions on judgment 
and decision-making: a meta-analytic review, „Cognition and Emotion” 2011, vol. 25 (8), s. 1393–1422.

49 Y. Li, Emotions and new venture…, op.cit, s. 277–298.
50 A. Murgea, Seasonal affective disorder and the Romanian stock market, „Economic Research-Eko-

nomska Istraživanja” 2016, vol. 29 (1), s. 177–192.
51 R. Raghunathan, M. T. Pham, All negative moods are not equal: motivational influences of anxiety 

and sadness on decision making, „Organizational Behavior and Human Decision Processes” 1999, 
vol. 79 (1), s. 56–77.

52 S. Aren, A. O. Akgünes, Dört temel duygunun bireylerde risk alma davranıs_ı üzerindeki etkisi, 
„Journal of Business Research – Turk” 2018, vol. 10 (3), s. 362–378.

53 H. Y. Hung, H. T. Lu, The rosy side and the blue side of emotional Brand attachment, „Journal of 
Consumer Behaviour” 2018, vol. 17 (3), s. 302–312.

54 S. Aren, A. O. Akgünes, Dört temel duygunun…, op.cit., s. 362–378.
55 K. P. Leith, R. F. Baumeister, Why do bad moods increase self-defeating behavior? Emotion, risk 

taking, and self-regulation, „Journal of Personality and Social Psychology” 1996, vol. 71 (6), s. 1250–1267; 
J. S. Lerner, D. Keltner, Beyond valence: toward a model of emotion-specific influences on judgment and 
choice, „Cognition and Emotion” 2000, vol. 14 (4), s. 473–493; J. S. Lerner, D. Keltner D., Fear, anger, and 
risk, „Journal of Personality and Social Psychology” 2001, vol. 81 (1), s. 146–159; A. D. Angie, S. Connelly, 
E. P. Waples, V. Kligyte, The influence of discrete…, op.cit., s. 1393–1422; M. Habib, M. Cassotti, Fear 
and anger have opposite effects on risk seeking in the gain frame, „Frontiers in Psychology” 2015, vol. 6; 
P. L. Szasz, S. G. Hofmann, R. M. Heilman, J. Curtiss, Effect of regulating anger and sadness on Deci-
sion-Making, „Cognitive Behaviour Therapy” 2016, vol. 45 (6), s. 479–495.
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Zbytnia pewność siebie56, poczucie pewności57 i optymizm58 są wskazywane 
jako powód do zwiększania apetytu na ryzyko, tj. zmniejszania awersji do ryzyka. 
Złość to uczucie, które różni się w zależności od kultury. Li59 stwierdza, że   złość 
wiąże się z utratą kontroli w chińskiej kulturze i jest uważane za niepożądane 
uczucie. W swoich badaniach odkrył negatywny związek między złością a podej-
mowaniem ryzyka.

STRACH. Strach jest reakcją na niebezpieczeństwo postrzegane jako fizycz-
ne i emocjonalne na podstawie doświadczeń z przeszłości60. Strach ma wymiar 
fizjologiczny i badania neuro-finansowe to potwierdzają61. Jednocześnie często 
bada się wymiar emocjonalny strachu. Aby wytworzyć strach, niebezpieczeństwo 
musi zostać doświadczone. Watson i Rayner opisali test psychologiczny na pod-
stawie badania, które zostało opublikowane w 1920 roku62. Dziecko o imieniu 
Albert zostało głośno zastraszone psem, małpą, płonącą gazetą i białym szczurem. 
Albert był później przestraszony nawet wtedy, gdy pokazano szczura bez donośne-
go głosu. Udowodniono, że jednostki nie będą się bały rzeczy, których wcześniej 
nie doświadczyły. Ich strach przed zdarzeniem lub przedmiotem, które są całko-
wicie obce, można wyjaśnić niepewnością. Lerner i Keltner63 twierdzą, że   strach 
jest spowodowany niepewnością.

Ludzie boją się, jeśli w przeszłości doświadczyli niepewności i doznali stra-
ty lub jeśli mają wiedzę, że niepewność może im zaszkodzić. Jednak, jeśli osoba 
uważa, że   niepewność wiąże się z zyskiem, to taka sytuacja nie będzie budzić 
uczucia strachu. Strach jest przeciwieństwem chciwości jako negatywnego poczu-
cia, że   pożądanego celu nie można osiągnąć64. Ponieważ przyszłość jest niepew-
na, ludzie mogą mieć zarówno nadzieję, jak i strach65. Lee i Andrade66 również 

56 K. Gasper, G. L. Clore, Attending to the big picture: Mood and global versus local processing of visual 
information, „Psychological Science” 2002, vol. 13 (1), s. 34–40.

57 J. S. Lerner, D. Keltner D., Fear, anger…, op.cit., s. 146–159.
58 J. S. Lerner, D. Keltner, Beyond valence…, op.cit., s. 473–493.
59 Y. Li, Emotions and new venture…, op.cit., s. 277–298.
60 S. Aren, A. O. Akgünes, Duyguların yatırım kararı…, op.cit., s. 363–371.
61 L. G. Crisan, S. Pana, R. Vulturar, R. M. Heilman, R. Szekely, B. Druga, N. Dragos, A. C. Miu, Genetic 

contributions of the serotonin transporter to social learning of fear and economic decision making, „Social 
Cognitive and Affective Neuroscience” 2009, vol. 4 (4), s. 399–408.

62 A. Patrick, C. Gittens, M. Katchabaw, The virtual little albert experiment creating conditioned 
emotion response in virtual agents, 14–16 October 2015, IEEE Games Entertainment Media Conference 
(GEM), Toronto.

63 J. S. Lerner, D. Keltner, Beyond valence…, op.cit., s. 473–493.
64 M. Reimann, G. Y. Nenkov, D. MacInnis, M. Morrin, The role of hope in financial risk seeking, „Jour-

nal of Experimental Psychology: Applied” 2014, vol. 20 (4), s. 349–364.
65 Ibidem, s. 349–364.
66 C. J. Lee, E. B. Andrade, Fear, excitement, and financial risk-taking, „Cognition and Emotion” 2015, 

vol. 29 (1), s. 178–187.
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 podkreślają, że niepewność na rynkach finansowych nie jest w pełni zrozumia-
ła, aby jednomyślnie określić czy jest to zagrożenie, czy szansa. Dlatego na rynku 
kapitałowym, inwestorzy z jednej strony stoją w obliczu straty (strach przed utra-
tą kapitału) a z drugiej zaś przed możliwością zarobienia pieniędzy (chciwość).

Badacze67 odkryli negatywny związek między strachem a apetytem na ryzyko. 
Z kolei Heilman, Crisan, Houser, Miclea i Miu68 oraz Panno, Lauriola i Figner69 
stwierdzili, że poznawcza ocena strachu zmniejszy ryzyko unikania. Bagneux, Bol-
lon i Dantzer70 zwracają uwagę, że szczęście i złość wiążą się z pewnością, a strach 
z niepewnością i prowadzi do większego apetytu na ryzyko. Lee i Andrade71 pode-
szli do problemu z szerszej perspektywy i stwierdzili, że przy podejmowaniu 
decyzji czy np. inwestować w akcje, ludzie, którzy się boją, będą unikać ryzyka, 
ale w ekscytującej sytuacji, takiej jak np. hazard (gra w ruletkę, kasyno), ci sami 
ludzie decydują się na podjęcie ryzyka pomimo strachu. To odkrycie wskazuje, że 
niepewność, która jest podszyta strachem determinuje stosunek do ryzykownych 
zachowań poprzez ocenę i postrzeganie danej sytuacji.

NADZIEJA. Aren i Akgünes72 definiują nadzieję jako pozytywne przekona-
nie i pragnienie osiągnięcia określonego stanu, który ma się wydarzyć. Nadzieja 
to przyszłość, to pożądany rezultat i musi istnieć silne przekonanie, że tak się sta-
nie. Dlatego, jak podkreśla Hayenhjelm73, tylko najlepszy jest wynik, który stwarza 
poczucie nadziei. Aren i Akgünes74 również podkreślają, że nadzieja nie oznacza 
optymizmu, zaś brak nadziei nie jest synonimem pesymizmu. Reimann, Nenkov, 
MacInnis i Morrin75 wskazują, że strach i nadzieja mogą wystąpić w tym samym 
czasie. Najlepszym przykładem są inwestycje w aktywa finansowe. Kupując aktywa 

67 K. P. Leith, R. F. Baumeister, Why do bad moods…, op.cit., s. 1250–1267; R. Raghunathan, M. T. Pham, 
All negative moods…, op.cit., s. 56–77; J. S. Lerner, D. Keltner D., Fear, anger…, op.cit., s. 146–159; 
J. K. Maner, M. A. Gerend, Motivationally selective risk judgments: do fear and curiosity boost the boons 
or the banes? „Organizational Behavior and Human Decision Processes” 2007, vol. 103 (2), s. 256–267; 
L. G. Crisan, S. Pana, R. Vulturar, R. M. Heilman, R. Szekely, B. Druga, N. Dragos, A. C. Miu, Genetic con-
tributions…, op.cit., s. 399–408; C. M. Kuhnen, B. Knutson, The influence of effect on beliefs, preferences 
and financial decisions, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2011, vol. 46 (3), s. 605–626; 
M. Habib, M. Cassotti, Fear and anger…, op.cit.

68 R. M. Heilman, L. G. Crisan, D. Houser, M. Miclea, A. C. Miu, Emotion regulation and decision mak-
ing under risk and uncertainty, „Emotion” 2010, vol. 10 (2), s. 257–265.

69 A. Panno, M. Lauriola, B. Figner, Emotion regulation and risk taking: predicting risky choice in delib-
erative decision making, „Cognition and Emotion” 2013, vol. 27 (2), s. 326–334.

70 V. Bagneux, T. Bollon, C. Dantzer, Do (un) certainty appraisal tendencies reverse the influence of 
emotions on risk taking in sequential tasks? „Cognition and Emotion” 2012, vol. 26 (3), s. 568–576.

71 C. J. Lee, E. B. Andrade, Fear, excitement…, op.cit., s. 178–187.
72 S. Aren, A. O. Akgünes, Duyguların yatırım kararı…, op.cit., s. 363–371.
73 M. Hayenhjelm, Out of the ashes: hope and vulnerability as explanatory factors in individual risk 

taking, „Journal of Risk Research” 2006, vol. 9 (3), s. 189–204.
74 S. Aren, A. O. Akgünes, Duyguların yatırım kararı…, op.cit., s. 363–371.
75 M. Reimann, G. Y. Nenkov, D. MacInnis, M. Morrin, The role of hope…, op.cit., s. 349–364.
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finansowe, inwestor może mieć zarówno nadzieję76, jak i obawę. Zagrożenie jest 
ważną zmienną w relacji między nadzieją, a awersją do ryzyka. Jeśli nie ma percep-
cji zagrożenia w odniesieniu do przyszłej sytuacji jednostki, tak jest w przypadku 
unikania ryzyka, ale jeśli istnieje percepcja zagrożenia, podejmowanie ryzyka jest 
akceptowane77. Hayenhjelm78 ocenia nadzieję na podstawie obecnej sytuacji i na tej 
podstawie przewiduje podejmowanie ryzyka, nawet jeśli oczekiwany wynik jest 
daleki od zamierzonego. Ogólnie rzecz biorąc, związek między awersją do ryzy-
ka finansowego, a nadzieją jest stosunkowo niedoceniany w porównaniu z inny-
mi emocjami79. W swoim badaniu Aren i Akgünes80 nie wykazali występowania 
związku między ryzykownymi wyborami inwestycyjnymi a nadzieją, ale podkre-
ślili fakt, że niski poziom nadziei przekłada się u jednostek na unikanie ryzyka, 
a wysoki poziom nadziei na wybieranie ryzykownych aktywów.

2.2. Poziom wiedzy finansowej

Wiedza finansowa jest miarą kompetencji związanych z posiadaniem pomy-
słów i podejmowaniem decyzji dotyczących codziennych kwestii finansowych, 
takich jak budżet, dochody i wydatki, a także instrumentów inwestycyjnych, 
planów emerytalnych itp. Znajomość finansów można podzielić na obiektywne 
i subiektywny. Obiektywna znajomość finansów polega na pomiarze poziomu osób 
z różnymi pytaniami, które określają ich poziom wiedzy finansowej. W zakresie 
subiektywnej znajomości finansów jednostka musi ocenić swój własny poziom wie-
dzy finansowej. Chociaż te dwa sposoby pomiaru są ze sobą powiązane, to poziom 
subiektywnej znajomości zagadnień finansowych jest ogólnie uważany za wyż-
szy niż obiektywny poziom umiejętności finansowych. Innymi słowy, jednostki 
mają przekonanie, że są na wyższym poziomie niż ich rzeczywisty poziom wiedzy.

Poziom wiedzy finansowej jest efektywną zmienną dla osób fizycznych zarów-
no w postrzeganiu ryzyka finansowego, jak i ocenie ryzyka instrumentów81. Różne 
badania wskazują na pozytywny związek między znajomością finansów 

76 W wielu opracowaniach finansów behawioralnych nadzieja nazywana jest też chciwością.
77 Ibidem, s. 349–364.
78 M. Hayenhjelm, Out of the ashes…, op.cit., s. 189–204.
79 M. Reimann, G. Y. Nenkov, D. MacInnis, M. Morrin, The role of hope…, op.cit., s. 349–364.
80 S. Aren, A. O. Akgünes, Duyguların yatırım kararı…, op.cit., s. 363–371.
81 L. Guiso, T. Japelli, Financial literacy and portfolio diversification, CSEF Working Papers Series, 

212, 2009, www.csef.it/WP/wp212.pdf (25.01.2021); M. Wang, C. Keller, M. Siegrist, The less you know, 
the more you are afraid of – a survey on risk perceptions of investment products, „Journal of Behavioral 
Finance” 2011, vol. 12 (1), s. 9–19; M. Z. Tauni, Z. R. Rao, H. Fang, S. S. Mirza, Z. A. Memon, K. Jebran, Do 
investor’s big five personality traits influence the association between information acquisition and stock 
trading behavior? „China Finance Review International” 2017, vol. 7 (4), s. 450–477.
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a podejmowaniem ryzyka i ryzykownymi zachowaniami inwestycyjnymi82. Ponadto, 
niektórzy badacze odkryli negatywny związek między niskim poziomem wiedzy 
finansowej, a preferencjami dotyczącymi inwestycji w akcje, tj. ryzykowne instru-
menty finansowe83. Znajomość finansów jest traktowana jako zmienna w mode-
lach finansów behawioralnych. Jak wspomniano powyżej, bada ona wpływ wiedzy 
finansowej na awersję do ryzyka, ryzykowne zachowania inwestycyjne czy prefe-
rencje inwestycyjne. Czasami zmienne, takie jak płeć, bogactwo, kultura mają 
przełożenie na wiedzę finansową. W tym kontekście często okazuje się, że męż-
czyźni mają większą wiedzę finansową niż kobiety i podobnie osoby o wyższych 
dochodach i lepszym wykształceniu (niekoniecznie finansowym) charakteryzują 
się większą wiedzą z zakresu finansów.

2.3. Czynniki demograficzne

Jedną z najczęściej badanych cech demograficznych jest płeć. Jednak nie wszyst-
kie ustalenia zmierzają w tym samym kierunku. Istnieje szereg badań sugerujących, 
że mężczyźni podejmują większe ryzyko niż kobiety84. Podobnie przedstawiono 
dowody na to, że mężczyźni preferują bardziej ryzykowne strategie inwestycyj-
ne niż kobiety85. Ponadto Aren i Aydemir86 oraz Aren i Canikli87 stwierdzili, że 
mężczyźni preferują inwestycje w akcje, a kobiety w depozyty bankowe. Jednak 
Arano, Parker i Terry88 udowodnili, że kobiety czasami podejmują wyższe ryzy-

82 J. Peress, Wealth, information acquisition, and portfolio choice, „Review of Financial Studies” 2004, 
vol. 17 (3), s. 879–914; S. Aren, S. Canikli, The effect of financial…, op.cit., s. 143–149.

83 M. Van Rooij, C. J. Kool, H. M. Prast, Risk-return preferences in the pension domain: Are people able 
to choose? „Journal of Public Economics” 2007, vol. 91 (3–4); L. Guiso, T. Japelli, Financial literacy…, 
op.cit.; M. Van Rooij, A. Lusardi, R. Alessi, Financial literacy and stock market participation, „Journal of 
Financial Economics” 2011, vol. 101 (2), s. 449–472.

84 G. L. Clark, K. Strauss, Individual pension related risk propensities: the effects of sociodemographic 
characteristics and a spousal pension entitlement on risk attitudes, „Ageing and Society” 2008, vol. 28 (6), 
s. 847–874; R. Gibson, D. Michayluk, G. V. Venter, Financial risk tolerance: an analysis of unexplored fac-
tors, „Financial Services Review” 2013, vol. 22 (1), s. 23–50; J. E. Lönnqvist, M. Verkasalo, G. Walkowitz, 
P. C. Wichardt, Measuring individual risk attitudes in the lab: task or ask? An empirical comparison, „Jour-
nal of Economic Behavior and Organization” 2015, vol. 119, s. 254–266; T. Pinjisakikool, The influence of 
personality traits on households’ financial risk tolerance and financial behaviour, „Journal of Interdisci-
plinary Economics” 2017, vol. 30 (1), s. 32–54.

85 G. Hariharan, K. S. Chapman, D. L. Domian, Risk tolerance and asset allocation for investors near-
ing retirement, „Financial Services Review” 2000, vol. 9 (2), s. 159–170; S. D. Aydemir, S. Aren, S. Tüfekçi, 
An exploratory approach toward identifying behavioral biases on individual investors, 13th International 
Strategic Management Conference Podgorica, Montenegro, 6–7 July 2017, s. 625–633.

86 S. Aren, S. D. Aydemir, The evaluation of psychological…, op.cit., s. 84–94.
87 S. Aren, S. Canikli, The effect of financial…, op.cit., s. 143–149.
88 K. Arano, C. Parker, R. Terry, Gender-based risk aversion and retirement asset allocation, „Eco-

nomic Inquiry” 2010, vol. 48 (1), s. 147–155.
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ko niż mężczyźni, inwestując w ryzykowne instrumenty finansowe, a inne bada-
nia89 dowiodły, że nie istnieje związek między płcią, a podejmowanym ryzykiem 
inwestycyjnym. Z kolei Durand, Newby i Sanghani90 podkreślają, że płeć psycho-
logiczna jest ważniejsza dla wyjaśnienia ryzykownych zachowań niż płeć fizjo-
logiczna i zwrócili uwagę, że osoby o orientacji męskiej przeprowadzają więcej 
transakcji na rynkach finansowych niż osoby o orientacji żeńskiej. Model intencji 
inwestycyjnej przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Model intencji inwestycyjnej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Aren, H. N. Hamamci, Relationship between risk aversion, risky 
investment intention, investment choices. Impact of personality traits and emotion, „Kybernetes” 2019, vol. 49 (11), 
s. 2651–2682.

Na intencję inwestycyjną wpływają emocje, cztery z nich określono jako klu-
czowe przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, tj. smutek, złość, strach oraz 
nadzieja. Jednocześnie wskazano, że poziom wiedzy inwestycyjnej oraz płeć deter-
minują intencję inwestycyjną.

2.4. Awersja do ryzyka w finansach behawioralnych

Awersja do ryzyka to poziom ryzyka, którego ludzie nie chcą zaakceptować. 
Określenie tego poziomu, wyrażonego jako awersja do ryzyka lub tolerancja ryzy-
ka, jest bardzo ważne dla finansów behawioralnych. Zakłada się, że różne uprze-
dzenia i cechy psychologiczne będą wpływać na zachowanie osób z awersją do 
ryzyka. Aby zmierzyć tolerancję na ryzyko finansowe, stosowane są trzy podsta-
wowe metody, a mianowicie obserwacja rzeczywistych zachowań inwestycyjnych, 

89 R. Croson, U. Gneezy, Gender differences in preferences, „Journal of Economic Literature” 2009, 
vol. 47 (2), s. 1–27; M. Z. Tauni, Z. R. Rao, H. Fang, S. S. Mirza, Z. A. Memon, K. Jebran, Do investor’s big…, 
op.cit., s. 450–477.

90 R. B. Durand, R. Newby, J. Sanghani, An intimate portrait of the individual investor, „Journal of 
Behavioral Finance” 2008, vol. 9 (4), s. 193–208.
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obserwacja zachowań inwestorów w środowisku eksperymentalnym i pomiar za 
pomocą ankiety91.

Rysunek 4. Model intencji inwestycyjnej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Aren, H. N. Hamamci, Relationship between risk aversion, risky 
investment intention, investment choices. Impact of personality traits and emotion, „Kybernetes” 2019, vol. 49 (11), 
s. 2651–2682.

Lönnqvist, Verkasalo, Walkowitz i Wichardt92 podkreślają, że kwestionariusze 
postaw do ryzyka są użytecznym i rzetelnym narzędziem pomiaru postaw do ryzy-
ka. Hallahan, Faff i McKenzie93 stwierdzają, że   inwestorzy mogą oceniać własne 
poziomy tolerancji ryzyka. Charness, Gneezy i Imas94 dowodzą, że   jeśli metoda 
jest prostsza niż stosowana do pomiaru preferencji ryzyka, pomiar będzie lep-
szy i wiarygodniejszy. Dzięki tym odkryciom wiele badań nie wykazało związku 
między mierzonym poziomem awersji do ryzyka a rzeczywistym zachowaniem95. 
Można to wyjaśnić w ten sposób, że zmierzone poziomy ryzyka mają zastosowa-
nie do sytuacji teoretycznej. Jednak zaistniałe zachowania ryzykowne są zawsze 
związane z konkretnym przypadkiem. Mimo wszystko, emocje jednostek mogą 
również prowadzić do różnic między awersją do ryzyka a ryzykownymi zacho-
waniami inwestycyjnymi. W normalnych okolicznościach osoby, które unikają 
ryzyka, mogą być skłonne do zaakceptowania większego ryzyka w zależności od 
określonego poziomu poszczególnych emocji: gniewu, strachu, szczęścia, smutku 

91 R. Faff, D. Mulino, D. Chai, On the linkage between financial risk tolerance and risk aversion, „Jour-
nal of Financial Research” 2008, vol. 31 (1), s. 1–23.

92 J. E. Lönnqvist, M. Verkasalo, G. Walkowitz, P. C. Wichardt, Measuring individual risk…, op.cit., 
s. 254–266.

93 T. A. Hallahan, R. W. Faff, M. D. McKenzie, An empirical investigation of personal financial risk tol-
erance, „Financial Services Review” 2004, vol. 13 (1), s. 57–78.

94 G. Charness, U. Gneezy, A. Imas, Experimental methods: eliciting risk preferences, „Journal of Eco-
nomic Behavior and Organization” 2013, vol. 87, s. 43–51.

95 J. E. Corter, Y. J. Chen, Do investment risk tolerance attitudes predict portfolio risk? „Journal of 
Business and Psychology” 2006, vol. 20 (3), s. 369–381; R. B. Durand, R. Newby, J. Sanghani, An intimate 
portrait…, op.cit., s. 193–208; T. Pinjisakikool, The influence of personality…, op.cit., s. 32–54.
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lub nadziei. Ponadto na decyzję wpływają wcześniejsze doświadczenia związane 
z inwestowaniem na rynku określonymi instrumentu finansowego oraz poziom 
ogólnego doświadczenia inwestycyjnego. Z tego powodu podejmowanie ryzyka 
i ryzykowne decyzje inwestycyjne są ze sobą powiązane, ale nie zawsze muszą 
zmierzać w tym samym kierunku (por. rysunek 4).

Intencja inwestycyjna została określona przez trzy predyktory: emocje, płeć 
oraz poziom wiedzy finansowej. Natomiast czynnikiem łączącym trzy predyka-
tory jest awersja do ryzyka.

3.  Zintegrowany model intencji przedsiębiorczej 
i intencji inwestycyjnej

Wspólnym mianownikiem łączącym intencję przedsiębiorczą i intencję inwe-
stycyjną jest awersja do ryzyka, która w poprzednich sekcjach została dokładnie 
zanalizowana. Zintegrowany model intencji przedsiębiorczej i intencji inwesty-
cyjnej został przedstawiony na rysunku 5.

Rysunek 5. Zintegrowany model intencji przedsiębiorczej i inwestycyjnej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Zhang, C. W. Kein, Reassessing the link between risk aversion and 
entrepreneurial intention. The mediating role of the determinants of planned behavior, „International Journal of 
Entrepreneurial Behavior & Research” 2017, vol. 23 (5), s. 793–811; S. Aren, H. N. Hamamci, Relationship between 
risk aversion, risky investment intention, investment choices. Impact of personality traits and emotion, „Kyberne-
tes” 2019, vol. 49 (11), s. 2651–2682.

Nie jest prawdą, że ludzie, którzy chcą podejmować ryzyko, zakładając działal-
ność gospodarczą w takim samym stopniu podjęliby ryzyko dotyczące inwestycji 
w akcje czy inne depozyty finansowe. Kategoria awersji do ryzyka jest bardzo pojem-
ną kategorią i zupełnie inaczej podejmuje je osoba, która chce założyć działalność 
gospodarczą, gdzie wymagane są zupełnie inne umiejętności, które są predykato-
rami przy określeniu awersji do ryzyka. Zakładając działalność gospodarczą, osoba 
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nie kieruje się takimi silnymi emocjami jak przy decyzji w co zainwestować środki 
finansowe. Analogicznie entuzjasta sportów ekstremalnych może mieć odmienny 
poziom awersji do ryzyka przy zakładaniu działalności gospodarczej i inwestycji 
w instrumenty finansowe. Mimo że awersja do ryzyka jest wspólnym mianowni-
kiem dla decyzji inwestycyjnej i przedsiębiorczej, w każdej kategorii będzie zupeł-
nie inaczej określana, co oznacza, że w inny sposób zostanie zmierzona awersja 
do ryzyka w intencji przedsiębiorczej i intencji inwestycyjnej.

Nie można oczekiwać, że osoba podejmująca ryzyko w życiu zawodowym 
w postaci zakładania działalności gospodarczej będzie miała taki sam apetyt na 
ryzyko jak dokonując inwestycji na rynkach finansowych.

Podsumowanie

W rozdziale dokonano analizy porównawczej intencji przedsiębiorczej i inten-
cji inwestycyjnej. Mimo że obie kategorie posiadają wspólny mianownik, jakim 
jest awersja do ryzyka, to zupełnie innymi czynnikami będzie ona mierzona. Na 
podstawie zintegrowanego modelu intencji przedsiębiorczej i intencji inwestycyj-
nej zostanie zaprojektowany kwestionariusz wywiadu, który zostanie potrakto-
wany jako instrument badawczy. Docelową grupą badawczą będą studenci Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. Badania będą miały na celu zmierzenie awersji 
do ryzyka w intencji przedsiębiorczej i intencji inwestycyjnej. To badanie byłoby 
pierwszym badaniem, które analizowałoby próbę zmierzenia awersji do ryzyka 
w intencji przedsiębiorczej i intencji inwestycyjnej a tym samym wypełniłoby ist-
niejącą lukę teoretyczną i empiryczną. Autorzy zakładają, że koniecznym warun-
kiem jest zmierzenie obiektywnej i subiektywnej wiedzy finansowej. Niektóre 
osoby o umiarkowanym poziomie wiedzy finansowej mogą preferować większą 
pewność w bezpieczne inwestycje, oceniając się na niższym poziomie z powodu 
braku zaufania czy innych przyczyn, np. osobowościowych. Z kolei, ludzie mogą 
przecenić swój własny poziom znajomości finansów i zwracać się ku inwestycjom 
wysokiego ryzyka z przekonaniem, że dobrze znają rynek i kwestie inwestycyjne.

Analizując z kolei awersję do ryzyka w intencji przedsiębiorczej, dla osób, które 
unikają ryzyka, jakiekolwiek przedsięwzięcie zawsze będzie mniej korzystne, oce-
niając je mniej entuzjastycznie. To mogą być również osoby, które będą cechowały 
się wysokim poziomem awersji do ryzyka i są mniej pewne swoich zdolności roz-
poznawania możliwości biznesowych. Postrzegany brak w identyfikowaniu moż-
liwości biznesowych osłabia zamiar rozpoczęcia przedsięwzięcia.



Ocena awersji do ryzyka: intencje przedsiębiorcze versus intencje inwestycyjne 437

Autorzy mają nadzieję, że wyniki badań empirycznych będą korzystne dla 
naukowców, dla sektora edukacji o kształtowaniu intencji przedsiębiorczych, 
a także dla zarządzających funduszami, które pozwolą skutecznie określić niechęć 
klientów do ryzyka i wykorzystać tę wiedzę przy udzielaniu porad finansowych.
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Wprowadzenie

Współczesne przedsiębiorstwa to systemy otwarte, wchodzące w liczne, wie-
lowymiarowe i dynamiczne interakcje ze środowiskiem zewnętrznym. Procesy 
wchodzące w skład środowiska zewnętrznego, mimo że pozostają poza bezpo-
średnią kontrolą przedsiębiorstw, stanowią istotną determinantę ich funkcjono-
wania. Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa określa reguły gry, możliwości 
jego rozwoju, kreuje szanse, ale także bariery i zagrożenia dla przedsiębiorstwa. 
Stanowi specyficzny klimat i układ warunków, w ramach których przedsiębior-
stwo prowadzi swoją działalność1.

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji otoczenia zewnętrz-
nego. Do najczęściej przytaczanych należą: otoczenie zewnętrzne to wszystko 
poza organizacją, co może na nią oddziaływać2; to ogół wariantów i oddziaływań 
różnych organizacji (instytucji) wpływających na zachowanie się poszczególnych 
przedsiębiorstw3; to układ elementów, które są niezależne od danego podmiotu 

1 A. Sopińska, Perception of the world economic crisis against the background of other external 
circumstances of Polish holdings’ operation, „Journal of Management and Financial Sciences” 2016, 
vol. 9 (24), s. 51–66.

2 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996, s. 103.
3 S. Marek (red.), Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, Szczecin 1999, s. 69.
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gospodarczego4; to ogół warunków i wzajemnych zależności różnorodnych ele-
mentów (w tym innych organizacji), sfer, zjawisk, procesów, trendów, które nie 
wchodzą w skład rozpatrywanego systemu organizacyjnego i pozostają poza jego 
bezpośrednią kontrolą, ale są z nim związane, czyli wywierają wpływ na daną 
organizację oraz/lub podlegają wpływowi zachowań, podejmowanych działań 
i decyzji5; to wszystko to, co znajduje się na zewnątrz organizacji, poza jej grani-
cami i oddziałuje na nią6.

Warto wspomnieć, że w literaturze przedmiotu oprócz pojęcia zewnętrznego 
otoczenia, można też spotkać pojęcie otoczenia wewnętrznego, tworzonego przez 
warunki i siły wewnątrz organizacji7. Ze względu na dyskusyjność powyższego 
pojęcia, nie było ono rozpatrywane w przytaczanych badaniach.

Jednym ze zjawisk zewnętrznych, na które nie mają wpływu ani pojedyncze 
przedsiębiorstwa, ani nawet całe sektory i branże jest rozwój pandemii wirusa 
COVID-19. Pandemia w sposób istotny zweryfikowała plany rozwojowe większości 
podmiotów gospodarczych, w tym plany dotyczące największych firm działających 
na polskim rynku. Większość z nich musiała obniżyć swoje aspiracje rozwojowe, 
dokonać głębokich wewnętrznych cięć i restrukturyzacji oraz zmodyfikować swoje 
dotychczas realizowane modele biznesowe. Są jednak i takie, dla których rozwój 
pandemii wirusa COVID-19 oznaczał pojawienie się nowych szans, otwierających 
nowe możliwości rozwojowe8.

Na aspiracje rozwojowe przedsiębiorstw w istotnie wpływa sposób percepcji 
otoczenia zewnętrznego przez kadrę zarządzającą. Zmiana tej percepcji może 
istotnie przyczynić się do weryfikacji dotychczasowych planów rozwojowych 
przedsiębiorstw. Postrzeganie otoczenia w kategoriach wrogości, zmienności, 
nieprzewidywalności i złożoności może sprzyjać przyjmowaniu bardziej zacho-
wawczych postaw przez menedżerów, przejawiających się w wyborze mniej 

4 R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska, Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008, s. 72.

5 M. Matejun, M. Nowicki, Organizacja w otoczeniu – od analizy otoczenia do dynamicznej lokali-
zacji, w: A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, OficynaWolters Kluwer a business, 
Warszawa 2013, s. 339–391.

6 A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 33.

7 Taki punkt widzenia reprezentuje m.in.: R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, 
Warszawa 2010.

8 Firmy pandemią podzielone – kto stracił, a kto zyskał, BiznesTuba, 4.09.2020, https://biznestuba.
pl/biznes-na-zywo/firmy-pandemia-podzielone-kto-stracil-a-kto-zyskal/ (26.11.2020); COVID-19 – kto 
zyskał, a kto stracił w 2020 roku? Techno Senior, 8.10.2020, https://techno-senior.com/2020/10/08/
covid-19-kto-zyskal-a-kto-stracil-w-2020-roku/ (26.11.2020); Koronawirus w gospodarce. Kto stracił, 
kto zyska, DW, 9.06.2020, https://www.dw.com/pl/koronakryzys-w-gospodarce-kto-straci%C5%82- 
kto-zyska/a-53744569 (26.11.2020).
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ryzykownych, ale przez to mniej efektywnych strategii działania przedsiębiorstw. 
Warto więc sprawdzić, czy i w jakim zakresie percepcja otoczenia uległa zmianie 
na skutek rozwoju pandemii wirusa COVID-19.

Celem, jaki postawiła sobie autorka rozdziału, była odpowiedź na pytanie, 
czy sposób percepcji otoczenia zewnętrznego przez menedżerów z największych 
przedsiębiorstw działających w Polsce uległ zmianie, a jeśli tak, to w jakim kie-
runku (pozytywnym, czy negatywnym), na skutek rozwoju pandemii wirusa 
COVID-19. Identyfikacja percepcji otoczenia obejmowała dwie składowe: spo-
sób postrzegania otoczenia w kategoriach przychylne vs. wrogie oraz opis trzech 
wymiarów otoczenia, tj. stopnia zmienności, stopnia jednorodności/złożoności 
oraz stopnia niepewności otoczenia.

Wnioskowanie przeprowadzono na podstawie badań ilościowych na 
74 podmiotach. Dobór próby był losowy, jednak badania nie miały charakteru 
reprezentatywnego.

1.  Sposoby percepcji otoczenia zewnętrznego 
przedsiębiorstwa

Percepcja otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa może być przeprowadza-
na w różnych płaszczyznach i pod różnym kątem. Najczęściej stosowane w litera-
turze przedmiotu płaszczyzny percepcji otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstw 
zaprezentowano w tabeli 1.

W prezentowanych badaniach wykorzystano cztery, z wymienionych w tabe-
li 1 płaszczyzn percepcji otoczenia zewnętrznego:
1) Płaszczyznę sposobu postrzegania otoczenia określającą kierunek wpływu 

składowych otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
2) Płaszczyznę stopnia zmienności otoczenia określającą szybkość i dynamikę 

zachodzących zmian w otoczeniu oraz siłę i intensywność wpływu tych zmian 
na przedsiębiorstwo.

3) Płaszczyznę stopnia jednorodności/złożoności otoczenia określającą złożo-
ność otoczenia pod względem liczby, skomplikowania i różnorodności wystę-
pujących w nim elementów.

4) Płaszczyznę stopnia niepewności określającą poziom możliwości przewidy-
wania i prognozowania zachodzących w otoczeniu zmian i rozwoju sytuacji.
W ramach każdej z powyższych płaszczyzn zastosowano wybraną klasyfikację 

otoczenia zewnętrznego (zob. zacieniowane obszary w tabeli 1).



Agnieszka Sopińska 446

Tabela 1.  Najczęściej stosowane płaszczyzny percepcji otoczenia zewnętrznego 
przedsiębiorstwa i wynikające z nich klasyfikacje otoczenia

Płaszczyzny percepcji otoczenia Wybrane klasyfikacje otoczenia ze względu na przyjętą 
płaszczyznę percepcji

Siła i kierunek interakcji zachodzących 
pomiędzy poszczególnymi elementami 
otoczenia, a danym przedsiębiorstwem

• Otoczenie sektorowe (konkurencyjne)
• Otoczenie makro

• Otoczenie bezpośrednie
• Otoczenie pośrednie

• Otoczenie bliższe
• Otoczenie dalsze

Stopień zmienności – szybkość i dynamika 
zachodzących zmian w otoczeniu oraz 
siła i intensywność wpływu tych zmian 
na przedsiębiorstwo

• Otoczenie stabilne
• Otocznie dynamiczne

• Otoczenie stałe
• Otocznie zmienne
• Otoczenie burzliwe

• Otoczenie stabilne
• Otoczenie zmienne
• Otoczenie burzliwe (turbulentne)
• Otoczenie migocące

Stopień jednorodności/złożoności otoczenia 
– złożoność otoczenia pod względem 
liczby, skomplikowania i różnorodności 
występujących w nim elementów

• Otoczenie proste
• Otoczenie złożone

• Otoczenie jednorodne
• Otoczenie niejednorodne

Stopień niepewności – poziom możliwości 
przewidywania i prognozowania 
zachodzących w otoczeniu zmian i rozwoju 
sytuacji

• Otoczenie pewne
• Otoczenie nieprzewidywalne

• Otoczenie możliwe do prognozowania na podstawie 
narzędzi statystycznych

• Otocznie możliwe do przewidywania na podstawie 
metod jakościowych

• Otoczenie niemożliwe do przewidzenia

Relacja identyfikowanych zjawisk 
w stosunku do obecnego okresu

• Otoczenie przeszłe
• Otoczenie obecne
• Otoczenie przyszłe

• Otoczenie retrospektywne
• Otocznie bieżące
• Otoczenie prospektywne

Możliwości oddziaływania przedsiębiorstwa 
na elementy, procesy i zjawiska otoczenia

• Otoczenie łatwe do kształtowania
• Otoczenie trudne do kształtowania
• Otoczenie niemożliwe do kształtowania

Sposób postrzegania otoczenia 
– kierunek wpływu składowych otoczenia 
na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

• Otoczenie przychylne (przyjazne)
• Otoczenie wrogie (nieprzychylne) 

• Otocznie sprzyjające (pozytywne)
• Otoczenie neutralne
• Otoczenie wrogie

Zdolności do stwarzania przedsiębiorstwu 
możliwości trwania, rozwoju i wzrostu

• Otoczenie o niskim potencjale
• Otoczenie o wysokim potencjale
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Płaszczyzny percepcji otoczenia Wybrane klasyfikacje otoczenia ze względu na przyjętą 
płaszczyznę percepcji

Zasięg geograficzno-przestrzenny otoczenia 
w stosunku do przedsiębiorstwa

• Otocznie lokalne
• Otoczenie regionalne
• Otoczenie krajowe
• Otoczenie międzynarodowe
• Otoczenie globalne

Ciągłość i prawdopodobieństwo 
oddziaływań

• Otoczenie pierwszej strefy
• Otoczenie drugiej sfery
• Otoczenie trzeciej strefy

Źródło: opracowaniewłasne na podstawie: A. Sopińska, Perception of the world economic crisis against the bac-
kground of other external circumstances of Polish holdings’ operation, „Journal of Management and Financial 
Sciences” 2016, vol. 9 (24), s. 51–66; G. Gierszewska, M. Romanowska, Analizastrategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 
Warszawa 2017, s. 22–24; A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna Wol-
ters Kluwer a business, Warszawa 2012, s. 59–69; M. Matejun, M. Nowicki, Organizacja w otoczeniu – od analizy 
otoczenia do dynamicznej lokalizacji, w: A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna Wol-
ters Kluwer a business, Warszawa 2013, s. 339–391; E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie 
strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004, s. 48–49; M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarzą-
dzania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 72–78; R. J. Reddy, Business Environment, APH Publishing, 
New Delhi 2004, s. 1–2; C. Nieuwenhuizen, D. Rossouw, Business Management: A Contemporary Approach, Juta 
and Company Ltd, Cape Town 2008, s. 11; T. Chi, Measurement of Business Environment Characteristics in the 
US Technical Textile Industry: An Empirical Study, „Journal of the Textile Institute” 2009, vol. 100 (6), s. 546–548; 
R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2010, s. 90; A. Goyal, Business Environment, 
V. K. Enterprises, New Delhi 2006; B. Gajdzik, B. Jama, Analizastrategiczna w procesie zarządzania przedsiębior-
stwem, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, s. 62–63; K. Wach, Identyfikacja i strukturalizacja cech 
otoczenia przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie” 2008, nr 1, s. 60; B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stan-
kiewicz, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011, s. 178; K. Krzakiewicz, 
Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008, s. 114; A. Limański, 
Identyfikacja i strukturalizacja cech współczesnego otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Acta Universita-
tis Nicolai Copernici” 2015, Zarządzanie XLII, nr 3; K. Szymaniec-Mlicka, Charakterystyka otoczenia organizacji 
publicznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2014, Seria Organizacja i zarządzanie, z. 73.

Rozpatrywany w badaniu wpływ pandemii wirusa COVID-19 na percepcję 
otoczenia zewnętrznego przez menedżerów z największych przedsiębiorstw dzia-
łających w Polsce obejmował dwie składowe. Pierwszą z nich był sposób postrze-
gania otoczenia pod względem jego przyjazności vs. wrogości. Drugą był sposób 
opisu poszczególnych wymiarów otoczenia ze względu na trzy wymiary: stopień 
zmienności (otoczenie stabilne vs. otoczenie dynamiczne), stopień jednorodno-
ści/złożoności (otoczenie proste vs. otoczenie złożone) oraz stopień niepewności 
(otoczenie pewne vs. nieprzewidywalne). Wszystkie cztery płaszczyzny percepcji 
otoczenia zewnętrznego oceniane były na skali 1–5 punktów – im wyższa punkta-
cja dla każdego z wymiarów tym bardziej negatywna ocena otoczenia. Szczegóło-
wy sposób operacjonalizacji zaprezentowano w dalszej części rozdziału.
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2. Metodyka prowadzonych badań

Celem rozdziału była odpowiedź na pytanie, czy sposób percepcji otoczenia 
zewnętrznego przez menedżerów z największych przedsiębiorstw działających 
w Polsce uległ zmianie, a jeśli tak, to w jakim kierunku (pozytywnym, czy nega-
tywnym), na skutek rozwoju pandemii wirusa COVID-19. Identyfikacja percepcji 
otoczenia obejmowała dwie składowe: sposób postrzegania otoczenia w kategoriach 
przychylne vs. wrogie oraz opis trzech wymiarów otoczenia, tj. stopnia zmienności, 
stopnia jednorodności/złożoności oraz stopnia niepewności otoczenia. W ramach 
pierwszej składowej parametru chciano uzyskać odpowiedź na pytanie: czy, a jeśli 
tak, to w jakim kierunku zmienił się sposób postrzegania otoczenia pod wzglę-
dem przyjazności vs. wrogości na skutek rozpowszechniania się wirusa COVID-19. 
W ramach drugiej składowej, chciano uzyskać odpowiedź na pytanie: czy, a jeśli 
tak, to w jakim kierunku zmienił się opis poszczególnych wymiarów otoczenia 
na skutek rozpowszechniania się wirusa COVID-19.

W badaniu wzięto pod uwagę następujące trzy wymiary otoczenia: stopień 
zmienności, stopień jednorodności/złożoności otoczenia oraz stopień niepewności.

Prezentowane w rozdziale wyniki stanowią część szerszych badań nt. Stra-
tegii innowacyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce, prowadzo-
nych pod kierunkiem P. Dziurskiego w 2020 roku9. Badania zostały zrealizowane 
w listopadzie 2020 roku przy wykorzystaniu metody standaryzowanych wywiadów 
kwestionariuszowych ze wspomaganiem komputerowym (metoda CATI). Kwe-
stionariusz ankiety wykorzystany w badaniu obejmował pytania zamknięte jedno-
krotnego i wielokrotnego wyboru, w tym pytania dotyczące postrzegania i opisu 
wymiarów otoczenia przedsiębiorstwa. Badacze oczekiwali odpowiedzi na każde 
z pytań w dwóch przedziałach czasowych: przed pandemią wirusa COVID-19 oraz 
obecnie (tj. w trakcie trwania pandemii).

Podmiotem badań były największe przedsiębiorstwa działające na polskim 
rynku. Dobór próby do badań był losowy, a warunkiem wejścia przedsiębiorstwa 
do próby była wielkość zatrudnienia powyżej 250 pracowników.

Operat losowania stanowiła baza Bisnode, aktualna na koniec 2019 roku, 
zawierająca wszelkie niezbędne informacje na temat podmiotów gospodarczych 
działających na terenie całej Polski. Łącznie wylosowano 273 podmioty spełnia-
jące wstępne warunki selekcyjne, tj. zatrudnienie powyżej 250 osób. Algorytm 
randomizacji wbudowany w oprogramowanie do badań telefonicznych zapewnił 

9 Badania statutowe nr KZiF/S20/1.14 pt. Strategie innowacyjne realizowane przez przedsiębiorstwa 
w Polsce; kierownik badań: P. Dziurski; wykonawcy: P. Dziurski, A. Sopińska, W. Mierzejewska.
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jednakową szansę znalezienia się w próbie każdemu z rekordów w bazie danych. 
Próba miała charakter ogólnopolski. Respondentami byli menedżerowie znają-
cy specyfikę działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa i jego strategię rozwoju.

Ankieterzy realizowali wywiady z przedstawicielami przedsiębiorstw, będący-
mi osobami decyzyjnymi w zakresie prowadzonej działalności. Próba miała cha-
rakter ogólnopolski.

Jak już wspomniano, łącznie wylosowano 273 podmioty spełniające wstępne 
warunki selekcyjne. W toku realizacji badania, nawiązano kontakt z 206 podmio-
tami, z czego w: 74 przedsiębiorstwach udzielono odpowiedzi na wszystkie pyta-
nia w trakcie wywiadu; 57 przedsiębiorstwach odmówiono udziału w badaniu; 
2 przedsiębiorstwach przerwano realizację wywiadu w trakcie jego trwania bez 
możliwości jego kontunuowania; 48 przedsiębiorstwach zgodzono się na wywiad 
poza terminami realizacji; a w przypadku 25 przedsiębiorstw nie udało się nawią-
zać kontaktu z osobą decyzyjną.

Ostatecznie zrealizowano 74 wywiady (N = 74) z menedżerami. Wielkość 
próby badawczej (N = 74) nie gwarantowała warunku reprezentatywności, stąd 
wnioskowanie nie może być uogólnione na całą populację największych firm 
na rynku polskim.

Próba badawcza (N = 74) była w umiarkowanym stopniu zróżnicowana. W pró-
bie przeważały podmioty prowadzące działalność w ramach Sekcji C – przetwór-
stwo przemysłowe (44,6%) o zasięgu działania nie tylko krajowym, ale także 
międzynarodowym (85,1%). Zdecydowana większość zbadanych przedsiębiorstw 
nie należała do grup kapitałowych (71,6%). Dominującym rodzajem udziałowca 
w badanych przedsiębiorstwach był udziałowiec indywidualny (83,8%) pocho-
dzący w większości z kraju (70,3%). Wśród przebadanych podmiotów, najmniej 
było przedsiębiorstw prowadzących działalność w ramach Sekcji H – transport 
i gospodarka magazynowa (1,4%) oraz Sekcji K – działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa (1,4%). Warto też zaznaczyć, że Skarb Państwa był jedynie w 3 pod-
miotach dominującym udziałowcem (4,1%). Charakterystykę próby badawczej 
pod względem wybranych parametrów przedstawiono w tabeli 2.

Do analizy i interpretacji uzyskanych wyników zastosowano następujące testy 
statystyczne: test U Manna-Whitneya do sprawdzenia istotności różnic pomiędzy 
dwiema grupami niezależnymi od siebie, test Kruskala-Wallisa do sprawdzenia 
istotności różnic pomiędzy więcej niż dwiema grupami niezależnymi od siebie 
oraz test Wilcoxona dla prób zależnych do sprawdzenia istotności różnic pomię-
dzy ocenami wystawionymi przed pandemią, a ocenami wystawionymi obecnie. 
W analizach statystycznych przyjęto poziom istotności p=0,05. Analiz dokony-
wano za pomocą programu SPSS.
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Tabela 2.  Charakterystyka próby badawczej pod względem wybranych parametrów

Parametry charakterystyki Liczebność Udział 
(w %) 

Branża, w której działa 
przedsiębiorstwo

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo 7 9,5

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 3 4,1

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 33 44,6

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

5 6,8

Sekcja F – Budownictwo 6 8,1

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochodowych włączając motocykle 6 8,1

Sekcja H – Transport i gospodarka 
magazynowa 1 1,4

Sekcja J – Informacja i komunikacja 4 5,4

Sekcja K – Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa 1 1,4

Sekcja M–Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 8 10,8

Zasięg działania 
przedsiębiorstwa

Jedynie krajowy 11 14,9

Krajowy i międzynarodowy 63 85,1

Rodzaj dominującego 
udziałowca w przedsiębiorstwie

Indywidualny 62 83,8

Finansowy (funduszowy) 9 12,2

Skarb Państwa 3 4,1

Pochodzenie dominującego 
udziałowca w przedsiębiorstwie

Krajowy 52 70,3

Zagraniczny 22 29,7

Przedsiębiorstwo w grupie 
kapitałowej

Tak 21 28,4

Nie 53 71,6

Źródło: opracowanie własne; N = 74.

Rozpatrywany w badaniu wpływ pandemii wirusa COVID-19 na percep-
cję otoczenia zewnętrznego przez menedżerów z największych przedsiębiorstw 
działających w Polsce obejmował dwie składowe: sposób postrzegania otoczenia 
pod względem jego przychylności vs. wrogości oraz sposób opisu poszczególnych 
wymiarów otoczenia. Rozpatrywano trzy wymiary opisujące otoczenie: stopień 
zmienności, stopień jednorodności/złożoności oraz stopień niepewności. Każde 
z zagadnień zostanie osobno omówione poniżej.
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3.  Wpływ pandemii wirusa COVID-19 na sposób 
postrzegania otoczenia

Sposób postrzegania otoczenia ankietowani oceniali za pomocą 5-punktowej 
skali, gdzie ocena 1 oznaczała, że otoczenie jest maksymalnie przychylne przed-
siębiorstwu, a ocena 5 oznaczała, że otoczenie jest maksymalnie wrogie przed-
siębiorstwu. Im wyższa przyznawana punktacja, tym bardziej negatywny sposób 
postrzegania otoczenia przez menedżerów; im niższa przyznawana punktacja, 
tym bardziej pozytywny sposób postrzegania otoczenia.

