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Słowo wstępne

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
W 1961 roku Ernst Nagel, jeden z głównych twórców współczesnej filozofii
nauki, napisał: „Powszechnie podkreśla się, że na terenie nauk społecznych
prawie nigdy nie ma całkowitej jednomyślności, często spotykanej wśród kompetentnych przedstawicieli nauk przyrodniczych, co do ustalonych faktów, co
do zadowalających wyjaśnień owych faktów oraz co do poprawności metod
racjonalnego postępowania badawczego. Bez wątpienia, rozbieżności w tych
sprawach mają miejsce również i w naukach przyrodniczych. Spotyka się je
jednak zwykle z racji rozszerzania się granic wiedzy; co więcej, z wyjątkiem
dziedzin badawczych mających ścisły związek z przekonaniami moralnymi
i religijnymi, rozbieżności takie usuwa się zwykle stosunkowo szybko w oparciu o dodatkowe dane lub przy pomocy ulepszonych metod badawczych. Natomiast nauki społeczne często wywierają wrażenie, jak gdyby stanowiły pole
bitwy dla bezustannie zwalczających się szkół, tak że nawet zagadnienia stanowiące od dawna przedmiot intensywnych badań pozostają nadal na nierozstrzygniętych polach nauki”1.
Pogląd Nagela nie stracił na aktualności. Obecnie nauki społeczne, a wśród
nich nauki ekonomiczne, nie stanowią monolitu w stopniu równie dużym jak
dawniej. Dowodem na to jest nieustanne powracanie do zagadnienia paradygmatu, lub raczej paradygmatów, w naukach ekonomicznych.
Pracownicy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie także uczestniczą w tej ogólnoświatowej dyskusji. Uczynili ją
punktem centralnym dorocznych sympozjów naukowych. XXIII Sympozjum,
które odbyło się w 2016 roku, nosiło tytuł „Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych”. Nie zakończyło się ono jednoznacznym rozpoznaniem nowych
paradygmatów, było jednak na tyle twórczym i fascynującym przedsięwzięciem

E. Nagel, Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, PWN, Warszawa
1970, s. 385.
1
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naukowym, że jego tematyka będzie kontynuowana podczas XXIV Sympozjum,
zatytułowanego „Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku”.
Tradycyjnie podstawą obrad sympozjalnych jest monografia naukowa.
Monografia oferowana Państwu w tym roku jest dziełem pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów, odzwierciedlającym ich aktualne zainteresowania
naukowe i zawierającym wyniki najnowszych badań. Składa się ona z 27 artykułów z zakresów ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu oraz nauk prawnych.
Wyrażamy przekonanie, że zarówno wiedza zawarta w tej monografii, jak
i wiedza, która powstanie podczas sympozjalnej dyskusji i zostanie zamieszczona w przyszłych opracowaniach naukowych, będzie stanowić ważny krok
na drodze do wypracowania takich paradygmatów nauk ekonomicznych, które
będą w najlepszy możliwy sposób ujmować rzeczywiste zdarzenia gospodarcze
i przyczyniać się do tworzenia skutecznych narzędzi zarządzania i prowadzenia efektywnej polityki gospodarczej.
Ryszard Bartkowiak, Michał Matusewicz

Piotr Albiński

Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1. Unia rynków kapitałowych1

1.1. Wprowadzenie
Zaplanowane przez Komisję Europejską utworzenie unii rynków kapitałowych (URK) ma na celu mobilizację kapitału polegającą głównie na uaktywnieniu źródeł jego pozyskania. Rynek kapitałowy, ze względu na globalny zasięg
i rozbudowaną strukturę, umożliwia zaspokajanie potrzeb kapitałowych przedsiębiorstw nie tylko za pomocą kredytów bankowych, ale często w większym
zakresie ze środków inwestorów giełdowych. Opracowanie ma na celu ukazanie genezy i celów tworzonej URK, głównych instrumentów oddziaływania
oraz dokonywanych, głównie z inicjatywy Komisji Europejskiej, zmian procedur na unijnych rynkach kapitałowych zmierzających do ułatwienia do nich
dostępu, głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Funkcjonowanie przyszłej URK wiąże się nie tylko z planowanymi ułatwieniami finansowania inwestycji ze środków rynków kapitałowych korzystnymi dla pobudzenia
wzrostu i zatrudnienia, lecz także budzi obawy o umocnienie dominacji tych
bardziej rozwiniętych kosztem marginalizacji małych. Istniejące kontrowersje związane z URK zostały przedstawione w debatach toczących się zarówno
w Polsce, jak i za granicą.

Artykuł napisany w ramach badań statutowych KZiF/S/27/16 (kierownik badań prof. dr
hab. K. Marczewski).
1
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1.2. Geneza i cele unii rynków kapitałowych
Utworzenie URK było kluczowym elementem planu inwestycyjnego dla
Europy z 2014 r., zwanym planem Junckera2. Plan ten za pomocą Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS 2015) utworzonego
we współpracy z Komisją Europejską i z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
ma w latach 2015–2017 uruchomić 315 mld EUR na dodatkowe inwestycje
publiczno-prywatne w sferze realnej w gospodarkach państw członkowskich.
W zapowiedzi KE z września 2016 r., potwierdzającej zasadność kontynuacji
projektu URK po referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu, zdolności inwestycyjne tego funduszu mają być zwiększone do 500 mld euro, a okres
jego działania przedłużony do 2020 r.3.
W ramach wspomnianego funduszu kwota 240 mld EUR ma być przeznaczona na projekty infrastrukturalne. Doradztwo w tym zakresie prowadzić
będzie Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, między innymi obejmujące łączenie promotorów projektów z potencjalnymi inwestorami4.
Należy podkreślić, że utworzenie URK jest istotnym elementem trzyetapowego planu dokończenia budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej,
w ramach której nastąpić ma ściślejsza koordynacja polityk gospodarczych.
Ponadto planuje się zakończenie procesu tworzenia unii bankowej i powołanie
konsultacyjnej Europejskiej Rady Budżetowej ds. oceny budżetów krajowych
z wzmocnieniem roli Europejskiego Semestru na rzecz stabilności fiskalnej

Plan inwestycyjny dla Europy, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Bruksela
26.11.2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0903&from=EN (22.03.2017), s. 16.
3 Zwiększenie europejskich inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego:
w kierunku drugiego etapu funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych i nowego Europejskiego Planu Inwestycji Zewnętrznych, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Bruksela 14.09.2016, COM(2016) 581 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0581&from=EN (22.03.2017).
4 Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych, Komunikat Komisji do PE,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela
30.09.2015, COM(2015) 468 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0468&from=EN (22.03.2017), s. 19.
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strefy euro i pozostałej części państw UE5. Wspomniany plan obliczony na lata
2015–2025 został przedstawiony w czerwcu 2015 r. jako raport pięciu prezydentów UE: J.‑C. Junckera, D. Tuska, J. Dijsselbloema, M. Draghiego i M. Schultza6.
Główne wyzwania, z którymi ma się zmierzyć URK, związane są z faktem, że inwestowanie w Europie jest silnie uzależnione od banków, istnieją
znaczne różnice dotyczące warunków finansowania w państwach członkowskich i praktykach rynkowych dla produktów bankowych, jak np. instrumenty
sekurytyzacyjne lub warunki lokat. Ponadto udziałowcy w spółkach lub indywidualni wierzyciele rzadko inwestują poza granicami własnego państwa,
a przedsiębiorstwa sektora MSP mają ograniczony dostęp do finansowania,
również pozabankowego.
W związku z powyższym przyjęto, że działalność URK skupi się na stworzeniu zdywersyfikowanego systemu finansowego uzupełniającego finansowanie
przez banki z głębokimi i rozbudowanymi rynkami kapitałowymi oraz uwolnieniu zamrożonego kapitału w Europie i spoza niej. Ma to na celu zaangażowanie go w procesy gospodarcze; z korzyścią finansową dla oszczędzających
i inwestujących, utworzenie jednolitego transgranicznego rynku kapitałowego
w UE, z możliwością pozyskiwania potrzebnych funduszy z różnych źródeł
niezależnie od ich umiejscowienia7.
W lutym 2015 r. Komisja Europejska opublikowała Zieloną księgę pt. Tworzenie unii rynków kapitałowych, która miała stać się impulsem do debaty o zasadach jej funkcjonowania w Unii Europejskiej8. Planowane utworzenie URK do
2019 r., obejmujące wszystkie państwa członkowskie, ma służyć zwiększeniu
bezpośredniego przepływu kapitału od inwestorów do przedsiębiorstw, szczególnie sektora MSP, wzrostowi napływu inwestycji do UE z innych regionów
świata i poprawie stabilności systemu finansowego w wyniku dywersyfikacji
źródeł finansowania, podobnie jak to się dzieje w wyniku emisji akcji lub obligacji w dużo większej skali w USA.