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że sposób postrzegania otoczenia 
wyraźnie uległ zmianie w kierunku bardziej negatywnej oceny otoczenia przez 
menedżerów na skutek pandemii wirusa COVID-19. Potwierdza to rozkład odpo-
wiedzi udzielonych przez respondentów co do postrzegania otoczenia, w którym 
funkcjonuje przedsiębiorstwo (rysunek 1). Wyraźnie zmalała liczba responden-
tów oceniających otoczenie za przychylne (oceny 1 i 2 pkt), za to wzrósł odsetek 
respondentów oceniających otoczenie jako wrogie (oceny 4 i 5 pkt). Przed pande-
mią aż 50% respondentów postrzegało otoczenie jako przychylne (oceny na pozio-
mie 1 i 2 pkt), natomiast obecnie odsetek ten zmalał do 13,5%. Z kolei, odsetek 
respondentów postrzegających otoczenia za wrogie (oceny 4 i 5) przed pandemią 
wynosił zaledwie 12,2%, a obecnie stanowi 36,5%.

Rysunek 1. Rozkład odpowiedzi co do postrzegania otoczenia (w %)

Przed pandemią W trakcie trwania pandemii

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
1 2 3 4 2 3 4 5

9,5

40,5
37,8

12,2 13,5

50,0

33,8

2,7

Źródło: opracowanie własne; N = 74.
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Przed pandemią średnia ocena postrzegania otoczenia wynosiła 2,5 pkt, a obec-
nie średnia ocena postrzegania przedsiębiorstwa jest większa i wynosi 3,3 pkt 
(tabela 3).

Tabela 3.  Średnia ocena postrzegania otoczenia, w którym funkcjonuje 
przedsiębiorstwo

Postrzeganie otoczenia, 
w którym funkcjonuje 
przedsiębiorstwo

Przed pandemią W trakcie trwania pandemii

M SD M SD

2,5 0,83 3,3 0,72

M – średnia, SD – odchylenie standardowe.
Źródło: opracowanie własne.

Ponad połowa (62%) respondentów uznała, że pod wpływem pandemii oto-
czenie stało się bardziej wrogie niż przed pandemią, dając temu wyraz we wzroście 
swoich ocen. Nikt z respondentów nie uznał, że otoczenie stało się bardziej przy-
jazne (nikt nie obniżył swojej oceny), natomiast 38% respondentów nie zmieniło 
swojej oceny. Średnia różnica w ocenach zwiększyła się o 0,7. Omawiane różnice 
są istotne statystycznie (p < 0,001) (tabela 4).

Tabela 4. Otoczenie przedsiębiorstwa – różnice przed pandemią i obecnie

Postrzeganie 
otoczenia, w którym 
funkcjonuje 
przedsiębiorstwo

Różnica między obecnie, 
a przed Zmiana oceny

p
M SD niższa brak wyższa

0,7 0,65 0% 38% 62% <0,001

Źródło: opracowanie własne.

Największe negatywne zmiany w postrzeganiu otoczenia (przejawiające się 
wzrostem wrogości otoczenia) stwierdzono w przedsiębiorstwach z branż związa-
nych z: górnictwem i wydobywaniem (średnia różnica w postrzeganiu zwiększyła 
się o 1,0), transportem i gospodarką magazynową (1,0), działalnością finanso-
wą i ubezpieczeniową (1,0), budownictwem (0,8), przetwórstwem przemysło-
wym (0,8), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (0,8). Najmniejsze 
negatywne zmiany w postrzeganiu otoczenia stwierdzono w przedsiębiorstwach 
z branż związanych z handlem hurtowym i detalicznym (0,5) oraz związanych 
z informacją i komunikacją (0,5). Porównanie ze względu na branże działania 
zaprezentowano w tabeli 5.

Analiza statystyczna nie wykazała natomiast statystycznie istotnych różnic 
w zmianach ocen postrzegania otoczenia (różnica ocen obecnie i przed), gdy 
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podzielono przedsiębiorstwa ze względu na: fakt międzynarodowego działania 
(p = 0,987), rodzaj dominującego udziałowca (p = 0,379), pochodzenie dominu-
jącego udziałowca (p = 0,617) oraz obecności przedsiębiorstwa w grupie kapita-
łowej (p = 0,585).

Tabela 5. Postrzeganie otoczenia – porównanie średnich różnic i branż

Branża działania n M SD

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 3 1,0 1,00

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 1 1,0  – 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 1,0  – 

Sekcja F – Budownictwo 6 0,8 0,75

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 33 0,8 0,66

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 8 0,8 0,71

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 7 0,7 0,76

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 5 0,6 0,55

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych 
włączając motocykle 6 0,5 0,55

Sekcja J – Informacja i komunikacja 4 0,5 0,58

n – liczebność, M – średnia, SD – odchylenie standardowe.
Źródło: opracowanie własne.

4.  Wpływ pandemii wirusa COVID-19 na sposób opisu 
poszczególnych wymiarów otoczenia

Badaczy interesowała nie tylko kwestia na ile postrzeganie otoczenia pod 
wpływem rozwoju pandemii wirusa COVID-19 uległo zmianie, z przychylnego 
na bardziej wrogie, ale także: czy i w jakim zakresie opis poszczególnych wymia-
rów otoczenia uległ zmianie pod wpływem pandemii.

W badaniu wzięto pod uwagę następujące trzy wymiary otoczenia:
1) stopień zmienności,
2) stopień jednorodności/złożoności otoczenia,
3) stopień niepewności.

Każdy z trzech wymiarów otoczenia, ankietowani musieli ocenić za pomocą 
5-punktowej skali w dwóch przedziałach czasowych: przed pandemią związaną 
z rozpowszechnianiem się wirusa COVID-19 oraz obecnie (w trakcie trwania pan-
demii). Im wyższa przyznawana punktacja dla każdego z wymiarów, tym bardziej 
negatywna ocena otoczenia przez pryzmat danego wymiaru, a im niższa ocena, 
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tym bardziej pozytywna ocena otoczenia. Sposób interpretacji punktowej skali 
ocen dla poszczególnych wymiarów otoczenia zaprezentowano w tabeli 6.

Tabela 6.  Sposób interpretacji punktowej skali ocen dla poszczególnych wymiarów 
otoczenia

Wymiary otoczenia Skala ocen od 1 do 5

Stopień zmienności otoczenia 1 – otoczenie stabilne
5 – otoczenie dynamiczne

Stopień jednorodności/złożoności otoczenia 1 – otoczenie proste
5 – otoczenie złożone

Stopień niepewności otoczenia 1 – otoczenie pewne
5 – otoczenie nieprzewidywalne

Źródło: opracowanie własne.

Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, że rozpowszechnianie się 
pandemii wirusa COVID-19 wyraźnie wpływa na sposób opisu otoczenia przez 
badane przedsiębiorstwa. Rozkład procentowy ocen każdego z analizowanych 
trzech wymiarów otoczenia uległ istotnym zmianom, w kierunku bardziej nega-
tywnej oceny.

W przypadku pierwszego z wymiarów, przed pandemią najczęściej opisywano 
otoczenie jako w miarę stabilne, na poziomie 2 pkt w 5-stopniowej skali (45,9%) 
podczas, gdy obecnie ponad połowa respondentów (58,1%) opisuje otoczenie jako 
dość dynamiczne, na poziomie 4 pkt w 5-stopniowej skali. Szczegółowy rozkład 
ocen co do stopnia zmienności otoczenia przed pandemią i obecnie zestawiono 
na rysunku 2.

Rysunek 2. Rozkład ocen co do stopnia zmienności otoczenia (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań; N = 74.
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W przypadku drugiego z wymiarów otoczenia, przed pandemią na złożoność 
otoczenia na poziomie 4 i 5 pkt wskazało łącznie 58,1% respondentów. Natomiast, 
obecnie łączny odsetek respondentów oceniających poziom złożoności otoczenia 
na 4 lub 5 pkt jest zdecydowanie większy i wynosi 70,3% badanych. Szczególnie 
istotnie zwiększył się odsetek respondentów wskazujących na ocenę maksymalną, 
tj. 5 pkt (z zaledwie 2,7% przed pandemią aż do 31,1% obecnie). Rozkład ocen co 
do stopnia jednorodności/złożoności otoczenia przed pandemią i obecnie zesta-
wiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Rozkład ocen co do stopnia jednorodności/złożoności otoczenia (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań; N = 74.

Także w przypadku trzeciego wymiaru opisującego otoczenie można zauważyć 
istotne różnice, co do jego oceny. O ile przed pandemią, większość respondentów 
(63,5%) oceniała otoczenie jako pewne lub w miarę pewne (oceny na poziomie 
1 i 2 pkt), to obecnie odsetek respondentów tak oceniających otoczenie drastycz-
nie zmalał i wynosi zaledwie 17,6%. Za to wyraźnie wzrósł odsetek responden-
tów opisujących otoczenie jako nieprzewidywalne lub trudno przewidywalne 
(oceny na poziomie 4 i 5 pkt), z 12,2% do 43,2% obecnie. Szczegółowy rozkład 
ocen co do stopnia niepewności otoczenia przed pandemią i obecnie zestawio-
no na rysunku 4.

Negatywny wpływ pandemii na sposób opisu otoczenia przez respondentów 
potwierdzają też zmiany średnich ocen uzyskanych dla każdego z wymiarów oto-
czenia. Średnie oceny dla wszystkich trzech wymiarów opisu otoczenia przed pan-
demią były niższe niż obecnie. Zestawienie średnich ocen dla każdego z trzech 
wymiarów zaprezentowano w tabeli 7.
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Rysunek 4. Rozkład procentowy ocen co do stopnia niepewności otoczenia (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań; N = 74.

Tabela 7.  Ocena poszczególnych wymiarów otoczenia badanych przedsiębiorstw

Wymiary otoczenia
Przed pandemią W trakcie trwania pandemii

M SD M SD

Stopień zmienności otoczenia 2,2 0,88 3,6 0,80

Stopień jednorodności/złożoności otoczenia 3,4 0,93 3,9 0,90

Stopień niepewności otoczenia 2,3 0,93 3,4 0,96

M – średnia, SD – odchylenie standardowe.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Pogłębiona analiza uzyskanych danych pozwoliła też zidentyfikować dominu-
jącą tendencję zmian oceny poszczególnym wymiarom otoczenia. W przypadku 
wszystkich trzech wymiarów opisu otoczenia dominowała tendencja wzrostowa, 
co należy interpretować jako bardziej negatywny opis aktualnego otoczenia w sto-
sunku do czasów przed pandemią. Szczególnie negatywną zmianę można było 
zauważyć w przypadku dwóch wymiarów: stopnia zmienności otoczenia oraz stop-
nia niepewności otoczenia, gdzie średnie różnice ocen przed pandemią i obecnie 
wynosiły odpowiednio 1,4 i 1,0 pkt (tabela 8).

Zmiany w ocenie poszczególnych wymiarów opisu otoczenia były zróżnicowa-
ne dla poszczególnych branż działania przedsiębiorstw. Tak więc w ocenie stopnia 
zmienności otoczenia przed pandemią i obecnie największe różnicę odnotowano 
dla branż związanych z: działalnością finansową i ubezpieczeniową (średnia różni-
ca = 2,0), rolnictwem, łowiectwem i rybactwem (1,9), przetwórstwem przemysło-
wym (1,7). Najmniejsze różnicę odnotowano dla branż związanych z: górnictwem 
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i wydobywaniem (1,0), transportem i gospodarką magazynową (1,0), handlem 
hurtowym i detalicznym (0,8), budownictwem (0,5). Zestawienie zaprezentowa-
no w tabeli 9.

Tabela 8.  Otoczenie przedsiębiorstwa – różnice w ocenie przed pandemią i obecnie

Wymiary otoczenia
Różnica między 

obecnie – pandemia Zmiana oceny
p

M SD niższa brak wyższa

Stopień zmienności otoczenia 1,4 0,98 0% 20% 80% <0,001

Stopień jednorodności/złożoności 
otoczenia 0,6 0,64 1% 47% 51% <0,001

Stopień niepewności otoczenia 1,0 0,63 0% 18% 82% <0,001

M – średnia, SD – odchylenie standardowe.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Tabela 9.  Przynależność branżowa, a porównanie średnich różnic w ocenie 
– stopień zmienności otoczenia

Branża działalności n M SD

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 2,0  – 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 7 1,9 0,69

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 33 1,7 1,08

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 5 1,4 0,55

Sekcja J – Informacja i komunikacja 4 1,3 0,96

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 8 1,1 1,13

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 3 1,0 1,00

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 1 1,0  – 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych 
włączając motocykle 6 0,8 0,41

Sekcja F – Budownictwo 6 0,5 0,55

n – liczebność, M – średnia, SD – odchylenie standardowe.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

W ocenie stopnia złożoności otoczenia przed pandemią i obecnie największe 
różnicę odnotowano dla branż związanych z: informacją i komunikacją (średnia 
różnica = 0,8), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (0,8), przetwór-
stwem przemysłowym (0,6), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem 
(0,6). Brak różnic w ocenie stwierdzono dla branż związanych z: transportem 
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i gospodarką magazynową oraz działalnością finansową oraz ubezpieczeniową. 
Zestawienie zaprezentowano w tabeli 10.

Tabela 10.  Przynależność branżowa, a porównanie średnich różnic w ocenie 
– stopień jednorodności/złożoności otoczenia

Branża działalności n M SD

Sekcja J – Informacja i komunikacja 4 0,8 0,50

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 8 0,8 0,46

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 33 0,6 0,79

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 7 0,6 0,53

Sekcja F – Budownictwo 6 0,5 0,55

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych 
włączając motocykle 6 0,5 0,55

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 5 0,4 0,55

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 3 0,3 0,58

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 1 0,0  – 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 0,0  – 

n – liczebność, M – średnia, SD – odchylenie standardowe.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Natomiast, w ocenie stopnia niepewności otoczenia przed pandemią i obecnie 
największe różnicę odnotowano dla branż związanych z: działalnością finanso-
wą i ubezpieczeniową (2,0) oraz związanych z handlem hurtowym i detalicznym 
(1,5). Najniższe różnice w ocenach stwierdzono dla branży związanej z informa-
cją i komunikacją (0,5). Zestawienie zaprezentowano w tabeli 11.

Tabela 11.  Przynależność branżowa, a porównanie średnich różnic w ocenie 
– stopień niepewności otoczenia

Branża działalności n M SD

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 2,0  – 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych 
włączając motocykle 6 1,5 0,84

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 3 1,3 0,58

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 8 1,1 0,35

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 33 1,1 0,56

Sekcja F – Budownictwo 6 1,0 0,89

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 1 1,0  – 
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Branża działalności n M SD

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 5 0,8 0,45

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 7 0,7 0,76

Sekcja J – Informacja i komunikacja 4 0,5 0,58

n – liczebność, M – średnia, SD – odchylenie standardowe.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Pozostałe cechy przedsiębiorstw, tj. zakres działania, rodzaj dominującego 
udziałowca, pochodzenie dominującego udziałowca oraz przynależność do grupy 
kapitałowej, nie determinowały różnic w zmianach ocen żadnego z wymiarów oto-
czenia. Analiza statystyczna nie wykazała bowiem statystycznie istotnych różnic 
w zmianach ocen stopnia zmienności otoczenia (różnica ocen obecnie i przed) 
u ankietowanych, gdy podzielono przedsiębiorstwa ze względu na: fakt międzyna-
rodowego działania (p = 0,530), rodzaj dominującego udziałowca w przedsiębior-
stwie (p = 0,059), pochodzenie dominującego udziałowca (p = 0,134), obecności 
przedsiębiorstwa w grupie kapitałowej (p = 0,572).

Podobnie, analiza statystyczna nie wykazała statystycznie istotnych różnic 
w zmianach ocen stopnia jednorodności otoczenia (różnica ocen obecnie i przed) 
u ankietowanych, gdy podzielono przedsiębiorstwa ze względu na: fakt międzyna-
rodowego działania (p = 0,478), rodzaj dominującego udziałowca w przedsiębior-
stwie (p = 0,090), pochodzenie dominującego udziałowca (p = 0,183), obecności 
przedsiębiorstwa w grupie kapitałowej (p = 0,088).

Również, analiza statystyczna nie wykazała statystycznie istotnych różnic 
w zmianach ocen stopnia niepewności otoczenia (różnica ocen obecnie i przed) 
u ankietowanych, gdy podzielono przedsiębiorstwa ze względu na: fakt międzyna-
rodowego działania (p = 0,787), rodzaj dominującego udziałowca w przedsiębior-
stwie (p = 0,968), pochodzenie dominującego udziałowca (p = 0,745), obecności 
przedsiębiorstwa w grupie kapitałowej (p = 0,741).

Podsumowanie

Analiza uzyskanych wyników pozwoliła stwierdzić, że rozwój pandemii wyraź-
nie negatywnie wpłynął na zmianę percepcji otoczenia zewnętrznego przez mene-
dżerów badanych przedsiębiorstw. Negatywnej zmianie uległ zarówno sposób 
postrzegania otoczenia, jak i sposób opisu każdego z wymiarów otoczenia (stop-
nia zmienności, stopnia jednorodności/złożoności oraz stopnia niepewności). 
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Na skutek pandemii otoczenie stało się bardziej wrogie oraz bardziej dynamicz-
ne, złożone i nieprzewidywalne, niż przed pandemią. Wzrost negatywnej per-
cepcji otoczenia może sprzyjać przyjmowaniu bardziej zachowawczych postaw 
przez menedżerów, przejawiających się w wyborze mniej ryzykownych, ale przez 
to mniej efektywnych strategii działania przedsiębiorstw.

Na wysokość zmian w percepcji otoczenia zewnętrznego miała wpływ bran-
ża działania badanych przedsiębiorstw, natomiast nie miały wpływu następujące 
cechy: zakres działania, rodzaj dominującego udziałowca, pochodzenie dominu-
jącego udziałowca oraz przynależność do grupy kapitałowej.

Ze względu na ograniczoną próbę badawczą (N = 74), powyższe badania 
miały charakter niereprezentatywny. Wnioski wynikające z badań nie mogą być 
odnoszone do całej populacji największych przedsiębiorstw działających w Pol-
sce, a jedynie do przebadanych podmiotów. Zdaniem autorki, uzasadnionym jest 
traktowanie przeprowadzonych badań w kategorii badań pilotażowych, których 
wyniki powinny być zweryfikowane na większej próbie badawczej.
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Przedsiębiorstwa zrównoważonego 
rozwoju – nowy model przedsiębiorstw, 
kontrybuujących do realizacji globalnych 

Celów Zrównoważonego Rozwoju

Wprowadzenie

Obserwowane w ostatnich latach negatywne skutki zmian w otoczeniu, zarów-
no gospodarczym, jak i społecznym, czy środowiskowym, potwierdzają, że dla 
długoterminowego stabilnego rozwoju niezbędna jest transformacja gospodar-
cza i społeczna.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ogłoszonych w 2015 roku, wska-
zuje globalne priorytety oraz zadania do realizacji, które są niezbędne dla global-
nego zrównoważonego rozwoju. Ich osiągnięcie wymaga jednak nie tylko działań 
na poziomie rządów i instytucji międzynarodowych, ale także zaangażowania ze 
strony biznesu, w tym zmiany modeli biznesowych i podejścia do zarządzania 
przedsiębiorstwem. Niezbędna jest zmiana podejścia przedsiębiorstw do two-
rzenia wartości oraz włączanie w modele biznesowe aspektów środowiskowych 
i społecznych.

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie kontrybucji do realizacji Glo-
balnych Celów Zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw działających w Polsce 
oraz włączających aspekty społeczne i środowiskowe do swojej działalności.
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1. Cele Zrównoważonego Rozwoju

Świadomość rosnącej skali wyzwań społecznych i środowiskowych wynika-
jących z niezrównoważonego rozwoju zarówno w skali jednostek, regionów, jak 
i całego świata sprawiła, że tematyka zrównoważonego rozwoju pojawiła się bar-
dzo wysoko na agendzie rządowej oraz międzynarodowej. Wyraźnie zaczęto także 
podkreślać, że istotny jest nie tylko sam wzrost gospodarczy, ale rozwój. Wzrost 
gospodarczy podkreśla ekspansję i intensywność działalności gospodarczej, pod-
czas gdy rozwój gospodarczy koncentruje się na promowaniu jakości wzrostu 
gospodarczego, rozwoju środowiskowym i dobrobycie społecznym1.

W efekcie, we wrześniu 2015 roku przedstawiciele prawie 200 krajów człon-
kowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęli dokument pod nazwą 
Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. W ramach Agendy zdefiniowa-
nych zostało 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development 
Goals, SDGs), których osiągnięcie jest niezbędne dla trwałego i zrównoważonego 
rozwoju. W ramach każdego Celu zostały określone zadania do realizacji, których 
w sumie jest 169. Rządy poszczególnych krajów zobowiązały się do realizacji dzia-
łań wspierających osiągnięcie SDGs.

Cele zostały wypracowane w ramach długiego procesu konsultacyjnego, anga-
żującego szerokie grono interesariuszy, w który poszczególne kraje mogły się 
włączać i przedstawiać swoje stanowisko, niezależnie od globalnego układu sił2. 
Skutkiem było stworzenie szerokiej listy globalnych wyzwań, które stoją przed 
światem. Odzwierciedlająca tę listę Agenda 2030 uważana jest przez wielu za 
dokument, który prezentuje przełomowe podejście do wyzwań zrównoważonego 
rozwoju, w tym zmian klimatycznych, wyznaczając ścieżkę zielonego wzrostu3. 
Ujęte w niej cele społeczne i środowiskowe są zintegrowane z celami gospodarczymi 
i rozwojowymi. Mimo tak unikatowego podejścia zaproponowanego w Agendzie, 
krytycy twierdzą, że dokument ten jest oparty na tradycyjnym rozumieniu rozwoju 
– łączy zrównoważony rozwój ze wzrostem, industrializację z rozwojem a trans-
formację z produktywnością, zmianami technologicznymi oraz efektywnością 

1 X. Long, Ji X., Economic Growth Quality, Environmental Sustainability, and Social Welfare in China 
– Provincial Assessment Based on Genuine Progress Indicator (GPI), „Ecological Economics” 2019, vol. 159, 
s. 157–176.

2 M. Biggeri, D. A. Clark, A. Ferrannini, V. Mauro, Tracking the SDGs in an “Integrated” Manner: 
A Proposal for a New Index to Capture Synergies and Trade-Offs between and within Goals, „World Devel-
opment” 2019, vol. 122, s. 628–647.

3 L. Campagnolo, M. Davide, Can the Paris Deal Boost SDGs Achievement? An Assessment of Climate 
Mitigation Co-Benefits or Side-Effects on Poverty and Inequality, „World Development” 2019, vol. 122, 
s. 96–109.
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zasobową. W efekcie SDGs wzmacniają i popierają tradycyjny globalny ład gospo-
darczy, zamiast dążyć do zmiany układu sił4. Wykorzystywane do oceny stopnia 
realizacji poszczególnych zadań i Celów opisanych w Agendzie miary, takie jak 
PKB na mieszkańca, czy inne tradycyjne wskaźniki wzrostu sprawiają, że zamiast 
poszukiwania nowego modelu funkcjonowania gospodarki światowej, próbuje się 
nadbudowywać na modelu już istniejącym. W efekcie proponowane rozwiązania 
są ewolucyjne, a nie rewolucyjne. Przyczyną wskazywanych słabości Agendy 2030 
mogą być założenia, które przyjęli autorzy dokumentu, że Cele zrównoważonego 
rozwoju mają być globalne z natury i uniwersalne we wdrażaniu5. Przy tak dużej 
globalnej różnorodności i różnicach pomiędzy poszczególnymi krajami, niezbędne 
było zaproponowanie Celów oraz miar, które będą na poziomie ogólności, umoż-
liwiającym ich aplikację w krajach na wszystkich kontynentach, niezależnie od 
ich obecnego poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego. W efekcie zapropo-
nowane rozwiązanie proponuje ewolucyjne podejście do mierzenia się z wyzwa-
niami zrównoważonego rozwoju, opierając się na sprawdzonych i analizowanych 
od lat wskaźnikach.

Istotnym elementem, wyróżniającym Cele spośród innych inicjatyw dotyczą-
cych zrównoważonego rozwoju jest ich kompletność. Należy także podkreślić, 
że SDGs są integralne i niepodzielne6. Oznacza to, że nie należy ich analizować 
oddzielnie, ale patrzeć na Agendę 2030 jako jeden spójny dokument, którego reali-
zacja w całości pozwoli na zrównoważony rozwój. Równocześnie, warto zwrócić 
uwagę na fakt, że dokument ten jest bardzo kompleksowy i odnosi się do wszyst-
kich, bardzo różnych wyzwań zrównoważonego rozwoju. Kompleksowość i wie-
lość wyzwań, na które odpowiada Agenda 2030 oraz próba ujęcia wszystkich tych 
zagadnień w stosunkowo niewielkiej liczbie Celów jest źródłem pojawiających się 
głosów, że niektóre z Celów są sformułowane dość nieprecyzyjnie7. Efektem jest 
pojawiająca się krytyka dotycząca realnej możliwości zarządzania wdrażaniem 
SDGs8. Zasadność i materializację tej obawy widać w podejściu do raportowania 
poziomu wdrażania poszczególnych Celów. Przyjęte przez poszczególne kraje 
różne metody liczenia prowadzą do różnych wyników9.

4 S. M. Rai, B. D. Brown, K. N. Ruwanpura, SDG 8: Decent Work and Economic Growth – A Gendered 
Analysis, „World Development” 2019, vol. 113, s. 368–380.

5 Przekształcamy Nasz Świat: Agenda Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Cele Zrównoważo-
nego Rozwoju, 2015.

6 M. Biggeri, D. A. Clark, A. Ferrannini, V. Mauro, Tracking the SDGs…, op.cit.
7 H. A. H. Dang, U. Serajuddin, Tracking the Sustainable Development Goals: Emerging Measurement 

Challenges and Further Reflections, „World Development” 2020, vol. 127.
8 M. Biggeri, D. A. Clark, A. Ferrannini, V. Mauro, Tracking the SDGs…, op.cit.
9 H. A. H. Dang, U. Serajuddin, Tracking the Sustainable…, op.cit.
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2.  Cele Zrównoważonego Rozwoju a wyzwania 
zrównoważonego rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju odpowiadają na wyzwania uznane za kluczowe 
dla świata. 17 Celów odnosi się do szeregu wyzwań społecznych, środowiskowych 
i gospodarczych. Srivastava wymienia 16 tematów, których bezpośrednio dotyczą 
Cele i są to: bieda, żywność, zdrowie, edukacja, kobiety, woda, energia, gospodarka, 
infrastruktura, nierówności, mieszkalnictwo, konsumpcja, klimat, system morski, 
ekosystem, instytucje i zrównoważony rozwój10. Singh i inni wśród wyzwań zrów-
noważonego rozwoju, na które odpowiadają Cele, wskazują zarządzanie zasobami 
w ramach jednego sektora, niedobór zasobów, występowanie pracy przymusowej11. 
W niniejszym rozdziale przyjęto, że 17 Celów Zrównoważonego rozwoju jest odpo-
wiedzią na 10 wyzwań społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, z którymi 
mierzy się obecnie świat. Poszczególne wyzwania są w większości multidyscypli-
narne, a więc nie można ich odnieść wyłącznie do jednej kategorii odzwierciedla-
jącej wymiary koncepcji zrównoważonego rozwoju (tabela 1).

Tabela 1.  Wyzwania zrównoważonego rozwoju, na które odpowiadają 
Cele Zrównoważonego Rozwoju

Wyzwanie zrównoważonego rozwoju Kategoria 
wyzwania Cel Zrównoważonego Rozwoju

Bieda i nierówności społeczne Społeczne
Gospodarcze

1. Koniec z ubóstwem
2. Zero głodu
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
10. Mniej nierówności

Dostęp do opieki medycznej oraz 
leków

Społeczne
Gospodarcze

3. Dobre zdrowie i jakość życia

Dostęp do wiedzy i edukacji Społeczne
Gospodarcze

4. Dobra jakość edukacji

Równość i różnorodność Społeczne 5. Równość płci

Dostępność zasobów Środowiskowe
Gospodarcze

6. Czysta woda i warunki sanitarne
7. Czysta i dostępna energia
12. Zrównoważona konsumpcja i produkcja

Transformacja gospodarcza Gospodarcze
Społeczne

9. Innowacyjność przemysł, infrastruktura

10 A. Srivastava, Standardizing Evaluation Process: Necessary for Achieving SDGs – A Case Study of 
India, „Evaluation and Program Planning” 2018, vol. 69, s. 118–24.

11 G. G. Singh, A. M. Cisneros-Montemayor, W. Swartz, W. Cheung, J. A. Guy, T. A. Kenny, C. J. McOwen, 
R. Asch, J. A. Geffert, C. C. C. Wabnitz, R. Sumaila, Q. Hanich, Y. Ota, A Rapid Assessment of Co-Benefits 
and Trade-Offs among Sustainable Development Goals, „Marine Policy” 2018, vol. 93, s. 223–231.
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Wyzwanie zrównoważonego rozwoju Kategoria 
wyzwania Cel Zrównoważonego Rozwoju

Transformacja i rozwój przestrzeni 
miejskich

Społeczne
Środowiskowe
Gospodarcze

11. Zrównoważone miasta i społeczności

Zmiany klimatyczne Środowiskowe
Społeczne
Gospodarcze

13. Działania w dziedzinie klimatu

Bioróżnorodność Środowiskowe
Społeczne
Gospodarcze

14. Życie pod wodą
15. Życie na lądzie

Wspólne wartości i współpraca Społeczne 16. Pokój, sprawiedliwość i inne instytucje
17. Partnerstwo na rzecz celów

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, wszystkie te wyzwania są ze sobą bezpośrednio lub pośrednio powią-
zane i istnieją między nimi silne związki przyczynowo-skutkowe. Zaniechania 
w jednym obszarze skutkują kosztami w innym, co obrazują poniższe przykłady:
• Globalne ocieplenie będące efektem zmian klimatycznych oznacza potężne 

koszty dla społeczeństwa na całym świecie12, w tym implikacje dotyczące biedy13. 
Według analiz przeprowadzonych przez McKinsey, w przypadku utrzymania 
obecnego lub niewiele niższego poziomu emisji i wzrostu temperatury o 0,5 
stopnia, koszty związane ze zmianami klimatu mogą do 2100 roku wynieść 
69 trylionów dolarów14.

• Niezrównoważona globalna konsumpcja skutkuje szeregiem wyzwań środowi-
skowych, w tym niedoborem zasobów, zmianami klimatycznymi, niedoborami 
wody, zagrożeniem dla bioróżnorodności i zanieczyszczeniami środowiska15.

• Ciągła urbanizacja i rozwój obszarów miejskich oraz związany z nimi kon-
sumpcjonizm i zużycie zasobów naturalnych wywierają coraz większą presję 
na różnorodność biologiczną16. Proces ten, ma także istotny wpływ społecz-
ny. Sposób projektowania miast ma wpływ nie tylko na relacje społeczne, ale 
także na zdrowie mieszkańców17, a tym samym na koszty opieki zdrowotnej.

12 U. Zeigermann, M. Böcher, Challenges for Bridging the Gap between Knowledge and Governance 
in Sustainability Policy – The Case of OECD “Focal Points” for Policy Coherence for Development, „Forest 
Policy and Economics” 2020, vol. 114.

13 L. Campagnolo, M. Davide, Can the Paris…, op.cit.
14 Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change, Ellen MacArthur 

Foundation, September, 2019.
15 S. Prendeville, N. Bocken, Sustainable Business Models through Service Design, „Procedia Manu-

facturing” 2017, vol. 8, s. 292–299.
16 A. Opoku, Biodiversity and the Built Environment: Implications for the Sustainable Development 

Goals (SDGs), „Resources, Conservation and Recycling” 2019, vol. 141, s. 1–7.
17 B. Giles-Corti, M. Lowe, J. Arundel, Achieving the SDGs: Evaluating Indicators to Be Used to Bench-

mark and Monitor Progress towards Creating Healthy and Sustainable Cities, „Health Policy” 2019, s. 1–10.
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• Istnieje zależność pomiędzy ubóstwem energetycznym a zdrowiem psychicz-
nym i fizycznym osób, które z powodu takiego ubóstwa cierpią18.
Podejmowanie działań, których celem jest stawianie czoła wyzwaniom zrów-

noważonego rozwoju, może pozwolić na ograniczenie kosztów, nie tylko ekono-
micznych, ale także społecznych czy środowiskowych. Przykładowo, wdrażanie 
polityki dotyczącej ograniczania emisji ma pozytywny wpływ na warunki życia naj-
biedniejszych, ponieważ ogranicza lokalne zanieczyszczenia powietrza, a w efekcie 
wpływa na poprawę zdrowia mieszkańców i ograniczenie śmiertelności, zwłaszcza 
w krajach rozwijających się19.

Należy podkreślić, że skutków zaniechań w odniesieniu do poszczególnych 
wyzwań zrównoważonego rozwoju nie należy rozpatrywać wyłącznie przez 
pryzmat wyniku tych działań, ale też ich wpływu bezpośredniego i pośrednie-
go oraz związanych z tym kosztów społecznych, środowiskowych i ekonomicz-
nych. Koszty te, w różnym zakresie, dotyczą wszystkich podmiotów i jednostek, 
także przedsiębiorstw, które zaczynają dostrzegać, że wyzwania zdefiniowane 
w odniesieniu do poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju mają istot-
ny wpływ na ich funkcjonowanie, a zarządzenie nimi może przynieść szereg 
korzyści. Według Pedersena Cele Zrównoważonego Rozwoju to najlepszy dłu-
goterminowy i strategiczny przegląd rynku, jaki kiedykolwiek został przedsta-
wiony biznesowi, nawet jeśli tylko połowa z zaplanowanych w Celach działań 
i ambicji zostanie zrealizowana20. Rozumiejąc coraz lepiej znaczenie Celów dla 
biznesu, przedsiębiorstwa decydują się na uwzględnianie ich w swoich planach 
strategicznych. Według raportu PwC 72% globalnych przedsiębiorstw odnosi się 
w swoich raportach do Celów Zrównoważonego Rozwoju, a 69% zdefiniowało 
priorytetowe SDGs, wokół których chce koncentrować swoje działania z zakre-
su zrównoważonego rozwoju. Równocześnie mniej niż połowa (40%) definiuje 
mierzalne cele oraz wskaźniki wyników w odniesieniu do poszczególnych Celów 
Zrównoważonego Rozwoju21.

18 L. Middlemiss, P. Ambrosio-Albalá, N. Emmel, R. Gillard, J. Gilbertson, T. Hargreaves, C. Mullen, 
T. Ryan, C. Snell, A. Tod, Energy Poverty and Social Relations: A Capabilities Approach, „Energy Research 
and Social Science” 2019, vol. 55, s. 227–235.

19 L. Campagnolo, M. Davide, Can the Paris…, op.cit.
20 C. S. Pedersen, The Un Sustainable Development Goals (SDGs) Are a Great Gift to Business! „Pro-

cedia CIRP” 2018, vol. 69, s. 21–24.
21 Explore the Data: SDG Reporting Challenge 2018, PwC, 2018.
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3.  Zrównoważone modele biznesowe jako odpowiedź 
na wyzwania zrównoważonego rozwoju

Pojęcie modelu biznesowego jest omawiane w literaturze od lat 90. Modele 
biznesowe wyjaśniają, w jaki sposób firma tworzy i utrzymuje wartość22. Teece 
podkreśla, że jest to sposób, w jaki organizacja przetwarza zasoby i kompetencje 
na wartość ekonomiczną23, a Boons i Ludeke-Freund zwracają uwagę na fakt, że 
jest to powiązanie między konkretną firmą a szerszym systemem produkcji i kon-
sumpcji, w którym działa24.

Zrównoważone modele biznesowe (sustainable business models – SBM) 
to modele, w ramach których uwzględniane są aspekty środowiskowe i społeczne; 
podejście, które integruje podstawy zrównoważonego rozwoju z podstawą kon-
wencjonalnych modeli biznesowych i modyfikuje je w celu tworzenia wartości 
ekonomicznej, społecznej i środowiskowe25.

Zrównoważone modele biznesowe są przedmiotem zainteresowań badaczy od 
prawie dwóch dekad, a znaczący rozwój badań i samego podejścia do tego zagad-
nienia można zaobserwować na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat26.

Zrównoważone modele biznesowe uważane są za formę innowacyjnych mode-
li biznesowych27 (business innovation model – BMI), które są uważane za źródło 
przewagi konkurencyjnej. Istotą i wyróżnikiem zrównoważonych modeli bizne-
sowych jest obietnica wartości obejmująca dostarczenie zarówno wartości eko-
nomicznej, jak i mierzalnej wartości społecznej i środowiskowej28, dlatego też 
uważane są za modele umożliwiające przedsiębiorstwom włączanie się w realizację 
Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podstawowe założenie tego typu modeli biz-
nesowych, uwzględniające nie tylko wartość ekonomiczną jako efekt działalności 

22 H. Chesbrough, Business Model Innovation: It’s Not Just about Technology Anymore, „Strategy 
and Leadership” 2007; C. Zott, R. Amit, L. Massa, The Business Model: Recent Developments and Future 
Research, „Journal of Management” 2011; N. J. Foss, T. Saebi, Fifteen Years of Research on Business Model 
Innovation, „Journal of Management” 2017; C. Battistella, A. F. De Toni, G. De Zan, E. Pessot, Cultivating 
Business Model Agility through Focused Capabilities: A Multiple Case Study, „Journal of Business Rese-
arch” 2017.

23 D. J. Teece, Business Models, Business Strategy and Innovation, „Long Range Planning” 2010.
24 F. Boons, F. Lüdeke-Freund, Business Models for Sustainable Innovation: State-of-the-Art and Steps 

towards a Research Agenda, „Journal of Cleaner Production” 2013.
25 R. Reinhardt, I. Christodoulou, S. Gassó-Domingo, B. A. García, Towards Sustainable Business Mod-

els for Electric Vehicle Battery Second Use: A Critical Review, „Journal of Environmental Management” 
2019, vol. 245, s. 432–446.

26 Ibidem.
27 A. W. H. Yip, N. M. P. Bocken, Sustainable Business Model Archetypes for the Banking Industry, 

„Journal of Cleaner Production” 2018, vol. 174, s. 150–169.
28 F. Boons, F. Lüdeke-Freund, Business Models…, op.cit.
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przedsiębiorstwa, stanowi podstawę do redefinicji biznesu i roli przedsiębiorstwa 
oraz nowego podejścia do tworzenia zrównoważonej wartości29.

W związku z ciągłym, a w ostatnich latach także dynamicznym, rozwojem tej 
koncepcji nie ma spójnego podejścia, ani definicji zrównoważonego modelu biz-
nesowego. Własne podejście do tego zagadnienia zaproponowali m.in. Shaltegger 
i inni30, Reinhardt31 czy Bocken32, która w swojej koncepcji poszła o krok dalej niż 
inni wskazując, że w zrównoważonych modelach biznesowych tworzenie wartości 
społecznej i środowiskowej powinno być priorytetem przed wartością ekonomiczną.

Mimo że literatura dotycząca tematyki zrównoważonych modeli biznesowych 
jest coraz bogatsza, nadal istnieje luka w wiedzy dotycząca zarówno skali rozwoju 
tego konceptu, jak i skuteczności jego działania, w zakresie tworzenia zarówno 
wartości ekonomicznej, środowiskowej, jak i społecznej.

4.  Przedsiębiorstwa zrównoważonego rozwoju w Polsce 
a Cele Zrównoważonego Rozwoju

4.1. Przedsiębiorstwa zrównoważonego rozwoju w Polsce

Funkcjonowanie w Polsce przedsiębiorstw działających na podstawie zrówno-
ważonych modeli biznesowych, do roku 2019 nie było przedmiotem badań empi-
rycznych. Nie analizowano skali występowania tego zjawiska ani charakterystyki 
podmiotów działających w Polsce na podstawie modeli biznesowych uwzględnia-
jących aspekty społeczne i środowiskowe.

W 2019 roku został opublikowany raport Startupy pozytywnego wpływu. Rady-
kalna innowacja społeczna33 wraz z bazą przedsiębiorstw wykorzystujących zrów-
noważone modele biznesowe. Przedsiębiorstwa te, przez autorów raportu oraz 
bazy zostały nazwane Startupami Pozytywnego Wpływu (SPW)34. W bazie SPW 
zostało umieszczonych 356 podmiotów.

29 A. W. H. Yip, N. M. P. Bocken, Sustainable Business Model…, op.cit.
30 S. Schaltegger, E. G. Hansen, F. Lüdeke-Freund, Business Models for Sustainability: Origins, Pres-

ent Research, and Future Avenues, „Organization and Environment” 2016.
31 R. Reinhardt, I. Christodoulou, S. Gassó-Domingo, B. A. García, Towards Sustainable…, op.cit.
32 A. W. H. Yip, N. M. P. Bocken, Sustainable Business Model…, op.cit.
33 B. Rok, A. Andrzejewska, P. Jachna, A. Osytek, M. Panek-Owsiańska, A. Pokora, A. Wrzosek, Star-

tupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna Innowacja Społeczna. Raport, Kozminski Business Hub, War-
szawa 2019.

34 Dla zapewnienia spójności terminologicznej i definicyjnej w dalszej części tekstu, autorka posłu-
guje się terminem Startupy Pozytywnego Wpływu, zaproponowanym przez autorów raportu oraz wystę-
pującym w bazie SPW.
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W celu przedstawienia przedsiębiorstw zrównoważonego rozwoju jako nowego 
modelu przedsiębiorstw kontrybuujących do realizacji globalnych Celów Zrów-
noważonego Rozwoju, analizie poddano przedsiębiorstwa ujęte w bazie Startu-
pów Pozytywnego Wpływu.

Według definicji autorów raportu Startupy pozytywnego wpływu. Radykalna 
innowacja społeczna innowacyjność rozumiana jako kontrybucja do realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju jest jedną z cech Startupów Pozytywnego Wpływu. Nale-
ży podkreślić, że większość przedsiębiorstw znajdujących się w bazie SPW podej-
muje działania, które kontrybuują do więcej niż jednego Celu Zrównoważonego 
Rozwoju. Na potrzeby niniejszej analizy został wybrany jeden, uznany za najistot-
niejszy z perspektywy wpływu działalności danego przedsiębiorstwa na otoczenie.

Przed przystąpieniem do analizy merytorycznej, przeprowadzono analizę 
wstępną bazy SPW. Wszystkie znajdujące się w niej przedsiębiorstwa zostały prze-
analizowane w odniesieniu do czterech kryteriów operacyjnych:
1) Istnienie przedsiębiorstwa na rynku – z bazy zostały usunięte przedsiębior-

stwa, które nie występują w odpowiednich rejestrach (CEIDG lub KRS) i/lub 
o których nie można znaleźć dostępnych informacji w Internecie: nie działa 
lub nie istnieje dedykowana strona internetowa, profile na portalach społecz-
nościowych nie były aktualizowane co najmniej przez ostatnie sześć miesięcy.

2) Kraj rejestracji przedsiębiorstwa – przyjęto założenie, że skoro celem analizy 
jest pokazanie stanu rynku przedsiębiorstw działających w modelu zrówno-
ważonego rozwoju w Polsce, należy wyłączyć przedsiębiorstwa zarejestrowa-
ne w innych krajach.

3) Właściciel przedsiębiorstwa – z analizy zostały wyłączone przedsiębiorstwa, 
których właścicielem jest inny, większy podmiot gospodarczy.

4) Forma prawna – wyłączono organizacje będące organizacjami społecznymi 
(stowarzyszenia lub fundacje), pozostawiając w bazie tylko przedsiębiorstwa 
działające w dowolnej formie.
Po zastosowaniu powyższych kryteriów w bazie zostało 213 podmiotów, które 

były podstawą dla prowadzonej analizy merytorycznej w zakresie kontrybucji 
poszczególnych przedsiębiorstw do Celów Zrównoważonego Rozwoju.

4.2. Charakterystyka Startupów Pozytywnego Wpływu

Spośród wszystkich przeanalizowanych przedsiębiorstw, prawie 40% powstało 5 
i więcej lat temu. Wprawdzie już od 2011 roku powstawało ich po kilkanaście rocz-
nie, natomiast od roku 2015 ponad 20 rocznie, ale powstają one przede wszystkim 
w dużych miastach. Najwięcej tego typu przedsiębiorstw powstało w Warszawie 
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(76), Krakowie (24), Wrocławiu (15) i Poznaniu (11). SPW to przede wszystkim 
przedsiębiorstwa produkcyjne (134), a dużo rzadziej usługowe (34). Wśród ofe-
rowanych przez SPW produktów najczęściej są odzież i kosmetyki (53 przedsię-
biorstwa), produkty niepasujące do żadnej przyjętej w analizie kategorii (23) oraz 
artykuły spożywcze (18). Aspekty środowiskowe leżą u podstaw działania Startu-
pów Pozytywnego Wpływu znacznie częściej niż aspekty społeczne. Uwzględnia-
nie aspektów środowiskowych zidentyfikowano w 96 organizacjach, a aspektów 
społecznych w 32, co oznacza, że istotna część przedsiębiorstw (85) w ramach 
swojej działalności uwzględnia zarówno aspekty środowiskowe, jak i społeczne.

4.3. Kontrybucja do Celów Zrównoważonego Rozwoju

Wśród SPW ujętych w bazie, 156 kontrybuuje do Celu 12: Zrównoważona 
produkcja i konsumpcja. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że realizacja zadań 
w ramach Celu 12, pośrednio wpływa na inne Cele np. modele biznesowe oparte 
na rozwiązaniach gospodarki współdzielenia, poprzez bardziej zrównoważoną 
konsumpcję (Cel 12), pozwalają także przeciwdziałać zmianom klimatycznym 
(Cel 13), ograniczać nierówności wynikające z dostępności określonych produk-
tów (Cel 10), czy wspierać zrównoważony rozwój miast i społeczności (Cel 11). 
Dlatego też, dla zbudowania kompletnego obrazu kontrybucji SPW do Celów 
Zrównoważonego Rozwoju należałoby uwzględnić dla każdego z przedsiębiorstw 
przynajmniej jeden Cel dodatkowy, do którego realizacji dane przedsiębiorstwo 
się przyczynia (rysunek 1).

Na drugim miejscu pod względem liczby przedsiębiorstw kontrybuujących 
do danego Celu, jest Cel 10: Mniej nierówności. Produkty lub usługi kontrybuują-
ce do tego Celu oferuje 21 podmiotów, wśród których są przede wszystkim spół-
dzielnie socjalne, włączające do rynku pracy osoby wykluczone. Relatywnie duża 
liczba podmiotów oferujących rozwiązania kontrybuujące do Celu 10 pokazuje, 
że temat różnorodności i włączenia społecznego staje się tematem coraz istotniej-
szym, a podejmowane działania w tym obszarze nie ograniczają się do filantropii 
i działań charytatywnych, ale stwarzają możliwości włączenia grup dotychczas 
wykluczonych, do rynku pracy, a pośrednio także do rynku konsumenta.

Większość przedsiębiorstw znajdujących się w bzie SPW, to przedsiębiorstwa 
oferujące produkty. Tylko w ramach czterech SDGs oferowanych jest więcej usług35 
niż produktów. Są to: Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 4: Dobra jakość 

35 Na potrzeby niniejszego rozdziału sprzedaż produktów spełniających określone kryteria środo-
wiskowe i/lub społeczne, które nie są produkowane przez sprzedającego, zakwalifikowano do katego-
rii usług.
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edukacji, Cel 10: Mniej nierówności oraz Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne insty-
tucje (rysunek 2).

Rysunek 1.  Liczba przedsiębiorstw kontrybuujących do poszczególnych SDG 
w podziale na rodzaj działalności (produkcja, usługi)
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Rysunek 2.  Kategorie włączanych aspektów (społeczne, środowiskowe) a kontrybucja 
do poszczególnych SDGs
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Uwzględnianie zasad zrównoważonej konsumpcji i produkcji w modelu 
biznesowym, nie jest innowacją. Wśród przedsiębiorstw, które powstały przed 
2015 rokiem, a więc przed ogłoszeniem Celów Zrównoważonego Rozwoju, istniało 
61 przedsiębiorstw, które znalazły się w bazie SPW i kontrybuowały do Celu 12: 
Zrównoważona produkcja i konsumpcja. Nowym obszarem nie jest także zmniej-
szanie nierówności. Spośród 21 SPW kontrybuujących do Celu 10: Mniej nierów-
ności, 10 powstało przed rokiem 2015. Są to także Cele, do których kontrybuuje 
najwięcej przedsiębiorstw, które powstały po roku 2015 (rysunek 3).

Rysunek 3.  Liczba przedsiębiorstw według roku powstania, kontrybuujących 
do poszczególnych SDG
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* Na rysunku nie zostały ujęte przedsiębiorstwa, w przypadku których nie była możliwa do określenia data ich 
powstania. W sumie jest to 15 podmiotów.
Źródło: opracowanie własne.

Wśród Celów, do których kontrybuuje najwięcej przedsiębiorstw, które powsta-
ły w roku 2015 lub później, znajdują się także: Cel 13: Działania na rzecz klimatu 
oraz Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia. Prawdopodobnie jest to efektem rosnącego 
znaczenia tych tematów i towarzyszących temu wymagań i regulacji, jak w przy-
padku kwestii dotyczących zmian klimatu, a z drugiej strony faktyczne potrzeby 
klientów będące efektem m.in. zmian demograficznych czy chorób cywilizacyj-
nych, jak w przypadku kwestii związanych ze zdrowiem i jakością życia.
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Podsumowanie

Zrównoważone modele biznesowe to koncepcja stosunkowo nowa, z czym 
wiąże się zarówno chaos terminologiczny i brak jednolitej definicji tego pojęcia, 
jak i nadal jeszcze ograniczona liczba badań empirycznych, które pozwalałyby nie 
tylko opisać, ale też wskazać kierunki rozwoju tego zjawiska.

Analiza bazy Startupów Pozytywnego Wpływu, jedynego dostępnego źródła 
wiedzy o przedsiębiorstwach działających na podstawie zrównoważonego mode-
lu biznesowego w Polsce, pozwala wskazać, że SPW to przede wszystkim przed-
siębiorstwa, które w swoich procesach produkcyjnych, zwracają uwagę na kwestie 
społeczne i środowiskowe, kontrybuując przez to do 12 Celu Zrównoważonego 
Rozwoju: Zrównoważona konsumpcja i produkcja.

Liczba przedsiębiorstw działających w Polsce na podstawie zrównoważonego 
modelu biznesowego jest niewielka, w odniesieniu do liczby wszystkich przed-
siębiorstw działających w kraju, można jednak stwierdzić, że po roku 2015 widać 
znaczący coroczny ich przyrost. W celu zrozumienia potencjału tego zjawiska, 
niezbędne są dalsze badania, które pozwolą na podstawie precyzyjnych kryteriów 
dokładnie je przeanalizować.
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systemu instytucjonalnego

Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale jest analizowana na poziomie teoretycznym specyfika 
gospodarki cyfrowej pod kątem prowadzenia do odmiennych rozwiązań instytu-
cjonalnych niż typowa zdaniem ekonomistów instytucjonalnych dla gospodarek 
rozwiniętych struktura instytucji nazywana przed Douglasa Northa i innych ładem 
otwartego dostępu. Uwagę zwrócono zwłaszcza na cechy odróżniające informację 
i w konsekwencji dobra cyfrowe od tradycyjnych dóbr analogowych oraz na poten-
cjał do występowania w gospodarce cyfrowej bardzo silnych efektów sieciowych. 
Analizowano także sposoby, na które te cechy mogą się przyczyniać poprzez kształ-
towanie się instytucji formalnych i nieformalnych do ułatwiania dostępu podmio-
tom do aktywności ekonomicznej bądź jego utrudniania.

1. Ład instytucjonalny w ujęciu Northa

Douglas North wraz ze współpracownikami1 wprowadził do ekonomii insty-
tucjonalnej pojęcia zamkniętego i otwartego systemu instytucjonalnego. Pojęcia 
te służą w ujęciu autorów do porządkowania ładów instytucjonalnych w zależności 

1 D. North, J. Wallis, B. Weingast, Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpret-
ing Recorded Human History, Cambridge University Press, Cambridge 2009; D. North, J. Wallis, B. Wein-
gast, Violence and the Rise of Open Access Orders, „Journal of Democracy” 2009, vol. 20 (1), National 
Endowment for Democracy and the Johns Hopkins University Press.
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od stopnia inkluzywności instytucji formalnych i nieformalnych w danej gospo-
darce. W modelowym ładzie zamkniętego dostępu zdolność podmiotów do 
uczestniczenia w rynku i aktywności ekonomicznej są apriorycznie ograniczone 
przez system instytucjonalny w znacznym stopniu, głównie w sposób jakościo-
wy. W konsekwencji w tego rodzaju systemie instytucjonalnym rozkład docho-
dów podmiotów czy też ich potencjał do akumulacji majątku będzie w znacznej 
mierze zdeterminowany instytucjonalnie a priori. Z racji potencjalnie większej 
zmienności zazwyczaj ten typ ładu jest kojarzony z wyższą efektywnością dyna-
miczną2, a więc skuteczniejszym wykorzystaniem potencjału do wzrostu gospo-
darczego i zmiany technologicznej. W modelowym ładzie otwartego dostępu 
takich ograniczeń nie ma i podmioty są w swojej aktywności ograniczane jedynie 
preferencjami, predyspozycjami i zasobami, a więc czynnikami niezależnymi od 
instytucji. Podobnie będzie też zdaniem autorów z poziomami dochodu i możli-
wościami zakumulowania majątku – czynniki instytucjonalne nie będą również 
ograniczały możliwości zarobkowych ani akumulacyjnych podmiotów. Należy 
zaznaczyć, że tak zdefiniowane systemy instytucjonalne należy traktować typicz-
nie jako dwa krańce pewnej skali, z rzeczywistymi systemami instytucjonalnymi 
usytuowanymi gdzieś pomiędzy.

W przypadku ładu otwartego można mówić o poszukiwaniu przez podmio-
ty niewykorzystanych nisz rynkowych, albo w charakterze ich pioniera3, albo też 
w charakterze „kreatywnego niszczyciela”4, który swoją ofertą wypiera z rynku 
inne podmioty o substytucyjnej produkcji. W przypadku braku potencjału wzro-
stowego dochody zbiegają do tych wynikających z konkurencji doskonałej bądź 
monopolistycznej, a więc zysków zwyczajnych. W przypadku ładu zamkniętego 
podmioty raczej dążą do pozyskania i instytucjonalnego zabezpieczenia rozwią-
zań niekonkurencyjnych, zwłaszcza rent ekonomicznych. Warto jednak zauważyć, 
że poziom tej renty nie musi istotnie odbiegać od poziomu dochodu uzyskiwane-
go w rozwiązaniu konkurencyjnym, a jedynie zabezpieczać konkretne podmioty 
przed byciem wypchniętym z rynku. Taki podział rent może replikować równo-
wagę rynkową, z tą różnicą, że utrudniona jest kontestacja podmiotów funkcjo-
nujących na rynku.

2 D. Acemoglu, Oligarchic versus Democratic Societies, „Journal of the European Economic Asso-
ciation” 2008, vol. 6 (1); L. S. Davis, Scale effects in growth: A role for institutions, „Journal of Economic 
Behavior and Organization, Elsevier” 2008, vol. 66; D. North, J. Wallis, B. Weingast, Violence and Social…, 
op.cit.

3 P. M. Romer, Endogenous Technological Change, „Journal of Political Economy” 1990, vol. 98 (5).
4 Termin kreatywnej destrukcji wprowadził Schumpeter w 1942 roku, por. J. Schumpeter, Kapita-

lizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; G. Grossman, E. Help-
mann, Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge 1991; P. Aghion, P. Howitt, 
A Model of Growth Through Creative Destruction, „Econometrica” 1992, vol. 60.
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Osobnym elementem, który należy rozważyć, jest również kwestia instytu-
cji nieformalnych, a więc tworzonych przez przedsiębiorstwa i użytkowników 
na rynku cyfrowym. Dominujące znaczenie będą mieć tutaj przede wszystkim 
wewnętrzne regulaminy najistotniejszych platform cyfrowych oraz praktyki ich 
stosowania, zwłaszcza w przypadkach bliskich monopolowi naturalnemu. Ponad-
to w konsekwencji istotnego znaczenia oddolnej samoorganizacji podmiotów 
w ramach różnych platform znaczenie będą mieć też instytucje nieformalne rzą-
dzące tymi interakcjami. Jakkolwiek znaczna część tego rodzaju przedsięwzięć 
nie jest nakierowana na przynoszenie zysku monetarnego, to z racji dostarcza-
nia prawdopodobnie istotnej wartości dodanej uczestnikom warto również i je 
uwzględnić w analizie gospodarki cyfrowej.

2. Specyfika gospodarki cyfrowej – wybrane aspekty

W przypadku gospodarki cyfrowej należałoby się zastanowić nad sposobami 
przejawiania się w niej tych rodzajów ładu instytucjonalnego. Istotnym elementem 
odróżniającym gospodarkę cyfrową jest skupianie się jej na gromadzeniu, prze-
twarzaniu i udostępnianiu informacji. Tym samym specyfika informacji wzglę-
dem innych zmiennych ekonomicznych będzie najistotniejsza przy rozważaniu 
potencjalnych odmiennych ścieżek rozwoju instytucjonalnego. Najistotniejszą 
cechą informacji z instytucjonalnego punktu widzenia jest jej nierywalizacyjność5. 
Własność ta powoduje, zwłaszcza przy obecnych technologiach jej cyfrowej obrób-
ki i przekazu, że raz wytworzona informacja może być powielana po praktycznie 
zerowym koszcie i dostarczana asymptotycznie nieograniczonej liczbie podmio-
tów. Istotną konsekwencją tej własności ekonomicznej są stale opadające koszty 
krańcowy i przeciętny, które w oczywisty sposób ułatwiają powstawanie monopoli 
na rynku. Warto zauważyć, że proces ten może przebiegać zarówno opierając się 
na monopolu prawnym opartym na własności intelektualnej, jak i w pewnych oko-
licznościach wyłączności infrastrukturalnej. Ten niski koszt replikacji informacji 
powoduje również możliwość bardzo szybkiej proliferacji konkretnych informa-
cji, zwłaszcza jeśli nie są objęte żadnym monopolem prawnym. Innym aspektem 
informacji jest zależność jej wartości dla odbiorcy od stopnia kompletności, który 
może rozciągać się bardzo szeroko. Zwłaszcza porcja informacji może wykazywać 
znaczną komplementarność z bardzo szerokim zbiorem informacji dla części swo-
ich odbiorców. Ta własność przyczynia się do występowania efektów sieciowych 

5 Ang. Non-rivalry, por. M. Romer, Endogenous Technological…, op.cit.
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po stronie samych dóbr cyfrowych, a zatem bardzo duży wzrost wartości dane-
go dobra cyfrowego w przypadku, gdy jednocześnie występuje łatwy dostęp do 
innych, powiązanych z nim dóbr cyfrowych. Prócz tego można wyróżnić wymóg 
komplementarności technicznej, polegający na konieczności współgrania ze sobą 
różnorodnego oprogramowania.

Efekty sieciowe w sferze dóbr prowadzą do rozważenia częściej wymienianego 
rodzaju efektów sieciowych, a więc efektów sieciowych w sferze użytkowników. 
Sieci cyfrowe z Internetem na czele pozwalają na skupianie się użytkowników 
wokół konkretnych dóbr cyfrowych. O efektach sieciowych mówimy wtedy, gdy 
liczba innych użytkowników, znanych danemu podmiotowi lub anonimowych, 
zwiększa użyteczność podmiotu z konkretnych dóbr cyfrowych6. Występowanie 
tego rodzaju efektów sieciowych czyni, przy podobnej jakości, dobra cyfrowe ze 
znaczną liczbą użytkowników atrakcyjniejszymi i w konsekwencji ułatwia mono-
polizację rynku. Efekty sieciowe w sferze cyfrowej warte są dodatkowej uwagi także 
z racji faktu, że duża część wartości dla konsumenta, czy raczej użytkownika, jest 
tworzona przez samych użytkowników, oraz że taki współudział użytkowników 
może wpływać pozytywnie na jakość dóbr cyfrowych dostarczanych przez produ-
centa. Tym samym większa liczba użytkowników zwiększa możliwość ulepszania 
bądź tworzenia treści.

Istotnym elementem wartym zauważenia jest również relatywna łatwość two-
rzenia informacji i jej oddolnego udostępniania. W połączeniu ze wskazanymi 
wyżej efektami sieciowymi powoduje to możliwość szerokiego rozpowszechniania 
się wielu nowych treści, których wytworzenie nie wymaga zaangażowania znacz-
nych zasobów ekonomicznych. O wiele istotniejszą barierą jest promocja takiej 
treści, która dodatkowo nie działa wyłącznie opierając się na tradycyjnych kryte-
riach marketingowych, ale również na dostarczaniu wartości w związku z efek-
tami sieciowymi.

Ostatnim elementem wartym zaznaczenia są modele pozyskiwania przycho-
du z dóbr i usług cyfrowych7, które są bardzo różnorodne. Występują oczywiście 
pochodzące z gospodarki analogowej jednorazowe opłaty za konkretny zwarty 
pakiet informacji8 oraz abonamenty i pochodne względem nich czasowego dostę-
pu do treści. Jednak i w obydwu tych sposobach dostrzeżemy pewne różnice. Otóż 

6 J. Church, N. Gandal, Network Effects, Software Provision and Standarization, „Journal of Indus-
trial Economics” 1992, vol. 40; I. Dąbrowski, Mechanizmy sprzężeń zwrotnych a równowaga i dynamika 
systemu ekonomicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

7 Sposoby uzyskiwania dochodu z dóbr i usług analogowych a jedynie sprzedawanych w gospodarce 
cyfrowej nie różnią się istotnie od tych stosowanych bezpośrednio, zwłaszcza że zwykle podmioty pro-
wadzą obydwa modele sprzedaży.

8 Zazwyczaj program.
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w ramach pojedynczej opłaty można uzyskać dostęp do treści, które pojawią się 
w przyszłości i nie są nawet zapowiedziane. W szczególnie wyraźny sposób jest 
to widoczne na platformach streamingowych, gdzie mamy do czynienia z rosną-
cym repertuarem treści przy cenie pozostającej na stałym poziomie. Istnieją także 
modele finansowe opierające się na mikropłatnościach w co do zasady darmo-
wym produkcie lub usłudze. W takiej sytuacji płatności ze strony użytkowników 
mogą być przyrównywane zarówno do specyficznego mecenatu, jak i konsumpcji 
na pokaz9. Jednak płatności ze strony użytkowników nie wyczerpują modeli finan-
sowych w gospodarce cyfrowej. Pierwszym modelem pochodzącym z tradycyjnych 
mediów jest finansowanie poprzez dochody z reklam, w tym z reklamy nie wprost 
jak pozycjonowanie wyników wyszukiwania. W takiej sytuacji podmiot gospodar-
ki cyfrowej będzie dążył do maksymalizacji liczby użytkowników i czasu przez 
nich spędzanego w swojej usłudze. Co istotne, podmioty w gospodarce cyfrowej 
mogą być w stanie dostarczać reklamy spersonalizowanej pod kątem konkretne-
go użytkownika, czyniąc ją wartościowszą dla reklamodawcy. Należy też dostrzec 
zjawisko zdobywania dochodu z reklam przez twórców za pośrednictwem więk-
szych serwisów, które oferują przestrzeń i czas na reklamy. W takim przypadku 
regulaminy czy polityka wynagradzania tych twórców będą miały bardzo istotne 
znacznie dla działalności gospodarczej.

Modelem finansowym zupełnie nowym jest pozyskiwanie dochodu opierając 
się na tworzeniu generalizowanych zbiorów informacji o preferencjach użytkow-
ników. Taka sposobność pojawiła się dzięki możliwości gromadzenia i przetwarza-
nia na bieżąco danych o aktywności użytkowników. Wyniki takiej analizy, nawet 
czysto maszynowej i niespersonalizowanej, są w stanie znacznie podnieść efek-
tywność działań zarówno marketingowych, jak i innowacji produktowej przed-
siębiorstw dostarczających bezpośrednio odpłatne dobra i usługi.

Wobec tego otwartość instytucjonalna może polegać nie tylko na szerokim 
dostępie przedsiębiorstw do odpowiednich segmentów rynku cyfrowego, ale 
i na łatwiejszym dostępie użytkowników do współtworzenia treści i innych aktyw-
ności sieciowych. Z kolei ograniczenie współtworzenia treści oraz ograniczanie 
dostępu do aktywności sieciowych można traktować jako ruch w kierunku ładu 
zamkniętego. Ponadto istotny również będzie dostęp potencjalnych zawodowych 
twórców treści do uczestniczenia w dochodach większych serwisów. W następ-
nej części przeanalizujemy wpływ wymienionych specyfik gospodarki cyfrowej 
na ewolucję instytucji z nią związanych.

9 Choćby w formie rzadkich przedmiotów kosmetycznych w grze.
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3. Możliwe kierunki ewolucji instytucji w gospodarce cyfrowej

Na kanwie rozważań z poprzedniej części można nakreślić kilka obszarów, 
w których rozwój gospodarki cyfrowej może prowadzić do kształtowania się sys-
temu instytucjonalnego zarówno w kierunku większej otwartości w ujęciu Nor-
tha, jak i w zauważalny sposób od tej otwartości odchodzącego. Należy przy tym 
zauważyć, że na dzisiaj, formalna regulacja gospodarki cyfrowej jest relatywnie 
niewielka i ewentualne praktyczne wnioski należy wyprowadzać raczej z instytu-
cji nieformalnych o oddolnym pochodzeniu.

3.1. Aspekty zwiększające otwartość ładu instytucjonalnego

Możliwości ewolucji ładu instytucjonalnego w sferze cyfrowej w kierunku 
większej otwartości wydają się być dość oczywiste. Poprzez obniżanie kosztów 
transakcyjnych, w tym zwłaszcza udostępniania i dostępu do informacji, a także 
dostęp do znacznie większych rynków, uczestniczenie w rynkach dóbr analogo-
wych i cyfrowych staje się łatwiejsze, przede wszystkim, jeśli chodzi o dostęp do 
potencjalnych interesariuszy. Ułatwienie jest obustronne – zarówno potencjalni 
użytkownicy łatwiej mogą dotrzeć do pożądanych treści, jak i dostawcy treści do 
użytkowników. Warto jednak zauważyć, że w przypadku dóbr analogowych prze-
zwyciężane bariery mają charakter w przeważającej części pozainstytucjonalny, 
najczęściej geograficzny bądź związany z nieinstytucjonalnymi kosztami trans-
akcyjnymi, przede wszystkim kosztem informacji. Trudno zatem takie ułatwie-
nie dostępu jednoznacznie zaklasyfikować jako zwiększenie otwartości systemu 
instytucjonalnego.

W przypadku dóbr cyfrowych można jednak wskazać pewne możliwości uła-
twienia dostępu do rynku również na poziomie instytucjonalnym. Przede wszystkim 
przejawiają się one w ułatwieniu samej produkcji oraz w dużo szerszych możliwo-
ściach finansowania. Możliwości produkcji są ułatwione głównie poprzez fakt, że 
dzięki bardzo łatwemu dotarciu do potencjalnego użytkownika można dostarczać 
mu relatywnie „małe”10 dobra cyfrowe. W przypadku wysokich kosztów transak-
cyjnych nie byłoby to opłacalne, gdyż użytkownicy nie byliby skłonni poszukiwać 
takich dóbr. Jednocześnie np. administratorzy serwisów pośredniczących między 
producentami a użytkownikami, nie mając potrzeby ścisłego strukturyzowania 

10 Mierzone choćby rozmiarem pliku, ale też czasem pracy. Na przykład krótkie filmy czy proste 
i krótkie gry.
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oferty, mogą sobie pozwolić na udostępnianie tego typu dóbr. Powstała dzięki temu 
możliwość skalowania produkcji dóbr cyfrowych w dół istotnie zwiększa dostęp 
podmiotów do rynku dzięki obniżeniu poziomu produkcji potrzebnego do wej-
ścia na rynek. Przykładami rozwoju takiej działalności są zarówno serwisy wideo 
i streamingowe, jak i szeroki rozwój gier niezależnych. Po drugie, dzięki naturze 
dóbr cyfrowych oraz usieciowieniu gospodarki cyfrowej możliwe stały się wymie-
nione wcześniej zdecentralizowane formy finansowania. Dzięki ich występowaniu 
producenci dóbr cyfrowych są w stanie być bardziej niezależnymi od tradycyjnych 
inwestorów i zdobywać środki poprzez mecenat rozproszony, zarówno jednora-
zowy, jak i o trwałym, quasi-abonamentowym charakterze. Mogą też korzystać 
z pośrednictwa dużych serwisów dla uczestnictwa w dochodzie z reklam, przy czym 
grupowanie treści na takich serwisach pozwala również na zwiększenie wartości 
dla użytkownika i tym samym dochodowości serwisu. Niezwykle łatwy dostęp do 
niewielkich poziomów dochodu przy bardzo niskich wymogach kapitałowych do 
rozpoczęcia działalności jest bardzo wyraźnym ułatwieniem dostępu do rynku 
i tym samym przesunięciem w kierunku ładu otwartego.

3.2.  Aspekty potencjalnie zwiększające zamkniętość 
ładu instytucjonalnego

W następnej części są analizowane te cechy gospodarki cyfrowej i ich następ-
stwa, które mogą się przyczyniać do ograniczania dostępu podmiotów do aktyw-
ności w gospodarce cyfrowej jako konsumentów, współtwórców czy producentów. 
Warto przy tym pamiętać, że podobnie jak w przypadku typowych przejawów ładu 
instytucjonalnego typu zamkniętego, taki nieinkluzywny system instytucjonal-
ny może replikować rozwiązania, które są efektywne ze względu na zapewnianie 
uczestnikom rynku dobrobytu w ujęciu statycznym, nie sprzyjają jedynie mobil-
ności podmiotów względem siebie oraz dynamicznego rozwojowi danej gałęzi11.

3.2.1. Efekty sieciowe i monopole sieciowe

Zasadniczym elementem gospodarki cyfrowej, który może utrudniać otwartość 
dostępu do aktywności w gospodarce cyfrowej jest źródło jej licznych sukcesów, 
a więc efekty sieciowe, zarówno w sferze dóbr i usług, jak i między użytkownikami. 

11 Por. D. North, J. Wallis, B. Weingast, Violence and Social…, op.cit.; D. North, J. Wallis, B. Wein-
gast, Violence and the Rise…, op.cit.; D. Acemoglu, Oligarchic versus Democratic…, op.cit.; C. I. Jones, 
Growth and Ideas, w: Handbook of Economic Growth, draft chapter, version 2.0, Department of Econom-
ics, Berkeley 2004.
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Występowanie silnych efektów sieciowych prowadzi do oligopolizacji bądź nawet 
monopolizacji rynku12. Kluczowa jest tu natura konkretnego efektu sieciowego. 
W przypadku efektu czysto produktowego mamy do czynienia z bardzo wysokim 
kosztem wejścia, ponieważ trzeba użytkownikom dostarczyć możliwie komplet-
nego i funkcjonalnego pakietu produktów czy też usług o odpowiedniej jakości. 
Efekt ten będzie silny zwłaszcza w przypadku niewygasającego efektu sieciowe-
go13. W połączeniu z nierywalizacyjnością dóbr cyfrowych tworzy to sytuację, 
gdzie potencjalny nowy podmiot na rynku musi borykać się z barierą wejścia, jed-
nocześnie mając wyższe koszty przeciętne i krańcowe, dopóki nie osiągną odpo-
wiedniego udziału w rynku. Jeżeli tylko użytkownicy na takim rynku nie mają 
istotnie różniących się względem siebie preferencji, to skuteczne wejście na taki 
rynek jest niemal niemożliwe, gdyż wymaga zdobycia znacznej części rynku przed 
osiągnięciem zysków.

W przypadku sieciowych efektów między użytkownikami należy rozważyć 
dwie sytuacje. Pierwszą są efekty wygasające wraz z liczbą użytkowników, a więc 
gdy użyteczność dla użytkowników z danego produktu czy usługi ma kształt krzy-
wej logistycznej i od pewnej liczby użytkowników zbiega do pewnego maksimum, 
czy też liczba użytkowników osiąga pewien poziom nasycenia. Przykładem takie-
go efektu będą gry sieciowe, gdzie mała liczba użytkowników stwarza problemy ze 
znalezieniem partnerów bądź przeciwników do gry, ale ma to miejsce wyłącznie do 
liczby graczy zapewniających szybkie znajdywanie innych. W tego typu sytuacjach 
ciążenie rynku ku oligopolowi będzie zauważalnie słabsze. Osobnym przypadkiem 
są efekty sieciowe znajdujące nasycenie, dopiero gdy liczba użytkowników zbiega 
do całości populacji potencjalnych użytkowników. Jakkolwiek korzyści z dodatko-
wych użytkowników mogą przy dużej liczbie użytkowników rosnąć coraz wolniej, 
to jednak ten wzrost nie przestaje występować, nawet gdy taka platforma obej-
mie większość potencjalnych użytkowników. Tu dążenie rynku do monopolu jest 
bardzo wyraziste i może być osłabiane wyłącznie zróżnicowaniem jakościowym 
konkretnych usług. Jest tak, gdyż potencjalny użytkownik mając do wyboru dwie 
sieci, zdecydowanie będzie wolał być w tej większej, w ograniczonym stopniu 
będąc chętnym do dzielenia swojej uwagi między dwie sieci ze względu na kosz-
ty transakcyjne14. Warto zauważyć, że w przypadku tego rodzaju rynków bardzo 
ograniczona jest, mimo że technicznie wykonalna, ich kontestowalność ze strony 

12 J. Church, N. Gandal, Network Effects…, op.cit.; C. Shapiro, H. R. Varian, Information Rules: a Stra-
tegic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press, Boston 1999; T. Breshanan, Network 
Effects and Microsoft, Stanford Institute for Economic Policy Research, 2001.

13 Por. I. Dąbrowski, Mechanizmy sprzężeń…, op.cit.
14 Tego typu proces zaszedł w przypadku wypierania forów internetowych, zwłaszcza ogólnotema-

tycznych, przez serwisy takie jak Facebook.
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nowej konkurencji, wyjąwszy wcześniej zauważone zróżnicowanie jakościowe. By 
kontestacja była skuteczna, podmioty do niej dążące musiałyby się od razu umówić 
na wytworzenie jednej, silnej konkurencji, co w warunkach trudności z koordy-
nacją może być niewykonalne15. Jednocześnie innowacja na zasadzie kreatywnej 
destrukcji jest niezwykle utrudniona, gdyż efekt sieciowy wzmacnia niechęć kon-
sumentów do nowych produktów i do sukcesu potrzeba objęcia od razu znacznej 
części rynku16. Tym samym monopolista nie ma również motywacji do działań 
innowacyjnych17. Narzucającymi się przykładami tego rodzaju efektów są sieci 
społecznościowe czy serwisy aukcyjne18.

Z perspektywy instytucjonalnej rynki, na których te efekty występują ze znacz-
ną siłą, są dość problematyczne, gdyż mamy wtedy do czynienia z monopolem 
naturalnym niemożliwym do przełamania w wyniku wzrostu rozmiaru rynku, 
mierzonego liczbą użytkowników. Co istotniejsze, występowanie w takiej sytuacji 
monopolu naturalnego przynosi konsumentom znaczne korzyści. Tym samym 
sztuczne dążenie do demonopolizacji takich rynków odbywałoby się ze szkodą 
dla konsumentów, osłabiając pozytywny wpływ efektów sieciowych na ich kon-
sumpcję i ewentualne współtworzenie treści. Jeżeli zatem nie będzie dochodzić do 
podziału, prowadzić to będzie do istotnego wyłomu w otwartości ładu instytucjo-
nalnego w postaci zbiegania takiego rynku do trwałego monopolu, który może być 
jedynie zastąpiony bardziej odpowiadającym potrzebom użytkowników, nowym 
monopolistą. Jeżeli taki monopol zostanie uregulowany bądź będzie to monopol 
państwowy, to ograniczenie otwartości systemu instytucjonalnego ma miejsce 
wprost poprzez instytucje formalne. Jednak należy pamiętać, że w przypadku jego 
braku równie ograniczające dla innych podmiotów będzie samodzielne zarządza-
nie przez monopolistę, tym samym zamkniętość systemu instytucjonalnego pojawi 
się poprzez instytucje nieformalne przezeń wprowadzane19. Należy jednak zazna-
czyć, że można nie uznawać takiej formy monopolizacji rynku za element wpro-
wadzający zamkniętość w sensie Northa do systemu instytucjonalnego. Przyczyną 
jest zakorzenienie takiego monopolu w preferencjach użytkowników, dla których 
dominacja jakiegoś usługodawcy czy platformy wprowadza wartość dodaną.

15 Por. S. Bowles, Microeconomics. Behavior, Institutions and Evolution, Russell Sage Fundation, 
Nowy Jork 2004.

16 Por. R. Nelson, S. Winters, An Evolutionary Theory of Economic Change, the Belknap Press of 
Harvard University Press, 1982.

17 Ibidem.
18 Warto zauważyć, że tego rodzaju efekty występowały w świecie „przedcyfrowym” np. w przypadku 

giełd.
19 Wszak nie ma rynków bez instytucji, choćby nieformalnych, por. S. Bowles, Microeconomics. 

Behavior…, op.cit.
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3.2.2. Regulacja monopoli sieciowych

Jednak niebezpośrednie skutki takich regulacji mogą już zdecydowanie wpi-
sywać się w schemat zamkniętego ładu instytucjonalnego. Głównym kanałem 
ograniczeń będą tutaj regulacje i praktyki dotyczące dostępu do tego rodzaju sieci 
wprowadzane odgórnie. Rozróżnienie między regulatorem zewnętrznym w postaci 
państwa a samoregulacją jest tu tylko rozróżnieniem między instytucjami formal-
nymi i nieformalnymi. Istotnym elementem tych ograniczeń wydają się być różne 
regulacje dotyczące niepożądanych treści narzucane odgórnie, a nie pozostawio-
ne w gestii użytkowników. Przede wszystkim same w sobie mogą ograniczać czy 
to ofertę producentów dóbr cyfrowych, czy też możliwość współpracy użytkow-
ników w ramach jakichś treści. Oczywiście jest możliwość korzystania z dedyko-
wanej platformy, niemniej takie rozwiązanie może ograniczać korzyści z efektów 
sieciowych opisanych wcześniej, choćby łatwości pozyskania nowych użytkowni-
ków. Oczywiście w przypadku apriorycznej znajomości takich ograniczeń można 
uznać, że nie powinno być to szczególnie istotnym problemem. Jednak bardzo 
istotne znaczenie ma praktyka ich stosowania oraz przejrzystość kryteriów. Na 
przykład znaczenie będzie mieć czy taki twórca bądź użytkownik zostanie poin-
formowany o potrzebie modyfikacji bądź usunięcia jakiejś treści, czy też zosta-
nie ona usunięta z góry. Nawet przy poinformowaniu wystąpią po stronie twórcy 
czy użytkowników, dla których dana treść była pożądana, pewne koszty. Zajdzie 
potrzeba przeniesienia bądź modyfikacji danej treści, zaś użytkownicy czasowo 
lub permanentnie stracą do niej dostęp. W tym drugim przypadku – niezapo-
wiedzianego usunięcia – może to generować dodatkowe koszty po stronie produ-
centów – choćby zakomunikowania o tym co się stało z treścią i poinformowania 
swoich użytkowników, gdzie mogą ją odnaleźć. O wiele dotkliwsze będą jednak 
blokady kont, zwłaszcza trwałe. W takim przypadku twórca będzie mieć ograni-
czone bądź może całkowicie stracić źródło dochodu20, a także może bezpowrotnie 
stracić część wytworzonych przez siebie dóbr cyfrowych, natomiast użytkowni-
cy tracąc dostęp do jakiejś platformy poniosą istotną stratę na dobrobycie, nawet 
jeśli utrata dostępu będzie okresowa.

Kluczowe wydaje się być tu znaczenie przejrzystości kryteriów, gdyż bez niego 
podmioty będą regularnie popełniać wykroczenia przeciw zasadom takiego ser-
wisu i narażać się na sankcje ze strony administratorów. Przy czym przejrzystość 
ta powinna dotyczyć nie tylko sformułowania, ale i przestrzegania zadanych ustaleń. 

20 W tym tylko dochodu, np. przez tzw. demonetyzację, a więc wyłączenie reklam powiązanych z tre-
ściami autora.
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Wybiórcze podejście do sankcjonowania wykroczeń stwarza ryzyko braku zaufania 
ze strony twórców i użytkowników, zwłaszcza jeśli ta wybiórczość jest w zauwa-
żalny sposób sprofilowana. Im większa część podmiotów i im większa część ich 
aktywności będzie objęta sankcjami, z tym większym ograniczeniem dostępu do 
gospodarki cyfrowej będzie się to wiązało. Oczywiście wpływ na zamkniętość czy 
otwartość ładu instytucjonalnego będzie zależna również od niszowości danej 
platformy – im bardziej powszechnego i ogólnego przeznaczenia, tym większe 
znaczenie dla kształtu ładu w sensie Northa21. Jeszcze jednym istotnym elemen-
tem rozważań będzie tu możliwość odwołania się od decyzji o sankcji. W przy-
padku gdy jest ona żadna bądź tylko teoretyczna, to ograniczenie dostępu będzie 
relatywnie silne, realność odwołania jest w stanie to przesunięcie w kierunku 
ładu zamkniętego dostępu łagodzić. Niestety, z racji kosztów skuteczna możli-
wość odwołania się nie jest często implementowana, gdyż wymaga czasochłonnej 
interwencji człowieka22. Oprócz tego jest elementem mogącym wpływać na ogra-
niczenie dostępu do aktywności w gospodarce cyfrowej. Mianowicie jest to rela-
tywnie drastyczna zmiana zasad obejmująca wcześniej wytworzone treści. Jeżeli 
jest ona podana z niewielkim wyprzedzeniem, to podmioty mogą nie zdążyć się do 
niej przygotować i narazić się na sankcje lub koszty związane z ich uniknięciem.

Warto dodać, że w przypadku platform o silnych efektach sieciowych może 
mieć miejsce efekt wspierania takich działań przez część użytkowników lub inte-
resariuszy23. Z przyczyn własnych preferencji bądź przewidywań co do wpływu 
na dochody mogą być oni skłonni do popierania ograniczania dostępu do danej 
platformy pewnym grupom użytkowników, czy nawet współpracy przy sankcjo-
nowaniu za niezgodne z regulacjami treści, np. zgłaszając je do usunięcia.

3.2.3. Kompatybilność

Kolejnym elementem istotnym dla otwartości dostępu jest możliwość wymu-
szania odpowiedniego doboru oprogramowania czy wykorzystywanych platform 
przez interesariuszy podmiotów oraz twórców platform. W przypadku intere-
sariuszy mamy tu do czynienia z inną odsłoną efektów sieciowych, konkretnie 
z tworzeniem się zbiorów podmiotów korzystających ze spójnego technologicz-
nie środowiska. W takiej sytuacji może nastąpić wykluczanie z niego podmiotów 

21 Warto przy tym zauważyć, że zarówno w przypadku regulacji formalnych, jak i nieformalnych, 
regulator może używać takich zakazów i sankcji celowo w charakterze represji wobec jakiejś grupy użyt-
kowników.

22 Znane są przypadki, gdy odwoływanie się od decyzji skutkowało dopiero po protestach innych 
użytkowników, np. w przypadkach blokad kont w grach komputerowych.

23 Np. reklamodawców.
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preferujących inne rozwiązania technologiczne, które nie będą chętne do zmiany 
bądź do przełączania się między środowiskami. Jednak jak już zostało podobnie 
zauważone, jeżeli jest to wynikiem optymalizacji działania programów i usług, 
to taka sytuacja będzie wynikiem wyłącznie preferencji i tym samym nie można 
jej jednoznacznie zaklasyfikować jako elementu ładu zamkniętego dostępu.

Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku zwłaszcza twórców oprogramo-
wania, którzy są w stanie konstruować swoje oprogramowanie w taki sposób, by 
korzystanie z komplementarnego oprogramowania innych dostawców, jednocze-
śnie substytucyjnego wobec innego oprogramowania danego przedsiębiorstwa, 
było mniej wydajne. Można tu mówić o swoistego rodzaju wymuszaniu transak-
cji wiązanej. Tym samym utrudnia się dostęp zarówno konkurentom do rynku, 
jak i użytkownikom do oprogramowania konkurencji. Przynależność tych ograni-
czeń do sfery instytucjonalnej można uzasadnić faktem, że większość tych utrud-
nień wydajności nie jest koniecznymi elementami tych programów, a jest w nie 
wkomponowana zupełnie dodatkowo. Podobne działania mogą mieć również 
miejsce w przypadku dostarczania użytkownikom połączonych w sieci powiązań 
treści ze względu na dochodowość dla właściciela takiej sieci. Zwłaszcza w przy-
padku konsumentów może to prowadzić do ograniczenia ich dostępu do tych tre-
ści, które taki monopolista uzna za mniej dochodowe. Ponadto algorytm może 
ograniczać dostępność treści i tym samym dochody twórców, które przy szerszej 
prezentacji mogłyby stać się bardziej dochodowe. W pewnym sensie takie algoryt-
my łączące treści mogą skutkować występowaniem zjawiska samospełniającej się 
przepowiedni – treści, których algorytmy i założenia właściciele serwisu uważa-
ją za mające większe szanse na sukces mierzony wyświetleniami, zdobędą więcej 
wyświetleń przede wszystkim przez częstszą prezentację potencjalnym widzom. 
W takiej sytuacji podmioty zawiadujące sieciami cyfrowymi stają się w znacznej 
mierze dysponentami czy nawet kreatorami popularności. Jest to o tyle łatwiej-
sze niż w tradycyjnych mediach, że z racji ogromu dostępnych treści zapoznanie 
się nawet ze znaczną częścią dostępnych utworów czy programów jest niezwykle 
kosztowne w postaci czasu.

3.2.4. Tworzenie fałszywych informacji

Ostatnią kwestią istotną z punktu widzenia ewentualnego pojawiania się ele-
mentów systemu zamkniętego dostępu jest łatwość produkcji i rozprzestrzeniania 
informacji. Otóż dotyczy to zarówno informacji prawdziwych czy jawnie fikcyj-
nych, jak i fałszywych. Tym samym obecna gospodarka cyfrowa nadaje się znako-
micie do rozprzestrzeniania fałszywych informacji. Powoduje to szereg problemów 
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instytucjonalnych, ponownie formalnych, gdy zaadresuje je regulator publiczny, 
nieformalnych, gdy zrobi to prywatny monopolista. Zaznaczmy, że ten aspekt ma 
znaczenie przede wszystkim w stosunku do serwisów informacyjnych i mediów 
społecznościowych. W takim przypadku fałszywość, zaznaczmy, że postrzegana 
ex post, dostarczanych informacji będzie wydatnie zaniżać wartość dodaną dla 
użytkowników. Jednocześnie w związku z ogromem dostępnej informacji samo-
dzielna weryfikacja prawdziwości takiego komunikatu, przy założeniu jego dosta-
tecznego rozpowszechnienia i wiarygodności, będzie dla większości użytkowników 
kosztowna w ujęciu czasu i wysiłku intelektualnego potrzebnego do sprawdzenia 
poprawności24 i w związku z tym nieopłacalna. Pozostali będą zmuszeni do pono-
szenia kosztów transakcyjnych dotarcia do informacji wiarygodnej. W połączeniu 
z efektami psychologicznymi jak skłonność do myślenia stadnego, o wiele łatwiej-
sza w gęsto zaludnionych sieciach społecznościowych, oraz efektu konfirmacji25 
daje to możliwość szerokiego rozprzestrzeniania się fałszywych informacji. Wspo-
minana wcześniej trudność koordynacji podmiotów26 i jednocześnie potencjalne 
zyski z zarówno umyślnego, jak i nieumyślnego rozpowszechniania fałszywych 
informacji raczej nie będą wspierać samoczynnego zwalczania fałszywych infor-
macji. Ewentualnie mogą powstać wyspecjalizowane podmioty, które będą dbać 
o prostowanie fałszywych informacji, ale z racji niskich efektów sieciowych będą 
musiały być dla użytkowników odpłatne.

Tym samym zachodzi łatwa do uzasadnienia potrzeba sankcjonowania fałszy-
wych informacji i sprostowywania ich, i rzeczywiście jej stosowanie co do zasady 
wpływałoby pozytywnie na dobrobyt. Jednak pojawia się podobnie jak w przy-
padku nieodpowiednich treści czy zachowań problem regulatora oraz surowo-
ści i wybiórczości sankcji czy przejrzystości zasad. Tym samym znów mamy do 
czynienia z sytuacją, gdy regulator jest w stanie swoją praktyką sankcjonowa-
nia ograniczać dostęp, zwłaszcza z rozmysłem, części użytkowników do danego 
segmentu gospodarki cyfrowej. Zwłaszcza np. wybiórczość w tropieniu jednego 
rodzaju fałszywych informacji przy ignorowaniu innych będzie działać zdecydo-
wanie w kierunku ograniczania dostępu konkretnym grupom użytkowników. Co 
więcej, możliwe jest umyślne uznawanie informacji prawdziwej za fałszywą, tym 
samym samodzielnie angażowanie się takiego monopolisty w rozprzestrzenianiu 

24 Alternatywnym objaśnieniem tego zjawiska jest teoria perspektywy, jeśli rozważać pozyskanie 
dodatkowej informacji jako grę losową o zadanym koszcie i niepewnym wyniku, z racji nieznanej uży-
teczności nowej informacji. Por. D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory. An Analysis of Decision 
under Risk, „Econometrica” 1979, vol. 47.

25 Efekt konfirmacji ma miejsce, gdy informację odpowiadającą naszym przekonaniom uznajemy za 
bardziej wiarygodną.

26 S. Bowles, Microeconomics. Behavior…, op.cit.
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się fałszywych informacji. Wobec takich działań użytkownicy będą z dużym praw-
dopodobieństwem bezsilni. Dodatkowo dojdą tu też wskazane wcześniej problemy 
z odwoływaniem się od decyzji o zablokowaniu treści zawierających taką informa-
cję. Zrozumiała akceptacja dla działań przeciw powielaniu fałszywych informacji 
może zatem być fundamentem dla autorytatywnego decydowania o prawdziwości 
bądź fałszywości pewnych informacji przez prywatnego bądź publicznego mono-
polistę czy regulatora, i na tej podstawie ograniczania dostępu do zadanej sieci 
cyfrowej podmiotom, które były uwikłane w jej rozpowszechnianie. Co więcej, 
może się pojawić zwalczanie innej kategorii informacji, mianowicie informacji 
uznanych za niebezpieczne. W tym przypadku uznaniowość regulatora, prywat-
nego czy państwowego, może okazać się jeszcze trudniejsza do okiełznania.

Podsumowanie

W toku niniejszego rozdziału zwrócono uwagę na specyficzne cechy gospo-
darki cyfrowej, wynikające z odmienności informacji od dóbr analogowych, takie 
jak nierywalizacyjność, doskonała replikowalność czy specyficzne wymogi kom-
pletności informacji i komplementarności systemów cyfrowych. Oprócz tego ana-
lizowano aspekty gospodarki cyfrowej wynikające z jej głębokiego usieciowienia 
i poprzednio wymienionych cech, a więc pojawianie się potężnych efektów siecio-
wych w konsumpcji i produkcji prowadzących nawet do społecznej optymalności 
monopolu, a także możliwość rozproszonego finansowania produkcji i zdobywa-
nia bazy odbiorców. Uwaga została też zwrócona na wysoki koszt uzyskania choć-
by w przybliżeniu pełnej informacji oraz na bardzo niewielki koszt wytworzenia 
informacji i puszczenia ich w obieg.

W konsekwencji tych właściwości z jednej strony gospodarka cyfrowa tworzy 
instytucje pozwalające na dostęp do dużo szerszego rynku producentom dóbr 
i usług analogowych, a także wykształca struktury pozwalające bardzo drobnym 
twórcom dóbr cyfrowych na zgromadzenie odbiorców i samodzielne finansowa-
nie nawet na wczesnych etapach działalności. W tych aspektach zdecydowanie 
można zauważyć zwiększanie otwartości dostępu w ramach ładu instytucjonalne-
go. Z drugiej strony niezwykle silne efekty sieciowe i wynikająca z nich optymal-
ność społeczna monopoli cyfrowych w wielu aspektach gospodarki cyfrowej tworzą 
ryzyko, że zarówno wewnętrzne regulacje takich podmiotów, jak i zewnętrzne 
regulacje naturalnych monopoli mogą okazać się ograniczające dostęp do aktyw-
ności w gospodarce cyfrowej i tym samym potencjalnie ograniczające dobrobyt 
i spowalniające wzrost w tym sektorze. Do podobnych skutków może z dużym 
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prawdopodobieństwem prowadzić walka z fałszywymi informacjami, wręcz nawet 
w bardziej dotkliwy sposób. Należy zaznaczyć, że może się tak dziać zarówno 
w wyniku niedopracowania regulacji, jak i umyślnego działania twórców instytu-
cji. Do tego może dochodzić zjawisko kreowania popularności w ramach mecha-
nizmu samospełniającej się przepowiedni, mogące prowadzić do ujednolicenia 
i petryfikacji twórczości. Istnieje zatem bardzo duży potencjał do powstawania 
instytucji zgodnych raczej z paradygmatem ładu zamkniętego dostępu w ujęciu 
Northa. Mimo to warto również zauważyć, że tego typu ład instytucjonalny może 
w znacznym stopniu replikować rozwiązania zapewniające dobrobyt społeczny, 
choć w ramach struktur o ograniczonej kontestowalności co do podmiotów.
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Nowa mobilność – wyzwanie  
dla sektora ubezpieczeń

Wprowadzenie

Dla dużej grupy osób dostęp do nowoczesnych usług i form transportu może 
być ważniejszy niż posiadanie własnego samochodu. Oszczędność czasu, pienię-
dzy a przede wszystkim pełna dowolność w zakresie sposobu przemieszczania się 
sprawiła, że w ostatnich latach bardzo zmienił się rynek transportu. Przyczyniła 
się do tego różnorodność zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności przy 
postępującym postępie technologicznym. Pierwszym oznakom nowej mobilności 
towarzyszyło zjawisko współdzielenia, którego przykładem na rynku samochodo-
wym jest Uber, BlaBlaCar czy Innogy Go, a w zakresie przemieszczania się rowe-
rem – Veturilo. Innoy Go, oferujące samochody wyłącznie elektryczne, dodatkowo 
wpisuje się idealnie w widoczny od kilku lat trend „eco”.

Jednakże przywołany trend „eco” nie sprowadzał się tylko do elektrycznych 
samochodów, a całego sposobu przemieszczania się, głównie z wykorzystaniem 
drobnych silników elektrycznych. Ówcześnie do najbardziej popularnych pojaz-
dów elektrycznych należą elektryczne hulajnogi oraz deskorolki. Ta nowa koncep-
cja mobilności, zapewniająca osobistą swobodę poruszania się, bez konieczności 
posiadania własnego samochodu, pozwalająca na optymalizację dokonywanej 
podróży, postawiła ogromne wyzwania dla organów państwowych oraz rynku ubez-
pieczeń. Wynajmowanie pojazdu na minuty (np. Panek czy Innogy Go) odbiega 
od klasycznej kalkulacji składki za ubezpieczenie casco za cały rok. Określenie 
odpowiedzialności dla użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO), 
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również stanowi wyzwanie w realiach ograniczeń prawnych. Czy rynek ubezpie-
czeń jest w stanie nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością?

Nowa mobilność stanowi wyzwanie dla rynku ubezpieczeń, ale nie tylko. Sta-
nowi wyzwanie także dla rządzących w zakresie przepisów prawa regulujących 
nowe sposoby przemieszczania się i zasad ruchu drogowego. Niniejszy rozdział ma 
na celu pokazanie, w jaki sposób urządzenia transportu osobistego wpisują się w nurt 
nowej mobilności, jakie ryzyko towarzyszy nowym trendom oraz jakie występują 
ograniczenia prawne i luka prawna w celu ochrony uczestników ruchu drogowego.

1. Nowa mobilność

Nowa mobilność jest pojęciem, które powstało wskutek zachodzących zmian 
dot. środków transportu oraz sposobu przemieszczania się społeczeństwa. Idąc 
dalej, nowa mobilność przestaje być pojęciem samym w sobie, a staje się zjawi-
skiem coraz bardziej widocznym na przestrzeni ostatnich 10 lat. Miało na nią 
wpływ wiele czynników: zmieniające się oczekiwania społeczeństwa co do stanu 
posiadania, sposobu przemieszczania się, coraz mocniej nasilający się trend bycia 
„eco” oraz postęp technologiczny, będący z jednej strony kreatorem upodobań spo-
łeczeństwa, a z drugiej odbiorcą ich oczekiwań. Duże znaczenie w kształtowaniu 
zjawiska nowej mobilności ma ekonomia współdzielenia. Ekonomia współdziele-
nia to nurt bazujący na założeniu lepszego wykorzystania zasobów przez dzielenie 
się, transfer, udostępnianie, wymianę czy współdzielenie produktów1. Do najpopu-
larniejszych przykładów zaliczanych do ekonomii współdzielenia należy AirBnB, 
czyli platforma łącząca właścicieli mieszkań z wynajmującymi, Uber oraz Panek.

Ale to właśnie postęp technologiczny sprawił, że ekonomia współdzielenia 
zyskała tak dużą popularność. Dzięki szerokiemu dostępowi do Internetu, w tym 
na urządzeniach mobilnych, różnym formom płatności elektronicznych, społe-
czeństwo może w szybki i prosty sposób korzystać z różnorodności usług znajdu-
jących się na rynku, w tym różnych form przemieszczania się.

Kilka lat temu czymś nowatorskim było pojawienie się rowerów Veturilo w War-
szawie, ostatnie 2 lata zostały zdominowane przez e-hulajnogi, ale tak naprawdę 
zjawisko nowej mobilności w Polsce rozwija się od ponad 10 lat.

W zależności od miejsca, czy to duże aglomeracje miejskie, czy tereny nad-
morskie, popularnym – i można powiedzieć – powszechnym stało się użytkowanie 

1 S. Kauf, Ekonomia współdzielenia (sharing economy) jako narzędzie kreowania smart city, „Zeszyty 
Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie” 2018, z. 120, s. 145.
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niedużych pojazdów, zazwyczaj jednoosobowych osiągających niewielkie pręd-
kości, ale ułatwiających przemieszczanie się z jednego miejsca w inne. Co istotne, 
te drobne pojazdy zaczęły stanowić sposób na pokonywanie pierwszego lub ostat-
niego kilometra (ang. last mile lub first and last mile), który do tej pory pokonywa-
ny był pieszo. To właśnie droga z domu na przystanek, czy z przystanku do pracy 
stanowiła największą niedogodność w przemieszczaniu się, nierzadko zajmując 
podobny czas co transport autobusem, tramwajem czy metrem. Nowe pojazdy 
stały się zatem idealnym środkiem do przemieszczania się na krótkich dystansach.

Te nowe pojazdy, które wytyczyły nowy trend w przemieszczaniu się powszech-
nie nazywane są e-pojazdami. Przedrostek „e” może mieć nawiązanie zarówno do 
ekologii, jak i elektryczności. Pojazdy te wyposażone są w niewielkie silniki elek-
tryczne, które z racji tego, że są elektryczne, nie generują spalin, pozwalają osiągnąć 
niedużą prędkość, są po prostu „eco”. W Polsce e-pojazdy nazywane są urządze-
niami transportu osobistego (UTO). W terminologii angielskiej są to tzw. PLEV 
lub LEV od (personal) light electric vehicle. Do pojazdów w ramach UTO zalicza 
się wszelkiej maści rowery elektryczne, hulajnogi elektryczne, segwaye, hover-
boardy, deskorolki elektryczne oraz skutery elektryczne. Mnogość urządzeń 
pociągnęła za sobą nowe możliwości użytkowania tych pojazdów. Na początku 
pojawiały się aplikacje lokalizujące urządzenie w ramach firmy wynajmującej. 
Stanowiło to ogromne ułatwienie dla użytkowników, bo nie musieli szukać sta-
cji postojowej dla urządzenia, jak w przypadku rowerów, a lokalizowali jedynie 
czy i gdzie UTO znajduje się w pobliżu ich miejsca obecnego pobytu. Następnie 
zaczynały powstawać platformy gromadzące urządzenia transportu osobistego 
w jednym miejscu.