Completing Europe's Economic and Monetary Union Report by: Jean-Claude Juncker
in close cooperation with Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi and Martin
Schulz, 22.06.2015, https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5‑presidentsreport_en.pdf (22.03.2017), s. 20.
6 Five Presidents' Report sets out plan for strengthening Europe's Economic and Monetary Union as of 1 July 2015, Brussels 22.06.2015 – Press release, http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-15-5240_en.htm (22.03.2017), s. 1.
7 Capital Markets Union Unlocking funding for Europe’s growth, 2016, http://ec.europa.
eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm (22.03.2017), s. 1.
8 Tworzenie unii rynków kapitałowych, Zielona Księga, Bruksela 18.02.2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=COM:2015:63: FIN&from=EN (22.03.2017).
5
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W Zielonej księdze przedstawiono między innymi analizę barier utrudniających integrację kapitałową i zadano 32 pytania dotyczące proponowanych
priorytetów politycznych zawartych wcześniej w Planie inwestycyjnym dla
Europy. Pytania w Zielonej księdze miały na celu uzyskanie opinii na temat
wdrożenia europejskiego długoterminowego funduszu inwestycyjnego (European
Long-term Investment Fund – ELTIF), sekurytyzacji wysokiej jakości, informacji kredytowych MSP, systemu ofert na rynki niepubliczne, usuwania barier
wewnętrznych i transgranicznych w dostępie do finansowania, poszerzania
jego źródeł oraz sposobów pokonania przeszkód wynikających ze zróżnicowanych narodowych systemów prawa gospodarczego.

1.3. P
 lan działania na rzecz utworzenia unii
rynków kapitałowych
W rezultacie debat dotyczących pytań zawartych we wspomnianej Zielonej
księdze wpłynęło 700 propozycji rozwiązań, co zaowocowało przyjęciem przez
KE we wrześniu 2015 r. Planu działania na rzecz utworzenia URK9. Parlament
Europejski i Rada Europejska poparły tę inicjatywę, której celem jest stworzenie spójnego, wolnego od barier jednolitego rynku kapitałowego, powiązanego
z nadzorem pozwalającym na ostrożne zarządzanie ryzykiem systemowym
i zapewnienie stabilności finansowej.
Oprócz tego realizacja planu ma umożliwić uruchomienie większej liczby
inwestycji w UE, w tym projektów z zakresu infrastruktury o charakterze długoterminowym podejmowanych przez MSP, sprawniejsze łączenie tych projektów w całej UE, pogłębienie integracji finansowej i zwiększenie wyboru źródeł
finansowania oraz konkurencji, w tym w ramach transgranicznych detalicznych usług finansowych i ubezpieczeniowych10.

9 Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych, Komunikat Komisji do
PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 30.09.2015, COM(2015) 468 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/
?uri=CELEX:52015DC0468&from=EN (22.03.2017).
10 Zwiększenie wyboru i konkurencji w ramach transgranicznych usług finansowych
i ubezpieczeniowych było przedmiotem analizy w zapowiadanej w planie i wydanej w grudniu 2015 r. kolejnej Zielonej księdze, poświęconej w 33 zadanych pytaniach wyłącznie tej
specyficznej problematyce. Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych. Lepsze
produkty, szerszy wybór i większe możliwości dla konsumentów i przedsiębiorstw, Bruksela
10.12.2015, COM(2015) 630 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri
=CELEX:52015DC0630&qid=1466368196983&from=PL (22.03.2017).
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W omawianym planie zakłada się, że w URK banki będą odgrywały główną
rolę jako kredytodawcy oraz że zwiększy się ich zdolność wspierania gospodarki. Wzmocnienie lokalnych sieci finansowania polegać ma również na udzielaniu spółdzielczym organizacjom kredytowym w państwach UE stosownych
zezwoleń w przypadku działalności wykraczającej poza unijne wymogi kapitałowe przewidziane dla banków. W tym celu w 2015 r. KE podjęła działania,
których celem było znormalizowanie europejskiej sekurytyzacji i stworzenie
jej rynków w UE oraz ogólnoeuropejskich regulacji dotyczących zabezpieczeń
obligacji MSP.
Korzystną formą zwiększenia finansowania na rzecz innowacji przedsiębiorstw typu start-up i spółek nienotowanych na rynku regulowanym w przyszłości, w sytuacjach ich szybkiego rozwoju może być kapitał wysokiego ryzyka,
np. fundusze venture capital, których większość skupia się obecnie w zaledwie
ośmiu państwach członkowskich11. W tym celu Komisja Europejska zaplanowała w 2016 r. wprowadzenie zmiany przepisów dotyczących funduszy kapitału
wysokiego ryzyka (European Venture Capital Funds – EuVECA) i społecznych
(European Social Entrepreneurship Funds – EuSEF)12, w wyniku czego zwiększy się ich dostępność.
Zmiany tych przepisów dotyczą ułatwień dla przedsiębiorstw w wejściu
na rynki publiczne i pozyskiwaniu na nich kapitału. Chodzi tutaj o zmianę
dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego z 2015 r., zmierzającą do ujednolicenia wymaganych informacji dostosowanych do specyfiki MSP i ewentualnej pomocy udzielanej przedsiębiorcom chcącym znaleźć się na rynkach
publicznych przez instytucje doradcze, jak np. Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. W ten sposób zmierza się do pokonania barier informacyjnych dla inwestycji MSP, a ułatwienie przedsiębiorstwom wejścia na rynki
publiczne w celu pozyskania na nich kapitału polegać ma na obniżeniu kosztu
dla pierwszej oferty publicznej (Initial Public Offering – IPO) w porównaniu
z aktualnie obowiązującym.
Zamiarem KE jest wypracowanie z państwami członkowskimi i Europejskimi Urzędami Nadzoru wspólnego stanowiska w sprawie udzielania pożyczek
11 Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych, Komunikat Komisji do
PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 30.09.2015, COM(2015) 468 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/
?uri=CELEX:52015DC0468&from=EN (22.03.2017), s. 9.
12 Fundusze te mają wspierać społeczne organizacje nastawione przede wszystkim
na zaspokajanie potrzeb społecznych, np. spółdzielnie, stowarzyszenia, organizacje charytatywne i fundacje. Social economy, 2016, http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises/ (22.03.2017).
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w ramach wspomnianych funduszy, między innymi na podstawie planowanego na 2017 r. przeglądu barier regulacyjnych dla MSP w UE, w tym rynku
obligacji korporacyjnych, w zakresie dopuszczenia ich do obrotu na rynkach
publicznych. Chodzi tutaj także o to, aby na nowych rynkach MSP ich otoczenie
regulacyjne było zgodne z unijną dyrektywą MIFID II – The Markets in Financial Instruments Directive II13.
Istotną przeszkodą w uzyskiwaniu finansowania pozabankowego jest istniejąca luka informacyjna pomiędzy MSP a inwestorami. W celu jej pokonania w 2016 r. Komisja Europejska podjęła działania sprzyjające współpracy
europejskich zrzeszeń bankowych i organizacji biznesowych. Zmierzały one
do uporządkowania informacji zwrotnych od banków na temat odrzuconych
wniosków MSP o udzielenie kredytu, a także wykorzystujących doświadczenia
doradcze Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości dla wspierania MSP, na przykład wspólnego ubiegania się przedsiębiorstw o dofinansowanie. W związku
z tym, że w ramach EuVECA i Europejskiego długoterminowego funduszu
inwestycyjnego (ELTIF) liczba udzielanych pożyczek jest ograniczona, Komisja
Europejska podjęła w 2016 r. starania o wypracowanie stanowiska w sprawie
skoordynowanego podejścia do udzielania pożyczek z funduszy pozabankowych. Przewidziano też przegląd funkcjonowania rynków obligacji korporacyjnych w UE, gdzie duże przedsiębiorstwa uzyskują finansowanie w znacznie
szerszym zakresie niż małe.
Na 2017 r. Komisja Europejska planuje mapowanie lokalnych/krajowych
możliwości wsparcia i doradztwa dla MSP w Unii oraz rozwinięcie ogólnoeuropejskiego systemu informacyjnego.
Istotnym instrumentem wsparcia zrównoważonych, także transgranicznych
projektów z zakresu infrastruktury o charakterze długoterminowym podejmowanych przez MSP ma być funkcjonujący od grudnia 2015 r. długoterminowy
fundusz inwestycyjny (ELTIF), ułatwiający wsparcie inwestycji w infrastrukturę energetyczną, transportową i komunikacyjną, a także projekty z zakresu
ochrony środowiska. Udzielenie przez UE paszportu transgranicznego takim
inwestycjom stwarza szanse pozyskania większego kapitału długoterminowego
od mniejszych inwestorów, jak np. lokalnych i korporacyjnych programów
13 Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/1033 z dnia 23 czerwca 2016 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014
w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej
i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:175: FULL&from=EN (22.03.2017).
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emerytalnych i gmin. Działaniom tym towarzyszył przegląd przepisów dotyczących wymogów kapitałowych (Capital Requirements Regulations – CRR)
w odniesieniu do banków, a także spółdzielczych instytucji kredytowych w celu
wprowadzenia stosownych zmian w procedurach dotyczących finansowania infrastruktury. W 2015 r. dokonana została zmiana kalibracji, polegająca
na ściślejszym niż dotychczas powiązaniu wymogów kapitałowych z ryzykiem
w ramach przepisów w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wypłacalność II14. Wprowadza ona dla
zakładów ubezpieczeń regulacje prawne, które lepiej określają ryzyko inwestycji infrastrukturalnych. Doradztwo w tym zakresie ma zapewnić Europejskie
Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI), między innymi jak łączyć fundusze publiczne i prywatne, tj. pochodzące ze środków ELTIF oraz przeznaczone
na inwestycje strategiczne (EFIS).
Wspieranie inwestycji podejmowanych przez inwestorów detalicznych
i instytucjonalnych zostało poprzedzone w 2016 r. konsultacjami na temat
głównych barier w transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych oraz
badaniem możliwości, jakie stwarza polityka europejskich emerytur indywidualnych. Ze względu na fakt, że w UE istnieje daleko posunięta fragmentacja
rynku emerytur indywidualnych, zwiększająca ich koszty dla osób oszczędzających na emeryturę w trzecim filarze, to utworzenie konkurencyjnego europejskiego rynku emerytur indywidualnych stanowiłoby istotne wsparcie dla
przyszłych emerytów. Na 2018 r. planowane są przez KE oceny unijnych rynków detalicznych produktów inwestycyjnych, w tym rynku niepublicznych
instrumentów kapitałowych.
Działania KE w 2016 r. mające na celu ułatwienie inwestowania na poziomie transgranicznym obejmowały wzmocnienie spójności w zakresie nadzoru.
Służy temu inicjatywa ustawodawcza dotycząca niewypłacalności przedsiębiorstw i harmonizacji prawa upadłościowego.
Na 2017 r. Komisja Europejska zaplanowała zmiany przepisów służące
poprawie infrastruktury rynkowej dla inwestycji transgranicznych, między
innymi dotyczące przenoszenia własności papierów wartościowych, eliminacji
pozostałych barier Giovanniniego15, na przykład dyskryminacyjnych praktyk
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 138/WE z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
https://www.knf.gov.pl/Images/SII_dyrekt_2009_138_pl_tcm75–27140.pdf (22.03.2017).
15 Grupa ekspertów, zwana Grupą Giovanniniego, opracowała na zlecenie KE dwa raporty
(The Giovannini Group, Cross-Border Clearing and Settlement Arrangements in the European
Union, Brussels, November 2001, http://www.ebf-fbe.eu/uploads/First%20Giovannini%20
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dla inwestycji transgranicznych dokonywanych przez fundusze emerytalno-rentowe i zakłady ubezpieczeń na życie. Komisja Europejska podjęła też działania
zmierzające do częściowej harmonizacji prawa podatkowego, w tym promujące
dobre praktyki dotyczące ulg w podatkach u źródła lub ewentualne ich zniesienie w państwach UE. Planowane są też zmiany preferencyjnego traktowania podatkowego długu względem kapitału16. Ponadto Komisja zapowiedziała
wprowadzenie jednolitej podstawy opodatkowania (Common Consolidated
Corporate Tax Base – CCCTB) oraz dokonanie przeglądu ram nadzoru makroostrożnościowego UE.
Prawodawstwo UE w ostatnich latach przyczyniło się do częściowego usunięcia barier wymienionych w raportach Giovanniniego. Wydano rozporządzania i dyrektywy służące temu celowi17. Mimo tego część barier utrzymuje się
nadal, a zatem dalsze działania KE we wspomnianym zakresie są uzasadnione.