Największą popularność zyskały e-hulajnogi. Po pierwsze, przypominają 
hulajnogi tradycyjne, tyle że są wspomagane silnikiem elektrycznym. Po drugie 
relatywnie łatwo się je prowadzi i zajmują niewiele miejsca. Po trzecie można je 
podjąć i zostawić w każdym dowolnym miejscu.

Dlatego też, z rozwojem popularności hulajnóg elektrycznych zaczęły poja-
wiać się pierwsze cienie związane z nową formą przemieszczania się. Okazało się, 
że coraz częściej do szpitali zaczęły trafiać osoby poszkodowane w wyniku użyt-
kowania UTO: jako kierowca bądź jako uczestnik ruchu drogowego. Skala zja-
wiska stała się na tyle duża i brzemienna w skutkach, że podjęto dyskusję, czym 
są te e-pojazdy i jakim regulacjom prawnym podlegają. Okazało się, że UTO nie 
posiadają jednolitej definicji prawnej, przez co nie jest jasne, jakie przepisy ruchu 
drogowego powinny być do nich stosowane. Ma to istotne znaczenie w określe-
niu odpowiedzialności w wypadkach drogowych. Czy zatem użytkujący UTO nie 
powinni być objęci systemem ubezpieczeniowym? Jeśli tak, to jakim?



Ilona Tomaszewska 498

Nowa mobilność dotyczy różnych pojazdów jak: e-hulajnogi, rowery elektrycz-
ne, segwaye, skutery itp., jednak najbardziej widoczne na polskich drogach są e-hu-
lajnogi, stąd komentarze i analiza obejmują przede wszystkim ten typ pojazdów.

2. UTO w prawie polskim

W obecnym systemie prawnym brak jest przepisów regulujących korzysta-
nie z urządzeń transportu osobistego. Nie oznacza to jednak, że nie można ich 
używać. Problem braku uregulowania objawia się w określaniu praw i obowiąz-
ków osób korzystających z UTO. Ma to szczególne znaczenie w określeniu zasad 
ruchu drogowego (jazda po ścieżce rowerowej) czy w sytuacjach, kiedy dojdzie do 
wykroczenia czy przestępstwa (np. ktoś wpadł z impetem hulajnogą w przechod-
nia, albo np. jechał hulajnogą pod wpływem alkoholu)2. Przy tej okazji pojawia 
się szereg pytań:
a) Czy UTO mogą korzystać z chodnika, ścieżki rowerowej, drogi publicznej?
b) Czy użytkownicy UTO mają prawa jak piesi, czy raczej jak rowerzyści?
c) Jaki jest reżim odpowiedzialności w ramach użytkowania UTO: na zasadzie 

ryzyka czy może jednak winy?
d) Kto może użytkować UTO?

Obecnie w polskim prawie nie ma regulacji, które dotyczą np. hulajnóg elek-
trycznych, dlatego ich użytkownicy są traktowani jako piesi, którzy powinni 
korzystać z chodników. Oznacza to, że w tym samym czasie z chodnika może 
korzystać pieszy jak i osoba jadąca elektryczną hulajnogą, która osiąga prędkość 
do 25 km/h. Konsekwencja zderzenia dwóch pieszych versus pieszego z osobą na 
hulajnodze, może być zupełnie różna, a wyrządzona szkoda zdecydowanie więk-
sza w drugim przypadku.

2.1. Zmiany w ustawodawstwie

Mnogość firm oferujących urządzenia transportu osobistego, a tym samym 
rosnąca w ogromnym tempie liczba użytkowników UTO, widoczna zwłaszcza 
w dużych miastach, skłoniła odpowiednie środowiska do pracy nad nowelizacją 
przepisów prawa. Efektem tych prac był pierwszy projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o elektromobilności i paliwach alterna- 

2 R. Ciesek, Elektryczne hulajnogi (LIME/HIVE) a prawo. Urządzenia transportu osobistego – obecny 
status prawny UTO w Polsce (czy elektryczne hulajnogi będą „zalegalizowane”?), Nowe Media.org.pl, 
2.09.2019, https://www.nowemedia.org.pl/elektryczne-hulajnogi-lime-hive-uto-prawo/ (27.01.2021).
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tywnych3, który 30 lipca 2019 r. ujrzał światło dzienne. Projekt ten wywołał licz-
ne dyskusje społeczne, lecz niewątpliwie stanowił pierwszy krok normalizujący 
kwestie praw i obowiązków użytkowników UTO.

Kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz nie-
których innych ustaw4 został zaprezentowany 12 maja 2020 r.5 i zawierał część 
zmian wynikających z konsultacji społecznych dotyczących pierwszego projektu.

Najważniejsze zmiany ujęte w projekcie to:
1) wprowadzenie definicji UTO – urządzeń transportu osobistego (art. 2, pkt 47b),
2) zmiana definicji roweru (art. 2, pkt 47).

Zgodnie z propozycją, urządzenie transportu osobistego to „urządzenie kon-
strukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znaj-
dującego się na tym urządzeniu o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, 
długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprzekraczającej 20 kg, 
wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy 
do 25 km/h”.

Istotą tej definicji jest wyraźne wskazanie, że urządzenie ma być wyposażone 
w silnik elektryczny. Oznacza to, że zwykła hulajnoga oczywiście nie jest urzą-
dzeniem transportu osobistego.

Kolejna zmiana ujęta w projekcie ustawy dotyczy definicji roweru, za który 
uznaje się „pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni 
osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naci-
skiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie 
wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego 
moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 
25 km/h; określenie to obejmuje również urządzenie transportu osobistego”6.

Mając na uwadze, że proponowana definicja roweru obejmuje pojazdy wypo-
sażone w elektryczny silnik pomocniczy oraz urządzenia transportu osobistego, 
można wysunąć wniosek, że urządzenia transportu osobistego (w tym hulajnogi 
spełniające określone parametry techniczne) są rowerami. Idąc dalej za tym stwier-
dzeniem, wszystkie przepisy odnoszące się do roweru, odpowiadają także UTO.

3 Projekt z dnia 30 lipca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12323652/1262244
4/12622445/dokument413222.pdf (27.01.2021).

4 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 
1971, nr 12, poz. 114), ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997, nr 98, 
poz. 602) oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, nr 4, poz. 25).

5 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, Rzą-
dowy Proces Legislacyjny, 14.05.2020, https://legislacja.gov.pl/projekt/12333706 (24.05.2020).

6 Dot. zmiany art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997, 
nr 98, poz. 602).
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Ma to niezmiernie istotne znaczenie w kontekście przepisów dotyczących 
określenia dróg, po których mogą poruszać się UTO. Obecnie użytkownicy urzą-
dzeń transportu osobistego poruszają się na drogach w zależności od wygody – po 
chodnikach, ścieżkach rowerowych czy nawet po jezdniach. Zdefiniowanie UTO 
jako roweru oznacza, że z zasady mogą się one poruszać po ścieżkach rowerowych, 
chyba że ustawa dopuszcza inne okoliczności.

Istotą projektowanych przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym jest m.in. 
uregulowanie kwestii wynikających z nowych form przemieszczania się społeczeń-
stwa. Ujęcie urządzeń transportu osobistego w ramy przepisów odnoszących się 
do rowerów, wydaje się rozwiązaniem logicznym. Należy jednak wyraźnie pod-
kreślić, że w zakresie projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym, każdorazowo, 
gdy przepisy odnoszą się do roweru, odnoszą się także do UTO, czego nie można 
powiedzieć w drugą stronę – przepisy odnoszące się do UTO, nie odnoszą się 
z automatu także do roweru.

Niezmiernie istotne było określenie dopuszczalnej prędkości dla UTO (art. 20 
ust. 6 dodaje się pkt 4):
a) na chodniku albo drodze dla pieszych – prędkość pieszego,
b) na jezdni, pasie ruchu dla rowerów lub drodze dla rowerów – 25 km/h;
a ponadto kierujący rowerem (w tym UTO), korzystając z chodnika albo drogi dla 
pieszych obowiązany jest jechać z prędkością pieszego, zachować szczególną 
ostrożność i ustępować miejsca oraz pierwszeństwa pieszym (art. 33 ust. 6).

Najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw7 z dnia 28 stycznia 2021 r.8 zawiera jeszcze głębsze zmiany:
1) wprowadzono niezależną definicję hulajnogi elektrycznej (art. 2, pkt 47b)

 „47b) hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, 
z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poru-
szania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”;

oraz
2) zdefiniowano urządzenie transportu osobistego, jednocześnie wyłączając spod 

definicji hulajnogi elektryczne (art.2, pkt 47c)
 „47c) urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, 
z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie 

7 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 
1971, nr 12, poz. 114), ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997, nr 98, 
poz. 602) oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, nr 4, poz. 25).

8 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw, Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu, druk nr 911, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.
nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=911 (27.01.2021).
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przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się 
na tym pojeździe”.
W nowym projekcie ustawy obniżono do 20 km/h dozwoloną dopuszczal-

ną prędkość, z jaką mogą poruszać się zarówno hulajnogi, jak i UTO i wpro-
wadzono obowiązek poruszania się po drogach dla rowerów lub pasa ruchu 
dla rowerów. Dopuszczono możliwość poruszania po chodnikach lub drogach 
dla pieszych, tylko w sytuacji, kiedy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów i/
lub pasa ruchu dla rowerów przy zachowaniu jazdy z prędkością zbliżoną do 
prędkości pieszego, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrud-
nianie ruchu pieszemu.
• Zabronione zostało poruszanie się hulajnogą elektryczną oraz UTO po drodze 

publicznej przez dziecko do 10 lat w każdej sytuacji – również pod opieką osoby 
dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elek-
tryczną oraz UTO jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

• Wprowadzono również obowiązek posiadania stosownych uprawnień do 
kierowania hulajnogą elektryczną i UTO przez osoby w wieku od 10 lat do 
18 lat. Osoba taka będzie musiała posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy 
kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki 
nie będzie wymagany.
Dodatkowo wprowadzono stosowne regulacje dot. sposobu parkowania oraz 

system kar wynikający z naruszenia przepisów, takich jak: korzystanie podczas 
jazdy z telefonu (200 zł), przewożenie innej osoby (100 zł), za kierowanie na dro-
dze publicznej (300–500 zł) i inne.

Wprowadzone nowym projektem zmiany wpisują się w ogólny nurt konstru-
owania przepisów dot. urządzeń transportu osobistego w odniesieniu do praw 
pieszego i rowerzysty. Projektowana zmiana poprzez wskazanie pierwszeństwa 
pieszego czy dostosowanie prędkości poruszania się po chodnikach, czy drogi 
dla pieszych z prędkością pieszego, ma na celu ochronę bezpieczeństwa pieszych 
na drogach dla rowerów i pieszych przez jednoznaczne wskazanie obowiązku kie-
rującego rowerem (w tym również kierującego urządzeniem transportu osobiste-
go) wobec pieszego.

Proponowane regulacje idą w podobnym kierunku, jakie wprowadziły lub 
zamierzają wprowadzić inne kraje europejskie. Nie ma natomiast jednolitego 
rozwiązania na szczeblu unijnym w zakresie poruszania się za pomocą urządzeń 
transportu osobistego.
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3. Ubezpieczenie UTO w ramach OC ppm

Pojawienie się na drogach coraz większej liczby UTO a w związku z tym także 
zdarzeń drogowych9, w ramach których poszkodowani byli zarówno użytkow-
nicy UTO, jak i osoby trzecie, wywołało dyskusję w zakresie odpowiedzialności 
za szkody powstałe w związku z ruchem e-pojazdów. Zaczęto się nawet zastana-
wiać czy użytkownicy e-pojazdów (urządzeń transportu osobistego) nie powinni 
zostać objęci ochroną w ramach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych (dalej OC ppm).

W kontekście rozważań dotyczących polskich rozwiązań w zakresie odpowie-
dzialności w ramach OC ppm, należałoby sięgnąć do ustawy z dnia 22 maja 2003 r.10 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Obowiązek zawarcia obowiąz-
kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych odnosi się do posiadacza pojazdu mechanicznego, przy czym kluczowym 
jest tu rozumienie czym de facto jest pojazd mechaniczny. Zostało to wyjaśnione 
w art. 2 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy11. Ustawowa definicja pojazdu mechanicznego 
wyraźnie wyklucza traktowanie UTO jako pojazd mechaniczny, a co za tym idzie, 
nie mogą podlegać obowiązkowi ubezpieczenia w ramach OC ppm. Dodatkową 
przeszkodą jest fakt braku rejestracji tego typu pojazdów.

Nie można nakładać obowiązku ubezpieczeniowego, którego spełnienie w sposób 
obiektywny nie jest możliwe do zweryfikowania. Każde wprowadzane przez usta-
wodawcę nowe obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno:
• „dotyczyć dziedzin ważnych ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia,

9 W Warszawie w 2019 r. w okresie wakacyjnym dochodziło od kilku do kilkunastu wypadków 
dziennie. Analiza przypadków urazów związanych z użytkowaniem e-hulajnóg w Stanach Zjednoczo-
nych wykazała, że w 2014 r. odnotowano 4583 obrażeń, a już w 2018 r. było ich 14 641. W tym samym 
okresie wskaźnik obrażeń skorygowany ze względu na wiek wzrósł z 6 incydentów na 100 000 osób 
do 19, co stanowi wzrost o 222%. Liczba wizyt w szpitalach z tego powodu wzrosła w ciągu tych 4 lat 
o 365%. W maju 2019 r. wskaźnik urazów wywołany użytkowaniem hulajnóg elektrycznych wynosił 14,3 
na 100 000 podróży (za: N. McCarthy, U. S. Experiences Surge In E-Scooter Accidents, Statista, 16.01.2020, 
https://www.statista.com/chart/20507/e-scooter-injury-rate-and-type-of-injuries/ (16.05.2020); I. Cip-
irska, E-scooter critics call for tighter regulations as injuries and even deaths increase – are they are 
a dangerous nuisance? World, 23.08.2019, https://inews.co.uk/news/world/electric-scooters-regulation-
ban-europe-495312 (16.05.2020).

10 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1152).

11 Przez pojazd mechaniczny rozumie się: a) pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower 
i przyczepę określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym, b) pojazd wolnobieżny w rozu-
mieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będą-
cych w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem 
tego gospodarstwa.
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• obejmować ryzyko o charakterze powszechnym,
• chronić interesy osób poszkodowanych i uprawnionych, będących osobami 

trzecimi, poprzez gwarantowanie możliwości zaspokojenia ich roszczeń,
• gwarantować skuteczną kontrolę spełnienia obowiązku”12.

Z przytoczonego uzasadnienia do projektu ustawy o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 4 czerwca 2002 r. w zakresie urządzeń 
transportu osobistego spełnione są trzy pierwsze przesłanki. Gdyby ostatecznie 
w przyszłości ustawodawca chciał wprowadzić ubezpieczenie obowiązkowe dla 
posiadaczy UTO, musiałby zagwarantować możliwość skutecznej kontroli speł-
nienia obowiązku ubezpieczenia, co de facto wiąże się z wprowadzeniem mecha-
nizmu rejestracji takich pojazdów.

Podobne zdanie zostało sformułowane przez Insurance Europe, która stoi 
na stanowisku, że przy ustalaniu obligatoryjności w ramach OC ppm dla e-pojaz-
dów powinno się wziąć pod uwagę przede wszystkim istniejące przepisy prawa 
(takie jak np. obowiązek rejestracji), a co za tym idzie, obowiązkowe ubezpiecze-
nie powinno mieć zastosowanie na poziomie UE tylko do pojazdów, które mogą 
przekraczać 25 km/h13. Uzasadniając swoje stanowisko Insurance Europe zwraca 
uwagę na fakt, że e-pojazdy w swojej specyfice są bardziej podobne do rowerów, 
zatem zastosowanie obowiązkowego systemu ubezpieczenia OC ppm byłoby obo-
wiązkiem nad wyraz i w sposób nieuzasadniony zbyt obciążającym.

4. UTO jako wyzwanie dla zakładów ubezpieczeń

Każdy nagłośniony wypadek z udziałem urządzenia transportu osobiste-
go wywołuje automatyczną dyskusję nt. ubezpieczenia. I o ile dyskusja związa-
na z odpowiedzialnością w ramach ubezpieczenia OC ppm przynajmniej na ten 
moment została zakończona, to co jakiś czas pojawiają się głosy w zakresie inne-
go ubezpieczenia o charakterze obowiązkowym. Jak na razie sam rynek ubezpie-
czeniowy nie widzi potrzeby bezwzględnego uregulowania tego tematu, uznając, 
że obecnie funkcjonujący system ubezpieczeń dobrowolnych jest wystarczający 
w zakresie oferowanej ochrony ubezpieczeniowej.

12 Patrz: M. Orlicki, Odpowiedzialność cywilna wynikająca z ruchu urządzeń transportu osobistego 
i jej ubezpieczenie, „Prawo Asekuracyjne” 2019, nr 4, s. 14.

13 Konferencja Insurance Europe pt.: Insuring mobility – today and tomorrow, zorganizowana w paź-
dzierniku 2019 r., https://www.insuranceeurope.eu/new-insight-briefing-insuring-mobility-today-and-
-tomorrow (27.01.2021).
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Tabela 1.  Przegląd dobrowolnych ubezpieczeń pod kątem użytkowania UTO 
(grudzień 2020 r.)

Nazwa 
ubezpieczenia Opis zasad ochrony związanych z użytkowaniem e-hulajnogi

Allianz
Ubezpieczenie 
Mój Dom

Za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim, które wiążą się 
z wykonywaniem czynności życia prywatnego oraz posiadanym mieniem; za szkody 
wyrządzone nieumyślnie, również na skutek rażącego niedbalstwa

Obejmujemy ochroną szkody, które powstały w wyniku posiadania i użytkowania 
dla własnych potrzeb: rowerów, wózków inwalidzkich lub dziecięcych, deskorolek lub 
hulajnóg.

AXA
Ubezpieczenie 
Twoje Miejsce

Odpowiedzialność deliktowa ubezpieczonego; z tytułu wykonywania czynności życia 
prywatnego za szkodę rzeczową lub na osobie, wyrządzoną osobie trzeciej czynem 
niedozwolonym; szkody wyrządzane nieumyślnie, w wskutek rażącego niedbalstwa.

Za czynności życia prywatnego uważa się posiadanie lub użytkowanie rowerów, 
rowerów elektrycznych, hulajnóg, hulajnóg elektrycznych, deskorolek elektrycznych, 
urządzeń: segway, hoverboard/monowheel, wózków inwalidzkich.

Aviva
Twój Dom

Ochrona Avivy obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową ubezpieczonego oraz 
osób bliskich, ale: 
Aviva wypłaci odszkodowanie, jeżeli szkoda, jaką poniesie osoba 
trzecia, została wyrządzona w następstwie wykonywania przez 
ubezpieczonego lub osobę bliską czynności życia prywatnego, w tym: uczestnictwa 
w ruchu drogowym w charakterze pieszego.

Generali
Ubezpieczenie 
z Myślą o Domu

Szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez osoby objęte 
ubezpieczeniem w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Za czynności życia prywatnego uważa się posiadanie lub użytkowanie 
mechanicznych lub elektrycznych: rowerów, hulajnóg, skymaster, segway, segway 
shoes, wózków inwalidzkich.

Ergo Hestia 
Ubezpieczenie 
Mój Dom

Szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone w związku z posiadaniem lub 
użytkowaniem mienia, w tym mienia, z którego osoby objęte ochroną 
ubezpieczeniową korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, 
leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego.

Szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku 
z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Link4
Ubezpieczenie 
Dom

OWU OC dla ekocyklistów: za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom 
trzecim przez ubezpieczonego na terytorium Europy w związku z użytkowaniem 
urządzenia.

OWU DOM: za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez 
Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem życia prywatnego związane 
z używaniem rowerów, rowerów elektrycznych, hulajnóg, hulajnóg elektrycznych, 
deskorolek, deskorolek elektrycznych, wózków inwalidzkich.

Proama
Ubezpieczenie 
Domu 
i Mieszkania

Szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez osoby objęte 
ubezpieczeniem w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Za czynności życia prywatnego uważa się posiadanie lub użytkowanie 
mechanicznych lub elektrycznych: rowerów, hulajnog, skymaster, segway, segway 
shoes, wózków inwalidzkich.
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Nazwa 
ubezpieczenia Opis zasad ochrony związanych z użytkowaniem e-hulajnogi

PZU
OC w życiu 
prywatnym

Odpowiedzialność cywilna osoby, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia 
prywatnego lub w związku z posiadanym mieniem, które służy wykonywaniu 
tych czynności, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna 
deliktowa) są oni zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej; 
objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Odpowiedzialność cywilna związana z: używaniem urządzeń gospodarstwa 
domowego, roweru, urządzeń transportu osobistego, wózka inwalidzkiego lub 
dziecięcego. Urządzenie transportu osobistego to urządzenie konstrukcyjnie 
przeznaczone do poruszania się pieszych, napędzane siłą mięśni lub za pomocą 
silnika elektrycznego, którego szerokość w ruchu nie przekracza 0,9 m (na przykład 
hulajnoga, hulajnoga elektryczna). 

Warta
Ubezpieczenie 
Warta Dom

Odpowiedzialność cywilna, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub 
posiadaniem mienia są oni zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie 
trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego; również spowodowane rażącym 
niedbalstwem.

Ochroną ubezpieczeniową zalicza się m.in. szkody powstałe lub spowodowane: 
używaniem roweru, hulajnogi, wózka inwalidzkiego lub dziecięcego.

UNIQA
Twój Dom Plus

Ochrona obejmuje szkody, które wyrządzicie osobie trzeciej czynem niedozwolonym, 
jeśli powstały one w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Za czynności życia prywatnego uznaje się: użytkowanie oraz posiadanie roweru, 
wózka inwalidzkiego, sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego, ogrodniczego, do 
majsterkowania – BRAK info o hulajnogach!!! 

Źródło: opracowanie własne.

Przegląd ubezpieczeń dobrowolnych pod kątem użytkowania hulajnogi elek-
trycznej, e-skuterów czy innych urządzeń transportu osobistego potwierdził, że 
w warunkach polskich występuje pokrycie omawianego ryzyka. W przypadku 
10 największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce tylko 2 nie daje ochro-
ny na wypadek zdarzeń spowodowanych UTO – jest to Aviva oraz Uniqa.

Aviva wyłącza nie wprost swoją odpowiedzialność wskazując, że odpowiada 
za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w ramach wykonywania czynno-
ści życia prywatnego, jeśli osoba ta uczestniczyła w ruchu drogowych w cha-
rakterze pieszego. Zatem osoba poruszająca się na e-hulajnodze przestaje mieć 
status pieszego i jakikolwiek wypadek przez nią spowodowany zwalnia z odpo-
wiedzialności Avivę.

W przypadku Uniqa występuje trochę inna sytuacja. Z jednej strony towa-
rzystwo obejmuje ochroną szkody spowodowane czynnością życia prywatnego, 
jednak enumeratywnie wymienia, że za czynności życia prywatnego uznaje się 
użytkowanie oraz posiadanie roweru, wózka inwalidzkiego, sprzętu sportowe-
go, rehabilitacyjnego, ogrodniczego, do majsterkowania. Brak jest jakiejkolwiek 
wzmianki o hulajnogach, skuterach czy segwayach. Zatem można domniemywać, 
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że odpowiedzialność zakładu za szkody spowodowane przez urządzenia transpor-
tu osobistego została wyłączona.

Ciekawe rozwiązanie zastosował Link 4: nie tylko objął z automatu ochroną 
szkody spowodowane przez UTO w ramach ubezpieczenia mieszkania (przy ubez-
pieczeniu OC w życiu prywatnym), ale także wprowadził do ubezpieczeń komuni-
kacyjnych dodatkowy rider w postaci ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
ekocyklistów. Pomysł wydaje się o tyle interesujący, że nie tylko w warunkach pol-
skich, ale także wyjeżdżający za granicę, posiadający ważne ubezpieczenie OC 
ppm, będą objęci (za dodatkową składką) ochroną w ramach szkód spowodowa-
nych użytkowaniem e-pojazdów, co jest istotne z uwagi na różne przepisy prawa 
w różnych krajach UE.

Odpowiedzialność ubezpieczycieli zawarta jest w ubezpieczeniu odpowiedzial-
ności cywilnej w życiu prywatnym oferowanym w ramach ubezpieczenia miesz-
kania czy domu. Dlaczego akurat w tym miejscu? Z prostych powodów:
1) Ubezpieczenia mieszkaniowe są drugą kategorią ubezpieczeń najbardziej 

popularną w Polsce (zaraz po ubezpieczeniach komunikacyjnych)14, wspo-
maganą przez branżę budowlaną i banki poprzez obligatoryjne ubezpiecze-
nie w przypadku kredytowania nieruchomości kredytem hipotecznym; zatem 
skala dotarcia do klienta jest dosyć spora;

2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym odnosi się do 
czynności życia codziennego – wykreowanie potrzeby takiego ubezpieczenia 
przy ubezpieczeniach mieszkaniowych jest czymś naturalnym (np. wybicie 
piłką szyby u sąsiada, zalanie sąsiada itp.); użytkowanie rowerów, deskorolek 
itp. stanowi naturalny element życia codziennego;

3) Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym oferowane jako stand alone (samodziel-
ne) jest w Polsce mało popularne z uwagi na niski popyt na takie ubezpieczenie.
Zaprezentowane rozwiązania dotyczą ubezpieczeń o charakterze rocznym. 

W praktyce użytkowanie UTO w 95% odbywa się w miesiącach późnowiosen-
nych do wczesnojesiennych i ma ono charakter wynajmu na przejazdy na krótkich 
odległościach. Wyzwaniem dla rynku ubezpieczeń w związku z tym staje się takie 
skonstruowanie ubezpieczenia, by było ono oferowane na minuty (czas przejaz-
du) i dla wszystkich. Tak naprawdę mowa tu o dwóch typach ubezpieczenia: OC 
w życiu prywatnym oraz NNW.

I tu pojawia się problem natury technicznej, jak i prawnej.
1) W jaki sposób wycenić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czy NNW 

oferowane na czas przejazdu? W jaki sposób składka za ubezpieczenie będzie 

14 W ramach ubezpieczeń działu II: Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe.
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korespondowała ze składką za wynajem urządzenia? (średnia cena za minu-
tę wynajmu e-hulajnogi to ok. 50 gr). Czy składka „za minutę” pokryje koszt 
ryzyka?

2) Kto w konstrukcji ubezpieczenia przy wynajmie jest ubezpieczonym a kto 
ubezpieczającym?

3) Czy można zastosować ubezpieczenie grupowe? Jeśli tak to patrz pytanie nr 2.
4) Jeśli koszt ubezpieczenia będzie wliczony w opłatę za wynajem, a ubezpiecze-

nie będzie dodawane do każdego przejazdu (wynajmu) to co z APK (analizą 
potrzeb klienta wynikającą z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń15)?
Techniczny aspekt sprowadza się do realnego problemu jak wycenić ubez-

pieczenie na minuty? Czy jest to w ogóle możliwe myśląc o rentowności produk-
tu? Jest to jedna z przyczyn, dla których obecnie nie ma takiej oferty na rynku. 
Dodatkową trudność sprawiał fakt istnienia wielu odrębnych firm oferujących 
daną formę przejazdu: w samej Warszawie jest kilka firm oferujących wynajem 
e-hulajnóg (Lime, Hive, Bird itp.). W końcu zaczynają się pojawiać platformy oraz 
aplikacje ułatwiające sprawne poruszanie się po mieście, bo gromadzące wszystkie 
formy przejazdu: samochody, skutery, hulajnogi, rowery, taksówki czy transport 
publiczny. Za pomocą aplikacji planowana jest podróż i wynajem z użyciem róż-
nych środków transportu. Przykładem takiej platformy jest Vooom. Pierwszy w Pol-
sce start-up gromadzący różne formy przejazdu, wpisujący się w model smart city. 
Taka zagregowana forma przejazdu daje kolejne wyzwanie rynkowi ubezpieczeń 
– może jednak nie ubezpieczenie na minuty, ale np. na dzień, tydzień czy miesiąc.

Tradycyjne modele biznesowe, systemy operacyjne zakładów ubezpieczeń nie 
są w pełni dopasowane do nowoczesnych rozwiązań, jakie oferuje rynek. Pojawia 
się pytanie, w jaki sposób zintegrować systemy wynajmu UTO z systemami poli-
sowo-szkodowymi zakładów ubezpieczeń, by towarzystwo dosyć szybko miało 
informację o ubezpieczonych. Może właśnie dlatego rozwiązanie opierające się 
na uniwersalnej platformie, oferujące ubezpieczenia czasowe będą tymi pierwszy-
mi, które pojawią się na rynku. AXA, która jako pierwsza rozpoczęła współpracę 
w VOOOM, zapowiedziała, że trwają prace nad wprowadzeniem ubezpieczenia 
24-godzinnego16.

Inną kwestią pozostają aspekty prawne.
Idealne byłoby, aby użytkownicy UTO posiadali ubezpieczenie odpowiedzial-

ności cywilnej w życiu prywatnym pokrywające zdarzenia związane z użytko-
waniem UTO. Obecne zaprezentowane rozwiązania traktują omawiane ryzyko 

15 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017, poz. 2486).
16 K. Wysota, AXA chce więcej wycisnąć z Bancassurance, „Puls Biznesu”, 30.01.2020, https://www.

pb.pl/axa-chce-wiecej-wycisnac-z-bancassurance-981199 (17.05.2020).
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niejako przy okazji, nie koncentrując się nad realną wartością potencjalnych szkód, 
stąd dostępne mogą być ubezpieczenia z sumą gwarancyjną równą tylko 10 tys. zł. 
Takie podejście powinno ulegać zmianie w miarę zwiększania się zjawiska nowej 
mobilności, kiedy to ryzyko związane z użytkowaniem UTO stanie się ryzykiem 
powszechnym i uznawanym za realne. Wymusi to na zakładzie ubezpieczeń prze-
prowadzenie rzetelnej analizy potrzeb klienta w ramach ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej wraz z określeniem minimalnej sumy gwarancyjnej.

Inną kwestią jest przerzucenie obowiązku ubezpieczenia na podmioty trzecie, 
czyli te, które dokonują najmu. W takiej sytuacji należałoby się liczyć ze zwiększe-
niem kosztów najmu, gdyż wynajmujący UTO (czyli firma dokonująca wypoży-
czenia UTO osobom trzecim) nie byłby skłonny pokrywać kosztów ubezpieczenia 
najemców we własnym zakresie. Należałoby się tutaj odnieść do przepisów usta-
wy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej17 w zakresie dobrowolności 
przystąpienia do ubezpieczenia.

Gdyby przyjąć, że użytkownik UTO w trakcie wynajmu sam podejmuje decy-
zję o ubezpieczeniu, i jednocześnie występuje w roli ubezpieczającego i ubez-
pieczonego, zgodnie z przepisami prawa musiałby przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia otrzymać ogólne warunki ubezpieczenia18 a następnie po zawar-
ciu umowy pozostałe dokumenty jak PID, informację konsumencką wynikającą 
z zawierania umowy na odległość, RODO itp. – komplikowałoby to i wydłużało 
cały proces wynajmu. Gdyby wypożyczający występował w roli ubezpieczającego 
w umowie ubezpieczenia grupowego zawartej na cudzy rachunek, byłby zobligo-
wany do opłacenia składki i dostarczenia OWU ubezpieczonemu, co także kom-
plikowałoby cały proces19. Pozostaje jedynie rozwiązanie, by przedsiębiorstwa 
wynajmujące UTO zawierały umowę ubezpieczenia OC na rachunek najemców, 
płacąc niejako składkę za siebie, jednocześnie zapewniając najemcom stosowną 
ochronę ubezpieczeniową.

Powyższe kwestie odnoszą się do każdego typu ubezpieczenia, nie tylko odpo-
wiedzialności cywilnej. Dla ochrony kierujących UTO można zaproponować ubez-
pieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków czy ubezpieczenie medyczne 
pokrywające koszty leczenia. Jakiekolwiek ubezpieczenie zaoferowane przez ubez-
pieczyciela wpisywałoby się w dylemat rodzaju sposobu zawarcia umowy ubezpie-
czenia: jako samodzielne, niezależne ubezpieczenie czy powiązane z przejazdem.

17 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015, 
poz. 1844).

18 Art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93).
19 Art. 17–19 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 

2015, poz. 1844).



Nowa mobilność – wyzwanie dla sektora ubezpieczeń 509

Omawiane kwestie nie rozwiązują wszystkich zagadnień związanych z użytko-
waniem UTO a odpowiedzialnością i ubezpieczeniem20. Niemniej jednak im więcej 
o UTO będzie się mówić, tym większa szansa na dostosowanie oferty ubezpiecze-
niowej do zmieniającego się otoczenia w ramach nowych uwarunkowań prawnych.

Podsumowanie

Zmieniające się oczekiwania społeczeństwa w zakresie swobody wyboru, wygo-
dy, optymalizacji swojego czasu a jednocześnie dostęp do nowych i coraz bardziej 
zaawansowanych technologii sprawił, że w ostatnich latach bardzo zmienił się 
rynek dot. środków transportu. Pojazdy UTO stanowią ogromne wyzwanie dla 
rynku ubezpieczeń. Wynajmowanie pojazdu na minuty (np. Panek) odbiega od 
klasycznej kalkulacji składki za ubezpieczenie casco za cały rok. Podobnie jest 
z UTO – w jaki sposób wycenić ryzyko i określić składkę za kilkuminutowe użyt-
kowanie urządzenia, które w praktyce może doprowadzić do bardzo dotkliwych 
w skutkach zdarzeń losowych, jak trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym śmierć. 
Określenie odpowiedzialności dla użytkowników UTO również stanowi wyzwanie 
w realiach ograniczeń prawnych. Obecnie system prawny absolutnie nie jest przy-
stosowany do wyzwań, jakie stworzył rynek UTO. Przepisy prawa nie przewidują 
nowych środków transportu, co powoduje niejasność przepisów w zakresie dróg, 
po jakich można się nimi poruszać. Wyzwanie stanowi określenie odpowiedzial-
ności sprawcy w wyniku wypadków drogowych. Trwająca swego czasu dyskusja 
czy UTO powinno zostać objęte ubezpieczeniem obowiązkowym w ramach OC 
ppm, na szczęście nie znalazła finału w takim podejściu. Co nie znaczy, że w przy-
szłości nie powstanie inne ubezpieczenie, działające wzorem OC ppm obejmujące 
rekompensatę szkód wywołanych przez użytkowanie UTO. Wszystko zależy od 
tego, w jakim kierunku i z jaką prędkością będzie rozwijała się nowa mobilność. 
I czy obecne rozwiązania w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych będą spełniały 
swoją rolę i okażą się wystarczające.

Wydaje się, że nowa mobilność to nie tylko ładnie brzmiące hasło. Nowa mobil-
ność ciągnie za sobą szereg współzależności, w której obecne muszą być instytucje 
na różnym szczeblu funkcjonowania – rządowe, poprzez określenie ustawodawstwa 
i ram prawnych w odniesieniu do użytkowników dróg, władze lokalne stwarzające 
możliwość funkcjonowania firmom oferującym UTO, a ludziom ich użytkowania 
poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury drogowej, jak ścieżki rowerowe, 

20 Patrz chociażby kwestia odpowiedzialności w ramach użytkowania UTO przez małoletniego.
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niskie krawężniki, dobra jakość dróg itp.; zakłady ubezpieczeń przejmujące na sie-
bie odpowiedzialność na wypadek zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego z wyko-
rzystaniem UTO czy inne firmy ułatwiające organizację sposobu przemieszczania 
się (platformy), a także wspierające nowy sposób przemieszczania się (zakłady 
pracy i dopłaty do form eco).

Pojazdy zaliczane do UTO nie wymagają od użytkowników jakiś wyszukanych 
umiejętności. W połączeniu z poczuciem niezależności, innowacyjności oraz mody 
ich popularność rośnie w tempie geometrycznym. Tym bardziej stworzenie ram 
prawnych określających funkcjonowanie UTO w przestrzeni publicznej jest bez-
względnie konieczne.

Planowane wprowadzenie do ustawy Prawo o ruchu drogowym definicji urzą-
dzeń transportu osobistego, określenie norm i praw poruszania się takimi urzą-
dzeniami oraz skonfrontowanie UTO z rowerami, które także mogą posiadać 
wspomaganie elektryczne, normalizuje kwestie bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego, zwłaszcza pieszych, co jest niezmiernie istotne w dobie tak szybkiego 
postępu technologicznego.
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Wpływ MSSF 15 na sprawozdania finansowe 
wybranych spółek branży informatycznej 

i ich badanie

Wprowadzenie

Jednostki gospodarcze funkcjonują w zmieniającej się rzeczywistości gospo-
darczej. Wymaga to od nich dostosowywania się w różnych obszarach, aby pro-
wadzić działalność i się rozwijać. Wynika to z faktu, że w ostatnich kilkunastu 
latach gospodarka światowa zmieniała się (procesy globalizacyjne) a ostatnie mie-
siące (pandemia COVID-19) jeszcze bardziej niż poprzednie okresy spowodowały 
zmiany. Zmiany mogą mieć charakter organizacyjny, technologiczny, społeczny, 
finansowy, ekologiczny czy informacyjny. Jednostki gospodarcze próbują nadą-
żać za potrzebami i oczekiwaniami, a także osiągać przewagę nad innymi i być 
konkurencyjnymi. Niektóre z działań wynikają z woli jednostki a inne narzucane 
są przepisami prawa. Tak się dzieje w przypadku informowania jednostki o swo-
ich dokonaniach w sprawozdaniach finansowych. To w nich powinien być przed-
stawiony rzetelny i wiarygodny obraz sytuacji finansowo-majątkowej jednostki 
gospodarczej i jej wynik finansowy w okresie sprawozdawczym bez względu 
na to czy dana jednostka stosuje przepisy ustawy o rachunkowości czy Między-
narodowych Standardów Rachunkowości. Mając powyższe na uwadze dokonano 
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rozpoznania zmian wprowadzanych w regulacjach i ich wpływu na proces badania. 
Tym samym przyjęto, że celem opracowania jest przedstawienie i analiza zmian 
w zakresie rozpoznawania przychodów, a także wpływu na informacje prezento-
wane w sprawozdaniach finansowych niektórych spółek oraz na proces badania 
sprawozdań finansowych.

Aby zrealizować cel badania dokonano przeglądu literatury i aktualnych regu-
lacji prawnych dotyczących zagadnień związanych z przychodami ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na prezentację (przychodów) przez wybrane spółki z sektora 
niefinansowego. Poza tym dokonano oceny wpływu wybranych zagadnień na pro-
ces badania sprawozdań finansowych i ujęcie wyników badania w sprawozdaniu 
z badania.

W rozdziale przedstawiono wpływ MSSF 15 na sprawozdania finansowe spół-
ek z branży informatycznej. Zaczęto od ukazania źródeł przychodów tych spółek, 
po to, aby dalej ukazać zmiany, jakie nastąpiły w rozpoznawaniu przychodów oraz 
dokonano analizy wybranych spółek z branży informatycznej notowanych na GPW 
w Warszawie z punktu widzenia wpływu MSSF 15, a także przedstawiono wpływ 
MSSF 15 na badanie sprawozdań finansowych tych spółek.

1.  Rzetelność i wiarygodność informacji zawartych 
w sprawozdaniach finansowych

Sprawozdanie finansowe ma za zadanie zaprezentować rzetelnie i wiarygodnie 
sytuację majątkową jednostki oraz wynik jej działalności. Rzetelność jest definiowana 
jako spełnianie oczekiwań, odpowiadanie wymaganiom czy też zgodność z praw-
dą1. Wiarygodność to cecha kogoś lub czegoś niebudzącego wątpliwości i takie-
go, któremu można zaufać2. B. Micherda podkreślał, że „w historycznym rozwoju 
rachunkowości obserwuje się nieustanną walkę w obronie wiarygodności, wobec 
coraz mocniej stawianych, a wynikających z rozwijających się szybko stosunków 
gospodarczych, postulatów uproszczeń”3. W związku z tym warto dodać, że użyt-
kownicy oczekują, aby sprawozdanie finansowe przedstawiło informacje rzetelne, 
kompletne i zaprezentowane przejrzyście. Oczywiste jest, że zakres informacji 
ewoluuje wraz ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym (np. oczekiwaniami 

1 Rzetelny, Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/rze-
telny,2518658 (15.01.2020).

2 Wiarygodność, Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, https://sjp.pwn.pl/szu-
kaj/wiarygodno%C5%9B%C4%87.html (15.01.2020).

3 B. Micherda, Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla 
menadżera, Wydawnictwo AE, Kraków 2004, s. 56.
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rynków finansowych, systemem prawnym i fiskalnym). W ciągu ostatnich lat prze-
pisy prawa były modyfikowane, w tym międzynarodowe standardy rachunkowości 
także te dotyczące przychodów.

Celem sprawozdania finansowego według teorii transakcyjnej jest prawidłowy 
pomiar i prezentacja wyniku finansowego za dany okres sprawozdawczy, a według 
teorii wartości przedsiębiorstwa jest prawidłowe ustalenie kapitału własnego (obra-
zującego wartość przedsiębiorstwa)4. Można z powyższego wyciągnąć wniosek, że 
w obu teoriach ważne jest ustalenie wyniku finansowego, który ma znaczenie dla 
właścicieli kapitału, albo jako podstawa do wypłaty dywidendy albo zmiany (naj-
lepiej wzrostu) wartości przedsiębiorstwa. W każdym przypadku sprawozdanie 
powinno przedstawiać wierny i rzetelny obraz jednostki, bez względu na to, jakie 
konkretne rozwiązania zostaną wybrane i zastosowane spośród opcji dopuszczo-
nych regulacjami. Dlatego warto spojrzeć na cel sprawozdawczości oraz zakres 
informacji o przychodach, co zawarto w tabeli 1.

Tabela 1.  Cel sprawozdania finansowego w świetle Założeń koncepcyjnych i zakres 
informacji o przychodach

Założenia koncepcyjne (2018) MSSF 15

Celem sprawozdawczości finansowej 
ogólnego przeznaczenia jest 
dostarczenie informacji finansowych 
na temat jednostki sprawozdawczej, które 
są użyteczne dla potencjalnych inwestorów, 
pożyczkodawców i innych wierzycieli przy 
podejmowaniu decyzji o dostarczaniu 
zasobów dla jednostki.
Decyzje te dotyczą:
a) kupna, sprzedaży lub posiadania 

instrumentów kapitałowych i dłużnych,
b) b) udzielania i spłaty pożyczek lub innych 

form kredytowania,
c) c) wykonywania praw do głosowania 

lub wywierania wpływu na działania 
kierownictwa prowadzące do 
wykorzystania zasobów jednostki 
(par. 1.2).

Jednostka przedstawia ujęte przychody z tytułu umów 
z klientami w podziale na kategorie, które odzwierciedlają 
sposób, w jaki czynniki ekonomiczne wpływają 
na charakter, kwotę, termin płatności oraz niepewność 
przychodów i przepływów pieniężnych (par. 114).
Przykłady kategorii, które mogą być odpowiednie, 
obejmują m.in. (par. B89):
a) rodzaj dobra lub usługi (np. główne linie produktów),
b) region geograficzny (np. kraj lub region),
c) rynek lub rodzaj klienta (np. klienci z sektora rządowego 

lub pozarządowego),
d) rodzaj umowy (np. umowy opartej na stałej cenie 

– fixed – price contracts oraz umowy rozliczane 
na podstawie zużytego czasu i nakładów – time-and-
materials contracts),

e) okres obowiązywania umowy (np. umowy 
krótkoterminowe i długoterminowe),

f) termin przekazania dóbr lub usług (np. przychody 
z tytułu dóbr lub usług przekazanych klientowi 
w określonym momencie i przychód z tytułu dóbr lub 
usług przekazywanych w miarę upływu czasu),

g) kanały sprzedaży (np. dobra sprzedawane bezpośrednio 
klientom i dobra sprzedawane przez pośredników). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Założeń koncepcyjnych MSSF; MSSF 15 Przychody z umów z klientami; 
M. Karwowski, Modele biznesu w sprawozdaniu finansowym, ograniczenia informacyjne, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2018, s. 182–185.

4 J. Turyna, Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa 2006, s. 51–52.
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MSSF 15 Przychody z umów z klientami (który wszedł w życie 1 stycznia 
2018 roku) spowodował zmiany w zakresie rozpoznawania przychodów, a także 
wywarł wpływ na osiągnięte wyniki finansowe wybranych spółek z branży infor-
matycznej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Przychody spółek z branży informatycznej

Firmy z branży informatycznej5 świadczą zróżnicowane usługi, począwszy 
od tych bazujących na wiedzy programistów jak tworzenie baz danych, oprogra-
mowania poprzez sprzedaż produktów takich jak komputery, laptopy, a kończąc 
na skomplikowanych i długotrwałych wdrożeniach (które mogą mieć charakter 
usług długoterminowych6). Wynika z tego, że usługi informatyczne mają nie-
jednolity charakter, obejmują usługi długoterminowe, czyli świadczone powyżej 
roku jak np. wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych, ale rów-
nież działania o charakterze krótkoterminowym jak np. sprzedaż sprzętu. Mogą 
to być usługi o różnej złożoności od opracowania oprogramowania, przez wyko-
nanie, skompletowanie urządzeń, montaż i instalację tych urządzeń, aż po ser-
wis pogwarancyjny.

5 Komisja UE definiuje branżę informatyczną jako zajmującą się sprzedażą usług informatycznych, 
które „obejmują usługi związane ze sprzętem komputerowymi oprogramowaniem oraz usługi przetwarza-
nia danych. Kategoria ta obejmuje również usługi konsultacyjne i wdrożeniowe w odniesieniu do sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, konserwację i naprawę komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, 
usługi odzyskiwania danych w przypadku awarii, zapewnianie doradztwa i pomocy w sprawach zwią-
zanych z zarządzaniem zasobami komputerowymi, analizę, projektowanie i programowanie gotowych 
systemów (łącznie z opracowywaniem i projektowaniem stron internetowych), oraz konsultacje tech-
niczne związane z oprogramowaniem, licencje na używanie oprogramowania produkowanego seryjnie, 
opracowywanie, wytwarzanie, dostawę i dokumentację oprogramowania dostosowanego do indywidual-
nych potrzeb, łącznie z systemami operacyjnymi wykonanymi na zamówienie dla poszczególnych użyt-
kowników, konserwację systemów i inne usługi wsparcia, takie jak szkolenie oferowane w ramach usług 
konsultacyjnych, usługi przetwarzania danych, takie jak wprowadzanie danych, tworzenie tabel i prze-
twarzanie na zasadzie współużytkowania, usługi administrowania serwerem internetowym (np. dostar-
czanie miejsca na serwerze internetowym do zamieszczania stron internetowych klienta); zarządzanie 
urządzeniami komputerowymi. Kategoria ta nie obejmuje opłat licencyjnych za powielanie lub dystrybu-
cję oprogramowania, które są uwzględnione w opłatach za korzystanie z własności intelektualnej, gdzie 
indziej niezaliczonych. Leasing komputerów bez operatora jest uwzględniony w leasingu operacyjnym”. 
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 555/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płat-
niczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu 
do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji (Dz. Urz. L 166 z 27.6.2012), par. 2.9.2.

6 A. Kasperowicz, Ujmowanie przychodów w usługach informatycznych według Międzynarodowego 
Standardu Sprawozdawczości Finansowej 15 „Przychody z umów z klientami”, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego” 2015, nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 77, s. 105–106.
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Biorąc pod uwagę charakter usług informatycznych można wyróżnić następu-
jące źródła przychodów generowane przez spółki informatyczne:
1) przychody ze sprzedaży: (a) dóbr, (b) usług,
2) przychody z kontraktów długoterminowych.

W związku z powyższym w dalszej części rozdziału zostaną poddane anali-
zie jedynie regulacje dotyczące powyższych źródeł osiągania przychodów, czyli:
• Międzynarodowy Standard Rachunkowości 18 Przychody,
• Międzynarodowy Standard Rachunkowości 11 Umowy o usługę budowlaną,
• Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody 

z umów z klientami.
Przychody, to jedna z najważniejszych kategorii ekonomicznych, albowiem to 

ich wartość decyduje o osiągniętym wyniku finansowym. „Są one podstawowym 
parametrem pomiaru dokonań jednostki i głównym miernikiem efektywności 
jej działania. Zazwyczaj przychody są największą kwotowo pozycją sprawozda-
nia z całkowitych dochodów”7. W związku z tym analiza przychodów jest istotna 
dla wielu użytkowników sprawozdań finansowych w celu podejmowania decyzji. 
Polega ona głównie na analizie wielkości, dynamiki oraz struktury przychodów. 
W celu przeprowadzenia prawidłowej analizy i wyciągnięcia właściwych wniosków 
należy znać definicję przychodów, zasady ich pomiaru oraz ujmowania.

W celu analizy źródeł osiągania przychodów należy zdefiniować termin przy-
chody. Zgodnie z MSR 18 przychody są „wpływami korzyści ekonomicznych brutto 
danego okresu, powstałymi w wyniku (zwykłej) działalności gospodarczej jed-
nostki, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi niż zwiększenie 
kapitału wynikającego z wpłat udziałowców”8. Natomiast załącznik „A” MSSF 15 
definiuje przychody jako „dochód uzyskany w ramach zwykłej działalności jed-
nostki”9. Zaś dochód jest to „wzrost korzyści ekonomicznych w danym okresie 
sprawozdawczym w postaci wpływu aktywów lub zwiększenia ich wartości, lub 
zmniejszenia wartości zobowiązań, które prowadzą do przyrostu kapitału wła-
snego w inny sposób niż wniesienie wkładu przez udziałowców lub właścicieli”10.

7 L. Poniatowska, Istota przychodów, w: J. Pfaff (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem 
MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 561.

8 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 18 Przychody (Dz. Urz. UE L320/93, 2008), pkt 7.
9 Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami 

(Dz. Urz. UE L295/21, 2016), Załącznik A Definicje terminów.
10 MSSF 15 Przychody z umów z klientami, op.cit., Załącznik A Definicje terminów.
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3.  Zasady rozpoznawania przychodów i ich zmiana 
wynikająca z MSSF 15

Podstawowym zagadnieniem dotyczącym przychodów jest ustalenie momentu 
ich ujęcia w księgach rachunkowych. Regulacje, obowiązujące do końca 2017 roku 
– (MSR 11/MSR 18) wyróżniały trzy oddzielne modele rozpoznawania przycho-
dów, w zależności od rodzaju transakcji sprzedaży: (1) umowa o usługę budowla-
ną, (2) sprzedaż towarów, (3) sprzedaż usług.