Report%20on%20Clearing%20&%20Settlement%20in%20the%20EU%20 (2001).pdf,
22.03.2017; The Giovannini Group, Second Report on EU Clearing and Settlement Arrangements, Brussels, April 2003, http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/
clearing/second_giovannini_report_en.pdf, 22.03.2017), pierwszy na temat barier w rozliczaniu i rozrachunku na poziomie transgranicznym, w tym rozbieżności w przepisach
prawa majątkowego, upadłościowego, procedur inwestowania i opodatkowania oraz ryzyka
prawnego związanego z obrotem papierów wartościowych. Drugi raport dotyczył działań
eliminujących te bariery we współpracy z instytucjami rynku kapitałowego oraz krajowych
i unijnych regulatorów instytucjonalnych.
16 J. Ramotowski, Europa buduje nowe reguły finansowania przez rynek, 27.10.2016,
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/europa-buduje-nowe-reguly-finansowania-przez-rynek/ (22.03.2017), s. 1.
17 Należy do nich na przykład Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:
PL:PDF (22.03.2017), (European Market Infrastructure Regulation – EMIR), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę
2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery
wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0091&from=PL
(22.03.2017), a także Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/1033 z dnia 23 czerwca 2016
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie
(UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii
Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:175: FULL&from=EN (22.03.2017).
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1.4. K
 ontrowersje w Polsce wokół utworzenia unii
rynków kapitałowych
Opublikowanie przez KE w lutym 2015 r. Zielonej księgi pt. Tworzenie Unii
Rynków Kapitałowych (URK) odbiło się także echem w Polsce, między innymi
w wydanym w kwietniu 2015 r. stanowisku Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie, w którym uznano zbieżność takiej idei unii z misją GPW. Udzielono również poparcia pięciu priorytetowym działaniom związanym z tworzeniem wspomnianej unii, tj. podniesienie atrakcyjności rynku kapitałowego
jako źródła pozyskiwania i lokowania kapitału oraz poziomu przejrzystości,
jak i bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi, wprowadzenie rozwiązań zachęcających do długoterminowego oszczędzania i inwestowania,
wyeliminowanie ograniczeń utrudniających dostęp do rynku kapitałowego,
szczególnie dla MSP, oraz zapewnienie jednolitej implementacji i stosowanie
przepisów UE w poszczególnych państwach członkowskich18.
Rozwój polskiego rynku kapitałowego ma duże znaczenie dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu społeczeństwa. Jednym z kierunków rozwoju tego rynku
jest zapewnienie efektywnych możliwości lokowania oszczędności przez gospodarstwa domowe. W trzecim kwartale 2015 r. ich aktywa finansowe wynosiły
1724,6 mld PLN, przy czym wartość depozytów krótko- i długoterminowych
oraz gotówki wynosiła około 800 mld PLN19.
Zgodnie z celami URK odblokowanie części aktywów polskich gospodarstw
domowych zgromadzonych na depozytach bankowych i skierowanie ich do
przedsiębiorstw dałoby nie tylko wyższą stopę zwrotu dla oszczędzających
i tańszy dostęp do kapitału przedsiębiorcom, ale przełożyłoby się na dodatkowe
inwestycje, miejsca pracy i przyspieszenie krajowego wzrostu gospodarczego.
Trudno bowiem liczyć na to, iż zwiększy się istotnie udział w tych aktywach
akcji notowanych na GPW w Warszawie, która w latach 2015–2016 przeżywała
silne spadki kursów akcji, tym bardziej, że ich udział w strukturze oszczędności gospodarstw domowych wahał się w tym czasie wokół 3%. Jednocześnie według danych zawartych we wspomnianym stanowisku GPW20, wartość
18 Unia rynków kapitałowych. Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w sprawie koncepcji Unii Rynków Kapitałowych z 27.04.2015 r., https://www.gpw.
pl/pub/files/PDF/Stanowisko_GPW_unia_rynkow_kapitalowych.pdf (22.03.2017), s. 16.
19 Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kw. 2015 r., NBP, Nr 01/16
(luty 2016), http://www.nbp.pl/publikacje/domowe/domowe_3_2015.pdf (22.03.2017), s. 32.
20 Rysunek 7, s. 6.
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 apitalizacji notowanych na niej akcji była w marcu 2015 r. prawie dziesięk
ciokrotnie wyższa (628 mld PLN) niż wartość korporacyjnych instrumentów
dłużnych na rynku obligacji Catalyst (66 mld PLN). W grudniu 2016 r. wartość
ta spadła do około 64 mld PLN21, zaś wspomniana wyżej relacja z 2015 r. nie
uległa istotnej zmianie w końcu 2016 r.
Zestawienie tych danych ukazuje skalę jeszcze niewykorzystanego potencjału wspomnianych instrumentów dłużnych dla rozwoju gospodarki. Od 2009 r.
polski rynek długu korporacyjnego pięciokrotnie zwiększył swoją kapitalizację
i może z czasem przewyższyć wartość kapitalizacji na rynku akcji. Nie oznacza
to, iż nie należy tworzyć ułatwień dla notowania małych i średnich przedsiębiorstw na GPW w Warszawie, która stworzyła w 2007 r. rynek akcji NewConnect przeznaczony właśnie dla nich w formie Alternatywnego Systemu Obrotu
(ASO). System ten stanowi istotną szansę rozwojową dla MSP. Całkowita kapitalizacja tego rynku wynosiła w 2015 r. niemal 10 mld PLN, co wydaje się być
niezłym wynikiem dla platformy grupującej 430 mniejszych firm.
Rynek kapitałowy w Polsce stoi przed szeregiem wyzwań, do których należą:
przyciągnięcie nowych inwestorów i emitentów przez stworzenie dla nich stosownych zachęt, wspieranie transparentnego obrotu na Towarowej Giełdzie
Energii, dostosowanie krajowych regulacji do bardziej rozwiniętych rynków
finansowych ze stosownym uwzględnieniem interesów krajowych uczestników rynku22.
Dodać można także, że poważnym wyzwaniem dla GPW w Warszawie
jest zahamowanie notowanego w latach 2015–2016 znacznego odpływu z niej
kapitału, głównie zagranicznego, oraz wychodzenia z niej notowanych spółek,
na przykład w 11 miesiącach 2016 r. w liczbie równej debiutom23.
W odniesieniu do wspomnianej Zielonej księgi swoje stanowisko, które
zostało przekazane KE24, opublikował także Europejski Kongres Finansowy
we współpracy z Komitetem Nauk o Finansach PAN i Instytutem Badań nad