Rok 2018 przyniósł zmiany w tym zakresie, albowiem MSSF 15 wprowadził jed-
nolity model rozpoznawania przychodów. W dalszej części zostaną opisane metody 
ujmowania przychodów wynikające z powyższych międzynarodowych regulacji.

3.1. Rozpoznawanie przychodów według MSR 18

W MSR 18 zawarto ustalenia dotyczące ujęcia przychodów powstałych w wyni-
ku transakcji11:
1) sprzedaży dóbr, a do dóbr zalicza się dobra wytworzone przez jednostkę oraz 

dobra zakupione z zamiarem odsprzedaży,
2) świadczenia usług, co polega zazwyczaj na wykonywaniu na podstawie umowy 

zadań w określonym przedziale czasu,
3) wykorzystania przez inne podmioty aktywów przedsiębiorstwa, przynoszą-

cych odsetki, tantiemy, dywidendy.
W MSR 18 określono, że wartość przychodów ustala się w wartości godzi-

wej12 zapłaty bądź należnej. W wartości przychodu należy uwzględnić udzielone 
przez jednostkę rabaty oraz wykluczyć kwoty zbierane w imieniu osób trzecich 
np. podatek, gdyż nie stanowią korzyści ekonomicznych jednostki i nie zwiększa-
ją jej kapitału własnego.

MSR 18 dopuszcza dwie formy zapłaty – pierwszą jest zapłata dokonana w for-
mie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, zaś drugą jest wymiana (barter). 
W pierwszym przypadku przychód jest równy kwocie otrzymanych lub należnych 
środków pieniężnych, jednak wartość ta może być inna w przypadku odroczenia 
płatności poprzez np. udzielenie nieoprocentowanego kredytu. W takim przy-
padku nominał otrzymanych środków pieniężnych może być wyższy niż wartość 

11 MSR 18 Przychody, op.cit., par. 1–5.
12 MSR 18 par. 7 definiuje wartość godziwa „jako kwotę, za jaką na warunkach rynkowych składnik 

aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze 
poinformowanymi stronami transakcji”.



Wpływ MSSF 15 na sprawozdania finansowe wybranych spółek branży informatycznej… 519

godziwa. Różnice pomiędzy wartością godziwą, a nominalną wartością zapłaty 
ujmuje się jako przychody z tytułu odsetek. Natomiast gdy zapłata jest realizo-
wana w formie wymiany dóbr lub usług o podobnym charakterze to nie powstaje 
wtedy przychód, a gdy odmiennych to wyceny dokonuje się w wartości godziwej.

MSR 18 precyzuje warunki, które muszą być spełnione, aby można uznać przy-
chód ze sprzedaży dobra lub usługi, a zestawiono je w tabeli 2.

Tabela 2. Warunki uznania przychodu ze sprzedaży dóbr i usług

Uznanie przychodu ze sprzedaży dóbr Uznanie przychodu ze sprzedaży usług

1) jednostka przekazała nabywcy znaczące ryzyko 
i korzyści wynikające z praw własności do dóbr,

1) kwotę przychodów można wycenić 
w wiarygodny sposób,

2) jednostka przestaje być trwale zaangażowana 
w zarządzanie sprzedanymi dobrami w stopniu, 
w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec 
dóbr, do których ma się prawo własności, ani też 
nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli,

2) istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka 
uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu 
przeprowadzonej transakcji,

3) kwotę przychodów można wycenić 
w wiarygodny sposób,

3) stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy 
może być określony w wiarygodny sposób,

4) istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka 
uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu 
przeprowadzonej transakcji,

4) koszty poniesione w związku z transakcją oraz 
koszty zakończenia transakcji mogą być wycenione 
w wiarygodny sposób.

5) koszty poniesione oraz te, które zostaną 
poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku 
z transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób.

Źródło: opracowanie własne na podstawie MSR 18 Przychody, op.cit., par. 14–16 i 20.

Jeżeli jednostka gospodarcza nie przekazała znaczącego ryzyka i korzyści, 
to transakcja taka nie ma charakteru sprzedaży i nie można ująć przychodów. 
Natomiast w przypadku, gdy na jednostce ciąży tylko nieznaczne ryzyko, przy-
chody można i powinno się ująć13.

Ujęcie przychodów poprzez odwoływanie się do stopnia zaawansowania 
realizacji transakcji jest określane jako metoda stopnia zaawansowania. Zgod-
nie z którą przychody ujmuje się w okresach, w których odbywało się świadcze-
nie usługi. Stopień zaawansowania realizacji transakcji można ustalić za pomocą 
różnych metod (pomiar wykonanych prac, procent wykonanych prac w stosunku 
do całości, udział kosztów poniesionych do ogółu szacowanych kosztów). Jed-
nostka posługuje się taką metodą, która pozwala jej w sposób wiarygodny wyce-
nić wykonywane usługi14.

13 MSR 18 Przychody, op.cit., par. 17.
14 Ibidem, par. 24.
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3.2. Rozpoznawanie przychodów według MSR 11

Przedmiotem umów o usługi długoterminowe są świadczenia wymagające 
stosunkowo długiego okresu realizacji, który przypada na dwa różne okresy spra-
wozdawcze. Według MSR 11 usługą długoterminową jest „umowa, której przed-
miotem jest budowa składnika aktywów lub zespołu aktywów, które są ze sobą 
ściśle powiązane lub wzajemnie zależne pod względem projektowym, technolo-
gicznym lub ze względu na ich funkcję użytkową czy ostateczne przeznaczenie 
lub sposób użytkowania”15.

Standard definiował również dwa rodzaje umów długoterminowych:
1) w cenach stałych – umowa, w której strony zgadzają się na stałą cenę lub stałą 

stawkę umowną za jednostkę produkcji, czasami wraz z zastrzeżeniem, że 
ceny mogą ulec zmianie,

2) koszt plus – umowa, na podstawie której wykonawcy zwracane są koszty dodat-
kowo powiększone o jakiś procent lub stalą kwotę.
MSR 11 dokładnie określał warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby można 

było dokonać łączenia lub podziału umów16.
W standardzie dotyczącym umów o usługi długoterminowe określono, że przy-

chody powinny obejmować początkową kwotę przychodów ustaloną w umowie 
oraz wszelkie zmiany dokonywane w trakcie wykonywania umowy, roszczenia17 
oraz premie18.

Wycena przychodu tak samo jak w MSR 18 następuje w wartości godziwej 
otrzymanej lub należnej zapłaty. Jednak w przypadku umów o usługi długoter-
minowe wycena przychodów jest utrudniona z powodu wielu niewiadomych co 
do rezultatów przyszłych zdarzeń. Szacunki muszą być aktualizowane w miarę 
postępów prac oraz rozstrzygania wątpliwości19.

W przypadku umów o usługi długoterminowe niezwykle ważne są koszty 
i moment ich ujęcia. Koszty w tym przypadku można podzielić na koszty bezpo-
średnio związane z umową oraz na koszty pośrednie, których część można przy-
pisać do umowy a pozostałej części nie można zaliczyć do kosztów umów o usługi 
długoterminowe.

15 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 11 Umowy o usługę budowlaną (Dz. Urz. EU L320/46, 
2008), par. 3.

16 MSR 11 Umowy o usługę budowlaną, op.cit., par. 8–10.
17 Roszczenie jest to kwota, którą wykonawca chce uzyskać od zamawiającego lub innej strony z tytułu 

zwrotu kosztów nieuwzględnionych w wartości umowy.
18 Premie są dodatkowymi kwotami wypłacanymi wykonawcy w przypadku osiągnięcia lub przekro-

czenia przez niego ustalonych norm wykonywania umowy.
19 MSR 11 Umowy o usługę budowlaną, op.cit., par. 12.
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Międzynarodowe standardy dopuszczają dwie metody wyceny niezakończo-
nych umów o usługi długoterminowe:
• stopnia zaawansowania, czyli stanu zaawansowania realizacji umowy na dzień 

bilansowy20,
• wyniku zerowego, w której przychody ujmuje się do wysokości poniesionych 

kosztów, czyli na dzień bilansowy nie wykazuje się żadnych zysków lub nie 
ujawnia strat aż do momentu zakończenia usługi.

3.3. Rozpoznawanie przychodów według MSSF 15

MSSF 15 wprowadza jeden wspólny dla wszystkich rodzajów transakcji, przed-
siębiorstw oraz branż model rozpoznawania przychodów. Będzie on stosowany 
w dwóch wariantach w zależności od sposobu wypełniania świadczenia: jednorazo-
wo lub w czasie. W celu określenia momentu ujęcia oraz kwoty przychodów należy 
postępować zgodnie z modelem tzw. pięciu kroków. Obejmuje on następujące etapy:
1) Identyfikacja umowy z klientem, która może zostać zawarta w formie pisem-

nej, ustnej lub w dorozumianej przyjętej zwyczajowo w danej firmie. MSSF 
15 jako umowę definiuje „porozumienie między dwiema lub więcej stronami, 
powodujące powstanie egzekwowalnych praw i obowiązków”21.

2) Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia,
3) Ustalenie ceny transakcyjnej,
4) Alokacja ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań do wykonania 

świadczenia,
5) Ujęcie przychodów w chwili spełnienia zobowiązań do wykonania świadczenia.

W kroku pierwszym, zgodnie ze standardem jednostka ujmuje umowę, a zatem 
przychód z niej wynikający, tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie poniż-
sze kryteria22:
1) strony zawarły umowę i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków,
2) możliwa jest identyfikacja prawa każdej ze stron co do dóbr lub usług, które 

mają zostać przekazane,
3) możliwa jest identyfikacja warunków płatności za dobra lub usługi, które mają 

zostać przekazane,
4) umowa ma treść ekonomiczną,
5) istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka otrzyma wynagrodzenie, przysłu-

gujące jej w zamian za wykonane dobra lub usługi.

20 Ibidem, par. 22.
21 MSSF 15 Przychody z umów z klientami (Dz. Urz. UE L295/21, 2016), par. 10.
22 Ibidem, par. 9.
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Z powyższego wynika, że umowa nie istnieje, jeżeli każda ze stron umowy 
ma jednostronne prawo do rozwiązania niewykonanej umowy bez obowiązku 
zapłaty odszkodowania. Umowa całkowicie niewykonana to taka, która spełnia 
oba poniższe warunki23:
1) przyrzeczone dobra lub usługi nie zostały przekazane,
2) jednostka nie otrzymała ani nie ma prawa do otrzymania wynagrodzenia za 

przyrzeczone dobra lub usługi.
Drugim etapem jest identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia, 

czyli przyrzeczone w umowie dobra lub usługi, które spełniają poniższe warunki:
1) „dobra lub usługi (lub pakietu dóbr lub usług), które można wyodrębnić,
2) grupy odrębnych dóbr lub usług, które są zasadniczo takie same i w przypad-

ku których przekazanie na rzecz klienta ma taki sam charakter”24.
Przyrzeczone dobra lub usługi są odrębne, gdy spełnione są poniższe warunki25:

1) istnieje możliwość odnoszenia korzyści z dobra lub usługi bezpośrednio lub 
poprzez powiązanie z innymi ogólnodostępnymi zasobami,

2) zobowiązanie jednostki do przekazania dobra lub usługi można łatwo zidentyfi-
kować jako odrębne spośród innych zobowiązań określonych w samej umowie.
W zależności od umowy przyrzeczone dobra mogą obejmować m.in. nastę-

pujące tytuły26: (a) sprzedaż wytworzonych dóbr, (b) odsprzedaż dóbr nabytych, 
(c) odsprzedaż praw do dóbr lub usług nabytych, (d) wykonywanie na rzecz 
klienta zadania lub zadań określonych w umowie, (e) świadczenie usługi polega-
jącej na pozostawaniu w gotowości do dostarczania dóbr lub świadczenia usług, 
(f) świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu przekazania dóbr lub usług 
na rzecz klienta przez inny podmiot, (g) przyznanie praw do dóbr lub usług, które 
mają być dostarczone lub świadczone w przyszłości i które będą mogły zostać przez 
klienta odsprzedane lub przekazane na rzecz jego klienta, (h) budowa, produkcja 
lub wytworzenie aktywów w imieniu klienta, (i) udzielenie licencji, (j) przyznanie 
opcji zakupu dodatkowych dóbr lub usług.

Jednostka ujmuje przychody w momencie spełnienia zobowiązania do wyko-
nania świadczenia, czyli w momencie przekazania kontroli nad przyrzeczonymi 
dobrami lub usługami. Jak już zostało wspomniane, MSSF 15 posiada dwa warian-
ty spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia: w czasie oraz w określo-
nym momencie. „Jednostka przenosi kontrolę nad dobrem lub usługą w miarę 
upływu czasu i tym samym spełnia zobowiązanie do wykonania świadczenia oraz 

23 Ibidem, par. 12.
24 Ibidem, par. 22.
25 Ibidem, par. 27.
26 Ibidem, par. 26.
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ujmuje przychody w miarę upływu czasu, jeżeli spełniony jest jeden z następują-
cych warunków:
1) klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia jed-

nostki, w miarę wykonywania przez jednostkę tego świadczenia,
2) w wyniku wykonania świadczenia przez jednostkę powstaje lub zostaje ulep-

szony składnik aktywów27 (na przykład produkcja w toku), a kontrolę nad 
tym składnikiem aktywów – w miarę jego powstawania lub ulepszania – spra-
wuje klient,

3) w wyniku wykonania świadczenia przez jednostkę nie powstaje składnik akty-
wów o alternatywnym zastosowaniu dla jednostki, a jednostce przysługuje 
egzekwowalne prawo do zapłaty28 za dotychczas wykonane świadczenie”29.
Podstawową zasadą ujęcia przychodu zgodnie z MSSF 15 jest przeniesienie 

kontroli. Pojęcie kontroli jest pojęciem szerszym niż samo przekazanie ryzyka 
i korzyści. „Kontrola nad składnikiem aktywów odnosi się do zdolności do bezpo-
średniego rozporządzania tym składnikiem aktywów i uzyskiwania z niego zasadni-
czo wszystkich pozostałych korzyści. Kontrola nad składnikiem aktywów obejmuje 
zdolność do niedopuszczania innych jednostek do rozporządzania składnikiem 
aktywów i uzyskiwania z niego korzyści. Korzyści ze składnika aktywów to poten-
cjalne przepływy pieniężne (wpływy lub zmniejszenia wypływów), które można 
uzyskać bezpośrednio lub pośrednio na wiele sposobów – na przykład poprzez:
1) wykorzystywanie składnika aktywów do produkcji dóbr lub świadczenia usług 

(w tym usług publicznych),
2) wykorzystywanie składnika aktywów w celu zwiększenia wartości innych 

aktywów,
3) wykorzystywanie składnika aktywów do rozliczenia zobowiązań lub obniże-

nia kosztów, sprzedaż lub wymianę składnika aktywów,

27 Ibidem, par. 36: Składnik aktywów wytworzony w wyniku spełnienia zobowiązania przez jednostkę 
nie ma alternatywnego zastosowania dla jednostki, jeśli jednostka jest objęta ograniczeniami umownymi 
co do możliwości swobodnego przeznaczenia składnika aktywów do innego zastosowania w trakcie two-
rzenia lub ulepszenia tego składnika aktywów lub jeśli jednostka jest w praktyce ograniczona co do możli-
wości przeznaczenia tego składnika aktywów w stanie ukończonym do innego zastosowania. Oceny tego, 
czy składnik aktywów ma dla jednostki alternatywne zastosowanie, dokonuje się w momencie zawarcia 
umowy. Po zawarciu umowy jednostka nie zmienia oceny alternatywnego zastosowania składnika akty-
wów, chyba że strony umowy zatwierdzą zmianę umowy stanowiącą istotną zmianę zobowiązania do 
wykonania świadczenia.

28 Ibidem, par. 37: Oceniając, czy jednostka ma egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wyko-
nane świadczenie, jednostka uwzględnia warunki umowy oraz wszelkie przepisy, które mają zastosowa-
nie do umowy. Prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie nie musi dotyczyć stałej kwoty. 
Jednakże przez cały czas obowiązywania umowy jednostka musi być uprawniona do otrzymania kwoty 
równej co najmniej wynagrodzeniu za dotychczas wykonane świadczenie, jeśli umowa zostanie rozwią-
zana przez klienta lub inną stronę z powodów innych niż niewykonanie świadczenia przez jednostkę.

29 Ibidem, par. 35.



Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Arkadiusz Matuszewski524

4) zastawienie składnika aktywów celem zabezpieczenia pożyczki,
5) utrzymywanie składnika aktywów”30.

Jednostka spełnia zobowiązanie do wykonania świadczenia w określonym momencie, 
w przypadku, kiedy zostały spełnione wymogi dotyczące przekazania kontroli31.

Analizując umowy w celu identyfikacji odrębnych zobowiązań do wykona-
nia świadczenia należy wziąć pod uwagę specyfikę branży informatycznej, gdzie 
umowy obejmują serwis posprzedażowy sprzętu komputerowego, aktualizację 
oprogramowania, czy przedłużoną gwarancje, które to mogą stanowić odrębne 
zobowiązania do wykonania świadczenia32.

Kolejnym etapem jest ustalenie ceny transakcyjnej, czyli „kwoty, którą jed-
nostka spodziewa się otrzymać w zamian za przekazanie przyrzeczonych towarów 
lub usług klientowi, z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu stron trzecich”33. 
W wielu przypadkach będzie to łatwe zadanie, gdyż cena będzie określona w umo-
wie jako wielkość stała. Trudności z ustaleniem ceny mogą się pojawić w przy-
padku, gdy w umowie poza ceną stałą zawarta jest część zmienna wynagrodzenia 
lub gdy płatność ma zostać dokonana w dłuższym odstępie czasu od momentu 
wykonania świadczenia albo też nastąpi w innej formie niż gotówka. „Ustalając 
cenę transakcyjną, jednostka powinna uwzględnić: (1) jej zmienność, (2) wartość 
pieniądza w czasie, (3) płatności o charakterze niepieniężnym, (4) przewidziane 
w umowie kwoty płatne klientowi przez sprzedawcę”34.

Zmienna część wynagrodzenia może dotyczyć niepewności co do wysoko-
ści kwoty jak i samego momentu jej otrzymania. Zmienność ta może wynikać 
z udzielonych upustów i rabatów, dyskonta, kredytów, premii i bonusów, nało-
żonych kar czy też innych podobnych czynników, które wpłyną na ostateczną 
cenę. Jednostka ma do wyboru jedną z dwóch metod szacowania kwoty wynagro-
dzenia zmiennego, wybiera tę, która pozwoli jej dokładniej przewidzieć kwotę 
wynagrodzenia i stosuje ją konsekwentnie przez cały okres trwania umowy. 
Standard wyróżnia35:
1) wartość oczekiwaną – to suma iloczynów możliwych kwot wynagrodzenia 

i odpowiadających im prawdopodobieństw wystąpienia. Wartość oczekiwana 

30 Ibidem, par. 33.
31 Ibidem, par. 38.
32 M. Karwowski, MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” a ocena realizacji modelu biznesu, „Stu-

dia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach” 2016, nr 285, s. 164.
33 MSSF 15 Przychody z umów z klientami, op.cit., par. 47.
34 A Mazur, Pomiar wartości przychodów według projektu międzynarodowego standardu dotyczącego 

przychodów, w: Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur (red.), Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości 
– założenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 313, s. 88.

35 MSSF 15 Przychody z umów z klientami, op.cit., par. 53.
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może być właściwym szacunkiem kwoty wynagrodzenia zmiennego, jeśli jed-
nostka zawiera dużą liczbę podobnych umów,

2) wartość najbardziej prawdopodobną – to pojedyncza, najbardziej prawdopo-
dobna kwota z przedziału możliwych kwot wynagrodzenia (tj. pojedynczy 
najbardziej prawdopodobny wynik umowy). Wartość najbardziej prawdopo-
dobna może być właściwym szacunkiem kwoty wynagrodzenia zmiennego, 
jeśli umowa ma tylko dwa możliwe wyniki (na przykład jednostka albo uzy-
skuje premię za wyniki, albo nie).
Jednostka przy ustalaniu ceny transakcyjnej musi uwzględnić wartość pienią-

dza w czasie, jeżeli uzgodniony przez strony rozkład płatności w czasie (dłuższy 
niż rok) daje jednej ze stron istotne korzyści z tytułu przekazania przyrzeczonych 
dóbr lub usług36.

Celem skorygowania przyrzeczonej kwoty wynagrodzenia jest ujęcie przez jed-
nostkę przychodu w kwocie, którą klient zapłaciłby gotówką w momencie prze-
kazania tych dóbr lub wykonania usługi. W przypadku korekty przyrzeczonego 
wynagrodzenia o istotny element finansowania jednostka stosuje stopę dyskon-
ta37, którą zastosowałaby w przypadku zawarcia odrębnej umowy o finansowanie.

Kolejnym elementem, który jednostka powinna uwzględnić podczas ustalania 
ceny transakcyjnej jest niegotówkowa część wynagrodzenia. Jednostka wycenia 
wynagrodzenie niepieniężne w wartości godziwej, jeżeli możliwe jest jej wiarygod-
ne oszacowanie. W przeciwnym przypadku jednostka powinna dokonać wyceny 
pośredniej poprzez odniesienie do indywidualnej ceny sprzedaży przyrzeczonych 
dóbr lub usług.

Ostatnim elementem, który należy uwzględnić są płatności dla klienta. Poza 
zapłatą za zakupione od klienta dobra lub usługi jednostka może dodatkowo udzie-
lić klientowi kredytów lub innych korzyści w postaci bonów czy kuponów, któ-
rymi klient będzie w stanie zapłacić za zobowiązanie wobec jednostki. Jednostka 
ujmuje wynagrodzenie należne klientowi jako obniżenie ceny transakcyjnej, co 
skutkuje zmniejszeniem wartości przychodów dla jednostki, chyba że wynagro-
dzenie to jest należne klientowi za odrębne dobra lub usługi.

36 Ibidem, par. 60–61.
37 MSSF 15 Przychody z umów z klientami, par. 64: Stopa ta odzwierciedla charakterystykę kredytową 

strony otrzymującej finansowanie w ramach umowy oraz wszelkie zastawy i zabezpieczenia dostarczane 
przez klienta lub jednostkę, w tym aktywa przenoszone na mocy umowy. Jednostka może ustalić wyso-
kość tej stopy, określając stopę dyskontującą wartość nominalną przyrzeczonego wynagrodzenia do ceny, 
którą klient ma zapłacić w gotówce za dobra lub usługi w chwili przekazania ich klientowi. Po zawarciu 
umowy jednostka nie aktualizuje stopy dyskontowej w celu odzwierciedlenia zmian stóp procentowych 
ani innych okoliczności.
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Kolejnym etapem analizy dokonywanej w ramach modelu pięciu kroków jest 
alokacja ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia. 
Wiele umów obejmuje sprzedaż więcej niż jednego towaru lub usługi, a cena trans-
akcyjna musi być przypisana do każdego odrębnego zobowiązania do wykonania 
świadczenia na podstawie proporcjonalnej indywidualnej ceny sprzedaży38, którą 
jednostka ustala na moment zawarcia umowy. Na alokację ceny może mieć wpływ 
wynagrodzenie zmienne lub przyznany upust. MSSF 15 proponuje trzy metody 
szacowania indywidualnej ceny sprzedaży39:
1) metoda rynkowa – polega na analizie rynku, na którym sprzedaje się dobra lub 

usługi, oraz oszacowaniu ceny, którą klienci byliby skłonni zapłacić za te dobra 
lub usługi na tym rynku. Metoda ta umożliwia również posłużenie się cenami 
konkurencji i ich dostosowaniu do kosztów i marży jednostki,

2) metoda kosztowa – polega na ustaleniu kwoty spodziewanych kosztów reali-
zacji zobowiązania do wykonania świadczenia oraz powiększeniu ich o marże 
jednostki,

3) metoda rezydualna – ma zastosowanie w przypadku, gdy cena danego dobra 
jest w istotnym stopniu zmienna40 lub niepewna41, polega na ustaleniu indy-
widualnej ceny sprzedaży danego dobra lub usługi w odniesieniu do całkowitej 
ceny transakcyjnej, którą pomniejszy o sumę obserwowalnych indywidualnych 
cen sprzedaży innych dóbr lub usług przyrzeczonych w umowie.
Jednostka może przypisać upust w całości do jednego lub do większej liczby 

zobowiązań, lecz nie do wszystkich zobowiązań do wykonania świadczenia, które 
zostały określone w umowie, jeśli spełnione są następujące kryteria łącznie42:
1) jednostka zajmuje się regularną sprzedażą oddzielnie każdego z odrębnych 

dóbr lub z usług określonych w umowie,
2) jednostka zajmuje się regularną sprzedażą oddzielnie pakietu lub pakietów 

niektórych spośród tych odrębnych dóbr lub usług z upustem w stosunku do 
indywidualnej ceny sprzedaży,

38 Ibidem, par. 77 Indywidualna cena sprzedaży to cena, po której jednostka sprzedałaby oddziel-
nie przyrzeczone dobra lub usługi klientowi. Najlepszym dowodem indywidualnej ceny sprzedaży jest 
obserwowalna cena dobra lub usługi w przypadku, gdy jednostka sprzedaje dobro lub usługę oddzielnie 
w podobnych okolicznościach i podobnym klientom. Cena określona w umowie lub cenniku, w którym 
wymieniono dobro lub usługę, może być (ale nie należy zakładać, że jest) indywidualną ceną sprzedaży 
tego dobra lub usługi.

39 Ibidem, par. 79.
40 Cenę można uznać za istotnie zmienną w przypadku, gdy jednostka sprzedaje te same dobra lub 

usługi w podobnym okresie różnym klientom po znacznie odbiegających od siebie cenach.
41 Cenę uznaje się za niepewną, w przypadku, gdy jednostka nie określiła jeszcze ceny za dane dobro 

lub usługę, ponieważ dany składnik nie był jeszcze sprzedawany.
42 Ibidem, par. 82.
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3) upust, który można przypisać do każdego pakietu jest zasadniczo taki sam jak 
upust określony w umowie.
Drugim wyjątkiem jest wynagrodzenie zmienne zawarte w cenie transakcyj-

nej, które można przypisać do całej lub określonej części umowy43.
Cena w trakcie trwania umowy może ulec zmianie, jednostka przypisuje wszel-

kie późniejsze zmiany ceny do zobowiązania do wykonania świadczenia na takich 
samych zasadach jak w momencie zawierania tej umowy. Różnice wynikające ze 
zmiany ceny są ujmowane jako przychód lub zmniejszenie przychodów w okresie, 
w którym cena transakcyjna uległa zmianie. Poza tym koszty doprowadzenia do 
umowy jak i koszty poniesione w związku z wykonywaniem44 umowy jednostka 
ujmuje jako składnik aktywów, jeżeli spodziewa się, że koszty te odzyska.

Ostatnim krokiem modelu jest ujęcie przychodu. Standard stanowi, że 
po spełnieniu zobowiązania do wykonania świadczenia jednostka ujmuje jako 
przychód kwotę ceny transakcyjnej przypisaną do tego zobowiązania do wyko-
nania świadczenia. Obowiązek ten jest spełniony poprzez przekazanie klientowi 
kontroli nad obiecanym towarem lub usługą.

4.  Wpływ MSSF 15 na sprawozdania finansowe wybranych 
spółek z branży informatycznej

Analizie zostaną poddane sprawozdania finansowe za lata 2017–2018 pięciu 
największych spółek giełdowych z branży informatycznej pod względem przycho-
dów osiągniętych w 2017 roku, a mianowicie:
1) Ailleron SA (oprogramowanie),
2) Asseco Poland SA (systemy informatyczne),
3) Comarch SA (systemy informatyczne),
4) Comp SA (oprogramowanie),
5) PGS Software SA (oprogramowanie).

Celem badania jest analiza wpływu zastosowania MSSF 15 na wyniki branży 
informatycznej. Przychody analizowanych spółek w latach 2016–2018, zostały 
zaprezentowane w tabeli 3, przy czym przychody ze sprzedaży w 2018 roku zosta-
ły zaraportowane zgodnie z MSSF 15.

Analiza sprawozdań finansowych powyższych spółek wykazała, że zmiany 
wynikające z MSSF 15 są istotne dla dwóch spółek i zostały one zaprezentowane 

43 Ibidem, par. 84.
44 Po spełnieniu kryteriów określonych w par. 95 MSSF 15.
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w sprawozdaniu za 2018 rok wraz z przekształceniem danych finansowych. Spółki, 
które zaprezentowały przekształcone dane finansowe to Asseco Poland SA, która 
skorzystała z uproszczenia i przekształciła dane za 2018 rok oraz Comarch SA, 
która przekształciła dane z 2017 roku. Pozostałe spółki zawarły w swoich spra-
wozdaniach finansowych informacje, że poza szerszym obowiązkiem ujawnienia 
informacji na temat transakcji, nie przewiduje się znaczącego wpływu na osią-
gnięte wyniki finansowe.

Tabela 3. Przychody ze sprzedaży za lata 2016–2018 (w tys. zł)

Spółka 2016 2017 2018

Ailleron SA 61 949 96 643 108 692

Asseco Poland SA 936 800 861 200 893 300

Comarch SA 749 213 755 517 935 527

Comp SA 405 743 369 207 452 808

PGS Software SA 76 209 99 133 124 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

W związku z powyższym można wysnuć wniosek, że zmiany wynikające z MSSF 
15 będą miały wpływ jedynie na spółki, które zawierają długoterminowe, wielo-
elementowe kontrakty. W przypadku standardowej sprzedaży nic się nie zmieni, 
np. sprzedaż płyty z oprogramowaniem – przychód z tego tytułu zostanie rozpo-
znany w tym samym czasie i w tej samej wartości według MSR 18 jak i MSSF 15.

W dalszej części dokładniejszej analizie zostaną poddane przekształcenia 
dokonane przez obie spółki – Asseco Poland SA i Comarch SA. Pierwsza z nich, 
czyli Asseco Poland SA wdrożyła MSSF 15 z dniem 1 stycznia 2018 roku. Spół-
ka zdecydowała się na zastosowanie „zmodyfikowanej metody retrospektywnej”, 
tj. z łącznym efektem pierwszego zastosowania standardu ujętym w dniu pierw-
szego zastosowania.

Wybierając metodę wdrożenia spółka zdecydowała się na rezygnację z prze-
kształcenia danych porównywalnych. Oznacza to więc, że dane na 31 grudnia 
2017 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku zostały spo-
rządzone na podstawie obowiązujących dotychczas standardów: MSR 18 Przycho-
dy, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz interpretacje związane z ujmowaniem 
przychodów przed wejściem w życie MSSF 15. Zgodnie z wybraną metodą wdroże-
nia MSSF 15, „Spółka zdecydowała się na skorzystanie z praktycznego rozwiązania 
w stosunku do wszystkich zmian umów, które miały miejsce przed rozpoczęciem 
najwcześniejszego prezentowanego okresu oraz przed 1 stycznia 2018 roku, czyli 
datą wdrożenia standardu w Spółce, polegającego na nieprzekształcaniu tych umów 
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w związku z ich modyfikacjami przed datą wdrożenia”45. W związku z powyższym 
Asseco Poland SA przekształciła osiągnięte przychody w 2018 roku zaraportowa-
ne zgodnie z MSSF 15, na wartości wyliczone zgodnie z MSR 18 i MSR 11 w celu 
spełnienia zasady porównywalności. Wartości przychodów wraz z danymi prze-
kształconymi pokazano w tabeli 4.

Tabela 4.  Przychody Asseco Poland SA i Comarch SA za lata 2016–2018 (w tys. zł)

Spółka 2016 2017 2018 2018*

Asseco Poland SA 936 800 861 200 893 300 903 900

Comarch SA 749 213 755 517 935 527 966 100

* Przychody 2018 ujęte zgodnie z MSR 18 i MSR 11.
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Asseco Poland SA i Comarch SA za lata 2017–2018.

W związku z przekształceniem ujętych przychodów w 2018 roku uległy one 
zmianie zmniejszeniu o 10 600 tys. zł. Zmiana ta wynika przede wszystkim z uję-
cia gwarancji ponadstandardowych w kwocie zobowiązań z tytułu umów oraz 
odpowiednim ujęciu przychodów z takich gwarancji w przychodach zamiast, jak 
to było do 1 stycznia 2018 roku, odpowiednio w rezerwach i kosztach. W ujęciu 
procentowym przychody uległy zmianie w związku z przekształceniem o 1,2%.

Drugą spółką, która ujęła w swoim sprawozdaniu finansowym przekształco-
ne dane dla celów porównywalności jest Comarch SA, dane finansowe Comarch 
SA przedstawiono w tabeli 3. W związku z przekształceniem wartość osiągnię-
tych przychodów uległa zmianie o 30 573 tys. zł, co stanowi zmianę procentową 
o 3,3%, głównie z tytułu kontraktów długoterminowych. Spółka ta jednak nie opi-
sała dokładniej zmian oraz wpływu MSSF 15.

Reasumując, analizowane spółki podeszły bardzo pobieżnie do zmian wyni-
kających z MSSF 15 i jego wdrożenia. Procedury przejścia jak i przekształcone 
dane nie są wystarczająco opisane. Większość spółek uważa, że wpływ zmian jest 
nieistotny dla osiągniętych wyników finansowych.

5.  Wpływ zastosowania MSSF 15 na badanie sprawozdań 
finansowych

Badanie sprawozdań finansowych ma na celu zwiększenie stopnia zaufania 
zamierzonych użytkowników do sprawozdań finansowych, a cel ten osiąga się 

45 Sprawozdanie finansowe Asseco Poland SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, s. 14.
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dzięki wyrażeniu przez biegłego rewidenta opinii o tym, czy sprawozdania finan-
sowe zostały, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mający-
mi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej. Opinia 
ta dotyczy tego, czy sprawozdania finansowe prezentują rzetelny i jasny obraz 
zgodnie z ramowymi założeniami46. Natomiast z ustawy o biegłych rewidentach 
wynika, że „w wyniku przeprowadzonego badania zgodnie z krajowymi standar-
dami badania, biegły rewident sporządza na piśmie sprawozdanie z badania”47, 
w którym zawiera „opinię biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe 
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyni-
ku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 
dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi 
zasadami (polityką) rachunkowości”48. W tym miejscu należy dodać, że zgodnie 
z ustawą o rachunkowości, politykę rachunkowości przyjmuje kierownik jednost-
ki49. Oznacza to, że w przypadku jednostek stosujących międzynarodowe stan-
dardy rachunkowości doboru rozwiązań w nich określonych dokonuje kierownik 
jednostki. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że decyduje o czterech głów-
nych etapach ustalenia informacji:
1) ujęcia (co mierzyć?),
2) pomiaru (jak mierzyć/wycenić?),
3) ujawnienia (jakie informacje ujawnić?),
4) prezentacji (jak zaprezentować informacje?).

Każdy z tych etapów wymaga rzetelnego podejścia do oceny zdarzeń gospo-
darczych mających miejsce w jednostce gospodarczej z punktu widzenia ich 
wpływu na obraz jednostki zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym, 
który to obraz będzie podlegał ocenie biegłego rewidenta w procesie badania. 
Biegły rewident analizuje je pod kątem oceny ich zgodności z obowiązującymi 
regulacjami, a także podejmowane są odpowiednie środki służące eliminowa-
niu naruszeń tych wymogów w wyrażonych w czasie badania korektach. Jeśli 
jednak wskazane korekty nie zostaną dokonane, biegły rewident zgodnie z mię-
dzynarodowymi standardami badania wyraża zmodyfikowaną opinię o badanym 
sprawozdaniu finansowym.

46 MSB 200 Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Badania, KIBR, 2015, pkt 3.

47 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicz-
nym (Dz.U 2019, poz. 1421 z późn. zm.), art. 83 ust. 1.

48 Ibidem, art. 83, ust. 3 pkt 8.
49 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, op.cit., art. 10.
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Tym samym audytor o badanym sprawozdaniu finansowym może wyrazić50:
1) opinię niezmodyfikowaną, gdy dochodzą do wniosku, że sprawozdanie finan-

sowe zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z mają-
cymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej,

2) opinię zmodyfikowaną, gdy dochodzą do wniosku, że na podstawie uzyska-
nych dowodów badania, sprawozdanie jako całość zawiera istotne zniekształ-
cenia, lub nie jest w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów 
badania, aby dojść do wniosku, że sprawozdanie finansowe jako całość nie 
zawiera istotnych zniekształceń. Dlatego opinia zmodyfikowana może być51:
a) opinią z zastrzeżeniem,
b) opinią negatywną,
c) odmową wyrażenia opinii.
Poza tym audytorzy przedstawiają w sprawozdaniu z badania kluczowe spra-

wy badania, a także oceniane jako znaczące zagrożenia związane z istotnymi nie-
prawidłowościami, w tym ryzyka nadużyć finansowych.

Zastosowanie przez jednostki gospodarcze Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej ma wpływ na proces badania sprawozdań finanso-
wych takich jednostek. Powodem tego jest sprawdzenie czy jednostka prawidłowo 
zaimplementowała przepisy zarówno ujmując zdarzenia w księgach rachunko-
wych, jak i prezentując je w sprawozdaniu finansowym. Audytorzy w tym celu 
tworzą listy kontrolne52, które są kompleksowymi opracowaniami pozwalający-
mi na sprawdzenie czy spełnione zostały wymagania zawarte w przepisach. Mając 
na uwadze fakt, że poszczególne MSSF mają znaczenie dla wszystkich jednostek je 
stosujących, to jednak w przypadku niektórych ten wpływ jest większy. W niniej-
szym rozdziale szczególna uwaga została zwrócona na podmioty informatyczne 
oraz wdrożenie MSSF 15, a w tym kontekście na proces badania i jego efekty. Ze 
sprawozdań z badania dwóch firm wynika, że w roku 2019 kluczowymi sprawa-
mi badania były:
1) w przypadku Comarch SA:

a) ryzyko utraty wartości inwestycji netto w jednostkach zależnych,
b) ryzyko związane z produkcją w toku,

50 MSB 700 Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego, pkt 16 
i pkt 17, www.pibr.org.pl (15.03.2019).

51 MSB 705 Modyfikacje opinii w sprawozdaniu biegłego rewidenta, pkt 7, 8, 9 i 10, www.pibr.org.
pl (15.03.2019).

52 Listy kontrole są najczęściej ujednoliconymi pytaniami, które zadawane są jednostkom gospodar-
czym bez względu na to czym się zajmują. Dlatego warto się zastanowić czy brak zindywidualizowania 
jest właściwy. Może poza pytaniami, które powinny być zadawane wszystkim jednostkom powinny być 
także takie, które będą dostosowane do specyfiki jednostek działających w danym sektorze.
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c) ryzyko zniekształcenia wyniku finansowego w związku z ujmowaniem 
przychodów odpowiednio do stopnia zaawansowania kontraktów długo-
terminowych niezakończonych na dzień bilansowy;

2) w przypadku Asseco Poland SA:
a) ujmowanie przychodów z umów z klientami,
b) utrata wartości inwestycji w jednostki zależne i stowarzyszone,
c) utrata wartości firmy,
d) należności związane ze sprzedażą udziałów oraz akcji w spółkach zależnych,
e) pierwsze zastosowanie MSSF 16 Leasing.
Audytor Comarch stwierdził, że szczególnej uwagi wymagają przychody i będzie 

stosował określone procedury badania w odniesieniu do ujmowania przychodów. 
Podkreślenia wymaga jednak to, że spółka stosuje rozwiązania określone prze-
pisami ustawy o rachunkowości. Tak więc audytor dokonał przeglądu przyjętej 
polityki rachunkowości w zakresie rozpoznawania i ujmowania przychodów ze 
sprzedaży pod kątem zgodności z regulacjami ustawy o rachunkowości. W trak-
cie badania audytor53:
1) dokonał oceny, w jaki sposób budżety wykorzystane do kalkulacji przychodów 

są analizowane i aktualizowane, a także ostatecznie akceptowane,
2) uzgodnił dane rzeczywiste z ksiąg do ostatniego dnia badanego okresu z zak-

tualizowanymi danymi w budżetach na dzień wyceny,
3) przeanalizował spójność konstrukcji budżetów poprzez wzajemne porów-

nania oraz uzgodnienia do rzeczywistych kontraktów na podwykonawstwo,
4) wykonał analizę matematycznej poprawności kalkulacji wszystkich kontrak-

tów długoterminowych pod kątem ich wzajemnej spójności oraz oceny wystą-
pienia ryzyka utworzenia rezerwy na stratę na kontrakcie,

5) porównał budżety przychodów i kosztów (w przypadku kontraktów realizo-
wanych w okresie dłuższym niż rok) w tych okresach oraz ocenił dla wybranej 
próby zgodność zmian w kwocie budżetu z dokumentacją źródłową, a także 
wyjaśnił zmiany w wartości zakładanej marży na kontrakcie,

6) pozyskał dla kontraktów o wysokim stopniu zaangażowania kosztowego infor-
macje na temat stopnia zaawansowania prac,

7) wykonał, dla wybranej próby kontraktów (w tym największych kontraktów), 
szczegółowe procedury mające na celu porównanie danych pochodzących 
z arkusza z danymi pochodzącymi z umów z klientem.
Natomiast badający sprawozdanie finansowe Asseco dokonał oceny przyjętej 

polityki rachunkowości w zakresie ujmowania i prezentacji przychodów z tytułu 

53 Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Comarch SA (5.06.2020).
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umów z klientami pod kątem zgodności z MSSF 15. Mając na uwadze specyfikę 
działalności spółki dla istotnych strumieni przychodów przez nią generowanych54:
1) przeanalizowano zapisy umowne, budżety przychodowe i kosztowe (dla wybra-

nej próby złożonych umów sprzedaży dotyczących kontraktów wdrożeniowych 
IT, które zawierają zobowiązanie spółki do spełnienia więcej niż jednego świad-
czenia (tj. dostarczenia więcej niż jednej usługi i/lub towaru)), a następnie doko-
nano oceny alokacji ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań oraz 
oceniono poprawność rozpoznania przychodu w czasie lub w punkcie w czasie;

2) wykonano na wybranej próbie testy wiarygodności budżetów kontraktowych 
(dla kontraktów, dla których przychód jest rozpoznawany w czasie), które 
stanowiły podstawę do wyznaczenia stopnia zaawansowania, ustalenia ceny 
transakcyjnej oraz ujęcia przychodu, a także ustalania budżetów kontraktów, 
które stanowiły podstawę kalkulacji rezerw na straty na kontraktach;

3) przeprowadzono analizę historyczną realizacji budżetów kontraktowych dla 
istotnych kontraktów wdrożeniowych IT zakończonych w danym roku obro-
towym w celu porównania prognoz i budżetów kontraktów niezakończonych, 
a także w celu oceny trendów w zakresie kosztów pracowniczych, które w zna-
czącej części determinują szacunek kosztów pozostałych do poniesienia do 
zakończenia kontraktu, porównując, czy te trendy są odzwierciedlone w testo-
wanej próbie kontraktów;

4) przeprowadzono rozmowy z zarządem oraz kierownikami wybranych kontrak-
tów ujmowanych według stopnia zaawansowania w celu omówienia założeń 
dotyczących budżetów oraz ryzyka i stopnia zaawansowania prac na reali-
zowanych kontraktach, prawdopodobieństwa zmiany wyników kontraktów, 
w tym na ewentualne kary kontraktowe wynikające z potencjalnych opóźnień;

5) przedyskutowano z zarządem wyniki analizy zarządu zdarzeń po dniu bilan-
sowym, w tym ocenę zarządu co do wpływu potencjalnych skutków epidemii 
COVID-19 na realizowane przez spółkę kontrakty;

6) oceniono, poprzez procedury analityczne, testy transakcyjne oraz analizę wyko-
nanych przez nas raportów z dziennika księgowań, poprawność ujmowania 
przychodów w czasie oraz poprawność wartości rozpoznanych przychodów 
w poszczególnych okresach.
Podsumowując, warto zwrócić uwagę, że procedury badania dostosowane są 

do rozwiązań zastosowanych przez daną jednostkę gospodarczą do ujmowania 
przychodów, czyli zależą od tego czy jednostka stosuje przepisy ustawy o rachun-
kowości, czy standardy międzynarodowe.

54 Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Asseco (5.06.2020).
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Podsumowanie

Sprawozdawczość finansowa kreuje różne formy doboru i prezentacji danych, 
w zależności od potrzeby informacyjnej, jaka ma być ich wykorzystaniem zaspoko-
jona. Dlatego można stwierdzić, że informacja zniekształcona staje się niewiarygod-
na, a ta pochodząca z nierzetelnie zaprezentowanego sprawozdania finansowego 
jest źródłem nieefektywnych decyzji np. inwestycyjnych, kredytowych.

Prezentacja składników majątku jednostki w określonej wartości wykaza-
na w sprawozdaniach finansowych jest pochodną koncepcji wyceny wpisanych 
w rachunkowość. Nie bez znaczenia zatem pozostaje świadomość zasad, na któ-
rych bazuje system informacyjny rachunkowości. Zakres i sposób interpretacji 
danych zawartych w sprawozdawczości finansowej jest uwarunkowany regula-
cjami, w tym często regulacjami lokalnymi różniącymi się od głównego tren-
du standaryzacji przepisów. Rachunkowość wobec zmieniających się warunków 
gospodarczych oraz pojawiających się ciągle nowych i innowacyjnych rozwiązań 
biznesowych podlega ciągłym zmianom polegającym na jej aktualizacjach dosto-
sowanych do bieżących potrzeb.

MSSF pozostawiają wiele dowolności w zakresie kształtu sprawozdania finan-
sowego, co wpływa na utrudnienie odszukiwania informacji – nie istnieje wskazana 
kolejność prezentacji poszczególnych części sprawozdań (polityka rachunkowości 
na początku lub na końcu, dane o segmentach operacyjnych prezentowane odręb-
nie lub w ramach polityki rachunkowości lub not) oraz jej format (łączna i rozłącz-
na prezentacja). Oczywiście, każda jednostka jest inna i zupełna standaryzacja 
prezentacji nie może być zastosowana, należy jednak zadać sobie pytanie, czy jej 
zupełny brak nie ma negatywnego wpływu na użyteczność sprawozdań finanso-
wych, która powinna pozostawać niezmiennie na pierwszym planie.

MSSF 15 zmienił podejście do ujmowania przychodów, rozwiązania wynikają-
ce ze standardu wymagają dokonywania osądów na podstawie dostępnych i wia-
rygodnych informacji. Stosowanie rozwiązań wynikających z standardu wpłynęło 
na jeszcze większą uznaniowość w zakresie momentu ujęcia przychodu. Ogól-
nie zmieniło się podejście do umowy z klientem, zgodnie z obecnymi przepisa-
mi, każdą umowę należy rozpatrywać ze względu na obowiązki z niej wynikające 
(zobowiązania do wykonania świadczenia). Z tego wynika konieczność ustalenia 
i alokacji ceny do poszczególnych obowiązków. Dotychczasowe przepisy MSR 18 
i MSR 11 nie przewidywały takiej alokacji w przypadku wieloelementowych 
umów. W branży informatycznej nie dokonała się wielka rewolucja, wzbogacony 
został wachlarz stosowanych metod o najbardziej ostrożną, polegającą na ujęciu 
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przychodu w momencie realizacji całego kontraktu i przekazania kontroli nad 
dobrem lub usługą.

W tym miejscu warto dodać, że Komisja Nadzoru Finansowego prowadząc 
analizę sprawozdań finansowych nadzorowanych jednostek w 2019 roku stwier-
dziła następujące uchybienia, którymi w przypadku MSSF 15 są55:
• brak ujawnień lub niejasne zasady rachunkowości,
• niejasny sposób analizy i oceny poszczególnych kontraktów,
• wątpliwości co do ustalenia czy emitent jest pośrednikiem, czy zleceniodaw-

cą (agent/principal),
• nieprzejrzysta prezentacja aktywów/zobowiązań w bilansie,
• brak ujawnień dotyczących kategorii przychodów.

Biorąc pod uwagę podstawową funkcję, jaką powinny spełniać sprawozdania 
finansowe, czyli być użytecznymi dla odbiorców, każda jednostka winna dążyć 
do takiego ujawnienia wprowadzonych zmian, które pozwolą zrozumieć im spra-
wozdanie finansowe. Oznacza to, że w sprawozdaniu finansowym powinien być 
zamieszczony opis zindywidualizowanych rozwiązań przyjętych przez jednostkę 
w kontekście typowych operacji, umów, warunków i sytuacji.

Podsumowując wszystkie dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że 
zastosowanie MSSF 15 Przychody z umów z klientami oznacza zmiany w ujmo-
waniu przychodów a tym samym wywiera wpływ na wynik finansowy. Z badania 
wynika, że badający sprawozdania finansowe wskazują na pewne szczególne pro-
blemy badania, w odniesieniu do których zastosowano określone procedury. Mając 
powyższe na uwadze warto dodać, że dopiero zapoznanie się ze sprawozdaniem 
finansowym wraz ze sprawozdaniem z badania daje bardziej pełny obraz jednostki.
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Bezrobocie w Polsce w 2020 roku

Wprowadzenie

W 2019 roku nie przewidywano, że w kolejnym roku świat doświadczy istot-
nych zmian, które spowodują kryzys społeczno-gospodarczy. Pojawienie się wirusa 
SARS-CoV-2 (COVID-19), który ogarnie wszystkie społeczeństwa w gospodarce 
światowej wydawało się wówczas mało realne. Fakt ten można potraktować jako 
przykład „Czarnego Łabędzia”1. Teoria określana tym terminem jest wykorzysty-
wana głównie w naukach społecznych. Opisuje zdarzenia, które mają trzy cechy. Po 
pierwsze dotyczy sytuacji, które są „nietypowe, ponieważ wykraczają poza dome-
nę naszych zwykłych oczekiwań,  jako że żaden element przyszłości nie wyka-
zuje wyraźnie na możliwość jego zaistnienia”2. Po drugie są to zdarzenia, które 
mają „drastyczny wpływ na rzeczywistość”. W końcu po trzecie, szuka się w uję-
ciu retrospektywnym wytłumaczenia tych nieoczekiwanych zdarzeń. Połączenie 
małej przewidywalności i ogromnych skutków społecznych i gospodarczych „czyni 
Czarnego Łabędzie wielką zagadką”3.

Pandemię opisywano również za pomocą teorii „Szarego Nosorożca”. Pojęcie 
to zastosowała M. Wucker w 2013 roku podczas Światowego Forum Ekonomicznego 
w Davos. W tym przypadku również chodzi o zdarzenia społeczno-gospodarcze. 
Jednak są one do przewidzenia, a ryzyko ich wystąpienia jest znane wcześniej (choć 
o minimalnym prawdopodobieństwie), ale jest to ignorowane. Ze względu na fakt 

1  Termin ten upowszechnił się po 2007 roku po publikacji N. Taleba, The Black Swan: The Impact 
of the Highly Improbable.

2  N. Taleb, Czarny Łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem,  Zysk  i  S-ka, 
Poznań 2020, s. 12.

3  Ibidem, s. 14.
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wystąpienia pandemii w Chinach pod koniec 2019 roku można mieć wątpliwość, 
czy późniejsze zmiany odnotowane w Polsce i na świecie od marca 2020 roku były 
do przewidzenia, czy też nie4. Dlatego też zarówno teorię „Czarny Łabędź” jak 
i „Szary Nosorożec” wykorzystuje się do opisu zmian, jakie nastąpiły po 2019 roku.

Analizując sytuację w 2020 roku, przede wszystkim można zauważyć, że pierw-
sze doświadczenie, to był strach przed chorobą, izolacją i zmianą oraz niepew-
ność przyszłych zdarzeń. Przerodziło się to w strach przed drugim człowiekiem, 
obawę przed wyjściem z domu, komunikowania się, czy przemieszczania. Wzro-
sła kontrola społeczna i polityczna. Przedsiębiorcy likwidowali swoje przedsię-
biorstwa, a w najlepszym przypadku zawieszali działalność. Szybko zmieniała się 
forma pracy i edukacji na zdalną. A razem z nią pojawił się problem wykluczenia 
cyfrowego dla osób, które nie były w stanie tak szybko dostosować się do nowych 
wyzwań lub nie dysponowały odpowiednimi zasobami materialnymi i niemate-
rialnymi. Zmieniło się miejsce pracy z biura lub sali  lekcyjnej oraz wykładowej 
na home office. Zmieniły się godziny pracy z określonych na nieokreślone. Zmienił 
się czas spotkań formalnych i nieformalnych prowadzonych online z określonych 
przez ramy czasowe do „stale wydłużających się”. Zmieniła się dyspozycyjność z tej, 
która jest przypisana do miejsca i charakteru pracy do prawie całkowitej. Zmieniła 
się forma rozliczania godzin pracy, z określonych na nieokreślone i związana z tym 
nieufność ze strony pracodawcy, którzy nie zawsze mogą weryfikować prawdzi-
wość tych danych. W końcu pojawiło się zmęczenie, które psycholodzy nazwa-
li: „Zoom Fatigue Syndrome” (syndrom zmęczenia zdalnego, zespół zmęczenia 
ZOOM)5. Spotkania online wymuszają inną pracę mózgu niż spotkanie realne, 
twarzą w twarz. Pojawiają się inne bodźce i informacje, komunikacja niewerbal-
na albo nie występuje, albo jest bardzo ograniczona. Dodatkowo zmieniające się 
obrazy, dźwięki, tła, problemy techniczne tworzą atmosferę napięcia i zmęcze-
nia. Ponadto w czasie spotkań często wykonuje się inne czynności, które wynikają 
z wykonywania pracy w domu, ale też z opieki nad dziećmi. To znacząco wpływa 
na spadek koncentracji czy kreatywności. W takiej rzeczywistości musieli odna-
leźć się zatrudnieni i osoby, które poszukują pracy.

Wydaje się, że rynek pracy, zwłaszcza bezrobocie, powinno być najlepszym 
„papierkiem lakmusowym” niekorzystnych zmian wywołanych pandemią. Dlatego 
też celem poniższej analizy jest charakterystyka bezrobocia w Polsce w szczególnym 

4  Złożoność i niepewność zdarzeń można opisać również za pomocą pojęcia VUCA (zmienność, 
niepewność, złożoność, niejednoznaczność), które wykorzystuje się do analizy w szerokim ujęciu od 
zdarzeń z 11 września 2001 roku (WTC); www.mobot.pl (29.01.2021).

5  A Neuropsychological Exploration of Zoom Fatigue, Psychiatric Times, 17.11.2020, https://www.
psychiatrictimes.com/view/psychological-exploration-zoom-fatigue (28.01.2021).
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roku, w którym od marca ze względu na pojawienie się i szybkie rozprzestrzenianie 
wirusa SARS-CoV-2 został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego. W wyniku 
wprowadzenia w kraju stanu epidemii nastąpiło „zamrożenie” gospodarki. Ograni-
czenie aktywności gospodarczej i społecznej wywołało szereg zmian, które można 
„odczytać” w wskaźnikach makroekonomicznych, ale również w coraz liczniej-
szych badaniach i opracowaniach socjologów i psychologów, którzy zwracają uwagę 
jak wpłynęło to na ludzkie działanie w sferze ekonomicznej i pozaekonomicznej.

1. Zmiany ilościowe w zasobie bezrobotnych w 2020 r.

W roku 2019 Polska cieszyła się rekordowo niską stopą bezrobocia rejestro-
wanego, najniższą od 30 lat, która w grudniu wynosiła 5,2% (a w październiku 
była nawet na poziomie 5%)6. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego 
(GUS), Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) rynek pracy 
„zmienił swoje oblicze”7 i stał się rynkiem pracownika. Od 2016 roku obserwuje 
się znaczącą poprawę sytuacji osób poszukujących pracy. Dodatkowo wskaźnik 
zatrudnienia był już w 2018 r. na poziomie 72,2% wśród aktywnych zawodowo, 
co oznacza, że był większy niż założony w Strategii Europa (71%)8. Ponadto, jak 
odnotował Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG), od stycznia do 
grudnia 2019 r. powstało 8820 firm z udziałem kapitału zagranicznego, co „ozna-
cza wzrost o 11,9% w stosunku do rekordowego 2018 r.”9.

Jednocześnie jednak wskaźniki wzrostu gospodarczego wskazywały, że „gospo-
darka gwałtownie zwolniła”10. Wzrost gospodarczy wynosił 4% i był poniżej war-
tości oczekiwanej (4,2%) oraz mniejszy niż w roku poprzednim (5,1%). Rok 2018 
był zresztą generatorem pozytywnych zmian zarówno od strony inwestycji (wzrost 
8,9%), jak i popytu krajowego (5,3%)11.

6  Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990–2020, GUS, Warszawa 2021, https://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-la-
tach-1990–2020,4,1.html (20.01.2021).

7  Rynek pracy zmienia oblicze, MRPiPS, Warszawa 2019, https://www.gov.pl/web/rodzina/rynek-
-pracy-zmienia-oblicze (25.01.2021).

8  Strategia Europa 2020, MRPiT, 28.12.2018, https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/
strategia-europa-2020 (20.01.2021).

9  Rekordowy rok rejestracji nowych firm z kapitałem zagranicznym, Centralny Ośrodek Informacji 
Gospodarczej, https://www.coig.com.pl/inwestorzy-zagraniczni-2019_grudzien.php (20.01.2021).

10 Gospodarka gwałtownie zwolniła. GUS podał dane o PKB, Forbes, https://www.forbes.pl/gospo-
darka/wzrost-pkb-w-2019-roku-dane-gus-gwaltowne-spowolnienie-w-iv-kwartale/msk93fy (25.01.2021).

11 Produkt krajowy brutto w 2019 roku – szacunek wstępny, GUS, 29.01.2020, https://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/produkt-krajowy-brutto-w-
-2019-roku-szacunek-wstepny,2,9.html (25.01.2021).
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Dla pracodawców sytuacja na rynku pracy wyglądała inaczej niż dla pracobior-
ców. Przede wszystkim dlatego, że nasilił się problem ze znalezieniem i utrzymaniem 
odpowiednich kandydatów zarówno do pracy umysłowej, jak i wśród pracowników, 
którzy wykonują pracę fizyczną (tzw. luka na rynku pracy). Po pierwsze ze wzglę-
du na „postępującą automatyzację i robotyzację”12, które „wpływają na wszystkie 
sfery i branże, w tym także HR”13. To przekłada się na dodatkowe umiejętności 
pracownika oraz dostosowanie „narzędziowe” miejsca pracy.

Po drugie zmieniły się oczekiwania pracowników i osób poszukujących pracy. 
Nowe pokolenie i nowa generacja aktywnych zawodowo dysponuje bowiem innymi 
umiejętnościami, poziomem inteligencji emocjonalnej, społecznego zaangażowa-
nia, a przede wszystkim zarządzania sobą w czasie. To istotnie wpłynęło na posta-
wę wobec pracy i pracodawcy, która dotyczyła nie tylko wartości materialnej pracy, 
ale też społecznej i psychologicznej.

Po trzecie wzrosły koszty pracy. Znacząco wzrosła płaca minimalna nie o 100 
lub 150 zł jak było w ostatnich latach, tylko o 350 zł. Płaca minimalna 2600 zł 
oraz stawka godzinowa 16 zł są dodatkowymi obciążeniami, zwłaszcza dla małych 
przedsiębiorców14. Zmniejszyła się też  liczba niedziel handlowych z 15 do 7, 
a część przedsiębiorstw uruchomiła Pracownicze Plany Kapitałowe15. Dlatego już 
pod koniec 2019 r. zakładano, że w branżach usługowych będzie więcej redukcji 
etatów niż w 2018 r.

Prognozy na 2020 rok (formułowane w 2019 roku) były optymistyczne. Mówiły 
o nowych możliwościach, o umocnieniu pozycji pracobiorców, o większych wyma-
ganiach osób zatrudnionych, ale też o negatywnych skutkach wzrostu płacy mini-
malnej i stawki godzinowej16. W marcu 2020 roku wprowadzono lockdown, który 
ograniczył aktywność gospodarczą i edukacyjną, wywołał szereg zmian społecz-
nych i psychospołecznych w społeczeństwie. Można więc założyć, że bezrobocie 
będzie odzwierciedlać tę sytuację, że będzie wrażliwe lub też o dużej elastyczno-
ści na spadek aktywności zawodowej, zagrożenie epidemiologiczne, ograniczenie 
komunikacyjne, zmianę formy pracy, czy zwiększenie opieki nad dziećmi w domu, 
które w wyniku edukacji zdalnej nie uczęszczały do szkoły.

Podmioty uczestniczące w transakcji kupna-sprzedaży pracy funkcjonowa-
ły w tych niekorzystnych warunkach mikro i makroekonomicznych. Dlatego też 
zakładano roboczo, że znacząco pogorszy się sytuacja bezrobotnych na rynku pracy. 

12 Rynek pracy 2019. To dobry czas dla pracownika i dla technologii, Puls HR, 2019.
13 Ibidem.
14 Prawo.pl, https://www.prawo.pl (20.01.2021).
15 Rynek pracy 2020, money.pl (20.01.2021).
16 Rynek pracy, edukacja, kompetencje, Raport PARP, 2019.
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W celu przeprowadzenia analizy skupiono się na danych źródłowych publikowa-
nych przez GUS dotyczących liczby bezrobotnych, stopy bezrobocia, zasiłku dla 
bezrobotnych, płacy minimalnej. Ze względu na cel badawczy, oprócz porównań 
rocznych, wykorzystano również dane miesięczne.

Od marca do grudnia 2020 roku nie widać dużych i systematycznych przyro-
stów liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy (tabela 1). Od sierpnia do 
października odnotowano nawet spadek liczby bezrobotnych (kolejno: 1,5 tys., 
4,3 tys., 5,3 tys.). Nagły zaś wzrost aż o 20,7 tys. w grudniu wynika głównie z sezo-
nowych zmian. Wywołanych przede wszystkim spadkiem popytu na prace w rol-
nictwie, budownictwie i usługach turystycznych17.

Tabela 1.  Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce w styczniu–grudniu 
w latach 2019–2020 (w tys.)

Rok/
/miesiąc 

i rok
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2019 1023,1 1016,7 984,7 938,3 906,0 877,1 868,4 865,5 851,2 840,5 849,6 866,4

2020 922,2 919,9 909,4 965,8 1011,7 1026,5 1029,5 1028,0 1023,7 1018,4 1025,7 1046,4

X* +55,8 –2,3 10,5 +56,4 +45,9 +14,8 +3 –1,5 –4,3 –5,3 +7,3 +20,7

X* – zmiany w stosunku miesiąca poprzedniego 2020 roku
Źródło: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w latach 1990–2020, GUS, https://stat.gov.pl (20.01.2021).

Analiza poziomu stopy bezrobocia również nie wskazuje na znaczący wzrost 
i pogorszenie się sytuacji na rynku pracy bezrobotnych (tabela 2). Obserwacja 
tych danych pokazuje minimalną wrażliwość na pogarszający się stan gospodarki 
z miesiąca na miesiąc. Jak pokazują dane prezentowane w tabeli 2 stopa bezro-
bocia rejestrowanego wzrosła do 6,2% pod koniec 2020 roku (5,2% w 2019 r.)18. 
Co więcej, wg danych Eurostatu w Polsce stopa bezrobocia była średnio na pozio-
mie 3,1% (dla pierwszych trzech kwartałów), podczas, gdy średnia dla krajów UE 
wyniosła 7,1% (dla pierwszych trzech kwartałów)19.

Wydaje się również, że wzrost zasiłku dla bezrobotnych nie był też bodźcem eko-
nomicznym, który zachęci do aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym, 
albo też szukania pomocy w urzędach pracy. W tabeli 3 zestawiono kwoty zasiłku, 
które dostaje osoba bezrobotna (uprawnienia do tej formy pomocy). Wysokość 

17 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w latach 1990–2020, GUS, https://stat.gov.pl (20.01.2021).
18 Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990–2020…, op.cit. (20.01.2021).
19 Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2020 roku, GUS, Warszawa 2020, www.stat.gov.

pl (25.01.2021); Informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2020 roku, GUS, Warszawa 2021, www.
stat.gov.pl (25.01.2021).
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zasiłku jest uzależniona od wcześniejszego stażu pracy. Najwyższy poziom zasiłku 
120% (***) dostają osoby ze stażem powyżej 20 lat, 100% (**) zasiłku otrzymują 
osoby, których staż waha się między 5 a 20 lat, a dla osób, które mają najniższy 
staż (do 5 lat) jest możliwy do uzyskania zasiłek 80% (*). W danym roku kalen-
darzowym, wysokość zasiłku zmieni się 1 czerwca, ze względu na waloryzację20. 
W 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca o dodatku solidarnościowym21, 
który miał na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii uchwalono 
wyższą kwotę zasiłku niż zaplanowano w czerwcu. Zmiany zostały wprowadzone 
we wrześniu. Jak wynika z podanych danych zmiany wysokości zasiłku od czerwca 
2018 r. do końca maja 2020 r. były kolejno o 13,6 zł i 19,9 zł. Z kolei we wrześniu 
uchwalono wzrost poziomu zasiłku aż o 318,7 zł22.

Tabela 2.  Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w styczniu–grudniu 
w latach 2019–2020

Rok/miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2019 6,1 6,1 5,9 5,6 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 5,1 5,2

2020 5,5 5,5 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2

Źródło: Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990–2020, GUS, https://stat.gov.pl (20.01.2021).

Tabela 3.  Zasiłek dla bezrobotnych brutto w pierwszych 90 dniach posiadania prawa 
do zasiłku od 1 czerwca 2018 r. do 31 czerwca 2021 r. (w zł)

Rok/procent 
kwoty zasiłku

Okres zmian wysokości 
zasiłku/%

80% kwoty 
zasiłku*

100% kwoty 
zasiłku**

120% kwoty 
zasiłku***

2019

od 1. VI.2018 r.
do 31. VI.2019 r. 678,30 847,80 1017,40

od 1. VI. 2019 r.
do 31. VI. 2020 r. 689, 12 861,40 1033, 68

2020

od 1. VI.2020 r.
do 31. VI.2021 r. 705,10 881,30 1057,60

od 1. IX.2020 r.
do 31. VI.2021 r. 940 1200 1440

Źródło: Na podstawie: Prawo.pl, https://www.prawo.pl (20.01.2021).

20 Waloryzacja jest uzależniona od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
z poprzednim roku. Minister pracy podaje taką informację w „Monitorze Polski”.

21 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciw-
działania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 1068), art. 15 pkt 2.

22 E. Panufnik, Zasiłek dla bezrobotnych 2020 – kwota netto, Infor, 2.07.2020, https://www.infor.pl/
prawo/bezrobotny/zasilek-dla-bezrobotnych/4627266,  Zasilek-dla-bezrobotnych-2020-kwota-netto.
html (25.01.2021); Prawo.pl, https://www.prawo.pl (20.01.2021).
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W marcu 2020 r. jeszcze nie było widać dużych zmian w ogólnej liczbie osób 
uprawnionych do zasiłku. W czerwcu procentowy udział wzrósł do 18% a następ-
nie spadł we wrześniu do 16,6% (w roku wcześniejszym było to 15,6%)23. Dane 
na ten temat zaprezentowano w tabeli 4.

Tabela 4.  Procentowy udział bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych bezrobotnych (u*) w latach 2019 i 2020

Rok, miesiąc/u* 03 06 09

2019 16,0 16,1 15,6

2020 16,2 18,0 16,6

Źródło: Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990–2020, GUS, https://stat.gov.pl (20.01.2021).

Nie było też dużego wzrostu wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych (tabe-
la 5). We wrześniu 2020 r. napłynęło do zasobu bezrobotnych 131,4 tys., podczas 
gdy w 2019 r. 137,5 tys. W kolejnych miesiącach obserwuje się spadek liczby osób 
napływających do zasobu bezrobotnych w stosunku do września 2020 r.

Sytuacja może jednak ulec zmianie, gdyż systematycznie z miesiąca na mie-
siąc wpływa coraz mniej ofert pracy do urzędów pracy, a pracodawcy deklarują 
zwolnienia w najbliższym czasie. W III kwartale 2020 r. wpłynęło do urzędów 
pracy o 25,5 tys. ofert pracy mniej niż przed rokiem. W październiku, listopa-
dzie i grudniu odnotowano dalsze spadki, odpowiednio: 21,2%, 26,9% i 16,7%. 
Aż 338 zakładów pracy planuje zwolnienie 35,8 tys. pracowników. W 2019 r. 
było to odpowiednio 143 zakłady i 20,6 tys. pracowników24. W grudniu 2020 r. 
aż 252 zakłady pracy planowało zwolnienia prawie 30 tys. tys. pracowników25.

W tym samym okresie badawczym można zauważyć mniejszy odpływ. W 2020 r. 
odpłynęło z zasobu bezrobotnych 135,6 tys. osób a w 2019 r. 151,8 tys. osób.

Tabela 5. Napływ i odpływ bezrobotnych w latach 2019 i 2020 (w tys.)

Rok i miesiąc/strumienie w zasobie bezrobotnych Napływ Odpływ

2019

03 123,6 155,5

06 98,7 127,7

09 137,5 151,8

23 Bezrobocie rejestrowane I–III kwartał 2020 r.,  GUS, Warszawa  2020,  s.  17,  www.stat.gov.
pl (20.01.2021).

24 Ibidem, s. 15.
25 Bezrobocie rejestrowane I–IV kwartał 2020 r., GUS, Warszawa 2020, s. 11 (1.06.2021).
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Rok i miesiąc/strumienie w zasobie bezrobotnych Napływ Odpływ

2020

03 98,6 109,0

06 106,4 91,6

09 131,4 135,6

Źródło: Bezrobocie rejestrowane I–III kwartał 2020 r., GUS, Warszawa 2020, s. 17, www.stat.gov.pl (20.01.2021); 
Bezrobocie rejestrowane I–IV kwartał 2020 r., GUS, Warszawa 2020, s. 17 (1.06.2021).

W kolejnym roku nie przewiduje się pozytywnych zmian, zwłaszcza, że koszty 
zatrudnienia rosną. W latach 2020 i 2021 odnotowano duży wzrost płacy mini-
malnej. Jeszcze w 2010 r. płaca minimalna była na poziomie 1317 zł, a w 2021 r. 
jest to już 2800 zł. Wzrost płacy minimalnej od 2010 r. do 2019 r. był od 41 zł do 
150 zł. Od 2020 r. jest to już 350 zł, a w kolejnym roku 400 zł. Dodatkową regu-
lacją na rynku pracy jest minimalna stawka godzinowa (wprowadzona w 2013 r.), 
która w 2019 r. wynosiła 14,70 zł, a już w 2020 r. 17 zł. W 2021 r. zaplanowano 
zaś jej wzrost do 18,30 zł26.

Tabela 6. Zmiana płacy minimalnej brutto (w zł) w latach 2010–2021

Rok/płaca 
minimalna 

brutto
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

kwota 1317 1386 1500 1600 1680 1750 1850 2000 2100 2250 2600 2800

Y* +41 +69 +114 +100 +80 +70 +100 +150 =100 +150 +350 +400

Y* – przyrost w stosunku do poprzedniego roku.
Źródło: E. Panufnik, Zasiłek dla bezrobotnych 2020 – kwota netto, Infor, 2.07.2020, https://www.infor.pl/prawo/
bezrobotny/zasilek-dla-bezrobotnych/4627266, Zasilek-dla-bezrobotnych-2020-kwota-netto.html (25.01.2021); 
Prawo.pl, https://www.prawo.pl (20.01.2021).

Analiza standardowych wskaźników ilościowych wykorzystywanych do opisu 
rynku pracy nie pokazała znaczącego pogorszenia sytuacji osób bezrobotnych 
w 2020 r. Wydaje się  to zaprzeczać obserwacji rzeczywistości. Można nawet 
roboczo założyć, że  informacje na temat bezrobocia, które pochodzą z spra-
wozdawczości urzędów pracy są niedoszacowane. Dlatego też badacze GUS, 
GRAPE i CASE, SGH, UW i innych instytucji podjęli badania w celu wyjaśnie-
nia tego problemu.

26 E. Panufnik, Zasiłek dla bezrobotnych 2020…, op.cit. (25.01.2021); Prawo.pl, https://www.prawo.
pl (20.01.2021).

cd. tabeli 5
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2.  Zmiany w zasobie bezrobotnych wymuszone 
pandemią koronawirusa

Analiza powyższych danych dotyczących rynku pracy wydaje się niewystarcza-
jąca. Warto więc ją uzupełnić o szczegółową obserwację, w tym migrację między 
zasobami bezrobotnych i biernych zawodowo. Pomoże to opisać jak ten „specy-
ficzny okres i ograniczenia związane z przemieszczeniem się, koniecznością zacho-
wania dystansu społecznego, a także trudności w działalności wielu firm i gałęzi 
gospodarki”27 wpłynął na sytuację osób poszukujących zatrudnienia.

Uzupełnieniem standardowej  informacji na temat osób bezrobotnych  jest 
problem bierności zawodowej, zwłaszcza w czasie pandemii, gdy miejsca pracy 
są  likwidowane  lub modyfikowane pod względem rodzaju działalności,  formy, 
miejsca i czasu wykonywania pracy. Dlatego sytuację osób pozostających bez pracy 
można analizować opierając się na liczbie i strukturze osób biernych zawodowo. 
Oprócz osób w wieku emerytalnym, rencistów, uczniów i studentów w zasobie 
tym są również „osoby będące na pograniczu bierności zawodowej i bezrobocia, 
które czasowo nie spełniają któregoś z warunków zaliczenia ich w statystyce do 
grona bezrobotnych (aktywne poszukiwanie pracy, gotowość do podjęcia zatrud-
nienia lub podjęcia własnej działalności gospodarczej), ale osoby te chcą wejść/
powrócić na rynek pracy”28.

Trzeba więc pamiętać, że zasób biernych zawodowo jest wyjątkowo niejed-
norodną grupą, gdyż znajdują się w nim zarówno osoby, które jeszcze nie weszły 
na rynek pracy oraz osoby, które już z rynku pracy odeszły, ale również osoby, które 
były na rynku pracy i czasowo (z różnych przyczyn) „zawiesiły” swoją aktywność 
zawodową („częściowo się zdezaktywizowały”). Ze względu na analizę wpływu 
pandemii na aktywność zawodową istotna jest właśnie ta ostatnia grupa osób.

Liczba biernych zawodowo wzrosła w stosunku do I kwartału 2020 r.  jak 
i 2019 r. W II kwartale 2020 r. było aż 13471 tys. biernych zawodowo (co oznacza 
wzrost względem I kwartału 2020 r. o 1,0% i 1,6% względem II kwartału 2019 r.), 
a w III kwartale było 13192 tys. biernych zawodowo (co oznacza spadek w sto-
sunku do II kwartału 2020 r. o 2,1% i wzrost względem III kwartału o 0,5%). Aż 
247 tys. osób w II kwartale i 135 tys. osób w III kwartale nie wykazywało typowej 
aktywności zawodowej, wskazując, że jest to wywołane zmianami, jakie wynika-
ją z pandemii (zdrowotnych, rodzinnych lub związanych z opieką nad dzieckiem 
lub inną osobą). Ponad 50 tys. osób w II kwartale i 46 tys. osób w III kwartale 

27 www.stat.gov.pl (20.01.2021).
28 Informacje o rynku pracy…, op.cit., s. 6–9.
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2020 r. tworzyła grupę „zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy”29, 
czyli osób „przekonanych, że w związku z sytuacją związaną z pandemią nie znaj-
dą odpowiedniej pracy”30, lub że „wyczerpały się możliwości znalezienia pracy”31. 
Skutkiem opisanych zmian z pewnością są: straty potencjału zasobów pracy32 oraz 
obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi.

W II kwartale 2020 r. niewykorzystane potencjalne zasoby pracy dotyczyło 
1056 tys. osób (w porównaniu z I kwartałem był to wzrost o 6,8%). W zasobie naj-
więcej było bezrobotnych. Oprócz tego niemałą grupę stanowili bierni zawodo-
wo, którzy nie poszukiwali pracy, ale byli gotowi do jej podjęcia (328 tys., wzrost 
w stosunku do I kwartału o 19,7%). Mniej liczyła grupa osób, które chciałyby pra-
cować w większym wymiarze godzin pracy niż obecnie oraz grupa biernych zawo-
dowo, którzy poszukiwali pracy, ale nie byli gotowe do jej podjęcia (odpowiednio: 
135 tys. (136 tys. w I kwartale 2020 r.) i 74 tys., tyle samo co w I kwartale). Z kolei 
w III kwartale 2020 r.  liczba osób, wśród których zauważono niewykorzystane 
potencjalne zasoby pracy spadła do 1026 tys. osób (w porównaniu z II kwartałem 
spadek o 2,8%) i nieznacznie zwiększyła się w stosunku do sytuacji sprzed roku 
(o 20 tys., tj. o 2,0%). Spadła też liczba osób biernych zawodowo, którzy nie poszu-
kują zatrudnienia, ale są gotowi do jej podjęcia i biernych, którzy poszukują, ale 
nie są gotowi do jej podjęcia (odpowiednio: 273 tys. i 56 tys. osób). W niewiel-
kim stopniu wzrosła liczba osób, które chciałyby zwiększyć swoje zasoby pracy 
z 135 tys. (II kwartał) na 156 tys.33.

Do analizy opisanych zamian często używa się też wskaźnika „obciążenia” osób 
niepracujących do pracujących. Oblicza się go w Polsce od 1992 r. na podstawie 
danych uzyskanych z odpowiedzi respondentów (w wieku 15 lat i więcej), którzy 
określają swoją sytuację rynkową w badanych tygodniu (BAEL)34. Zakłada się, że 
relacja osób, „którzy chcą pracować i pracują oraz tych, którzy albo nie mogą zna-
leźć pracy, albo nie mogą lub nie chcą pracować”35, pozwala pokazać, jaka „część 
społeczeństwa funkcjonuje dzięki wsparciu państwa, swojej rodziny lub (ekstremal-
nie rzadko) – własnym oszczędnościom, które pozwalają zrezygnować z pracy”36.  

29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Wskaźnik odnosi się do zbiorowości osób w wieku 20–64 lata. Dane źródłowe pochodzą z specjal-

nego raportu Eurostatu opierającego się na metodyce BAEL. W lipcu 2020 r. przeprowadzono specjalne 
badanie uzupełniające, które miało pomóc ocenić sytuację na rynku pracy w czasie pandemii. Ibidem.

33 Ibidem.
34 Liczba niepracujących na 1000 pracujących, Rynek Pracy.org, https://rynekpracy.org/statystyki/

liczba-niepracujacych-na-1000-pracujacych/ (28.01.2021).
35 Ibidem.
36 Ibidem.
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W dużej mierze wskaźnik ten jest wypadkową wielu zmiennych: zarówno sytuacji 
na rynku pracy (m.in. postaw osób pozostających bez pracy, wielkości bezrobo-
cia, wielkości popytu na pracę), jak i wzorców kulturowych, norm społecznych, 
struktury demograficznej czy w końcu kondycji zdrowotnej (stanu zdrowia fizycz-
nego i psychicznego)37.

W ten sposób przelicza się, ile osób, które nie posiadają pracy (bo nie mogą 
lub nie chcą pracować, bezrobotni i bierni zawodowo) przypada na 1000 osób 
pracujących (razem z osobami na urlopach, czy uczniami na płatnym stażu). 
Wskaźnik ten osiągnął maksymalną wartość w I kwartale 2003 r. (1314 osób nie-
pracujących na 1000 pracujących). W II i III kwartale 2020 r. odnotowano wzrost 
liczby osób niepracujących (w porównaniu z I kwartałem 2020 r. i analogicznego 
okresu z 2019 r.). W III kwartale był zaś wyraźny spadek, aż do 833 osób niepra-
cujących na 1000 pracujących38.

Tabela 7.  Liczba osób niepracujących w stosunku do 1000 osób pracujących 
w latach 2019–2020

Rok/kwartał I kwartał II kwartał III kwartał

2019 862 837 822

2020 844 860 833

Źródło: Liczba niepracujących na 1000 pracujących, Rynek Pracy.org, https://rynekpracy.org/statystyki/liczba-
-niepracujacych-na-1000-pracujacych/ (28.01.2021).

Wskaźnik „obciążenia” jest często wykorzystywany przez ekonomistów, ale trze-
ba pamiętać o jego licznych wadach, takich jak: trudność w interpretacji danych, 
które zależą od tak wielu zmiennych, innego przedziału wiekowego dla aktyw-
nych zawodowo w Polsce (18/59 i 18/64) w porównaniu z tym, jaki przyjmuje się 
w badaniu (15 lat i więcej). Same dane źródłowe budzą zastrzeżenia, bo pochodzą 
z odpowiedzi respondentów, co nie zawsze przekłada się na ich wiarygodność39.

Jak pokazała powyższa analiza, sytuacja osób bezrobotnych podczas pandemii 
jest bardzo trudna. Nie jest łatwo szukać aktywnie pracy lub potwierdzać gotowość 
„w warunkach, gdy w gospodarce wprowadzono ograniczenia związane z koniecz-
nością zachowania dystansu społecznego oraz powstała konieczność przejęcia 
przez rodziców opieki nad dziećmi w związku z czasowym ograniczeniem opieki 
instytucjonalnej, zamknięciem szkół i wprowadzonym nauczaniem zdalnym itp.”40.

37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Sytuacja na rynku pracy w dobie pandemii koronawirusa, Raport Wydziału Polityki Społecznej, 

Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ, Warszawa 2020, s. 5.
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Podsumowanie

Bezrobocie  jest zjawiskiem społecznym, ekonomicznym, ale też psycholo-
gicznym. Badają je ekonomiści, statystycy, socjologowie i psychologowie. Dlatego 
wiedza dotycząca aktywności zawodowej, wartości pracy, procesu szukania pracy, 
pozostawania bez zatrudnienia i postaw wobec braku płatnego zajęcia jest bardzo 
złożona i nadal aktualna.

Bezrobocie związane  jest z aktywnością zawodową osób w wieku produk-
cyjnym, które podejmują się szukania pracy. Rynek pracy jest więc szczególnym 
miejscem, gdzie podmioty dokonują transakcji kupna-sprzedaży pracy. W proce-
sie tym uczestniczą pracodawcy i pracobiorcy, instytucje formalne i nieformalne, 
którzy kształtują wielkość popytu i podaży pracy. W swoich decyzjach kierują się 
aspektem materialnym i niematerialnym, co pozwala ocenić sytuację ekonomicz-
ną jako optymalną lub nie, dającą zysk lub stratę, satysfakcję lub jej brak. Proces 
decyzyjny podmiotów na rynku pracy zależy również od sytuacji makroekono-
micznej gospodarki krajowej lub światowej, asymetrii informacyjnej, warunków 
zawierania umów, czy też elastyczności zatrudnienia.

Analiza powyższych danych makroekonomicznych pokazała, że standardowe 
wskaźniki dotyczące rynku pracy nie pozwalają dobrze opisać sytuacji bezrobot-
nych w tym szczególnym roku 2020. Zmiany są bowiem specyficzne i nie tylko 
ilościowe, ale też jakościowe. Można nawet założyć, że jest to „zmiana mentalna 
pracujących i postępujące w nich przekonanie, że w razie kłopotów z zatrudnie-
niem wpisanie się do rejestru bezrobocia generuje więcej kłopotów niż przyno-
si pożytku”41. Z pewnością dużo osób obawiając się zakażenia wirusem, czy też 
wzrostu ryzyka podczas dojazdu lub spotkania innych ludzi rezygnowało z reje-
strowania się w urzędzie pracy. Jak podaje Raport Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Związków Zawodowych, „wysoka  liczba osób nieposzukujących pracy  jest 
przejawem zdrowego rozsądku i maskuje prawdziwą skalę problemu na rynku 
pracy”42. Może to również wynikać z niechęci do korzystania z pomocy urzę-
dów pracy często ocenianej jako nieodpowiednia (brak ofert, brak kompetentnej 
pomocy), ale też z objęcia ochroną osób już zarejestrowanych, którzy w czasie 
pandemii nie muszą wykazywać się już taką gotowością do podjęcia oferowane-
go im zatrudnienia.

41 Ibidem.
42 Ibidem.
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Osoba bezrobotna musi odnaleźć się w świecie „nowej normalności”, jak okre-
śla to prof. M. Gorynia43. Rynek pracy ponownie zmienił „swoje oblicze”. Stał się 
bardziej wymagający. Z pewnością największą rewolucją była zmiana formy pracy 
na zdalną. To oznacza, że na rynku pracy pojawiły się nowe oczekiwania dotyczące 
umiejętności cyfrowych, jak i organizacyjnych, wymagające dużej elastyczności 
i odporności na szybkie zmiany44. Stanowi to spore wyzwanie w sferze zarządza-
nia zasobami, ale też w obszarze „kultury i organizacji pracy”45.

Dodatkowo też trzeba pamiętać, że doświadczenia zdobyte w 2020 r. były 
w dużej mierze negatywne. Skutki pandemii „na długo pozostawią ślad w zdrowi 
psychicznym czy zachowaniach społecznych na całym świecie”46. Coraz częściej 
zwraca się uwagę na symptomy zespołu stresu pourazowego i lęku antycypacyj-
nego w społeczeństwie47, ale też o szczególnie dotkliwych skutkach pandemii dla 
dzieci (określanych przez New York Times (NYT) jako „lost generation”)48. Dodat-
kowo jakość kształcenia w formie zdalnej, izolacja dzieci i młodzieży od swoich 
grup rówieśniczych i innych grup społecznych spowodowała zmiany z zachowa-
niu, zwłaszcza komunikacji, jak i jakości zdobytej w tym czasie wiedzy. Kolejne 
miesiące i lata pokażą jak trwałe będą to zmiany.

W trudnej sytuacji są również młodzi dorośli ludzie, często absolwenci bar-
dzo dobrych uczelni, którzy w 2020 r. wyszli na rynek pracy. Sytuacja ekonomicz-
na w większości krajów spowodowała znaczny spadek rekrutacji, co wydłużyło 
okres poszukiwania pracy dla osób, które wg NYT są „pokoleniem COVID-19”49. 
Dlatego kolejny rok to następny trudny okres, w którym odczuwane będą skutki 
zmian społecznych, gospodarczych, jak i edukacyjnych wywołanych pandemią, 
a widoczne zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i globalnym50.

43 M. Gorynia, COVID-19 i nowa normalność, http://mariangorynia.pl/wp-content/uploads/Gory-
nia_M_Covid-19_nowa_normalnosc_RZ_29.01.2021.pdf (30.01.2021).

44 5 zmian na rynku pracy, które wymusiła pandemia koronawirusa, Morgan Philips Group, https://
www.morganphilips.com/pl/insighty (28.01.2021).

45 M. Gorynia, COVID-19 i nowa normalność…, op.cit.
46 Psychospołeczne skutki pandemii COVID19, Świat Lekarzy.pl, 21.08.2020, https://swiatlekarza.

pl/psychospoleczne-skutki-pandemii-covid19/ (28.01.2021).
47 Raport o zdalnym nauczaniu w Polsce a zmęczenie cyfrowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 

23.10.2020, http://www.krrit.gov.pl/drogowskaz-medialny/aktualnosci/news,3047, raport-o-zdalnym-
-nauczaniu-w-polsce-a-zmeczenie-cyfrowe.html (28.01.2021).

48 UNICEF warns of a “lost generation” and find school closures are ineffective, New York Times, 
22.08.2020, nytimes.com.

49 The Coronavirus Generation, New York Times, 20.11.2020, nytimes.com.
50 M. Gorynia, COVID-19 i nowa normalność…, op.cit.
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Jak budować polskie firmy globalne 
– inspiracje wynikające z obserwacji i badań 

dotyczących powstawania, rozwoju 
i dynamicznej ekspansji największych 

światowych firm technologicznych

Wprowadzenie 
Konsensus istnieje – liczne polskie firmy globalne będą 
świadczyć o sile gospodarki

Od zawsze w swojej pracy interesowałem się funkcjonowaniem przedsiębiorstw, 
tych niezwykłych podmiotów, które stanowią – chyba w najważniejszej mierze 
– o istocie gospodarki danego kraju1. O jej sile, o jej znaczeniu w światowych pro-
cesach wymiany dóbr i usług, o jej kondycji. Od wielu lat uważam, że siła polskiej 
gospodarki jest w dużej mierze warunkowana tym, ile z przedsiębiorstw założo-
nych i mających swoje siedziby w Polsce konkuruje skutecznie na arenie między-
narodowej i jest znanych niemalże w każdym zakątku świata2.

W październiku 2016 roku, w czasie, kiedy podstawowy wówczas dokument 
opisujący polską politykę gospodarczą – tj. Strategia Odpowiedzialnego Rozwo-
ju – był dopracowywany do swojego ostatecznego kształtu będąc przedmiotem 

1 Zobacz np.: M. Wojtysiak-Kotlarski, Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka 
biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

2 Zobacz też: P. Pietrasieński, Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Dobre praktyki 
rządów, strategie wsparcia w Dolinie Krzemowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
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społecznych konsultacji, na konferencji pt. „Jaka przyszłość dla polskiej gospo-
darki?” zorganizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z udzia-
łem niemal wszystkich wicepremierów i ministrów gospodarki pełniących swoje 
urzędy od początku transformacji w 1989 roku, zadałem pytanie panu premiero-
wi Mateuszowi Morawieckiemu, czy zgadzałby się z takim podejściem, że jednym 
z celów najważniejszych polskiej polityki gospodarczej powinno być zbudowanie 
na przestrzeni – powiedzmy kilkunastu najbliższych lat – 50 polskich firm global-
nych. Pan premier odpowiadając na to pytanie przywołał zapisy Strategii, w której 
jest mowa o polskich firmach czempionach, których budowa jest dla rządu Rzecz-
pospolitej Polskiej istotna.

Intencja autora, która przyświeca temu tekstowi jest taka, aby inspiracje wyni-
kające z obserwacji i badań dotyczących powstawania, rozwoju i dynamicznej 
ekspansji największych światowych firm technologicznych mogły być rozważone 
i wykorzystane w budowaniu polskich firm globalnych3.

1. Szacunek dla przedsiębiorczości i inicjatywy ludzi

Przedsiębiorczość w Polsce wciąż naznaczona jest swoistego rodzaju stygma-
tyzacją. Wynika to jeszcze z czasów sprzed rozpoczęcia w Polsce transformacji 
gospodarki od systemu centralnie sterowanego w kierunku gospodarki rynkowej4. 
W poprzednim systemie, tj. przed 1989 rokiem, gospodarka dopuszczała istnie-
nie prywatnej „inicjatywy”, jak to się wtedy zwykło określać, ale taka działalność 
miała charakter koncesjonowany. Zasadniczo obywatele pracowali w instytucjach 
publicznych lub w przedsiębiorstwach państwowych, bądź też utrzymywali się 
z drobnego rolnictwa lub handlu. Nie istniały w zasadzie możliwości budowania 
własnych przedsiębiorstw, nie rozwijały się kariery w stylu jak z „amerykańskiego 
snu”, tj. od pucybuta do milionera.

System społeczno-gospodarczy miał charakter publiczny, państwowy. Prze-
jawy rzeczywistej aktywności gospodarczej, takie jakie są nam znane z wolno-
rynkowych gospodarek kapitalistycznych, nie pasowały do niego. 45 lat takiego 
stanu rzeczy, tj. lata pomiędzy 1944 a 1989, wpłynęło na świadomość obywateli.

Z jednej strony odzwyczajono się od postaw przedsiębiorczych, które znaj-
dowały swoje ujście w działaniach w okresach wcześniejszych, tj. np. w okresie 

3 Zob. M. Wojtysiak-Kotlarski, Aktualny stan globalnego ekosystemu start-upowego i perspektywy 
jego rozwoju, w: P. Bartkowiak, M. Matusewicz (red.), XXV lat w naukach ekonomicznych. Dokonania, 
wyzwania, perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

4 Szerzej o transformacji polskiej gospodarki zobacz np.: P. Kozłowski, M. Wojtysiak-Kotlarski (red.), 
Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
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„międzywojnia”. Z drugiej strony, wykształciło się takie odczucie, że być przed-
siębiorcą przez niektórych niejako z automatu mogło być utożsamiane z działa-
niami na granicy prawa, a może i nie do końca uczciwymi. Przedsiębiorca, chcąc 
poszukiwać i wykorzystywać biznesowe szanse niejako działał wbrew systemowi, 
na pewno nie był w mainstreamie, kombinował, lawirował.

Opisane powyżej doświadczenia powodują, że okres transformacji gospodar-
czej w Polsce miał swoją specyfikę. Przemiany gospodarcze – można powiedzieć 
– gwałtownie wyzwoliły tłumioną wcześniej przedsiębiorczość. Wielu obywateli 
odchodziło z nierzadko chylących się ku upadkowi firm państwowych i zakładało 
własne biznesy. Powstawało wiele mikrofirm. Z drugiej strony następowały procesy 
prywatyzacji majątku państwowego w duchu konsensu waszyngtońskiego. Prywatne 
biznesy nierzadko były również zakładane przez osoby silnie umocowane w danym 
systemie. Następował trudny proces przebudowy struktury polskiej gospodarki5.

Zarysowany tutaj kontekst transformacji powodował, że mimo iż obiektywnie 
patrząc przedsiębiorcy stanowią o sile i znaczeniu poszczególnych gospodarek, 
w Polsce na przestrzeni ostatnich już ponad 30 lat uczyliśmy się jako społeczeń-
stwo tego, na czym polega w istocie przedsiębiorczość. Wydaje się, iż obecnie 
sytuacja uległa pewnej normalizacji w tym sensie, że młode pokolenie przedsię-
biorców bez wątpienia coraz lepiej zna metodyki i narzędzia wspierające budowa-
nie nowych firm, a także cechuje się coraz doskonalszą znajomością aktualnych 
trendów w światowej gospodarce.

2.  Czy warto być ciekawym świata i dążyć do budowania 
globalnych monopoli?

P. Drucker uważał, że warunkiem sukcesów przedsiębiorstwa na arenie mię-
dzynarodowej jest konkurowanie z najlepszymi. Współcześnie – w sytuacji, gdy 
mimo pandemii COVID-19, zasadniczo globalne łańcuchy dostaw funkcjonują 
w podobny sposób, jak dawniej – areną konkurowania jest cały świat. Małe, niszo-
we firmy nie są znane szerokiemu gronu klientów; można powiedzieć, że niejako 
z definicji nie osiągną nigdy wielkich kapitalizacji; nie będą znaczyły o sile gospo-
darczej i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej państwa6.

Taki jest kontekst dla myślenia szefa PayPal mafii, P. Thiela. W swojej słyn-
nej książce Zero to One. Notatki o startupach formułuje on kontrowersyjną dla 

5 Por. R. Bugaj, Plusy dodatnie i ujemne, czyli polski kapitalizm bez solidarności, Poltext, Warszawa 
2015.

6 Por. P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2008.
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wielu tezę, że monopol jest dobry. Jego zdaniem założyciele start-upów powin-
ni jako podstawowy cel każdej firmy aspirującej do bycia jednorożcem postawić 
budowanie globalnego monopolu7. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, bowiem, 
konkurencja na rynku nie jest zjawiskiem korzystnym, ponieważ prowadzi do 
zmniejszania lub nawet całkowitego wyeliminowania możliwości wygenero-
wania zysku. Budowanie firmy ukierunkowanej na osiągnięcie monopolu jest 
dobre, ponieważ w ten sposób można budować szczęśliwą firmę, przedsiębior-
stwo inne od wszystkich.

Budowanie globalnych firm nie może odbywać się bez odpowiedniego podej-
ścia do biznesu. Przedsiębiorcy, aby osiągnąć globalny sukces, muszą być w istocie 
niezwykle ukierunkowani na poznanie warunków prowadzenia biznesu w innych 
krajach; musi cechować ich wielka otwartość na innych i ciekawość świata. W zasa-
dzie, w jakimś sensie muszą oni być bardziej obywatelami świata niż obywatelami 
krajów, z których pochodzą. To postawa zbieżna z rekomendacją S. Jobsa wyrażoną 
w trakcie znanej przemowy do studentów Uniwersytetu Stanforda w 2005 roku, 
w której wskazuje on na konieczność budowania w sobie postawy pełnej cieka-
wości wobec świata: „Stay hungry, stay foolish”8.

W polskim kontekście dyskusja na temat globalizowania przedsiębiorstw nabie-
ra, jak się wydaje, pewnego szczególnego znaczenia i specyfiki. Mianowicie, Pola-
cy z perspektywy historii swojego kraju, podejmowanymi działaniami nierzadko 
dowodzili, że mają duży szacunek do tradycji i kultury innych narodów. Polska 
przez lata była ostoją wielokulturowości; w jej granicach znajdowało schronienie 
i dobre warunki do rozwoju wiele innych narodów9. Takie postawy pełne szacun-
ku do różnorodności i związanej z nią możliwości do ubogacania własnej kultury 
wpływami sąsiadów, mogą stanowić ważne podglebie dla budowania globalnych 
firm przy współpracy z obywatelami innych państw.

3.  Konieczność integrowania celów zrównoważonego rozwoju 
w działalności firm

Współczesny świat biznesu cechuje wiele nowych trendów, które przed-
siębiorstwa nowoczesnych technologii biorą pod uwagę myśląc o przyszłości. 
S. Pichai, prezes Alphabet (korporacyjnej spółki matki dla Google), uważa, że takim 

7 Zob. P. Thiel, Zero to one. Notatki o startupach, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2016.
8 Steve Jobs’ 2005 Stanford Commencement Address, YouTube, 8.03.2008, ttps://www.youtube.

com/watch?v=UF8uR6Z6KLc&t=744 s (25.01.2021).
9 Zob. szerzej w: N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
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najważniejszym trendem jest obecnie sztuczna inteligencja, którą porównuje on 
do podporządkowania sobie przez człowieka ognia lub elektryczności10.

Niektórzy z kolei, jak M. Andreesen, inwestor VC, a wcześniej przedsiębior-
ca, m.in. współtwórca jednej z pierwszych przeglądarek internetowych, Mosaic, 
oraz współtwórca Netscape, jest promotorem zastosowań technologii blockcha-
in oraz wierzy w rosnące znaczenie kryptowalut z punktu widzenia przyszłości11. 
Do innych trendów o istotnym znaczeniu należy też wirtualna i rozszerzona rze-
czywistość, a także różne zastosowania wynikające z możliwości analizy wielkich 
zbiorów danych.

Z technicznego punktu widzenia, anioły biznesu lub firmy VC bądź PE stoją 
często wobec niełatwych decyzji dotyczących tego, w jakie projekty inwestować. 
Naturalnie kryteriów decyzyjnych jest zawsze pewna ilość, ale do jednego z najważ-
niejszych należy trend (rynek, sektor, branża), w jaki przede wszystkim skłonna 
jest dana osoba inwestować. Głównie, ze względu na przewidywany wzrost zna-
czenia tej technologii w przyszłości, a także na ogół ze względu na wiedzę i kom-
petencje inwestora dotyczące danego trendu. Niektórzy traktują ten czynnik za 
najważniejszy, twierdząc, że inwestowanie w odpowiednim momencie w dany 
trend może dawać w przyszłości zadowalające wzrosty z inwestycji. Pomocny dla 
inwestorów w tym względzie może być coroczny raport firmy doradczej Gartner, 
która bada etapy rozwoju poszczególnych trendów. Z tej perspektywy, inwesto-
wanie w odpowiednim momencie w dany trend może być ważniejsze niż jakość 
zespołu start-upowego lub idea, którą on rozwija.

Ludzie niekiedy poszukują w sobie pierwiastka altruizmu i bezinteresowno-
ści, co w kontekście ekonomizowania dość charakterystycznego dla przedstawi-
cieli biznesu zdaje się być nieco abstrakcyjne. Ostatnimi laty widzimy jednak dość 
wyraźnie, że część elity finansowej świata podejmuje działania ukierunkowane 
na czynienie dobra. Wymiar merkantylny biznesu niekiedy staje się tak samo ważny 
jak wymiar dotyczący pozytywnego odziaływania na różne grupy interesariuszy.

Przykładem takiej postawy są działania podejmowane przez kilka ostatnich 
lat przez Ch. Palipalithia. To człowiek biznesu o ciekawym życiorysie. Pochodzą-
cy ze Sri Lanki, wykształcony w Kanadzie, swoje życie zawodowe spędził w Doli-
nie Krzemowej. Jeszcze niedawno – jako członek najwyższego rangą kierownictwa 
firmy – odpowiadał za zwiększanie bazy klientów Facebooka zgodnie z praktyka-
mi określanymi jako growth hacking, ale po pewnym czasie odszedł z Facebooka 

10 Por. N. Bostrom, Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, Wydawnictwo Helion, Gli-
wice 2021.

11 Zob. K. Ciupa, Blockchain. Wartość w trzech wymiarach, Difin, Warszawa 2020.
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i założył Social Capital, firmę VC ukierunkowaną na realizację projektów o pozy-
tywnym oddziaływaniu na świat.