Catalyst, http://www.gpwcatalyst.pl/podstawowe_statystyki (22.03.2017).
Unia rynków kapitałowych. Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w sprawie koncepcji unii rynków kapitałowych, Warszawa 27.04.2015, https://www.
gpw.pl/pub/files/PDF/Stanowisko_GPW_unia_rynkow_kapitalowych.pdf (22.03.2017), s. 10.
23 Analizy i statystki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 2016 https://www.
gpw.pl/analizy_i_statystyki_pelna_wersja.
24 Stanowisko Europejskiego Kongresu Finansowego opracowane we współpracy
z Komitetem Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk dotyczące koncepcji Unii Rynków Kapitałowych przedstawionej przez Komisję Europejską w materiale konsultacyjnym „Green Paper – Building a Capital Markets Union”, 2015, http://www.efcongress.
com/sites/default/files/analizy/stanowisko_ekf_dot._cmu.pdf (22.03.2017), s. 6.
21
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Gospodarką Rynkową. Wysoko oceniono główny cel URK, jakim jest zmiana
struktury finansowania przedsiębiorstw z większym niż dotychczas udziałem
rynku kapitałowego, jednak pod warunkiem poprawy jego wiarygodności.
Planowana integracja rynku kapitałowego powinna prowadzić do zwiększenia wydajności alokacji kapitału i efektywności jego rynku pod warunkiem,
że jednocześnie nie rozwinie się proces konsolidacji i wzmocnienia systemowej przewagi globalnych instytucji finansowych. Za zaletę URK uznać można
planowaną standaryzację na przykład informacji o spółkach, zniesienie barier
między rynkami lokalnymi wynikającymi z prawa podatkowego i spółek.
W swoich stanowiskach Giełda Papierów Wartościowych i Europejski Kongres Finansowy dostrzegają potencjał rozwoju gospodarki związany z utworzeniem URK. Według GPW w Warszawie powstaje jednak ryzyko, że skupienie
się najpierw na eliminowaniu barier i ograniczeń w dostępie do rynku kapitałowego nie będzie wystarczającym bodźcem do pojawienia się na nim nowych
emitentów i inwestorów. W pierwszej kolejności Komisja Europejska powinna
zaproponować szereg zachęt do ich obecności. Takimi mogą być mniejsze koszty
funkcjonowania i mniej uciążliwe warunki dostępu do rynków, w tym lokalnych, które są najważniejsze dla MSP. Zarówno Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie, jak i Europejski Kongres Finansowy zwracają uwagę na zagrożenia związane z takim rozwojem rynku kapitałowego, który wspierałby jego globalizację, w wyniku której osłabione byłyby rynki lokalne. Prowadziłoby to do
zmarginalizowania GPW w Warszawie, zaś głównymi beneficjentami zmian
byłyby duże rynki koncentrujące tam inwestorów. Powodowałoby to wychodzenie z polskiego rynku znaczących emitentów. Do rozwiązań popieranych przez
GPW w Warszawie należą: wprowadzenie jednolitych zasad na wszystkich rynkach, uproszczenie dyrektywy prospektowej, przekonanie uczestników rynku
do długoterminowego oszczędzania i ujednolicenie zasad sekurytyzacji. Z kolei
Europejski Kongres Finansowy postuluje przeniesienie istniejących dobrych
regulacji lokalnych na szczebel UE, ujednolicenie standardu raportu okresowego MSP i zwiększenie roli funduszy emerytalnych na rynku kapitałowym.
W postulatach GPW w Warszawie wobec unii rynków kapitałowych podkreśla
się konieczność uwzględnienia interesów całego polskiego rynku. Reprezentować je powinien powołany nowy podmiot wyłoniony z administracji rządowej,
który wspierać będzie realizację wspomnianych pięciu kierunkowych działań
priorytetowych i szeregu inicjatyw szczegółowych25.
Należą do nich, np. wprowadzenie jednej sprawozdawczości na potrzeby różnych
organów, standaryzacja prospektu i informacji kredytowej o MSP, eliminacja nierówności
25
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Największe zagrożenia w odniesieniu do Polski upatrywane są przez przedstawicieli jej rynku kapitałowego oraz Ministerstw Finansów i Skarbu w marginalizacji warszawskiej giełdy oraz w odpływie kapitału z mniejszych rynków
na największe. W efekcie mogłoby to utrudnić dostęp do kapitału dla mniejszych
firm, co byłoby sprzeczne z założeniami URK. W polskim interesie byłaby taka
unia rynków kapitałowych, w której obowiązywałyby zasady proporcjonalności26. To oznaczałoby polskie poparcie dla unii rynków lokalnych, ale nie dla
scentralizowanego rynku europejskiego.
Z kolei przedstawiciele sektora bankowego argumentują, że sytuacja Polski jest odmienna niż większości państw strefy euro – aktywa sektora bankowego to zaledwie 82% PKB, co oznacza, że jest on o wiele mniej rozwinięty niż
w większych gospodarkach i zdolny do tego, żeby stabilnie kredytować gospodarkę. Problemem jest raczej brak popytu, a nie niedostatek podaży kredytu.
Według opinii prezesa PKO BP skoro firmy nie widzą popytu, to nie chcą się
zadłużać i nie cierpią z powodu braku finansowania. Polski rynek kapitałowy
traci jednak na arbitrażu regulacyjnym i w wielu aspektach ujednolicenie
prawa byłoby korzystne dla jego przejrzystości, a także dla ochrony inwestorów, w tym mniejszościowych27.