Firmy społeczne zakładane przez społecznych przedsiębiorców niekiedy podej-
mują działania mające na celu rozwiązanie jakiegoś niedużego wyzwania dotyczą-
cego społeczności lokalnej, np. związanego z wyeliminowaniem bądź istotnym 
ograniczeniem jakichś negatywnych efektów zewnętrznych prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, np. dotyczących zanieczyszczania środowiska12. Czasami 
przedsiębiorstwa te starają się pozytywnie oddziaływać na słabszych, uboższych, 
bardziej niż inni doświadczonych przez życie.

Niekiedy, projekty społecznych przedsiębiorców dotyczą spraw wielkiej wagi, 
np. tych, które są częścią agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, która 
promuje respektowanie tzw. celów zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable 
development goals, SDGs). Chodzi o rozwiązywanie największych wyzwań ziemi, 
takich jak choroby, głód, zanieczyszczenie mórz i oceanów itd. Przykładowo, Szko-
ła Główna Handlowa w Warszawie jest częścią SDG Accord.

4.  Różnorodność perspektyw w Dolinie Krzemowej 
i wsparcie państwa

Dolina Krzemowa to region, w którym żyją i pracują ludzie o specyficznym 
spojrzeniu na świat, systemie wartości, światopoglądzie itd. Ów mindset ceni ludzi 
z każdej części świata, daje możliwość rozwijania się osobom, które posiadają wie-
dzę i umiejętności przydatne w procesie rozwijania nowoczesnych firm techno-
logicznych. Docenia się aktywność, działanie, chęć doskonalenia się, współpracę 
z innymi. To miejsce na ziemi, gdzie zdaje się zwyciężać merytokracja. Nie ma 
znaczenia skąd pochodzisz, w co jesteś ubrany; ważne jest, że chcesz budować 
nowe przedsiębiorstwa13.

W Dolinie Krzemowej – jak wcześniej wspomniano – powstała jedna z naj-
słynniejszych obecnie firm na świecie, tj. Google. Szefem Google, ale również 
szefem Microsoftu, są Hindusi: S. Pichai i S. Nadella. E. Musk urodził się i mło-
dzieńcze lata spędził w Republice Południowej Afryki, ale ma niemieckie korzenie. 
Pierwszą pracę wykonywał w Kanadzie, ale swoje największe projekty bizneso-
we rozwijał dopiero w Kalifornii. Wcześniej wspomniany w tym tekście P. Thiel 

12 The 17 Goals, United Nations, Department of Economic and Social Affaire, Sustainable Develop-
ment, https://sdgs.un.org/goals (4.02.2021); Global Grand Challenges, Singularity University, https://
su.org/about/global-grand-challenges/ (4.02.2021).

13 Por. W. Isaacson, Steve Jobs, Insignis, Kraków 2011.
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ma również niemieckie korzenie. Różnorodność jest więc w cenie. Osoby z róż-
nych stron świata potrafią wnieść do nowopowstających zespołów start-upowych 
odmienne perspektywy.

W kontekście podejmowanej tu kwestii różnorodności i specyficznych postaw 
cechujących osoby budujące firmy w tym najsłynniejszym start-upowym ekosys-
temie świata, powstaje pytanie o rolę państwa w tym procesie. Pomocą w odpo-
wiedzi na to pytanie może być historia. Okazuje się bowiem, że wiele miejsc 
na ziemi, gdzie powstały korzystne warunki do tworzenia nowoczesnych firm, nie 
mogłoby powstać bez aktywnej polityki gospodarczej państwa. Nie byłoby Doli-
ny Krzemowej w Stanach Zjednoczonych bez grantów federalnych na wsparcie 
innowacyjnych projektów w sektorze zbrojeniowym czy lotniczym14. Nie byłoby 
rozwoju Izraela, który niekiedy jest nawet określany jako naród start-upów, bez 
programu Yozma15. Celem tego programu było przyciągnięcie do tego kraju przez 
państwo zagranicznych firm VC inwestujących w ciekawe pomysły i perspekty-
wiczne zespoły start-upowe.

Jak się wydaje, państwa mogą mieć do odegrania w omawianym tu kontekście 
specyficzną i niezwykle ważną rolę. Pytania, na które powinni odpowiadać decy-
denci odpowiadający za kształtowanie polityki gospodarczej, mogą być następują-
ce. Jak kształtować wśród obywateli postawy pełne otwartości i ciekawości wobec 
świata? Jak stymulować współpracę pomiędzy nauką i biznesem? Jak zaintereso-
wać świat kapitału do angażowania odpowiedniego strumienia finansowania dla 
ciekawych projektów? Jak w nowoczesny sposób zdefiniować system kształcenia 
obywateli? Jak motywować obywateli do współpracy z osobami mającymi wiedzę 
i umiejętności z całego świata w celu wygenerowania korzyści ekonomicznych 
o nadzwyczajnej skali?

5.  Znaczenie niestandardowego myślenia i kreatywności 
w myśleniu o przyszłości

Zapoznawanie się z biografią E. Muska nie pozostawia żadnych złudzeń: jest 
to człowiek w pełnym tego sowa znaczeniu niestandardowy. Jako nastolatek Musk 
nie zachowywał się jak przeciętni jego rówieśnicy. Przykładowo, wracając ze szko-
ły spędzał długie godziny w księgarni, gdzie zaczytywał się w książkach, m.in. 

14 Por. A. Vance, Elon Musk. Biografia twórcy PayPala, Tesli i Space X, Społeczny Instytut Wydawni-
czy Znak, Kraków 2017.

15 Zob. D. Senor, S. Singer, Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela, Studia EMKA, 
Warszawa 2013.



Marcin Wojtysiak-Kotlarski 560

dotyczących jego ulubionych dziedzin, takich jak fizyka i astronomia. Z wielkich 
pasji wyrastać więc mogą wielkie przedsięwzięcia biznesowe.

Dla osiągnięcia sukcesu, pasja musi być jednak połączona z ciężką pracą. 
W pierwszym projekcie biznesowym, który Musk realizował wraz ze swoim bratem, 
nierzadko dochodziło do tego, że bracia zasypiali przy swoich biurkach w środku 
nocy, nie mając niemalże sił od nich odejść, aby od rana pracować dalej. W istocie, 
takie zachowania były przykładem pracoholizmu, który nie jest pożądany. Tym 
niemniej etos ciężkiej pracy i pełnego pasji zaangażowania w biznesowe projekty 
ma swoje znaczenie i jest niewątpliwie jedną z inspiracji wynikającą ze studiowa-
nia globalnego ekosystemu start-upowego.

Równie niestandardowy w myśleniu i w działaniu był S. Jobs, bodaj najwięk-
sza ikona start-upowej przedsiębiorczości. Jobs razem z S. Wozniakiem działali 
niemalże jak wielcy wynalazcy, tworzyli nowe, nie koncentrowali się na działa-
niach odtwórczych. Ich idea, że zbudują i upowszechnią wykorzystanie mikro-
komputerów przez zwykłych ludzi, była z początku mało przekonywająca. Ich 
wizjonerstwo i upór w działaniu wygrały w długim okresie. Podejmowanie ryzyka 
i działanie w warunkach skrajnej niepewności a nie utrwalanie status quo to dewi-
za słynnych przedsiębiorców.

Jobs nie poddał się nawet wobec faktu, że został wyrzucony z Apple, firmy, 
którą założył. Po pewnym czasie jednak, na skutek splotu szczęśliwych okolicz-
ności, Jobs wrócił do Apple. Od tego momentu przedsiębiorstwo to przeżywało 
okres swojej największej świetności, związanej z tym, że wprowadzano na rynek 
rewolucyjne produkty. Najsłynniejszym momentem w historii firmy było wpro-
wadzenie do sprzedaży urządzenia iPhone, które zapoczątkowało smartfonową 
rewolucję i przebudowało istotnie świat. Tak powstawała firma, która jako pierw-
sza przekroczyła wartość rynkową 1 mld USD.

Tak jak kilkanaście lat temu Apple wprowadzało na rynek najsłynniejszą inno-
wację produktową XXI wieku, czyli telefon będący jednocześnie urządzeniem 
pozwalającym korzystać z Internetu, a także mini odtwarzaczem muzyki, tak 
obecnie można analizować inny przykład oddziaływania tej firmy na świat, współ-
cześnie – związany z tym, w jaki sposób zaprojektowano i zrealizowano projekt 
budynku – nowej siedziby firmy. Budynek ów – nazwany Apple Space Disk – zbu-
dowany na planie okręgu, to miejsce bardzo ciekawie wkomponowane w przyrodę, 
ale również, a może przede wszystkim, stymulujące pracowników do efektywnej 
pracy zespołowej. Projekt najciekawszego budynku biurowego na ziemi to kolejna 
inspiracja dotycząca natury nowoczesnej pracy, którą utalentowani pracownicy 
tworzą de facto sobie sami dzięki temu, jakie warunki do pracy stwarza im orga-
nizacja, którą współtworzą.
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6.  Wszystko jest możliwe: zrezygnować z doktoratu 
na Stanfordzie, aby stworzyć wielką firmę

Do Doliny Krzemowej i świata wielkich firm technologicznych bardzo pasuje 
następujące motto: „Wszystko jest możliwe”. Być może zabrzmi to nieco zaskakująco, 
ale przypomnijmy nieco historii tego regionu świata. Kiedyś – około 150 lat temu, 
czyli w II połowie XIX wieku – były to tereny wiejskie, ubogie. Dolina Santa Clara 
słynęła z upraw owocowych drzew. Przemysłowiec Stanford, chcąc upamiętnić 
przedwczesną śmierć swojego ukochanego syna, ufundował uniwersytet, który 
stanie się za jakiś czas jednym z najsłynniejszych instytucji edukacyjnych świata16.

Obecnie, tereny wokół miast takich jak Palo Alto, Mountain View czy Cuper-
tino należą do najdroższych w Stanach Zjednoczonych. San Francisco jest droż-
sze niż Manhattan, co w dużej mierze wynika z popytu wysoko opłacanej kadry 
zarządczej i specjalistów z firm technologicznych. Na marginesie można dodać, 
że – niestety – rozwarstwienie majątkowe i problem rzeszy bezdomnych w naj-
bogatszej części Kalifornii to również jeden ze skutków, choć w tym przypadku, 
negatywnych, istnienia Doliny Krzemowej.

Na dawnych terenach owocowych sadów powstała futurystyczna siedziba naj-
większej firmy świata. Per analogiam – z firm powstających w garażach potrafią 
w Dolinie Krzemowej rodzić się firmy-giganty. Choć często początki są bardzo 
trudne, prawie zawsze – niestandardowe. Droga od firm garażowych do przed-
siębiorstw o skali tzw. big tech nie zdarza się często i na ogół jest wyboista i pełna 
rozlicznych trudności. Nie byłoby słynnej firmy Google, gdyby nie – można rzec 
nieco przypadkowe, chociaż szczęśliwe zarazem – uratowanie tego projektu tuż 
przed jego niechybnym upadkiem przez uważnego inwestora.

W Dolinie Krzemowej więc coś co zrazu wydaje się niemożliwe, staje się nie-
kiedy rzeczywistością. Przeżywają paranoicy, wizjonerzy, którzy działają wbrew 
utartym rutynom. Wielu twierdziło, że E. Musk nie będzie w stanie rozwinąć biz-
nesu dotyczącego podróży kosmicznych. Twierdzono, że ponieważ Musk nigdy 
nie pracował w NASA, z pewnością nie będzie więc w stanie działać skutecznie 
na tym polu. Okazało się, że był to błąd. Prywatna firma Space X skutecznie dzia-
ła, rozwija projekty kosmiczne. W zasadzie Space X w pewnym sensie konkuruje 
z NASA, choć w przypadku tej firmy też trzeba pamiętać o specyficznej roli pań-
stwa, bez którego wsparcia nie byłby możliwy ten sukces.

16 Por. M. Gacyk, Ścigając Steve’a Jobsa. Historie Polaków w Dolinie Krzemowej, Wydawnictwo 
Kurhaus Publishing, Warszawa 2015.
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Musk nigdy nie pracował w przemyśle samochodowym, a jednak był na tyle odważ-
ny, że zdecydował się rzucić rękawicę dojrzałemu przemysłowi motoryzacyjnemu 
na całym świecie i stworzyć Tesle, dziś już najbardziej wartościową firmę motoryza-
cyjną świata. Wielcy przedsiębiorcy są więc jakby mitycznymi Midasami – z niczego 
generują ogromną wartość ekonomiczną. Tymczasem w największej fabryce świata 
w Sparks nieopodal Reno w Stanie Nevada, kompetentni pracownicy zupełnie nie 
przejmują się swoim wyglądem oprowadzając gości z całego świata po pełnej auto-
nomicznych pojazdów fabryce w t-shirtach, baseballówkach i spodniach o szerokich 
nogawkach typowych dla jednej z młodzieżowych subkultur, opowiadając przy tym 
w sposób niezwykle profesjonalny o tym, jak Tesla zmieni światowy rynek energii.

Powyższe przykłady powodują, że warto postawić nieco prowokujące pytania. 
Czy poszedłbyś na posiedzeniu rządu jakiegoś przykładowego państwa do ministra 
ubranego w czasie oficjalnego posiedzenia na sposób nieformalny, przykładowo: 
w t-shirt, niebieskie spodnie typu jeans i czerwone trampki? Czy zastanawiałbyś 
się, czy to człowiek wiarygodny? Poważny?

7. Kultura ryzyka i zaufania: warto rozmawiać

Nie istnieje działalność gospodarcza wolna od ryzyka, które definiuje się kla-
sycznie jako sytuację polegającą na tym, że w otoczeniu biznesu może zaistnieć 
zdarzenie, które – według konwencjonalnego i intuicyjnie rozumianego podejścia 
– może mieć pewne negatywne skutki. Coś może się zdarzyć, ale biorąc pod uwagę 
przeszłość, doświadczenie i kompetencje przedsiębiorcy, bądź też inne czynniki, 
jesteśmy w stanie oszacować prawdopodobieństwo zajścia tego zdarzenia, a także 
określić szacunkowo jego negatywne skutki. Niekiedy biznes jest niepewny co do 
tego, z jakim prawdopodobieństwem coś może się zdarzyć; niekiedy skutki zda-
rzenia mogą być również bardzo trudne lub niemożliwe do oszacowania. Mówi-
my, że ludzie biznesu są wtedy niepewni o przyszłość.

Ryzyko, niepewność, a ogólnie mówiąc – rozwój wydarzeń w przyszłości jest 
nie do przewidzenia ze stuprocentową pewnością. Tym niemniej przedsiębiorcy 
uczą się nawigować wobec wyżej opisywanych wyzwań. Może być zaskakujące, ale 
praktyka działania ludzi osiągających sukcesy w zakładaniu start-upów pokazu-
je, że stają się oni świadomie kreatorami i uczestnikami specyficznie rozumianej 
kultury ryzyka, kultury, która niejako oczekuje od przedsiębiorcy częstej rozmo-
wy z innymi na temat własnego pomysłu biznesowego17. Przedsiębiorca nie działa 

17 Zobacz szerzej w: S. Kasiewicz, Cyfrowa transformacja firm a kultura ryzyka, „Kwartalnik Nauk 
o Przedsiębiorstwie” 2020, nr 2, s. 43–53.
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w pojedynkę, lecz poszukuje innych, z którymi swój pomysł wcieli z sukcesem 
w życie. Rozmawia i jest otwarty na dialog. W ten sposób właśnie kultura ryzyka 
współgra z kulturą zaufania.

Start-upowcy biorą więc na barki niepewność i ryzyko, ponieważ wiedzą, że cho-
dzenie ścieżkami utartymi nigdzie ich nie zaprowadzi, nie pozwoli na osiągnięcie 
rzeczy wielkich. Zaufanie w tak samoregulującym się otoczeniu, w długim okresie 
staje się podstawą działań biznesowych. W długim okresie, ponieważ na początku 
drogi będziemy mieć do czynienia najprawdopodobniej z osobami nieuczciwymi, 
które nadużyją zaufania innych (ang. stealing with pride). Taka krótkowzroczność 
i głupota zostaną jednak szybko ukarane wypadnięciem z rynku, ponieważ raz utra-
cone zaufanie trudno jest odbudować. Tak więc planując swoją karierę nie należy 
obawiać się, że ktoś usłyszawszy nad czym pracujesz, natychmiast przejmie pomysł.

Naturalną konsekwencją wyżej opisywanych zjawisk są pewne praktyki, które 
wykształcają się na dojrzałych rynkach, gdzie funkcjonują inwestorzy zainteresowani 
projektami o wysokim ryzyku. Firmy VC bowiem często nie inwestują samodziel-
nie w dane przedsięwzięcie, lecz współpracują z innymi. Powstają tzw. syndyka-
ty, tj. konsorcja inwestycyjne składające się najczęściej z kilku podmiotów, które 
angażują swoje środki w konkretny start-up. Można powiedzieć, że jest to sytu-
acja zupełnie typowa, zwłaszcza przy rundach finansowania o większej wartości. 
Inwestorzy dzielą się ryzykiem z innymi, ale też – świadomi atrakcyjności pew-
nych przedsięwzięć – korzyściami (sic!).

Można też powiedzieć, że innym przejawem specyficznej kultury współpracy 
w Dolinie Krzemowej jest powstawanie co-worków, inkubatorów i akceleratorów 
start-upów, gdzie najważniejszym ich wyróżnikiem jest właśnie rozwijanie ducha 
współpracy. Jeden z najsłynniejszych jednorożców ostatnich lat, firma WeWork, 
zbudowała cały swój model biznesowy wokół idei współpracy przedsiębiorców 
w specjalnie ukształtowanych przestrzeniach stymulujących interakcje i dzielenie 
się doświadczeniami. Podobna kultura cechuje również najsłynniejsze programy 
akceleracyjne na świecie, takie jak YCombinator lub 500Startups. Tego uczy się 
m.in. w start-upówej szkole na Uniwersytecie Stanforda.

8.  Ekosystemy start-upowe: znaczenie współpracy 
nauki i biznesu

Na globalny ekosystem start-upowy składają się lokalne ekosystemy. Naj-
słynniejszy z nich to Dolina Krzemowa, określana niekiedy jako San Francisco 
Bay lub po prostu jako Bay Area. Inne z najważniejszych ekosystemów ze Stanów 
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Zjednoczonych to Nowy Jork, Boston, Los Angeles i Seattle. Coraz silniejsze stają 
się ekosystemy chińskie: Pekin, Szanghaj i Shenzen. W Europie prym wiedzie Lon-
dyn, Berlin i Moskwa. Do ważnych ekosystemów należą również Bangalore i New 
Delhi, a także Tokyo i Seul18.

Każdy ekosystem ma nieco inną specyfikę, choć na ogół o sile ekosystemu decy-
duje kilka najważniejszych czynników, do których należą m.in.: łączna wartość 
wyjść z inwestycji (ang. exits), dostępność kapitału dla innowacyjnych projektów, 
dostępność do globalnych korporacji i możliwości skalowania, skomunikowanie 
ekosystemu ze światem, dostępność talentów i skumulowanych doświadczeń. Do 
najważniejszych czynników sukcesu należy również współpraca nauki z biznesem.

Zapleczem intelektualnym Doliny Krzemowej są przede wszystkim kalifor-
nijskie uniwersytety, z Uniwersytetem Stanforda na czele, ale również Caltech 
czy Berkeley. Jednak chyba najciekawszym ekosystemem start-upowym będącym 
fundamentalnie przesiąkniętym duchem świata akademickiego jest Boston. Skala 
oddziaływania Uniwersytetu Harvarda oraz Massachussets Instiutute of Techno-
logy, ale także nieco mniejszych szkół wyższych, takich jak np. Babson College, 
jest odczuwalna w całym mieście. Można powiedzieć, że miasto żyje uczelniami; 
Boston to najważniejsze miasto akademickie na świecie. Profesorowie współpra-
cują ze studentami, co kształtuje bezgraniczne niemalże zaplecze w zakresie inno-
wacyjnych pomysłów oraz utalentowanych i młodych przedsiębiorczych dusz.

W Europie znany jest nam na przykład ciekawy, przedsiębiorczy ekosystem 
na Uniwersytecie w Lund, pięknie położonym uniwersyteckim miasteczku nieda-
leko Malmö, w południowoszwedzkim regionie Skane. W Lund rozwija się Ideon 
Science Park, który jest czymś w rodzaju akademickiego inkubatora przedsiębior-
czości19. Ideon sąsiaduje bezpośrednio z Lund University School of Economics and 
Management (LUSEM), ale także z innymi wydziałami uniwersytetu. Z naukowcami 
współpracują nie tylko studenci, ale również doświadczeni, seryjni przedsiębior-
cy. Ekosystem jest efektywny: firmy urodzone na Uniwersytecie w Lund debiutu-
ją wielokrotnie na największej technologicznej giełdzie świata, tj. na NASDAQ.

W Dolinie Krzemowej z kolei powstała interesująca start-upowa inicjatywa dla 
świata o charakterze – można powiedzieć – „latającego” start-upowego uniwersyte-
tu, czyli projekt Singularity University. Ta start-upowa instytucja edukacyjna dzia-
ła w wielu krajach świata poprzez tzw. local chapters. Dwoma współzałożycielami 
SU są słynny futurolog R. Kurzweil oraz przedsiębiorca i wizjoner P. Diamandis. 

18 Global Map of Startups & Ecosystem Rankings, StartupBlink, https://www.startupblink.com/ 
(18.01.2021); The Global Startup Ecosystem Report 2020, Startup Genome, https://startupgenome.com/
report/gser2020 (10.02.2021).

19 Ideon Science Park, Where Sharp Minds Create The Future, https://ideon.se/ (26.01.2021).
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Misją Singularity University jest łączyć, kształcić i inspirować kadrę liderów, któ-
rzy pragną zrozumieć i rozwijać postępujące wykładniczo technologie, oraz sto-
sować, skupiać i kierować tymi narzędziami ku rozwiązaniu wyzwań ludzkości.

Niezwykłą inspiracją, ale równocześnie wyzwaniem dla polityki gospodarczej 
państw, jest odnalezienie się na nowo poprzez kształtowanie warunków dla efek-
tywnej współpracy nauki z biznesem. Pytanie dotyczy tego, jak czerpać z doświad-
czeń najlepszych, aby skutecznie działał trójkąt relacji: administracja – nauka 
– biznes. Jak wskazuje pochodzący z Indii V. Khosla, założyciel i prezes Khosla 
Ventures, jeden z nestorów i najbardziej doświadczonych inwestorów VC w Dolinie 
Krzemowej, na naszych oczach dokonuje się obecnie transformacja – zmienia się 
niezwykle szybko struktura światowej gospodarki napędzana przez technologię.

Podsumowanie 
W kierunku konkluzji: globalne polskie przedsiębiorstwa 
współkształtujące nowy światowy ład

Próba zebrania w tym tekście najważniejszych inspiracji z globalnego eko-
systemu start-upowego miało dla autora szczególne znaczenie. Obecnie bowiem 
polskie przedsiębiorstwa nie są licznie reprezentowane w zestawieniach najwięk-
szych firm świata, co – jak oceniam – może stanowić dla polityki gospodarczej 
kraju jedno z kluczowych wyzwań. Uważam, że potencjał polskiej gospodarki jest 
istotnie większy niż wynika to z pozycji polskich przedsiębiorstw zajmowanych 
w globalnych łańcuchach dostaw. Nie powinno być bowiem tak, że utrzymywać 
się będzie w długim okresie obecne status quo, gdzie największe polskie przed-
siębiorstwa są nieliczne i przynależą do tradycyjnej gospodarki.

Nowoczesne idee i śmiałe inspiracje wynikające z obserwacji start-upów i ich 
twórców mogą być niekiedy odbierane jako wywrotowe, obrazoburcze, nie przy-
stające do znanych schematów zachowań czy dominującego systemu wartości. 
Potrzeba jednak mądrego, aktywnego, a w konsekwencji, skutecznego państwa, 
które będzie mogło je przeanalizować i wykorzystać. Zwróćmy uwagę, że obec-
nie polityka gospodarcza w tym zakresie spraw jest dość konserwatywna. O ile 
bowiem wielcy wizjonerzy budują z definicji firmy globalne, to narzędzia polskiej 
polityki gospodarczej ograniczają się raczej do dyskusji na temat promocji eks-
portu polskich produktów na zagranicznych rynkach. Trzymanie się tego para-
dygmatu z perspektywy Doliny Krzemowej to działanie daleko niewystarczające.

Promowanie wizji znacznie większego znaczenia polskich firm w międzynaro-
dowych łańcuchach dostaw oraz rozwijanie i wdrażanie tej idei to proces złożony 
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i wymagający kompleksowych działań, skoordynowanej współpracy wielu instytucji 
i znacznych nakładów. Z pewnością – podobnie jak to się dzieje w najsłynniejszych 
światowych ekosystemach start-upowych – ogromne znaczenie ma dostęp do kapi-
tału, zarówno ze strony inwestorów typowo ukierunkowanych na projekty wysokie-
go ryzyka, takich jak firmy venture capital lub private equity, jak i anioły biznesu.

W Polsce istotne znaczenie w tym procesie ma również istnienie efektywnego 
rynku kapitałowego, który rozwija się dynamicznie i może stanowić dodatkowe, 
silne wsparcie. Warto jednak ponieść ten wysiłek, choćby dlatego, że z czysto finan-
sowego punktu widzenia, może być to niezwykle opłacalne. Kapitalizacja jednej 
wielkiej globalnej firmy może wielokrotnie przekroczyć skumulowane koszty. Warto 
więc obserwować nowe, wyłaniające się trendy i współtworzyć nowe sektory. Nie 
można funkcjonować na marginesie rzeczywistych problemów pasjonatów nowo-
czesnych technologii. Należy również umieć mieć krytyczne spojrzenie wobec dzia-
łań dotychczas podejmowanych, aby móc wyciągać wnioski i stale się doskonalić.

Wielkie firmy technologiczne czerpią swoją siłę z różnorodności talentów, ze 
zrozumienia świata z jego wyzwaniami i problemami, ale także ze świadomości 
szans dotyczących współpracy z różnymi regionami światowej gospodarki. Warto 
więc promować postawy otwartości na poznawanie nie tylko formalnych instytucji 
ekonomicznych i kondycji poszczególnych gospodarek na każdym kontynencie. 
Warunkiem sukcesu staje się w równym stopniu świadomość znaczenia i specy-
fiki instytucji nieformalnych, takich jak np. kultura, normy zachowań, zwyczaje 
czy dominujący na danym terenie system wartości. W tym kontekście ogromne-
go znaczenia nabiera współpraca z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego 
wszystkich państw świata akredytowanymi w Polsce, ale także efektywna dyplo-
macja ekonomiczna Polski na całym świecie. Do innych pomysłów do wykorzysta-
nia może należeć budowa sieci ambasadorów globalizacji polskich firm – zarówno 
Polaków, jak i obcokrajowców – którzy będą potrafili mądrze i skutecznie promo-
wać tę ideę, a także współpraca z Polonią.
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Przyszłość płatności gotówkowych 
i bezgotówkowych w trakcie i po pandemii

Wprowadzenie

Pandemia koronawirusa spowodowała szereg zmian w życiu obywateli w tym 
też konieczność zmiany przyzwyczajeń. Wśród tych zmian może być również ta, 
która była od dawna zapowiadana, tj. zastąpienia płatności gotówkowych na rzecz 
innych metod płatności. Koncepcja odejścia od papierowej formy pieniądza wyni-
ka w dużej mierze z prężnie rozwijającej się kooperacji między światem finansów 
a światem nowych technologii, gdzie tzw. fin-tech staje się być nieodzownym 
elementem. W niektórych krajach założenie przenoszenia się koronawirusa 
na powierzchni banknotów i monet były szeroko nagłaśniane w mediach, podczas 
gdy niektóre dane sugerują, że korzystanie z pieniędzy zostało ograniczone w nie-
których krajach w czasie pandemii nie z powodu koronawirusa, ale aby zachęcić 
do korzystania z innych metod płatności. Należy bowiem podkreślić, że płatno-
ści bezgotówkowe pozwalają na dysponowanie środkami pozostającymi w postaci 
wkładu na rachunku bankowym. Takimi rozwiązaniami są między innymi trans-
akcje płatnicze realizowane za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, 
a także płatności realizowane za pomocą kart płatniczych. Rozwój technologiczny 
przyniósł ze sobą jednak rozwój nowych środków płatności, które bazują na bez-
gotówkowej formie rozliczenia, są to np. płatności mobilne, będące innowacyj-
ną formą dokonywania przelewu bankowego. Z uwagi na ograniczenia związane 
z uzależnieniem rozliczeń bezgotówkowych od sprawności infrastruktury roz-
liczeniowej banków, powstały systemy płatności, w których warstwa przepływu 
jednostek rachunkowych została przeniesiona z poziomu rachunku bankowego 
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na poziom operatora systemu. Operatorem takiego systemu może być bank lub 
niezależny podmiot komercyjny prowadzący system rachunków wirtualnych, 
na których przechowywana jest informacja o zobowiązaniu finansowym operatora 
systemu wobec poszczególnych uczestników. Przepływ środków dokonuje się jedy-
nie na poziomie systemu informatycznego operatora, bez konieczności rozliczeń 
wewnątrz – i międzybankowych, co pozwala na zmniejszenie kosztów oraz czasu 
potrzebnego na dokonanie transakcji. Warto zaznaczyć, że tego typu jednostki 
rozrachunkowe mają charakter zobowiązań finansowych obarczonych ryzykiem 
kredytowym oraz podlegających monetyzacji na życzenie użytkownika systemu1.

Jednak brak gotówki w obiegu może mieć pewne zalety, ale może również 
zagrozić wolności oszczędzającego oraz zwiększyć koszt i czas potrzebny na reali-
zowanie poszczególnych transakcji2.

Poza tym Bank Rozrachunków Międzynarodowych uznał, że: „Jeśli gotówka nie 
jest ogólnie akceptowana jako środek płatniczy, może to spowodować powstanie luki 
między tymi, którzy mają dostęp do płatności cyfrowych, a tymi, którzy go nie mają. 
To z kolei może mieć szczególnie poważny wpływ na starszych konsumentów”3.

Należy podkreślić, że w czasie kryzysu związanego z koronawirusem, różnymi 
kanałami był on rozpowszechniany – co już wcześniej wspomniano – i że jednym 
z głównych katalizatorów rozprzestrzeniania się wirusa była gotówka, co spowo-
dowało, że część populacji odrzuciła używanie banknotów i monet.

Banki centralne i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) z pewnymi wąt-
pliwościami zaprzeczyły temu faktowi, prosząc o ustosunkowanie się do tej teo-
rii poprzez stosowanie środków ostrożności, takich jak mycie rąk po dotknięciu 
banknotów i monet. Dla przykładu można podać, że Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO) zaleciła mycie rąk po ich użyciu tylko wtedy, gdy ma być spożywa-
ne jedzenie, podczas gdy np. Banco de España4 w Hiszpanii, kraju, który obok: 
Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii dotknięty był bardzo pandemią zapewnia, że   
prawdopodobieństwo zarażenia banknotami w porównaniu z innymi powierzch-
niami jest bardzo niskie. Co ciekawe, z kolei Bank of Canada5 poprosił sprzedaw-
ców o ponowne przyjmowanie płatności gotówkowych.

1 T. B. Zieliński, Rezygnacja z gotówki – nowy paradygmat pieniądza czy tylko innowacja w obszarze 
rozliczeń pieniężnych? „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia” 2015, 
t. 49 (4), s. 739–741.

2 V. Nieves, El coronavirus amenaza con poner fin al dinero en efectivo antes de lo previsto, elEco-
nom15ta.es Años, 11,04.2020, https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10469316/04/20/El-co-
ronavirus-amenaza-con-poner-fin-al-dinero-en-efectivo-antes-de-lo-previsto.html (12.01.2021).

3 Bank Rozrachunków Międzynarodowych, https://www.bis.org/index.htm (10.12.2020).
4 Banco de España, http://www.bde.es (2.05.2020).
5 Bank of Canada, http://www.bankofcanada.ca (20.05.2020).
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Mimo to można pokusić się o stwierdzenie, że „szkoda”, jaką jest stopniowe 
odchodzenie od gotówki, wydaje się już być „wyrządzona”. Nie można zaprzeczyć, 
że pieniądze są kolejnym nośnikiem koronawirusa, który stwarza takie samo ryzy-
ko, jak dotknięcie jakiejkolwiek wspólnej powierzchni „takiej jak poręcz w metrze 
czy gałka” – taką argumentację można znaleźć w wyjaśnieniach np. Bank of 
England6. Ponieważ wielu obywateli zaczęło otwierać gałki łokciami i unikać kon-
taktu z przedmiotami zewnętrznymi, można również ograniczyć zużycie gotówki.

W dokumencie Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BiS) dotyczącym 
przyszłości gotówki po koronawirusie wyjaśnia się, że „niezależnie od tego, czy 
obawy są uzasadnione, czy nie, przekonanie, że gotówka może rozprzestrzeniać 
patogeny, może zmienić zachowanie płatnicze użytkowników i przedsiębiorstw. 
Podczas poprzednich kryzysów popyt na gotówkę często wzrastał, ponieważ kon-
sumenci szukali stabilnego źródła i środka wymiany. W obecnym momencie dane 
nie pokazują jeszcze jednolitego obrazu”7.

Warto dodać, że w ostatnim czasie zauważono, że „W Stanach Zjednoczonych 
ilość gotówki w obiegu ostatnio wzrosła. Jednak w Wielkiej Brytanii ilość pieniędzy, 
które zostały wycofane z bankomatów, zmniejszyła się. W perspektywie średnio-
okresowej wybuch epidemii może w zasadzie doprowadzić do wzrostu gotówki za 
pomocą środków ostrożności ze strony konsumentów, aby generować strukturalny 
wzrost wykorzystania płatności telefonami komórkowymi, kartą i online. Tendencje 
te mogą być różne w różnych społeczeństwach i między różnymi konsumentami”8.

W przypadku wspomnianej już wcześniej bardzo dotkniętej pandemią Hisz-
panii a zwłaszcza w Madrycie określanym mianem europejskiego Wuhan wypłaty 
gotówki z bankomatów spadły o 68% w marcu 2020 roku, tj. w okresie ogłoszenia 
najwyższego stanu alarmowego w tym kraju9.

1. Problemy z rezygnacją z gotówki

Ekonomiści z Banku Rozrachunków Międzynarodowych uważają, że ewolu-
cja tych postaw konsumenckich musi być ściśle monitorowana pod kątem tego, 
co może się wydarzyć w krótkim i średnim okresie. 

6 Bank of England, http://www.bankofengland.co.uk (15.05.2020).
7 Bank Rozrachunków Międzynarodowych, https://www.bis.org/index.htm (10.12.2020).
8 Ibidem.
9 N26 (znany jako Number26 do lipca 2016 r.) to niemiecki bank z siedzibą w Berlinie (Niemcy) 

z europejską licencją bankową, który oferuje swoje usługi w krajach strefy euro. Obecnie z wyjątkiem 
Niemiec ma tylko jeden oddział w stolicy każdego kraju, w którym prowadzi działalność, ponieważ jest 
bankiem internetowym. Zob. N26, http://www.n26.com (5.04.2020).
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Tego typu trendy również wymagają reakcji ze strony banku centralnego. Infra-
struktury płatnicze, którymi zarządzają banki centralne, powinny zyskać odpor-
ność i znaczenie, w tym waluty cyfrowe tzw. CBDC (central bank digital currency), 
tj. waluta cyfrowa banku centralnego10.

Ekonomiści z Banku Rozrachunków Międzynarodowych podkreślają, że 
„Pandemia może zatem postawić w centrum uwagi tzw. waluty cyfrowe, podkre-
ślając wartość posiadania dostępu do różnych środków płatniczych i potrzebę, 
aby wszelkie środki płatnicze były odporne na różnorodne zagrożenia”11. Należy 
jednak pamiętać, że tzw. koniec gotówki jako metody płatności i przechowywa-
nia wartości może ograniczyć swobodę oszczędzających. Oznacza to tyle, że jeśli 
skończy się gotówka, „każdy powinien mieć konto bankowe i kartę kredytową lub 
debetową. Wszystko będzie podlegać decyzjom podmiotów prywatnych i jeśli 
zdecydują się na zwiększenie prowizji lub zakręcenie kranu dla niektórych osób, 
sytuacja może być krytyczna”12.

Z drugiej strony, gdyby dziś banki obciążyły deponentów ujemnymi stopami 
procentowymi, mogłyby wypłacić swoje pieniądze, wymieniając je na gotówkę 
i trzymając je pod materacem (lub w dowolnym miejscu). Jeśli banki centralne 
uznają za konieczne dalsze pogłębianie ujemnych stóp procentowych, jak to miało 
miejsce w strefie euro, banki komercyjne mogłyby zdecydować się na przeniesie-
nie tego kosztu na swoich klientów, którzy mieliby ogromne trudności z uniknię-
ciem tej opłaty bez gotówki. Opcją byłoby wykorzystanie tych pieniędzy do zakupu 
innych aktywów, które prawdopodobnie nie byłyby tak stabilnymi zasobami war-
tości, jak obecnie gotówka13. Jeśli natomiast chodzi o efektywność kosztową i szyb-
kość, jak głosi Bundesbank (niemiecki bank centralny) płatności gotówkowe do 
50 EUR są szybsze i tańsze niż płatności za pomocą karty PIN lub podpisu. Warto 
dodać, że badanie przeprowadzone przez Johannesa Beermanna, członka zarzą-
du Bundesbanku, wykazało, że „nadal jest to najszybsza i najbardziej efektywna 
kosztowo metoda płatności w punkcie sprzedaży”. Chociaż może się to drastycz-
nie zmienić, gdyby wszystkie płatności kartą były dozwolone bez konieczności 
używania kodu PIN.

Na podstawie dokonanych przez ekonomistów Bundesbank wyliczeń wyni-
ka, że   płatności gotówkowe trwają około 22 sekund, w porównaniu z 29 sekun-
dami w przypadku transakcji kartą PIN i 38 sekundami w przypadku transakcji 

10 Szerzej o CBDC w dalszej części rozdziału.
11 Bank Rozrachunków Międzynarodowych, https://www.bis.org/index.htm (10.12.2020).
12 A. C. Gimenez, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Cata-

lunya (UOC) Hiszpania, http://www.uoc.edu (3.06.2020).
13 Ibidem.
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wymagających podpisu. Jednak czas trwania płatności zależy od ceny zakupu. Do 
100 EUR gotówka jest nadal najszybszym sposobem, ale powyżej tej kwoty płat-
ności kartą wygrywają14.

Wydaje się, więc że gotówka jest skazana na zniknięcie w pewnym momen-
cie, trend, który może zyskać na popularności chociażby przez pandemię, koro-
nawirusa, coraz bardziej powszechnych w tym zglobalizowanym świecie. Jednak 
nadal istnieją poważne pułapki do pokonania, aby pozbyć się banknotów i monet.

Warto jeszcze podkreślić, że po wybuchu COVID-19 wiele rządów i obywa-
teli uznało płatności cyfrowe za skuteczny sposób przeprowadzania transakcji, 
jednocześnie zmniejszając wspomniane już ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Krajami poza europejskimi były np. w Kenii bank centralny, który zniósł opła-
ty za transakcje finansowe dokonywane za pośrednictwem bankowości mobilnej, 
podczas gdy w Mjanmarze (dawna Birma) rząd starał się, w miarę możliwości, roz-
prowadzać jednorazowe płatności wśród obywateli za pośrednictwem lokalnych 
platform cyfrowych, takich jak Wave Money15 i OnePay.

Jednocześnie wiele prywatnych platform handlu elektronicznego i dostaw 
online odnotowało gwałtowny wzrost ruchu, ponieważ pandemia zmusiła firmy 
do ulepszenia ich oferty online i cyfrowej.

2. Banki centralne stają się cyfrowe

„Gwałtowny wzrost zainteresowania cyfrowymi płatnościami sprawił, że zde-
centralizowana technologia blockchain stała się bodźcem do zaangażowania ban-
ków centralnych we własną walutę cyfrową, która może nawet zastąpić gotówkę. 
Chiny są liderem w rozwoju własnej waluty cyfrowej i stale rozwijają swój pilo-
tażowy program znany jako DC/EP („waluta cyfrowa i elektroniczne płatności”). 
System walut cyfrowych może zaoferować wiele korzyści w postaci: szybszego, 
bezpieczniejszego i wydajniejszego systemu płatności”16. Władze monetarne 
na całym świecie coraz częściej patrzą na waluty cyfrowe banków centralnych 
(CBDC) jako alternatywny sposób dokonywania transakcji w coraz bardziej zdi-
gitalizowanym świecie.

14 Die Deutsche Bundesbank, http://www.bundesbank.de (24.11.2019).
15 Digital Money Myanmar Limited, http://www.wavemoney.com.mm (3.12.2020).
16 B. Chomka, Dlaczego banki centralne chcą stworzyć waluty cyfrowe (CBDC)? Fxmag, 16.11.2020, 

https://www.fxmag.pl/artykul/dlaczego-banki-centralne-chca-stworzyc-waluty-cyfrowe-cbdc-komen-
tuje-analityk-teletrade-bartlomiej-chomka (3.01.2021).
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W przeciwieństwie do kryptowalut, CBDC nie są nowym rodzajem waluty, ale 
raczej cyfrową formą twardej waluty, która jest obsługiwana i emitowana przez 
bank centralny. Chociaż w ostatnich latach poczyniono postępy w zakresie CBDC, 
przyciągnęły one znaczną uwagę w 2019 r.

Pośród korzyści związanych z wprowadzeniem CBDC wymienia się m.in.17:
1) Zwiększenie możliwości polityki pieniężnej poprzez wprowadzenie nowych 

narzędzi polityki pieniężnej (np. stymulowanie popytu zagregowanego poprzez 
dystrybucję nowych pokładów waluty w formie jednorazowego „zastrzyku” 
dużej ilości pieniądza).

2) Zwiększenie bezpieczeństwa systemu finansowego poprzez umożliwienie 
uczestnikom gospodarki rozliczania zobowiązań w pieniądzu banku central-
nego (zamiast w postaci depozytów bankowych), co znacznie zmniejszałoby 
skupienie płynności i ryzyko kredytowe w systemach płatności. To, z kolei 
deprecjonowałoby znaczenie dużych banków w gospodarce.

3) Wsparcie konkurencji i innowacji w systemach płatności wiążące się z wpro-
wadzeniem nowej technologii i spowodowanym tym powstawaniem nowych 
uczestników sektora finansowego.

4) Odzyskanie części senioratu (renty emisyjnej) i zastąpienie gotówki fizycz-
nej. Z uwagi na niskie koszty emisji pieniądza cyfrowego, banki centralne 
będą mogły zmniejszyć wydatki na kreację pieniądza, a tym samym powięk-
szyć swój zysk.

5) Rozwiązanie problemów z kreacją i dystrybucją pieniądza powodowanych przez 
finanse alternatywne. W przeciwieństwie do pieniądza tradycyjnego, CBDC 
nie mogłyby podlegać systemowi kreacji pieniądza przez banki, co z kolei 
powodowałoby zmniejszenie ilości pieniądza wprowadzanego na rynek bez 
udziału banku centralnego.

6) Zmniejszenie efektu wykluczenia finansowego poprzez powstawanie nowych 
podmiotów zajmujących się wyłącznie tworzeniem i obsługą kont pieniądza 
cyfrowego, które oferowałyby takie konta klientom wykluczonym z konwen-
cjonalnych usług bankowych.
Wydaje się, że w 2020 roku COVID-19 dał decydentom nowy impuls do kon-

tynuowania badań i rozwoju CBDC.
W połowie października 2020 r. chiński bank centralny wyemitował w drodze 

loterii walutę cyfrową o wartości 10 mln RMB (1,5 mln USD), którą otrzymało 
50 tys. osób w regionie Shenzhen. Pilotaż, który pozwolił tym, którzy otrzymali 

17 B. Dyson, G. Hodgson, Digital cash: why central banks should start issuing electronic money, Pos-
itive Money, Londyn 2016, s. 1–2.
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tę walutę, pobrać ją i wydać w około 3 tys. sklepach, jest ostatnim krokiem w chiń-
skich planach opracowania nowego projektu płatności elektronicznych w walucie 
cyfrowej, który bank centralny ma nadzieję uruchomić na początku 2021 r. (byłby 
to pierwszy taki projekt na świecie).

Warto podkreślić, że Chiny w ostatnim czasie stały się liderem w dziedzinie 
walut cyfrowych i oferowania klientom tzw. „szerszej przestrzeni płatności cyfro-
wych”, z około 80% wszystkich płatności – łącznie 49 bln USD – dokonanych za 
pośrednictwem platform mobilnych w zeszłym roku.

Należy jednak podkreślić, że tzw. ruch w stronę CBDC nie występuje wyłącznie 
w Chinach. W styczniu 2020 roku wyniki ankiety przeprowadzonej przez Bank 
of International Settlements (BIS), szwajcarską organizację banków centralnych, 
wykazały, że   80% z 66 banków biorących udział w badaniu było zaangażowanych 
w jakieś prace związane z CBDC w 2019 r. – wzrost w porównaniu z 70% rok wcze-
śniej – podczas gdy 50% przeszło do eksperymentów lub projektów pilotażowych. 
Kolejnym przejawem wzmożonego zainteresowania tym tematem jest nawiązana 
w październiku 2020 roku współpraca BIS z bankami centralnymi Kanady, Anglii, 
UE, Japonii, Szwecji, Szwajcarii i USA18.

Poza tym w ostatnich miesiącach 2020 roku Europejski Bank Centralny zapo-
wiadał, że UE powinna przygotować się na wprowadzenie cyfrowego euro jako uzu-
pełnienia płatności gotówkowych, podczas gdy w październiku 2020 roku Timothy 
Lane, wiceprezes Banku Kanady, powiedział, że kraj powinien przyspieszyć rozwój 
tzw. cyfrowej waluty co podyktowane jest właśnie pandemią COVID-1919.

Należy jednak podkreślić, że mimo iż z wprowadzeniem CBDC mogłyby wią-
zać się konkretne korzyści, banki centralne wciąż wstrzymują się od wprowadzania 
takich rozwiązań. Spowodowane jest to koniecznością dalszej eksploracji tema-
tu pieniądza cyfrowego, zwłaszcza w zakresie zagrożeń, jakie mogą za sobą nieść. 
Wstępne badania banków centralnych na temat zagadnienia pieniądza cyfrowego 
wskazały na pewne problemy związane z tą formą pieniądza, m.in.20:
1) Problemy prawne. Z uwagi na odmienność cyfrowego pieniądza od innych 

tradycyjnych form środka wymiany, systemy prawne niektórych państw nie 
pozwolą bankowi centralnemu na emisję takiego typu pieniądza. Rozwiąza-
nie tego problemu wymagałoby zastosowania odpowiednich zmian w prawie, 
które, przynajmniej w najbliższym czasie, mogłyby okazać się niemożliwe.

18 Bank Rozrachunków Międzynarodowych, https://www.bis.org/index.htm (10.12.2020).
19 Bank of Canada, http://www.bankofcanada.ca (20.01.2021).
20 O. Gunnarson, Central Bank Digital Currency (CBDC), Norwegian School of Economics, Bergen 

2019, s. 58–60.
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2) Problemy związane z szarą strefą. Współczesne kryptowaluty dostatecznie 
umożliwiają działania w szarej strefie, takie jak np. pranie pieniędzy i finan-
sowanie terroryzmu, z uwagi na brak możliwości śledzenia danych stron zaan-
gażowanych w daną transakcję. Dlatego konieczne jest, aby banki centralne, 
przed emisją CBDC, wzięły pod uwagę zastosowanie odpowiednich techno-
logii zapobiegających takim działaniom.

3) Problem anonimowości. Współczesny pieniądz gotówkowy zapewnia użyt-
kownikom pełną anonimowość, która jest znaczącą cechą dla części społe-
czeństwa. Aby CBDC w pełni zastąpiło pieniądz gotówkowy, banki centralne 
musiałyby wziąć pod uwagę pewien stopień prywatności związany z tą walutą.

4) Problem cyberbezpieczeństwa. Z uwagi na konieczność przechowywania 
wirtualnego pieniądza na nośnikach elektronicznych, istnieje ryzyko złośli-
wego oprogramowania i oszustwa, które już przy współczesnej bankowości 
internetowej stanowią poważny problem. Konieczne jest zatem zadbanie, 
aby technologia implementacji CBDC zapewniała użytkownikom odpowied-
nie bezpieczeństwo.

5) Problem przekroczenia przez bank centralny przypisanej mu roli. Emisja CBDC 
może spowodować, że depozyty bankowe przestaną być najatrakcyjniejszą 
formą przechowywania majątku, przez co społeczeństwo zacznie przenosić 
swoje środki na pieniądz cyfrowy, co może spowodować destabilizację syste-
mu finansowego, a nawet niewypłacalność banku centralnego. Bank centralny 
musi zadbać, aby CBDC pozwalało mu na zachowanie dotychczasowej struk-
tury, bez koniczności przeprowadzania drastycznych zmian systemu.
Innym problemem mogącym powstać przy zastosowaniu CBDC jest problem 

faktycznego posiadania dwóch walut. Pieniądz cyfrowy i depozyty bankowe byłyby 
zamiennikami, w sposób, w jaki pieniądz gotówkowy i depozyty bankowe nigdy 
nie były. CBDC i depozyty bankowe byłyby wręcz idealnymi substytutami, m.in. 
przez możliwość dokonywania płatności elektronicznych w obu formach pienią-
dza. Z uwagi na fakt, że przechowywanie majątku w postaci pieniądza cyfrowego 
byłoby w znacznym stopniu wolne od ryzyka, przechowywanie dużych środków 
(przekraczających poziom ustawowej gwarancji – w Europie 100 tys. EUR) oka-
załoby się zbędne z uwagi na istnienie ryzyka utraty środków21.

21 B. Dyson, G. Hodgson, Digital cash…, op.cit., s. 25.
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3. Kryptowaluty w obrocie bezgotówkowym

Wraz z pandemią COVID-19 i odchodzeniem od płatności gotówkowych, 
w dużej mierze ze względu na bezpieczeństwo życia i zdrowia, nie tylko waluty 
cyfrowe umocniły swoją pozycję, ale też wywołujące od dłuższego czasu kontro-
wersje tzw. kryptowaluty.