w zakresie opodatkowania inwestowania w instrumenty udziałowe i dłużne między różnymi
rynkami UE, umożliwienie pełnego i bezpośredniego dostępu banków do rynku regulowanego w państwach, promowanie obrotu instrumentami finansowymi za pośrednictwem zorganizowanych platform obrotu spełniających wymogi przejrzystości pre/posttransakcyjnej
i poddanych nadzorowi oraz ujednolicenia jego zasad funkcjonowania w UE i wprowadzenie zachęt podatkowych do długoterminowego oszczędzania i inwestowania.
26 Odstępstwo od zasady proporcjonalności jest na przykład widoczne w unijnej propozycji, według której spółki przeprowadzające oferty o wartości poniżej 5 mln EUR nie musiały
ogłaszać prospektu. Gdyby przyjąć taką propozycję, 270 ofert, czyli 81% na warszawskiej
giełdzie, mogłoby być przeprowadzone bez ogłaszania prospektu. Według opinii przedstawiciela Instytutu Allerhanda – to by ją „skasowało”. W ten sposób rynek, na którym notowane są relatywnie niewielkie spółki, szybko utraciłby wiarygodność i przejrzystość, które
są kluczowymi warunkami sukcesu URK. W związku z tym konieczne jest upowszechnienie
ocen wiarygodności emitentów papierów wartościowych, zwłaszcza z sektora MSP, ale nie
w obecnym modelu biznesowym funkcjonowania agencji ratingowych, w którym dochodzi do konfliktu interesów, gdyż oceniany płaci za rating. J. Ramotowski, Jak ma wyglądać
unia rynków kapitałowych, 9.11.2015, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/jak-ma-wygladac-unia-rynkow-kapitalowych/ (22.03.2017), s. 1.
27 Ibidem.
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1.5. K
 ontrowersje zagraniczne wokół utworzenia unii
rynków kapitałowych
W debacie europejskiej na temat utworzenia URK także pojawiają się zasadnicze wątpliwości. Podważana jest diagnoza przyczyn gwałtownego spadku
inwestycji w państwach członkowskich, według której brak kredytu hamuje
wzrost i tworzenie miejsc pracy. Christophe Nijdam, sekretarz generalny organizacji Finance Watch, uważa za błędne założenie, według którego rynek kapitałowy przyniesie rozwój. Projekt URK nie zapewni stabilności i rozwoju, tylko
zwiększenie konkurencyjności branży finansowej w Europie. Natomiast powodem wspomnianych negatywnych zjawisk jest brak popytu i rozszerzające się
nożyce nierówności28.
W 2016 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoim raporcie zwrócił uwagę na rosnące (w porównaniu z 2015 r.) ryzyko pogorszenia globalnej
stabilności finansowej. W rozwiniętych gospodarkach koniunktura osłabła
w związku z narastaniem niepewności, pogorszeniem klimatu zaufania i nikłym
wzrostem. Z kolei wzrost ryzyka w gospodarkach wschodzących nastąpił
w wyniku spadku cen surowców. Te zjawiska doprowadziły tam do zacieśnienia finansowego, spadku skłonności do ryzyka, wzrostu ryzyka kredytowego,
a także efektu finansowego spill over przenoszącego się na inne gospodarki.
W tej sytuacji niezbędne są przede wszystkim działania w ramach makroekonomicznej polityki stabilizacyjnej29.
Osłabienie stabilności finansowej zaobserwowano w 2015 r. w takich państwach jak Hiszpania, Portugalia, Francja, Grecja, w których deficyty sektora
finansów publicznych zwiększyły się znacznie ponad 3% PKB30. W latach
2016–2017 nie jest też spodziewana tam istotna poprawa w tym zakresie. Takie
zjawiska jak kryzys w sektorze bankowym w 2016 r. we Włoszech mają niekorzystny wpływ na stabilność w sektorze finansowym nie tylko we wspomnianych państwach, lecz także w całej strefie euro.

Ibidem.
International Monetary Fund, Global Financial Stability Report, April 2016, https://
www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/ (22.03.2017).
30 European Commission, General Government Revenue, Expenditure, Balances
and Gross Debt SPRING 2016 PART I: Tables by country G, http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/gen_gov_data/documents/2016/spring2016_country_en.pdf
(22.03.2017).
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We wspomnianym Planie na rzecz utworzenia URK Komisja Europejska zapowiedziała, że zamierza współpracować z Radą Stabilności Finansowej i z Europejskimi Urzędami Nadzoru w połączeniu z Europejską Radą
ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) w celu oceny ewentualnych zagrożeń dla
stabilności finansowej, wynikających z finansowania pochodzącego z rynków
kapitałowych. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego i krajowe nadzory
makroostrożnościowe w Europie mają otrzymać narzędzia, aby odpowiednio
reagować na rozwój sytuacji także na tych rynkach.
Ponadto zintegrowane rynki finansowe i kapitałowe mogą pomóc państwom
członkowskim rozłożyć wpływ ewentualnych wstrząsów. Jeśli nastąpi transgraniczny podział ryzyka, to zostanie ono rozproszone dzięki szerszej gamie
źródeł i instrumentów finansowania. We wzmacnianiu stabilności finansowej
i spójności w zakresie nadzoru istotną rolę będzie miał do spełnienia Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (The European Securities
and Markets Authority – ESMA).
Na podkreślenie zasługuje też fakt, iż w nowej architekturze nadzoru
makroostrożnościowego wzmocniono także rolę nadzorczą nad bankami Europejskiego Banku Centralnego przez wprowadzenie jednolitego mechanizmu
nadzorczego jako pierwszego kluczowego składnika unii bankowej31. Kolejnym
kluczowym jej składnikiem jest jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, według którego wykorzystywane będą w dużo większym stopniu środki własne podmiotu będącego w kłopotach (bail in). Istotne
jest także powołanie wspólnego funduszu dla obsługi wspomnianego mechanizmu (Single Bank Resolution Fund), w tym powołanie i możliwość dokapitalizowania banków przez Europejski Mechanizm Stabilności. Na tego rodzaju
fundamentach stabilności unii bankowej może być budowana unia rynków
kapitałowych. Paradoksalnie zaostrzenie rygorów w postaci wprowadzonej od
2014 r. dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD) i rozporządzenia
w sprawie wymogów kapitałowych (CRR), ograniczające w określonym stopniu obecne możliwości finansowania gospodarki przez banki, stwarza sytuację, w której ewentualnie łatwiej będzie można uzyskać dodatkowe środki
finansowe w ramach URK. W opinii prezesa zarządu niemieckiej giełdy jest
to jeden z ważnych argumentów, aby unia rynków kapitałowych była instytu-

Unia Bankowa, Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej, Parlament Europejski,
09.2016, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_4.2.4.pdf (22.03.2017).
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cją komplementarną wobec unii bankowej i stwarzała nowe okazje rozwoju
działalności gospodarczej32.
Kolejnym czynnikiem stawiającym pod znakiem zapytania perspektywy utworzenia URK był negatywny wynik referendum w Wielkiej Brytanii w czerwcu
2016 r. w sprawie członkostwa w UE. W tym samym miesiącu zrezygnował ze
swego stanowiska Jonathan Hill komisarz brytyjski, w KE odpowiedzialny za
projekt URK. Za jego kontynuowaniem wypowiedział się komisarz KE Valdis
Dombrovskis, który podkreślił, że Brexit zwiększył potrzebę realizacji tego
projektu33, a ponadto Komisja Europejska zadeklarowała szybkie wdrożenie
pakietu dotyczącego sekurytyzacji, mającego na celu wygenerowanie dodatkowych 100 mld EUR, modernizację zasad dotyczących prospektów emisyjnych
oraz sfinalizowanie wspólnie z PE i Radą wniosku dotyczącego wzmocnienia
rynków wysokiego ryzyka i inwestycji społecznych jeszcze w 2016 r.34.
Wynika z tego, iż według KE wdrożenie tych działań przyspieszy tempo
wzrostu w UE, a za ich pomocą wzmocniona ma być zarówno stabilność
finansowa, jak i bodźce prowzrostowe. Część państw członkowskich UE może
jednak uznać, iż pospiech we wdrażaniu części pakietów dotyczących funkcjonowania URK nie jest wskazany, przynajmniej dopóty, dopóki nie zostaną
opanowane ewentualne związane z tym zagrożenia dla stabilności i wzrostu
w UE. Wątpliwości Niemiec i innych państw dotyczą na przykład wdrażania
unijnego prawa upadłościowego. Według nich prawa własności powinny pozostać w kompetencji narodowej.

1.6. Podsumowanie
Z analizy działań zmierzających do utworzenia URK wynika, że Komisja Europejska jest zdeterminowana, aby nie tylko uruchomić co najmniej

32 Kegenter Carsten, CEO Deutsche Börse, Center for Financial Studies, Guest lecture:
The Future of the European Capital Market, 29.11.2016, Frankfurt/Main, s. 12.
33 Brexit Makes EU Capital Markets Union More Urgent, Says Commissioner, Jim Brunsden in Brussels, “Financial Times”, 14.09.2016, http://www.ft.com/cms/s/0/54944cf2-7a4d11e6‑ae24‑f193b105145e.html?siteedition=intl&siteedition=intl&accessToken=zwAAAVd
Il7eIkc9UlEzyek0R5tOuJPGTsQUUXg.MEYCIQDErHXsf3M1jdLB_J6Hv_eXSbWpp4orho7QdJOGHLH-IAIhALcJzLPxOX5w-xE53wyOGo0QcsFkccMw2PeVI5HWX7KO&sharetype
=gift#axzz4KoUXg0Oh (22.03.2017), s. 1.
34 Orędzie o stanie Unii w 2016 r.: ukończenie tworzenia unii rynków kapitałowych – Komisja przyspiesza reformy, Komisja Europejska, Komunikat prasowy, Strasburg, 14.09.2016,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3001_pl.htm (22.03.2017), s. 2.
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500 mld EUR z funduszu EFIS na dodatkowe inwestycje publiczno-prywatne
w sferze realnej, lecz także ułatwić pozyskanie środków na te cele z rynków
kapitałowych. Do zwiększenia zaangażowania inwestycyjnego sektora MSP
służyć mają też planowane ułatwienia w korzystaniu z funduszy kapitału wysokiego ryzyka i społecznego, a także korzystne dla inwestorów i oszczędzających zmiany na rynkach kapitałowych, takie jak: zniesienie barier w dostępie
do informacji, obniżka kosztów ofert publicznych, harmonizacja regulacji
prawnych, zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa obrotów giełdowych,
poprawa nadzoru i stabilności finansowej. Planowane powołanie do życia URK
budzi też w Polsce kontrowersje związane głównie z ewentualnym zwiększeniem dominacji dużych rynków kapitałowych i marginalizacją małych, w tym
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
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Instytut Zarządzania
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2. Pojęcie efektywności w teorii nauk
o zarządzaniu

2.1. Wprowadzenie
Zarówno w naukach o zarządzaniu, jak i w praktyce gospodarczej efektywność jest jednym z głównych kryteriów, które są podstawą dokonywania
wyborów. Stanowi ona wyznacznik racjonalnego działania, a także determinuje
sposób funkcjonowania, możliwości przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa1.
Pogląd ten uzupełnia P. F. Drucker, który uważa, że efektywność jest kluczowa
nie tylko dla takiego podmiotu jak przedsiębiorstwo, dzięki czemu może ono
uzyskiwać lepsze rezultaty, lecz także dla rozwoju człowieka i umacniania
zdolności nowoczesnego społeczeństwa do przetrwania. To prowadzi go do
konkluzji, że dążenie do zwiększenia efektywności powinno być ogólnym priorytetem2. E. Skrzypek dodaje, że dzięki temu uzyska się poprawę jakości życia,
ograniczenie marnotrawstwa, wielokrotne wykorzystanie kapitału, pełne wykorzystanie potencjału rynków, sprawiedliwość podziału pracy, a nawet poprawę
bezpieczeństwa międzynarodowego3. Powstaje zatem pytanie, czym właściwe
jest ta efektywność i jak należy ją rozumieć. Zagadnieniu temu zostało poświęcone niniejsze opracowanie.

A. Jaki, Paradygmat efektywności w zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 4,
s. 3−4.
2 P. F. Drucker, Menedżer skuteczny, MT Biznes, Warszawa 2009, s. 40 i 228.
3 E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lubin 2000, s. 188.
1

36

Krystian Barłożewski

2.2. Źródła ujmowania i definiowania pojęcia efektywności
Analiza literatury przedmiotu pozwala na stwierdzenie, że pojęcie efektywności nie zostało jednoznacznie zdefiniowane i jest w różny sposób ujmowane.
Wskazuje się, że termin ten inaczej jest rozumiany na gruncie nauk ekonomicznych, a inaczej na gruncie nauk o zarządzaniu. W tym pierwszym przypadku,
w zależności od ujęcia, efektywność definiowana jest jako relacja pomiędzy
efektami i nakładami (znaczenie węższe) lub jako optymalna sytuacja, punkt
graniczny, najlepsze rezultaty w produkcji lub dystrybucji produktów i usług
po najniższych kosztach (znaczenie szersze)4. Z kolei w naukach o zarządzaniu
pojęcie efektywności jest utożsamiane z efektywnością organizacyjną5. W literaturze anglojęzycznej wskazuje się, że sposób jej definiowania ewoluował wraz
z rozwojem teorii zarządzania6.
Jednymi z pierwszych badaczy, którzy zajmowali się zagadnieniem efektywności, byli H. Emerson i F. Taylor. Według tego pierwszego w idealnej organizacji efektywność stanowi naturalną cechę, która nie jest wymuszana poprzez
zestaw celów i procedur. Efektywność jest przez niego rozumiana jako kategoria odnosząca się do całej organizacji, która zapewnia mechanizmy samoregulujące i sprawia, że zachowuje się ona jak żywy organizm biologiczny.
Podejściu temu przeciwstawiane są koncepcje F. Taylora, który koncentrował
się na efektywności pojedynczych procesów i działań. Tutaj efektywność rozumiana jest z kolei jako redukowanie strat pracy ludzkiej i materiałów, a także
jako zwiększanie produktywności poszczególnych procesów7.
W polskim piśmiennictwie źródeł definicji tego terminu można poszukiwać
w prakseologii, gdzie według T. Pszczołowskiego oznacza on dodatnią cechę
działań dających jakiś oceniany pozytywnie wynik, bez względu na to, czy był
on zamierzony (działanie skuteczne i efektywne) czy niezamierzony (działanie wyłącznie efektywne). W przytoczonej definicji wspomina się przy tym,
że pojęcie efektywności jest często używane zamiennie z terminami „skutecz-

J. Penc, Leksykon biznesu. Słownik angielsko-polski, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 99−100.
5 U. Skurzyńska-Sikora, Poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu modelu
PEMM, „Organizacja i Zarządzanie” 2008, nr 3, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 8–9.
6 A. Y. Lewin, J. W. Minton, Determining Organizational Effectiveness: Another Look, and
an Agenda for Research, „Management Science”, May 1986, vol. 32, no. 5, s. 516−517.
7 M. Witzel, A Short History Of Efficiency, “Business Strategy Review” 2002, vol. 13, iss.
4, s. 38−41.
4
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ność” i „sprawność”8. W. Kieżun wskazuje – odnosząc się również do dorobku
prakseologii – że sprawność występuje pod kilkoma postaciami. Są to: skuteczność, korzystność, ekonomiczność (kryteria najważniejsze), a także czystość,
dokładność i niezawodność (kryteria uzupełniające). W tym ujęciu działanie
zostanie uznane za tym bardziej sprawne, im więcej wspomnianych postaci
sprawnego działania będzie w sobie zawierać. Dodaje się przy tym, że działanie sprawne musi, chociaż w minimalnym stopniu, realizować zamierzony
cel, czyli być skuteczne9.
W literaturze przedmiotu, poza ujęciami przedstawionym powyżej, można
spotkać jeszcze szereg innych podejść do interpretacji i definiowania pojęcia
efektywności. M. Bielski zestawił podejścia najczęściej występujące, wyróżniając następujące10:
–– podejście celowościowe (teleologiczne),
–– podejście systemowe,
–– podejście do definiowania efektywności według koncepcji grup interesariuszy (ang. stakeholders), określane również jako podejście od strony wielokrotnych wyborów,
–– podejście według modelu konkurencyjnych wartości,
–– a także inne, w tym wielokryterialna ocena efektywności11 czy podejście
mieszane, reprezentowane przez J. M. Pennings oraz P. S. Goodman, które
łączy w sobie podejście celowościowe i systemowe12.
Należy podkreślić – zgadzając się z B. Ziębickim – że w świetle tak dużej
liczby podejść do określania efektywności trudno jest o wypracowanie jednolitej i w pełni precyzyjnej definicji13. Poniżej scharakteryzowano cztery pierwsze ujęcia wskazane powyżej.