W przeciwieństwie do CBDC, kryptowaluty są zdecentralizowane, a ich war-
tość jest określana przez rynek i nie podlega wpływom takich dźwigni jak polity-
ka pieniężna czy bilans handlowy.

Jak zostało to już wcześniej wspomniane, tak jak wywołany przez COVID-
19 wzrost płatności cyfrowych skłonił banki centralne do dalszego zbadania ich 
ofert cyfrowych, tak też wywołał zainteresowanie i popyt na cyfrowe opcje płat-
ności, takie jak kryptowaluty.

Podczas gdy wartość Bitcoina, najbardziej znanej kryptowaluty, spadła o około 
50% na początku pandemii w połowie marca 2020 roku, od tego czasu powróciła 
do wartości około 11900 USD w październiku 2020 roku, powyżej swojego przed 
pandemicznego punktu odniesienia wynoszącego 10 tys. USD a na rynkach wscho-
dzących nastąpił znaczący wzrost popytu na kryptowaluty.

W październiku 2020 roku szwajcarski portfel kryptowalut BRD ogłosił, że 
przekroczył 6 mln użytkowników na całym świecie, dzięki silnemu wzrostowi 
w Indiach i Ameryce Łacińskiej. Założony w 2015 roku portfel urósł do około 
550 tys. aktywnych użytkowników do lipca 2020 roku i od tego czasu co dwa mie-
siące dodaje prawie milion nowych użytkowników22.

Tymczasem według danych z amerykańskiej firmy badawczej Chainalysis, 
zajmującej się badaniami nad blockchainem, wartość miesięcznych transferów 
kryptowalut do i z Afryki w sumie poniżej 10 tys. USD wzrosła o 55% w ciągu 12 
miesięcy do czerwca 2020 roku, przy czym liczba transferów wzrosła o połowę. 
Dla wielu obywateli na rynkach wschodzących kryptowaluty stają się kluczowym 
narzędziem ograniczania ryzyka walutowego, w przypadku, gdy lokalna waluta 
straciła znaczną wartość w stosunku do dolara amerykańskiego23.

Ponadto ze względu na powszechne stosowanie alternatywnych metod płat-
ności, takich jak mobilne pieniądze w krajach takich jak wspomniana wcześniej 

22 Is COVID-19 driving growth  in digital currencies? Oxford Business Group, 21.10.2020, https://
oxfordbusinessgroup.com/news/covid-19-driving-growth-digital-currencies (14.01.2021).

23 Experts in Blockchain Analysis, Chainalysis, https://demo.chainalysis.com/request-a-demo/?utm_
source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Nonbrand-BMM&utm_term=%2Bblockchain%20
%2Banalysis&utm_content=432217494949&gclid=CjwKCAjwr56IBhAvEiwA1fuqGkm41sfXA_SRzn-
W7OGP1v89Tj9cSjEfTeNW4EU0jdrJYxZuEoBEc0xoCKegQAvD_BwE (20.01.2021).
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Kenia, użytkownicy w Afryce stosunkowo dobrze rozumieją waluty cyfrowe i dla-
tego mogą być bardziej skłonni do korzystania z nietradycyjnych metod płatności.

Należy jednak pamiętać, że chociaż rozwój walut cyfrowych wiąże się ze znacz-
nymi możliwościami, istnieją również obawy co do bezpieczeństwa takich syste-
mów płatności.

W raporcie z października 2020 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
(MFW) zauważył, że bez odpowiednich zabezpieczeń rozwój CBDC może osłabić 
wpływ banków centralnych, osłabiając wpływ polityki pieniężnej i prawdopodob-
nie prowadząc do większej niestabilności waluty.

Fundusz ostrzegł również, że brak odpowiedniej regulacji CBDC i kryptowa-
lut może doprowadzić do wzrostu nielegalnego finansowania i utrudnić władzom 
lokalnym egzekwowanie kontroli przepływów kapitału24.

4. Cyfrowe euro

Fabio Panetta, jeden z sześciu członków potężnego Komitetu Wykonawcze-
go Europejskiego Banku Centralnego (EBC), podczas wirtualnego wydarzenia na 
temat przyszłości płatności w Europie w październiku 2020 roku poruszył kwestię 
tego co by się stało, gdyby konsumenci byli coraz bardziej niechętni do korzystania 
z gotówki a zagraniczny system płatności cyfrowych będzie rósł do   tego stopnia, 
że   wyprze krajowe pieniądze. Odpowiedź można podsumować dwoma słowami: 
cyfrowe euro. Ta inicjatywa, która jeszcze do niedawna brzmiała jak debata teo-
retyczna kilku mędrców, stopniowo staje się rzeczywistością.

Pandemia koronawirusa nie tylko zrewolucjonizowała gospodarkę i nawy-
ki życiowe połowy planety. Rozbudziła również zamiłowanie użytkowników do 
płatności elektronicznych, co pomogło przyspieszyć plany EBC dotyczące wpro-
wadzenia własnej waluty cyfrowej. Organ, na którego czele stoi Christine Lagarde, 
z końcem 2020 roku rozpoczął konsultacje społeczne, w ramach których zwrócił 
się do wszystkich zainteresowanych stron. „Po uzyskaniu wszystkich informacji 
zdecydujesz, czy wskoczyć do puli, czy nie. Chodzi o to, że proces ten trwa kilka 
miesięcy, a ostateczną decyzję podejmie się wiosną 2021 roku”25.

Należy jednak podkreślić, że „Najnowsze propozycje dotyczące walut cyfrowych 
banków centralnych stają się coraz bardziej pragmatyczne. Debata koncentruje się 
teraz na oferowaniu alternatywy dla gotówki, a nie na konkurowaniu z bankami 

24 Is COVID-19 driving growth…, op.cit. (14.01.2021).
25 L. Doncel, La pandemia acelera el camino al euro digital, https://elpais.com/economia/2020–10–25/

la-pandemia-acelera-el-camino-al-euro-digital.html (23.01.2021).
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w branży depozytowej. Wykluczono anonimowość, wyjaśniając, że użytkownicy 
tej waluty muszą się identyfikować, aby uniknąć problemów, takich jak pranie pie-
niędzy. Nie będą też konkurować z bankami w zakresie usług płatniczych, takich 
jak polecenie zapłaty”26.

Warto dodać, że debata na temat walut cyfrowych wspieranych przez duże 
banki centralne – model odchodzący w kierunku kryptowalut takich jak bitcoin, 
tj. które nie mają centralnego organu, który by je kontrolował i cierpią z powo-
du dużej zmienności – nie jest nowy. W 2019 roku nabrało to tempa dzięki – lub 
z powodu – Facebooka, który wprowadził Libry, walutę, która groziła, że   stanie 
się wszechobecnym gigantem płatniczym. To właśnie wtedy, na początku tego 
2020 roku, presja funta zmusiła Bank Rozrachunków Międzynarodowych do 
stworzenia wraz z EBC i bankami centralnymi Anglii, Japonii, Kanady, Szwajca-
rii i Szwecji grupy związane z tworzeniem cyfrowych walut i analizowaniem róż-
nych opcji projektowych.

Jednak niechęć regulatorów i banków centralnych, które obawiały się, że 
Libra może osłabić stabilność finansową, zmusiła Facebooka do obniżenia ambi-
cji. Pomysł ewoluował od projektu waluty cyfrowej, mającego konsekwencje dla 
globalnego sektora finansowego, do pewnego rodzaju sieci płatniczej powiązanej 
z lokalnymi walutami, w których działa.

Po odrzuceniu najbardziej radykalnych modeli cyfrowego euro, które mogą 
stać się dodatkowym problemem dla i tak już zrujnowanego europejskiego sektora 
finansowego, dla przykładu hiszpańskie banki z niecierpliwością czekają na plany 
EBC. Źródła z Hiszpańskiego Stowarzyszenia Bankowego twierdzą, że pozytywnie 
oceniają projekcję instrumentu uzupełniającego w stosunku do gotówki i bieżącej 
pieniądza bankowego. „I że sektor prywatny może na tej podstawie zaoferować 
nowe propozycje wartości. Pozytywnie oceniamy podkreślenie roli, jaką sektor 
prywatny odgrywałby w świadczeniu usług pomocniczych i dostępie do cyfro-
wego euro, co najchętniej byłoby realizowane za pośrednictwem nadzorowanych 
podmiotów”27 – dodają te źródła, które również cenią sobie koncepcję ewentu-
alnego euro cyfrowego „jako środek płatniczy dostępny w całej strefie euro, a nie 
jako aktywa inwestycyjne”28.

Pomimo roztropności, z jaką EBC podchodzi do debaty, istnieje wiele nie-
bezpieczeństw związanych z takim instrumentem. Sam wspomniany już wcze-
śniej Fabio Panetta jesienią 2020 roku powiedział, że istnieje ryzyko techniczne 

26 Santiago Fernández de Lis, dyrektor ds. Regulacji w BBVA (BBVA: Banca para personas y empre-
sas), http://www.bbva.es (23.01.2021).

27 L. Doncel, La pandemia acelera…, op.cit. (23.01.2021).
28 Ibidem.
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(ze względu na możliwość cyberataków i ochronę prywatności) oraz związany 
z nim możliwy wpływ na działalność banków, stabilność finansową i politykę 
pieniężną. „W kryzysie bankowym za jednym kliknięciem może nastąpić przelot 
depozytu z kraju. Istnieje ryzyko, że waluta cyfrowa stanie się narzędziem paniki 
finansowej. Dlatego ważne jest, aby EBC przed podjęciem kroku przeanalizował 
wszystkie konsekwencje”29, podsumowuje Fernández de Lis, który szacuje „roz-
sądny” okres na wprowadzenie cyfrowego euro.

„Perspektywa wprowadzenia własnych walut cyfrowych przez banki central-
ne, takie jak Chiny czy Szwecja, przyspieszyła plany EBC. To, czy w końcu wyj-
dzie na jaw, będzie zależeć między innymi od tego, czy mniejsze wykorzystanie 
gotówki zostanie skonsolidowane. Niektóre banki centralne obawiają się, że spo-
soby płatności zależą od kilku zagranicznych firm, takich jak Visa czy Mastercard. 
Suwerenność monetarna odgrywa fundamentalną rolę. To także kwestia prestiżu 
wobec ludności: żaden bank centralny nie będzie chciał być ostatni” – podsumo-
wuje szef regulacji BBVA30.

Podsumowanie

Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 jest na dobrej drodze 
do wywołania największej globalnej recesji od czasów II wojny światowej. Przy-
jęcie środków mających na celu powstrzymanie wirusa doprowadziło do bardzo 
silnego spadku aktywności gospodarczej na całym świecie w pierwszym kwarta-
le 2020 roku, który będzie jeszcze większy w 2021 roku. Ponadto dostępne pro-
gnozy wskazują, że skutki gospodarcze pandemii mogą być dość trwałe i bardzo 
negatywnie wpłynąć na dynamikę inflacji. W obliczu obaw, że wirus COVID-19 
pozostaje aktywny na banknotach i monetach, wydaje się, że wykorzystanie pie-
niądza cyfrowego wkracza na nowy tor przyspieszenia.

Chociaż teoretycznie wirus może przetrwać na monetach i banknotach, nie 
ma naukowych dowodów na to, że jego użycie zachęca do rozprzestrzeniania się.

Wizerunki ludzi dezynfekujących banknoty w Chinach czy decyzja Rezerwy 
Federalnej Stanów Zjednoczonych o kwarantannie banknotów przybywających 
z Azji wywołały wśród obywateli lęk przed gotówką. Niezależnie od tego, czy 
obawy są uzasadnione, czy nie, przekonanie, że gotówka może rozprzestrzenić 
koronawirusa, może zmienić zachowania płatnicze użytkowników.

29 Santiago Fernández de Lis…, op.cit. (23.01.2021).
30 L. Doncel, La pandemia acelera…, op.cit. (23.01.2021).
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Według Intrum European Payment Report, 43% hiszpańskich organizacji uważa, 
że   Hiszpania będzie krajem bez gotówki za mniej niż dziesięć lat, a to zmniejszy 
ryzyko operacyjne (40%), koszty operacyjne (36%) i wydatki firmy w ogóle (35%). 
Obecna pandemia może przyspieszyć ten proces.

Od czasu ogłoszenia stanu alertu w Hiszpanii wypłaty gotówki z bankoma-
tów spadły do   68%. Z drugiej strony, według tego samego źródła, następuje wzrost 
konsumpcji w handlu elektronicznym: 10% wzrost liczby transakcji i 17% wzrost 
średniej kwoty każdej transakcji.

Wśród podejmowanych działań mających na celu zapobieganie rozprze-
strzenianiu się koronawirusa oraz unikanie jak największego dotykania termi-
nali punktów sprzedaży, podnosi się limit zakupów kartami zbliżeniowymi bez 
konieczności wpisywania kodu PIN, z 20 do 50 EUR, środek jest sponsorowany 
przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA). W Hiszpanii wykorzystanie 
kart zbliżeniowych jest najwyższe w Europie, gdzie ponad 90% kart i terminali 
jest już wyposażonych w tę technologię.

Oczywiste jest, że dane liczbowe dotyczące spadku wykorzystania gotówki 
są tymczasowe ze względu na zamknięcie populacji i zamykanie sklepów i firm 
hotelarskich, chociaż wydaje się, że ma miejsce zmiana nawyków konsumpcyjnych, 
która pozostanie poza pandemią. Podobnie jak inne trendy społeczne, takie jak 
telepraca, telesprzedaż czy telesport, jesteśmy u szczytu wykorzystania, ale uwa-
żamy, że nie spadną one do wartości sprzed pojawienia się choroby COVID-19.

Jeśli chodzi o kryptowaluty, ale też waluty cyfrowe emitowane przez banki 
centralne (tzw. CBDC–Central Bank Digital Currencies), wydaje się, że pandemia 
przyspiesza zainteresowanie ich wykorzystaniem.

Wielu badaczy uważa, że ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa na gotówce 
zmotywuje władze do przyspieszenia rozwoju walut cyfrowych banku centralnego.

W związku z tym niedawny raport BIS (Bank Rozrachunków Międzynaro-
dowych), uwzględniający COVID-19, gotówkę i przyszłość płatniczą, sugeruje, 
że banki centralne rozważają możliwość opracowania CBDC, biorąc pod uwagę 
obawy dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez istniejące metody 
płatności. W tym samym raporcie ostrzega, że   waluty cyfrowe muszą być zapro-
jektowane w taki sposób, aby uwzględniały niebankowych konsumentów i osoby 
starsze, aby nie pogłębiać tak zwanej „przepaści cyfrowej”.

Chiny są najbardziej zaawansowanym krajem pod względem rozwoju CBDC 
opartego na blockchain, chociaż wiele krajów opracowuje projekty pilotażowe 
i dowody słuszności koncepcji.

Aby zilustrować wpływ COVID-19 na przyspieszone zainteresowanie pie-
niądzem cyfrowym, warto przyjrzeć się projektowi ustawy, którą przedstawili 



Agnieszka Wójcik-Czerniawska 582

amerykańscy demokraci, aby reaktywować gospodarkę po pandemii, która to pro-
ponuje stworzenie cyfrowego dolara jako środka dystrybucji dla pomocy publicz-
nej dla obywateli, zwłaszcza tych, którzy nie są „bankowi”. Zgodnie z propozycją, 
dolar cyfrowy byłby przechowywany w portfelu cyfrowym o nazwie „FedAcco-
unt”, który byłby dostępny dla konsumentów za pośrednictwem lokalnych ban-
ków i urzędów pocztowych31.

Dlatego też, jak widać, mimo wszystko cyfryzacja waluty i odejście od trady-
cyjnego pieniądza wydają się być coraz bardziej realne a to co przynosi pandemia 
COVID-19 może na zawsze zmienić oblicze pieniądza jako takiego, który znamy.
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Pandemia COVID-19 szansą  
czy zagrożeniem dla działalności 

innowacyjnej przedsiębiorstw

Wprowadzenie

Pandemia COVID-19 wywarła głęboki wpływ na życie większości ludzi na naszej 
planecie. Zmieniła codzienne czynności; coś tak prostego jak spotkanie ze znajo-
mymi jest teraz postrzegane zupełnie inaczej. To samo dotyczy przedsiębiorstw, 
wiele z nich zostało zamkniętych lub zmienionych, aby dostosować się do dystansu 
społecznego. Gdy COVID-19 rozpoczął marsz na całym świecie, powaga kryzysu 
szybko stała się jasna. Ekonomiczny wpływ wirusa przyniósł szybkie i intensywne 
zmiany we wzorcach podaży i popytu, stwarzając poważne wyzwania, ale także 
nowe możliwości dla innowacyjności i przedsiębiorczości. Już w pierwszych tygo-
dniach kryzysu pojawiły się nowe wzorce zachowań i oczekiwań konsumentów, 
w czym część przedsiębiorstw dostrzegła możliwości do tworzenia nowych roz-
wiązań a inni potraktowali je jako zagrożenie dla swojej działalności.

Obecny kryzys epidemiczny stanowi wyzwanie dla wielu organizacji i społecz-
ności technologicznych, które znalazły się w stanie pilnej potrzeby wprowadzania 
innowacji1. Aby szybko wdrożyć innowacyjne rozwiązania radykalnie nowych pro-
blemów i skutecznie działać w hiperkonkurencyjnym i niestabilnym środowi-
sku, organizacje muszą rozwinąć dynamiczne możliwości oparte na zwinności, 

1 S. M. Lee, S. Trimi, Convergence innovation in the digital age and in the COVID-19 pandemic crisis, 
„Journal of Business Research” 2021, vol. 123, doi: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.041.
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elastyczności i szybkości2. Trwałe i szybkie innowacje są strategicznym prioryte-
tem dla każdego typu organizacji (biznesu, rządu lub przedsiębiorstwa non-pro-
fit)3. W obecnej rzeczywistości innowacje są bardziej potrzebne niż kiedykolwiek, 
aby przewidywać zmiany i zwiększać odporność w obliczu niepewnej rzeczywi-
stości. Jest to również okazja, w czasach, gdy więzi fizyczne i społeczne są ograni-
czone, do wzmocnienia relacji z pracownikami i innymi interesariuszami, wśród 
których są konsumenci. Działając jako społeczność, współtworząc nową normę, 
którą można dostosować do różnych etapów walki z pandemią, organizacje mogą 
szybciej i skuteczniej podchodzić do wszystkich obszarów tego złożonego kryzy-
su: dostosowując swoją działalność do każdej fazy pandemii.

Niniejszy rozdział ma na celu określenie szans i zagrożeń dla działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw w obliczu pandemii COVID-19. Zwrócono uwagę 
na nowy wymiar innowacyjności i decyzji strategicznych w świetle kryzysu i moż-
liwości, jakie dostarczają nowe technologie w procesie tworzenia nowych rozwią-
zań oraz zidentyfikowano sposobność do tworzenia tzw. ultraszybkich innowacji, 
które są wynikiem zmiany przeznaczenia posiadanej wiedzy i zasobów w sytuacji 
kryzysu. W podsumowaniu podjęto próbę sformułowania kierunków rozwoju dzia-
łalności innowacyjnej przedsiębiorstw w perspektywie po pandemii.

1. Podejście do innowacji w obliczu pandemii

Pandemia COVID-19 jest jednym z najtrudniejszych zbiorowych wyzwań 
stojących przed ludzkością od ostatniej wojny światowej. Krajowe instytucje 
ds. zdrowia, firmy farmaceutyczne, uniwersytety i instytuty badawcze ścigają się, 
aby znaleźć terapie ratujące życie i powstrzymujące poważne społeczne i ekono-
miczne konsekwencje pandemii. Organizacje i eksperci starają się wprowadzać 
innowacyjne terapie, a jednocześnie redefiniują innowacje. W efekcie nastąpiła 
rewolucja prawie każdego aspektu życia, od osobistego – jak ludzie żyją i pracują 
do zawodowego – jak firmy wchodzą w interakcje z klientami, jak klienci wybie-
rają i kupują produkty i usługi, jak dostarczają je łańcuchy dostaw. W badaniu 
przeprowadzonym przez McKinsey & Company wśród ponad 200 organizacji 

2 W. Aghina, K. Ahlback, A. De Smet, G. Lackey, M. Lurie, M. Murarka, C. Handscomb, The 5 Tra-
demarks of Agile Organizations, McKinsey & Company, December 2017.

3 M. Romanowska, Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 
2016, nr 2 (2); S. M. Lee, S. Lim, Living innovation: from value creation to the greater good, Emerald Group 
Publishing, 2018; M. Strużycki, Innowacyjność w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2006; M. Zastempowski, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospo-
darczego, Wydawnictwo Naukowe Uniwesytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016.
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z różnych branż (tabela 1), 90% dyrektorów stwierdziło, że spodziewa się, że 
skutki COVID-19 zasadniczo zmienią sposób prowadzenia interesów przez 
następne pięć lat, a prawie tyle samo twierdzi, że kryzys będzie miał trwały wpływ 
na potrzeby ich klientów4.

Tabela 1.  Kryzys COVID-19 to szansa, którą niewielu czuje się być przygotowanym 
wykorzystać

Chociaż większość menedżerów zgadza się, 
że wprowadzanie innowacji w biznesie będzie 

miało kluczowe znaczenie…

…niewielu czuje się być przygotowanym 
do podjęcia wyzwania

90% 85% 21% 2/3

wierzy, że kryzys 
COVID-19 zasadniczo 
zmieni sposób, w jaki 
prowadzą interesy 
w ciągu najbliższych 
5 lat

obawia się, że kryzys 
COVID-19 będzie 
miał trwały wpływ na 
potrzeby i pragnienia 
ich klientów w ciągu 
najbliższych 5 lat

ma wiedzę, zasoby 
i zaangażowanie, aby 
pomyślnie kontynuować 
wzrost

wierzy, że będzie 
to najtrudniejszy 
moment w ich karierze 
kierowniczej

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. B. Am, L. Furstenthal, F. Jorge, E. Roth, Innovation in a crisis: why it 
is more critical than ever, McKinsey & Company, June 2020.

Badanie pokazało również, jak można się było spodziewać, że przedsiębior-
stwa w dużej mierze koncentrują się na utrzymaniu ciągłości biznesowej, zwłasz-
cza w jej rdzeniu. W podejmowanych działaniach rozważa się redukcję kosztów, 
zwiększanie produktywności i wdrażanie środków bezpieczeństwa vs. wspiera-
nie wzrostu opartego na innowacjach. Niejednokrotnie na tych decyzjach cierpią 
inwestycje w innowacje. Badane przedsiębiorstwa pozostają w głębokim przeko-
naniu, że   powrócą do inicjatyw związanych z innowacjami, gdy świat się ustabili-
zuje, podstawowa działalność będzie bezpieczna, a droga naprzód wyraźniejsza. 
Jednak tylko jedna czwarta zgłosiła, że   osiągnięcie nowego wzrostu było dziś naj-
wyższym priorytetem (pierwszego lub drugiego rzędu), w porównaniu z około 
60% przed nadejściem kryzysu.

W rzeczywistości pandemicznej, zarządzający stoją przed dwoma fundamen-
talnymi pytaniami – jednym strategicznym a drugim bardziej taktycznym lub 
wykonawczym. Podejście strategiczne odnosi się do pytań dotyczących zmiany 
kierunku swojej działalności, jeśli tak, to na jakie rynki i z jakimi produktami 
bądź usługami oraz w jaki sposób pozyskać te rynki. Zmiany strategiczne często 
dotyczą zmiany modelu biznesowego. Drugi zakres obejmuje działania taktyczne 

4 J. B. Am, L. Furstenthal, F. Jorge, E. Roth, Innovation in a crisis: Why it is more critical than ever, 
McKinsey & Company, June 2020.
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koncentrujące się na pytaniu: w jaki sposób można zareagować szybko i przesta-
wiać się na nowe możliwości i zmieniające się rynki, jaką metodę przyjąć w roz-
woju swoich produktów, co przyspieszy ten proces zmiany.

Przedsiębiorstwa zastanawiają się, jaka strategia będzie dla nich najlepsza 
do przyjęcia podczas recesji. Badanie Harvard Business Review (HBR) dotyczą-
ce strategii i wyników firm podczas ostatnich recesji dostarcza kilku wskazówek 
z doświadczeń poprzednich kryzysów5. Wyniki wydają się być zaskakujące: 17% 
badanych firm nie przetrwało recesji – zbankrutowały lub zostały przejęte. Firmy, 
które przeżyły, boleśnie powoli wracały do zdrowia: około 80% nie odzyskało tempa 
wzrostu sprzed recesji (sprzedaży i zysków) a trzy lata po recesji 40% z nich nie 
wróciło nawet do poziomu sprzedaży i zysków sprzed recesji.

Niektóre firmy w badaniu HBR wybrały strategię ściśle obronną, obniżając 
koszty, aby przetrwać, ale nie radziły sobie dobrze po recesji. Inni wybrali mocno 
agresywną i ofensywną strategię – kupowanie firm lub budowanie zupełnie nowych 
biznesów – znowu ze słabym rezultatem. Ale firmy, które wybrały odpowiednią 
równowagę między ruchami defensywnymi i ofensywnymi, wypadły najlepiej. 
Takie firmy obniżyły koszty i poprawiły efektywność operacyjną, ale także rozwi-
nęły nowe rynki i zainwestowały w powiększenie bazy aktywów. Zwiększyły też 
wydatki na badania i rozwój oraz marketing, co przyniosło jedynie skromne korzy-
ści w czasie recesji, ale pomogło później zwiększyć sprzedaż i zyski.

W świetle wiedzy pozyskanej z poprzednich kryzysów, nasuwa się kilka wnio-
sków w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej w czasie recesji:
• przygotowanie się na zmiany poprzez wyobrażenie sobie swojej organizacji 

w nowej rzeczywistości; najgorszym podejściem jest brak strategii, co ozna-
cza „leżenie na kotwicy” lub „dryfowanie”, brak strategicznego zwrotu bądź 
nierobienie niczego w obliczu burzy jest wzorcem do katastrofy;

• poszukiwanie w ciemności każdego kryzysu szansy, czego potwierdzenie sta-
nowi badanie AMEX, które ujawniło, że aby sprostać zmianom na swoich ryn-
kach, 76% właścicieli firm w USA zmieniło swój model biznesowy lub jest 
w trakcie dostosowywania swojego modelu biznesowego, aby utrzymać przy-
chody6. Podobne badanie przeprowadzone w Kanadzie przez CIBC ujawniło, 
że 45% mniejszych firm wykorzystuje pandemię do zmiany modelu bizneso-
wego, głównie poprzez opracowywanie nowych produktów lub zdobywanie 

5 R. Gulati, N. Nohria, F. Wohlgezogen, Roaring Out of Recession, Harvard Business Review Mag-
azine, March 2010, https://hbr.org/2010/03/roaring-out-of-recession (27.01.2021).

6 The Entrepreneurial Spirit in the United States Remains Strong, American Express, 30 October 
2020, https://about.americanexpress.com/all-news/news-details/2020/The-Entrepreneurial-Spirit-in-
the-United-States-Remains-Strong-/default.aspx (27.01.2021).
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nowych rynków7. Istnieją zatem znaczące dowody na to, że firmy rzeczywiście 
znajdują nowe możliwości i podejmują wyzwania w tych trudnych czasach;

• zachowanie ostrożności i rozwagi przy cięciu wydatków na badania i rozwój; 
chociaż rozsądne jest cięcie niektórych kosztów uznaniowych, nie należy ogra-
niczać tych działań, które zapewniają wyjście z kryzysu, a mianowicie badań 
i rozwoju, opracowywania nowych produktów i marketingu. Badanie przepro-
wadzone w 2016 r. pokazuje, że większość firm, które intensywnie inwestują 
w badania i rozwój, radzi sobie dobrze w czasie recesji8. Ponadto wyniki przed-
siębiorstw w ciągu jednego roku z recesją mogą zdominować ogólne wyniki tej 
dekady. Badania przeprowadzone w tak odmiennych kontekstach, jak rynki 
szybko zmieniających się towarów konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii i ame-
rykańskie rynki samochodowe pokazują9, że produkty wprowadzone na rynek 
w czasie recesji mają zarówno większe szanse na przetrwanie w perspektywie 
długoterminowej, jak i wyższe przychody ze sprzedaży.
Kryzys gospodarczy, przed którym stoi świat, z jednej strony jest zniechęcającą 

perspektywą dla wszystkich przedsiębiorstw, ale z drugiej daje szerokie możliwości 
rozwoju innowacji przez przedsiębiorstwa, które potrafią się dostosować do „nowej 
normalności”. Znacznie trudniej mają organizację ze zbudowanym sztywnym mode-
lem biznesowym opartym na założeniu, że zmiana nigdy nie nadejdzie. Oczywi-
ście ci, którym się to nie udaje, otwierają możliwość zwiększenia udziału w rynku 
i sprzedaży tym, którzy przeżyli, pozwalając im prosperować jeszcze bardziej.

2. Ultraszybkie innowacje na trudne czasy

Konwencjonalne podejście do innowacji oparte na przeprowadzeniu długo-
trwałego procesu, który rozpoczyna się od odkrycia i wytworzenia prototypu, 
przejścia przez drobiazgową fazę udoskonalania i selekcji w kierunku testowania 
i komercjalizacji wymaga obecnie uzupełnienia procesów innowacyjnych o ultra-
szybkie podejście od innowacji, skupiające się na zmianie przeznaczenia łatwo 
dostępnych pomysłów, wiedzy i technologii10. W ciągu kilku miesięcy społeczności 

7 Why Pandemic Pivots Could Make Small Business Stronger in the Long Run, Globe & Mail, „Busi-
ness Section” 2020, no. 1 (CIBC). 

8 G. K. Morbey, S. S. Dugal, Corporate R&D Spending During a Recession, „Research-Technology 
Management” 2016, vol. 35 (4), https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08956308.1992.11670834.

9 N. Kumar, Don’t Cut Your Marketing Budget in a Recession, Yield Pro, August 24 2020, https://
yieldpro.com/2020/08/dont-cut-your-marketing-budget-in-a-recession/ (27.01.2021).

10 G. von Krogh, B. Kucukkeles, S. M. Ben-Menahem, Lessons in Rapid Innovation From the COVID- 19 
Pandemic, „MIT Sloan Management Review” 2020, vol. 61 (4).
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technologiczne na całym świecie wykazały niezwykłą mobilizację i wygenerowa-
ły kreatywne rozwiązania dla ekstremalnych wymagań pandemii. Zauważono, że 
społeczność technologiczna szybko zmieniła program badań i rozwoju.

Zmiana przeznaczenia wiedzy oprócz najbardziej wymaganej w przemyśle 
farmaceutycznym, stanowi obecnie kamień węgielny dla ultraszybkich inno-
wacji, które mają poradzić sobie z kryzysem pandemicznym również w innych 
branżach. Posiadanie wiedzy lub umiejętności, które są istotne i mogą być mody-
fikowane w celu spełnienia potrzeb nowej branży, może dać firmom kluczową 
przewagę. Przykładem wykorzystania sytuacji pandemicznej są duże korporacje, 
takie jak Zoom, Amazon czy Netflix, które szybko dostrzegły swój potencjał do 
implementacji nowych rozwiązań w gospodarce „zostań w domu”. Część biznesów 
operujących w branży podróży, turystyki, hotelarstwa, gastronomii czy rozrywki 
na żywo upadła. Wiele firm szybko zweryfikowało swoje strategie innowacyjności, 
np. brytyjski producent odkurzaczy Dyson zaczął produkować wentylatory wspól-
nie z Fordem i General Motors w Stanach Zjednoczonych, destylarnie alkoholi 
przestawiły się na wytwarzanie środków odkażających i dezynfekujących do rąk, 
producenci odzieży robią maski a studia filmowe przesyłają strumieniowo nowe 
filmy zamiast udostępniać je w kinach. Podobnie producenci kosmetyków, tacy jak 
Nivea, L’Oreal jak również polscy producenci: Ziaja, Barwa Cosmetics, Floslek czy 
Delia Cosmetics rozpoczęły produkcję środków do dezynfekcji rąk, aby zaspokoić 
rosnące globalne zapotrzebowanie. Na szybką zmianę zdecydowali się również Jeff 
Bezos oraz Elon Musk, którzy zmienili moce produkcyjne i doświadczenie swoich 
przedsiębiorstw kosmicznych Blue Origin i SpaceX na osłony twarzy drukowane 
w 3D dla pracowników służby zdrowia11. Specyficzną logikę zmiany przeznacze-
nia leżącą u podstaw tych ultraszybkich inicjatyw innowacyjnych można podsu-
mować w pięciu zasadach: uchwycenie problemu innowacji, mapowanie zasobów, 
wykorzystywanie nowych technologii, zachęcanie do współpracy i integracja użyt-
kowników końcowych12:
1) Uchwycenie problemu do rozwiązania. W pierwszej kolejności mene-

dżerowie muszą szybko ocenić i zrozumieć problem, na który powinna być 
skierowana innowacja, np. czy rozwiązanie dotyczy problemu niedoboru respi-
ratorów, wsparcia personelu medycznego, czy opracowanie szczepionki prze-
ciwko COVID-19. Ma to kluczowe znaczenie dla dopasowania problemu do 
istniejących zasobów, pomysłów, wiedzy i technologii. Spojrzenie na istniejącą 

11 M. Sheetz, Jeff Bezos’ Blue Origin is 3D Printing Parts for Face Shields to Help Fight the Coronavirus 
Crisis, CNBC, 7 April 2020, https://www.cnbc.com/2020/04/07/jeff-bezos-blue-origin-is-3d-printing-
coronavirus-face-shield-parts.html (27.01.2021).

12 G. von Krogh, B. Kucukkeles, S. M. Ben-Menahem, Lessons in Rapid Innovation…, op.cit.
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technologię jako na potencjalne rozwiązanie może również dać nowe poję-
cie o problemie13. Należy zwrócić uwagę, że wiedza na temat problemu może 
pochodzić spoza organizacji.

2) Mapowanie zasobów. Aby zmienić przeznaczenie, trzeba szybko opraco-
wać spis przydatnych zasobów, w tym istniejących produktów, obiektów, baz 
danych, oprogramowania, talentów i wiedzy. Wraz ze wzrostem niepewno-
ści i pilności zmiana przeznaczenia jest najbardziej skuteczna, gdy organiza-
cje korzystają z łatwo dostępnych zasobów i wiedzy, z których niektóre mogą 
być postrzegane jako nieatrakcyjne skutki uboczne lub produkty uboczne. 
Przykładem zmiany przeznaczenia może być firma Hospitainer14, która prze-
kształca pojemniki magazynowe w mobilne szpitale, które można wysłać do 
obszarów kryzysowych w celu uzyskania szybkiej opieki zdrowotnej. Kolejnym 
cennym podejściem do zmiany przeznaczenia może być kreatywne myślenie 
o produktach ubocznych. W ostatnich latach przykładem takiej zmiany mogą 
być producenci produktów mleczarskich, którzy coraz częściej zwracają się do 
świadomych zdrowia konsumentów z nowymi produktami bogatymi w biał-
ko wzbogaconymi o serwatkę mleczną – niegdyś uważaną za problematyczny 
produkt uboczny w produkcji sera. Powyższe wskazuje, że złożoność produk-
tu i bliskość nowej funkcji produktu odgrywa ważną rolę w zmianie jego prze-
znaczenia. W miarę powiększania się luki między istniejącymi a docelowymi 
obszarami wiedzy zmiana przeznaczenia wiedzy może stać się mniej skuteczna.

3) Wykorzystanie nowych technologii. Przetwarzanie w chmurze, analiza 
danych, sztuczna inteligencja i inne pojawiające się technologie oferują dwie 
korzyści dla ultraszybkich innowacji. Po pierwsze, platformy cyfrowe umoż-
liwiają kluczowym podmiotom, takim jak użytkownicy, eksperci, granto-
dawcy oraz organizacje publiczne i prywatne, wymianę informacji i wspólne 
tworzenie wiedzy. Na przykład inicjatywa WHO mająca na celu opracowa-
nie szczepionki opiera się na rozległej społeczności internetowej ekspertów 
z wielu różnych typów organizacji, którzy planują i koordynują swoją pracę 
oraz dzielą się protokołami, spostrzeżeniami i wiedzą opartą na badaniach. 
Po drugie, uczenie maszynowe w połączeniu z dużymi zbiorami danych może 
szybko zidentyfikować obiecujące powiązania między potrzebami a rozwiąza-
niami. Gdy informacje o problemach i wykazy rozwiązań są dostępne w postaci 
cyfrowej i udostępniane na platformach, znalezienie atrakcyjnych dopasowań 
wymaga mniej wysiłku.

13 E. von Hippel, G. von Krogh, Problem solving without problem formulation, „Organization Sci-
ence” 2016, vol. 27 (1).

14 Hospitainer, Raid Deployment Hospital, https://hospitainer.com (28.01.2021).
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4) Nawiązywanie otwartej i międzydyscyplinarnej współpracy. Aby szybko 
zrozumieć problem innowacji i zidentyfikować możliwe rozwiązania, należy 
ukierunkować się na otwartą i międzydyscyplinarną współpracę i wspieranie 
jej. Rozwój skomercjalizowanej innowacji często wymaga zaangażowania róż-
nych grup podmiotów, które pracują nad rozwiązaniem krytycznych problemów 
technicznych i niejasności. Zdefiniowanie wielkich wyzwań zorientowanych 
na misję jest jednym ze sposobów na połączenie różnych podmiotów, które 
mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, i jako takie jest ważnym bodźcem 
początkowym na etapie przedkomercyjnym nowych branż. Gdy firmy otwie-
rają swoje wewnętrzne aktywa, mnożą się nowe możliwości dla społeczności 
naukowych. Dobrym przykładem włączenia społeczności w rozwiązanie pro-
blemów jest crowdsourcing, którego ideą przewodnią jest zgłaszanie proble-
mów ekspertom, użytkownikom ogólnie tłumowi, wykraczającym poza granice 
organizacyjne i funkcjonalne i poproszenie ich o wygenerowanie alternatyw-
nych rozwiązań. W obliczu obecnej pandemii organizacje mogą coraz częściej 
ogłaszać otwarte zaproszenia lub konkursy na innowacje, aby odkryć nowe 
sposoby wykorzystania swoich istniejących produktów, usług i obiektów jako 
rozwiązań w czasie kryzysu związanego z koronawirusem. Przykładem takiej 
aktywności są konkursy i przedsięwzięcia innowacyjne służące walce z epi-
demią ogłaszane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju15 i finansowa-
ne ze środków unijnych. Warto zwrócić uwagę na utworzenie „koronatonów”, 
na przykład Mobility Goes Additive, międzynarodowa sieć organizacji zajmu-
jących się drukiem 3D, uruchomiła internetową platformę do drukowania 3D 
pod nazwą weboostam.com16, która prezentuje sposoby użycia produktów 
dedykowanych dla COVID-19, w tym osłony twarzy, maski oraz urządzenia 
do otwierania drzwi bez użycia rąk, które są zgłaszane przez jej członków17. 
W duchu otwartości i współpracy menedżerowie mogą wykorzystywać takie 
platformy do znajdowania nowych sposobów zaspokajania potrzeb społecznych 
poprzez proponowanie wyzwań związanych z crowdsourcingiem, które wyma-
gają nowych rozwiązań z wykorzystaniem istniejących zasobów organizacji.

5) Zachęcanie do współpracy i integracja użytkowników końcowych. Aby spro-
stać pilnym potrzebom użytkowników końcowych poprzez ultraszybkie inno-
wacje, nie należy czekać, aż badania rynkowe wskażą te potrzeby. W zamian za 

15 Konkursy i przedsięwzięcia służące walce z epidemią, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
Portal Gov.pl, https://www.gov.pl/web/ncbr/konkursy-i-przedsiewziecia-sluzace-walce-z-epidemia 
(27.01.2021).

16 We Boost AM–MGA Mobility, MGA Medical, Mobility goes Additive e. V (27.01.2021).
17 MGA Announces: Initiative ’3D Printing Fights Corona, Mobility Goes Additive, 6 April 2020, 

https://mga-net.com/press-releases/go-live-of-open-platform-weboostam-com/ (27.01.2021).
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to należy promować kanały komunikacji, które ułatwiają użytkownikom końco-
wym samodzielne wyrażanie tych potrzeb, a menedżerowie muszą szybko zająć 
się nimi w procesie innowacji. Integracja użytkowników rozwiązania wokół pro-
blemu w procesie innowacji ma kluczowe znaczenie nie tylko dla szybkiej iden-
tyfikacji potrzeb, ale także dla oszczędności czasu w procesie projektowania.
Włączenie do działalności przedsiębiorstw borykających się ze znaczącymi 

i prawdopodobnie długotrwałymi konsekwencjami społecznymi i gospodarczy-
mi pandemii, ultraszybkich innowacji opartych na zmianie przeznaczenia może 
pomóc szybko opracować nowe rozwiązania obecnych i przyszłych wyzwań.

3. Przyszłość działalności innowacyjnej po pandemii

Kluczowym wyzwaniem, przed którym staje obecnie wielu menedżerów, jest 
to, ile i w jakiej formie należy inwestować w technologie ograniczające ryzyko 
i odpowiadające im zmiany w produktach i usługach. Zależy to w dużej mierze od 
tego, jak długo będzie trwał kryzys i jaka jest forma ryzyka (i lęku) zarażenia, gdy 
szczyt będzie już za nami. Wszystkie te czynniki będą również prawdopodobnie 
znacznie różnić się w zależności od firmy, rynków i lokalizacji.

Jeżeli ryzyko zarażenia będzie się utrzymywało znacznie w przyszłości, nie tylko 
będzie duże zapotrzebowanie na środki zaradcze, ale może również prowadzić 
do długotrwałych zmian w zachowaniu konsumentów i pracowników. Te z kolei 
mogą generować nowy popyt. Ma to ważne konsekwencje oraz generuje nowe 
możliwości i wyzwania dla użytkowników technologii, jak i samych innowatorów.

Uczenie się na podstawie wymuszonych eksperymentów i inwestycji w tech-
nologie ograniczające ryzyko może pomóc firmom stać się inteligentniejszymi 
i bardziej elastycznymi. Na przykład przed kryzysem firmy mogły uważać zainwe-
stowanie czasu i zasobów w eksperymentowanie z pracą zdalną za zbyt kosztow-
ne. Niefortunny kryzys COVID-19 pozostawił wiele firm bez opcji. Te wymuszone 
eksperymenty doprowadziły do   lepszego zrozumienia pracy zdalnej. Tak jak kry-
zys ujawnił różnice między pracownikami w ich preferencji do pracy w domu, tak 
samo doświadczenie ze zdalną nauką, rozrywką i konsumpcją będzie kształtować 
nastawienie konsumentów do doświadczeń cyfrowych i fizycznych. Pracownicy, 
którzy wolą pracować w domu, mogą zauważyć zwiększoną produktywność, krót-
szy czas dojazdów czy niższy wskaźnik rezygnacji. Podobne uwagi dotyczą rów-
nież podróży służbowych, ponieważ firmy stają się mądrzejsze w identyfikowaniu 
podróży mniej wrażliwych na informacje i krytycznych dla interakcji, które mogą 
zastąpić telekonferencje.
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Paradoksalnie kryzys pandemiczny otworzył możliwości biznesowe przed 
przedsiębiorcami z wielu branż. Różnice w preferencjach konsumentów mogą 
generować cenne okazje biznesowe. Tym samym można spodziewać się wzrostu 
zapotrzebowania na nowe produkty, formaty i treści cyfrowe. Przyspieszy to inwe-
stycje w automatyzację i cyfryzację oraz wygeneruje nowe produkty, usługi i modele 
biznesowe. Jednocześnie niektóre segmenty rynku będą nadal preferować fizycz-
ne interakcje zawarte w „starym” modelu i będą skłonne zapłacić wyższą cenę za 
wysokiej jakości i bezpieczną fizyczną konsumpcję. Możliwości mogą być liczne 
w ulepszaniu i różnicowaniu ofert fizycznych, aby konkurować z (teraz ulepszony-
mi) zdalnymi i cyfrowymi alternatywami, które się pojawiły. Rosnące zapotrzebo-
wanie na ograniczanie ryzyka ma również konsekwencje dla decydentów. Większe 
wykorzystanie robotyki, sztucznej inteligencji i automatyzacji wystawi na próbę 
systemy regulacyjne i systemy odpowiedzialności w wielu krajach. Powszechne 
stosowanie monitoringu temperatury i śledzenia ruchu fizycznego i stanu zdrowia 
ludzi spowoduje debaty na temat prywatności i ochrony danych18. Presja ta nie-
uchronnie pociąga za sobą poważne kompromisy i wyzwania, ale przyniesie także 
cenne eksperymenty i możliwości uczenia się decydentom.

Wśród tych ogromnych zakłóceń połączenie krótko- i długoterminowych 
reakcji na innowacje może dać przedsiębiorstwom promyk nadziei. Chociaż krót-
koterminowa perspektywa nieuchronnie stwarza poważne wyzwania dla osób 
fizycznych i korporacji, innowacyjne i kreatywne technologie ograniczające ryzy-
ko mogą potencjalnie prowadzić do lepszej obsługi klienta i satysfakcji pracowni-
ków zarówno teraz, jak i w przyszłości. Gdy świat wychodzi z kryzysu, pracownicy 
znajdą nowe sposoby interakcji, przedsiębiorcy zdadzą sobie sprawę z możliwo-
ści biznesowych, które wcześniej nie były możliwe, menedżerowie będą mogli 
ponownie ocenić strategie innowacji, konsumenci będą mogli korzystać z nowych 
środowisk, a polityka i przepisy dostosują się, aby zapewnić bezpieczeństwo wszyst-
kim w przyszłości. Dzięki prognozowaniu wyniki tych innowacji mogą również 
wspierać rozwiązania w zakresie łagodzenia zmiany klimatu (w miarę zmniejsza-
nia liczby podróży i rozszerzania się wirtualnej infrastruktury pracy), oceny ryzy-
ka i reagowania w sytuacjach kryzysowych w niebezpiecznych środowiskach oraz 
bezpieczeństwa biologicznego na dużą skalę, umożliwiając wzmocnienie naszej 
infrastruktury gospodarczej.

18 W. Paprocki (kier. rap.), W. J. Bober, W. Cellary, B. Grucza, A. Kawa, M. Kowalczyk, M. Rosińska, 
Potencjalne korzyści i zastrzeżenia dotyczące stosowania aplikacji śledzenia chorych na COVID-19 i osób 
mających z nimi kontakt, „Ekspertyza” 2020, nr 17.
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Podsumowanie

Przekierowywanie wiedzy na nowe potrzeby pandemii COVID-19 z niezwy-
kłą szybkością wywróciło wzorce podaży i popytu, co przełożyło się na zmianę 
podejścia do innowacji. Podczas gdy niektóre branże kwitną, takie jak oprogra-
mowanie do wirtualnych spotkań, cierpią na tym te, które są zależne od interak-
cji osobistych i podróży. Tego typu sytuacja popycha innowacje ze strony firm, 
które chcą utrzymać się na nowej pozycji, jak i tych, które są zmuszone znaleźć 
sposoby na utrzymanie się na powierzchni. Intensywna działalność innowacyjna 
zapoczątkowana przez globalną pandemię pokazuje, że „niektóre słonie potrafią 
tańczyć, kiedy muszą”. Firmy poruszają się szybciej i podejmują większe ryzyko, niż 
można było sobie wyobrazić kilka miesięcy temu. Kolejnym bodźcem do ponow-
nego przemyślenia ustalonych i uciążliwych podejść do innowacji jest przyspie-
szenie wielu trendów technologicznych, które już się rozpoczęły.

Przedstawione rozważania oraz głosy ekspertów potwierdzają, że świat zmie-
nił się na zawsze i chociaż nastąpi powrót do normalności, wiele rynków, branż 
i zachowań kupujących uległo radykalnym zmianom na dłuższą metę. Nasuwa się 
pytanie: czy firmy będą musiały na nowo wyobrazić sobie siebie i stworzyć nowe 
produkty i nowe usługi, a może nawet wymyślić nowy model biznesowy? Praw-
dopodobnie wielu to zrobi i to już się dzieje. Zdolność do szybkiego obracania 
i wprowadzania innowacji jest zatem kluczem do przyszłości, gdy świat wychodzi 
z pandemii, a nowa normalność zaczyna nabierać kształtu.

Chociaż zmiany przyniosą nowe możliwości innowatorom, należy mieć 
na względzie, że jednocześnie stoimy u progu poważnego kryzysu gospodarcze-
go, który może zatrzymać kreatywność. Spodziewane spowolnienie gospodarcze 
może spowodować załamanie rynków finansowych, doprowadzić do bankructwa 
przedsiębiorstw i pozostawić bez pracy znaczną część siły roboczej. W takiej rze-
czywistości, gdy wiele firm może walczyć o przetrwanie, łatwiej usprawiedliwić 
zmniejszone wydatki na innowacje.
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Autorami monografii są pracownicy naukowi i  doktoranci Kolegium Zarządzania 
i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kolegium Zarządzania i Finansów jest jednostką naukową zrzeszającą 6 Instytutów 
i 4 Katedry. Liczna kadra naukowa powoduje, że jest ono potężnym ośrodkiem SGH 
zarówno pod względem oferty dydaktycznej, jak i potencjału naukowo-badawczego. 
W Kolegium Zarządzania i Finansów pracują liczni specjaliści z ekonomii, fi ansów 
i nauk o zarządzaniu. Posiadają oni bogaty dorobek naukowy i wszechstronne do-
świadczenie praktyczne.

Badania i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników i doktorantów Kole-
gium Zarządzania i Finansów dotyczą ważnych zagadnień teoretycznych w ramach 
nauk ekonomicznych i  nauk prawnych. Mają również wymiar empiryczny, co jest 
istotne z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki oraz działalności podmiotów 
gospodarczych.

„W przedstawionej mi do recenzji monografii znalazło się trzydzieści pięć artykułów 
[…], zawierających zróżnicowany materiał badawczy, zarówno pod względem zagad-
nień, jak i wykorzystanych metod”. 

Fragment recenzji prof. AEH dr. hab. Grzegorza Gołębiowskiego,  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

„Przedłożona do recenzji monografia stanowi ważne osiągnięcie naukowe. Autorzy 
wykazali się dużą wiedzą, przygotowaniem badawczym. Jestem przekonany, że mo-
nografia spotka się z dużym zainteresowaniem czytelników. Wypełnia w tym zakresie 
lukę rynkową i odpowiada na wyzwania współczesnych zmian ekonomiczno-gospo-
darczych wywołanych pandemią. Przyczyni się do dalszych badań zarówno teore-
tycznych, jak i empirycznych”. 

Fragment recenzji prof. UWM dr. hab. Andrzeja Buszko,  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
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