T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 60.
9 W. Kieżun, Zjawiska patologiczne jako bariera sprawności, w: Bariery sprawności organizacji, red. W. Kieżun, PWE, Warszawa 1978, s. 18−22.
10 M. Bielski, Podstawy teorii i zarządzania, C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 60−71.
11 Ibidem, s. 67.
12 J. Pawłowski, Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 34.
13 B. Ziębicki, Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej – próba porównania, w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 634.
8
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2.3. Efektywność według podejścia teleologicznego
(celowościowego)
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury przedmiotu można
wyciągnąć wniosek, że jest to podejście dominujące14. Zakłada ono, że organizacja istnieje, aby realizować jakiś określony cel, do którego została powołana. Zaznacza się przy tym, że jego realizacja powinna zostać przeprowadzona
zgodnie z prakseologiczną zasadą gospodarności, w myśl której, dążąc do osiągnięcia celów, należy minimalizować koszty (formuła wydajnościowa) bądź
zwiększać rezultaty (formuła oszczędnościowa). Trzecią możliwością jest jednoczesne dążenie do maksymalizacji wyników i minimalizacji nakładów (formuła niealternatywna). Należy zatem zwrócić uwagę, że ocena efektywności
przedsiębiorstwa opiera się nie na jednym, ale na kilku kryteriach. W tym przypadku odnosi się ona do kategorii skuteczności, ekonomiczności i korzystności15.
Skuteczność należy rozumieć jako stopień realizacji zamierzonego celu
(przy jej ocenie nie uwzględnia się nakładów), korzystność jako różnicę między uzyskanymi efektami i poniesionymi kosztami działania, a ekonomiczność
jako stosunek uzyskanych efektów do kosztów poniesionych na ich osiągnięcie16. W sposób dość uproszczony, jednakże dobrze oddający istotę rzeczy,
podejście celowościowe przedstawia P. F. Drucker, według którego skuteczność
(ang. effectiveness) to robienie rzeczy właściwych, a wydajność (ang. efficiency)
to robienie rzeczy we właściwy sposób17. Ujęcie to znajduje mniej lub bardziej
dokładne odzwierciedlenie w szeregu definicji pojęć spotykanych w literaturze, co przedstawia tabela 1.

14 Por. R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne: wartość i efektywność,
C. H. Beck, Warszawa 2006, s. 78.
15 J. Pawłowski, Wybrane metody oceny…, op.cit., s. 32.
16 W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją: zarys teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997, s. 18−19.
17 P. F. Drucker, Managing for Business Effectiveness, “Harvard Business Review”, May−
June 1963, s. 54. Tłumaczenia terminów anglojęzycznych odnoszą się do pierwszych pozycji
powiązanych z danym terminem w pracy A. Kienzler, Słownik finansowo-handlowy angielsko-polski i polsko-angielski, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010, s. 95.
Dokonując tłumaczenia, trzeba mieć jednakże na uwadze pewne wątpliwości semantyczne,
gdyż oba terminy w literaturze anglojęzycznej są często wykorzystywane zamiennie, co znajduje też odzwierciedlenie w słownikowych tłumaczeniach tych terminów na język polski.
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Tabela 1. Wybrane definicje efektywności
Autor i rok publikacji

Definicja

J. Pawłowski (2008)

Sprawność działania przedsiębiorcy to „zdolność i umiejętność osiągania
ustalonych celów, realizacji strategii i zadań, powiązana z racjonalnym
wykorzystaniem zasobów”.

L. Kozioł (2004)

Efektywność to „stosunek (relacje) wytworzonych dóbr do nakładów
czynników wytwórczych poniesionych na ich wytworzenie”.

S. Dubisz (2003)

Efektywność – wydajność, skuteczność.
Efektywny – a. dający dobre wyniki, przynoszący spodziewane efekty, b.
skuteczny, wydajny, c. istotny, rzeczywisty.

A. Markowski,
R. Pawelec (2001)

„Efektywny” – taki, który przynosi pożądany skutek, skuteczny, od łac.
effectivus, co znaczy „skuteczny”.

J. Penc (1997)

„(…) W teorii organizacji i zarządzania często zamiast terminu
efektywność używa się pojęcia sprawność. (…) Sprawność ma dwie
postaci:
–– skuteczność,
–– korzystność (ekonomiczność).
Skuteczność działania oznacza, że jego rezultat był zgodny
z zamierzonym celem, zaś korzystność (ekonomiczność) wyraża relację
między osiągniętym celem (rezultatem) a nakładami poniesionymi dla
jego osiągnięcia”.

M. Szymczak (1995)

„Efektywność” – występuje w dwóch znaczeniach. W pierwszym jako
„pozytywny wynik, wydajność, skuteczność, sprawność”, zaś w drugim
jako „efektywność ekonomiczna – rezultat działalności gospodarczej,
określony przez stosunek uzyskanego efektu do nakładu”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Markowski, R. Pawelec, Wielki Słownik Wyrazów Obcych
i Trudnych, Wydawnictwo WILGA, Warszawa 2001, s. 186; Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, t. 1, s. 484; Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, t. 1, s. 788; L. Kozioł, Istota
i ocena produktywności, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”
2004, nr 5, s. 63; J. Penc, Leksykon biznesu. Słownik angielsko-polski, Agencja Wydawnicza Placet,
Warszawa 1997, s. 100; J. Pawłowski, Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć
gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 37.

Można zauważyć, że w podanych przykładach występują trzy warianty
rozumienia pojęcia „efektywność”, które w uproszczeniu zostały przedstawione na rysunku 1.
R. Matwiejczuk na podstawie przeprowadzonych przez siebie studiów literaturowych uznaje, że wariant drugi należy utożsamiać z ogólnym rozumieniem pojęcia efektywność18. Jest on również zbieżny z wąskim rozumieniem
przywoływanej w literaturze kategorii efektywności ekonomicznej19. Z kolei
R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne…, op.cit., s. 78.
Por. J. Penc, Leksykon biznesu. Słownik…, op.cit., s. 99; L. Czechowski, Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego, Uniwersytet
Gdański, Gdańsk 1997, s. 13; A. Ćwiąkała-Małys, W. Nowak, Wybrane metody pomiaru…,
op.cit.; E. Skrzypek, Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji,
18
19
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wariant pierwszy, uwzględniający dodatkowo celowość i skuteczność realizowanych działań, odwzorowuje w pełni relację „cele – efekty – nakłady”. W tym
przypadku należy go utożsamiać z szerszym ujęciem efektywności i kategorią
efektywności organizacyjnej, w myśl której przedsiębiorstwa powinny dążyć do
osiągnięcia zamierzonych celów poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych
zasobów, czyli przy minimalizacji nakładów bądź maksymalizacji efektów20.
Rysunek 1. Sposoby definiowania pojęcia efektywności w ujęciu celowościowym
Wariant 1.

Wariant 2.

Wariant 3.

Efektywność

Efektywność

Efektywność

Uzyskane efekty
poniesione nakłady

Stopień osiągnięcia
celów

Stopień osiągnięcia
celów

Uzyskane efekty
poniesione nakłady

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione wyżej podejście do definiowania efektywności jest intuicyjnie
łatwe do zrozumienia oraz popularne w praktyce i teorii zarządzania. Pomimo
tego spotkało się z pewną krytyką jako niewystarczające i zawodne ze względu
na szereg problemów i utrudnień związanych z definiowaniem i dokonywaniem pomiaru realizacji celów. Pojawiły się zatem nowe podejścia, które miały
zaoferować szersze spojrzenie na ocenę przedsiębiorstwa21.

2.4. Efektywność według podejścia systemowego
Podejście to jest przeciwstawiane podejściu teleologicznemu, które zostało
uznane za niewystarczające do przeprowadzenia pełnej oceny efektywności przedsiębiorstwa22. Według M. Bielskiego w literaturze anglojęzycznej uznaje się, że
pierwszymi autorami, którzy przedstawili to podejście – w 1979 r. – są E. Yuchtman, S. E. Seashore, D. Katz i R. L. Kahn. Jednakże A. Lewin i J. Minton uwa-

w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha,
B. Brycz, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 321−322.
20 R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne…, op.cit., s. 78.
21 M. Bielski, Podstawy teorii i zarządzania…, op.cit., s. 62.
22 W. Czakon, Procesowe podejście do…, op.cit., s. 57.
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żają, że badaczami, którzy wcześniej, bo już w 1951 r., postrzegali organizację
jako otwarty system, są L. Trist i K. Bamforth23.
Ujęcie systemowe opiera się na następujących założeniach24:
–– Przedsiębiorstwo jest postrzegane jako system otwarty, który dąży do
wewnętrznej równowagi, przetrwania i rozwoju.
–– Organizacje nie są izolowane od otoczenia, lecz są z nim zintegrowane
poprzez liczne powiązania różnego typu, obejmujące nie tylko wymianę
dóbr fizycznych, usług, pracy i kapitału, lecz także energii, informacji
i sygnałów25.
–– Organizacja musi konkurować z innymi podmiotami o zasoby, które pozyskuje z otoczenia i które nie są nieograniczone.
–– Podstawą do długoterminowego maksymalizowania dochodu organizacji
jest jej wewnętrzna wydajność.
–– Z definicji pojęcia systemu otwartego wynika, że organizacja musi również
mieć umiejętność uczenia się i doskonalenia swojego działania, aby zachować zdolność adaptacji do zewnętrznych warunków, co jest podstawą jej
przetrwania26.
W takich warunkach funkcjonowania efektywność przedsiębiorstwa oceniana jest poprzez kryterium elastyczności, wsparcia z zewnątrz, czyli zdolności do pozyskiwania zasobów z otoczenia i racjonalności ich wykorzystania27.
M. Bielski zwraca uwagę, że kryterium oceny efektywności nie może być w tym
przypadku maksymalizacja stopnia realizacji jakiegoś zamierzonego celu, gdyż
nie ma tutaj takiego odniesienia. Poza tym postawione założenia sprawiają, iż
organizacja zamiast dążeniem do maksymalizacji efektywności powinna kierować się dążeniem do jej optymalizacji28.

A. Y. Lewin, J. W. Minton, Determining Organizational Effectiveness…, op.cit., s. 517.
Por. M. Bielski, Podstawy teorii i zarządzania…, op.cit., s. 62−63; R. Matwiejczuk,
Zarządzanie marketingowo-logistyczne…, op.cit., s. 80−81; J. Pawłowski, Wybrane metody
oceny efektywności…, op.cit., s. 33; A. Jaki, Paradygmat efektywności…, op.cit., s. 3–4;
R. Matwiejczuk, Efektywność – próba interpretacji, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 11, s. 28.
25 Zob. definicja terminu „system otwarty” w: J. Penc, Leksykon biznesu. Słownik…,
op.cit., s. 436−437.
26 J. Penc, Leksykon biznesu. Słownik…, op.cit., s. 436−437.
27 B. Ziębicki, Współczesne koncepcje oceny…, op.cit., s. 634.
28 M. Bielski, Podstawy teorii i zarządzania…, op.cit., s. 62−63.
23
24
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2.5. Podejście do definiowania efektywności według koncepcji
grup interesów
W tym podejściu podkreśla się, że ze względu na występowanie szeregu
różnych grup interesariuszy, w mniejszym lub większym stopniu zainteresowanych funkcjonowaniem danej organizacji, ocena efektywności musi być
zagadnieniem wielowymiarowym. Każda bowiem z grup inaczej będzie oceniać efektywność danego przedsiębiorstwa. Wiąże się to zatem z koniecznością pogodzenia wielu odmiennych i często sprzecznych interesów, potrzeb,
wartości oraz perspektyw czasowych reprezentowanych przez poszczególne
grupy interesariuszy, a także z koniecznością uwzględnienia relacji i procesów
zachodzących pomiędzy nimi29.
Z tego względu do oceny efektywności organizacji nie wystarczy jeden
miernik i należy do tego celu wykorzystać zestaw różnych kryteriów i wskaźników odzwierciedlających punkt widzenia każdej z grup. Powoduje to z jednej strony sporą subiektywność przy ocenie efektywności, jednakże z drugiej
strony pozwala na większą elastyczność i dopasowanie mierników do danej
grupy interesariuszy poprzez uwzględnienie zarówno siły jej wpływu na organizację, jak i wykazywanego przez nią stopnia zainteresowania działaniem tej
organizacji. Przykładowo inny poziom oddziaływania i stopnia zainteresowania wykazują udziałowcy, którzy głównie zainteresowani są poziomem zwrotu
z zainwestowanego kapitału lub ceną akcji, inny pracownicy zainteresowani
głównie poziomem zarobków oraz bezpieczeństwem i satysfakcją z pracy,
a inny jeszcze lokalne społeczności, które będą dążyć do tworzenia nowych
i zachowania dotychczasowych miejsc pracy, a także do zapewnienia należytej ochrony środowiska30. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie jednakże
osiągnięcie efektywności rozumianej jako optymalna relacja pomiędzy uzyskanymi rezultatami a poniesionymi nakładami związanymi z realizacją celów
i potrzeb danej grupy interesów31.

29 M. Bratnicki, Wzlot i przyszłość zarządzania pomiarem efektywności organizacyjnej,
„Współczesne Zarządzanie” 2007, nr 1, s. 126.
30 M. Bielski, Podstawy teorii i zarządzania…, op.cit., s. 65.
31 Ibidem, s. 67.
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2.6. Podejście do definiowana efektywności według modelu
konkurencyjnych wartości
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że jest to podejście, które najbardziej odpowiada wyzwaniom stawianym współcześnie przedsiębiorstwom.
Łączy ono bowiem cztery różne, konkurujące ze sobą modele oceny efektywności, które kierują się odmiennymi wartościami32. Jego elementy składowe
zostały przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2. Perspektywy oceny efektywności według koncepcji konkurujących wartości
Perspektywa oceny
efektywności

Kategorie, do których
model się odnosi

Wybrane kryteria oceny efektywności

Model stosunków
międzyludzkich

Ludzie – Elastyczność

Rozwój kadr, satysfakcja, zaangażowanie
i rotacja pracowników, kwalifikacje,
otwartość

Model systemu
otwartego

Organizacja – Elastyczność

Wzrost i rozwój organizacji, elastyczność
i szybkość reakcji na zmiany w otoczeniu,
nastawienie na działanie, orientacja
na potrzeby klienta

Model racjonalnych
celów

Organizacja – Kontrola

Produkcja, zysk, rentowność, wydajność,
minimalizacja kosztów, produktywność, ROI

Model procesu
wewnętrznego

Ludzie – Kontrola

Jasny podział odpowiedzialności, spójność
wewnętrznych procesów informacyjnych
i decyzyjnych, osiąganie ekonomii skali,
prostota struktury i reguł postępowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Ziębicki, Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej – próba porównania, w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz,
G. Osbert-Pociecha, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 634; M. Bielski, Podstawy
teorii i zarządzania, C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 67; A. Y. Lewin, J. W. Minton, Determining Organizational Effectiveness: Another Look, and an Agenda for Research, „Management Science”, May
1986, vol. 32, no. 5, s. 517.

Ocena efektywności przedsiębiorstwa opiera się na wszystkich modelach,
jednakże ze względu na preferowane przez kierownictwo wartości i cykl życia
przedsiębiorstwa jedno z podejść wybierane jest zazwyczaj jako dominujące
i determinuje kryteria oceny33. Zwraca się przy tym uwagę na to, że efektywność
w jednym wymiarze nie wyklucza efektywności w innym34. A. Lewin i J. Minton
dodają, że poszczególne kryteria oceny efektywności często trudno przypisać
32
33
34

B. Ziębicki, Współczesne koncepcje oceny…, op.cit., s. 634.
M. Bielski, Podstawy teorii i zarządzania…, op.cit., s. 67.
Por. U. Skurzyńska-Sikora, Poprawa efektywności organizacji…, op.cit., s. 8–9.
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jednoznacznie tylko do jednego z przedstawionych powyżej modeli. Sprawia
to, że modele te nie są ściśle rozłączne, a często wzajemnie się przenikają35.

2.7. Wymiary analizy i oceny efektywności
Przedstawione podejścia do rozumienia efektywności wskazują jednoznacznie, że nie jest to kategoria jednorodna, jej rozumienie zmienia się w czasie
i może być rozpatrywana w wielu wymiarach, które też definiowane są w różnoraki sposób przez poszczególnych badaczy. Najczęściej odnoszą się do ujęcia teleologicznego i wyróżniają efektywność w wymiarze rynkowym, który
odzwierciedla stopień realizacji zamierzonych celów i efektywność w wymiarze ekonomicznym obrazującym relację nakłady – efekty36. Zestawienie wybranych podejść spotykanych w literaturze przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Wymiary efektywności organizacji według wybranych autorów
M. Bielski
Wymiary:
–– rzeczowy
–– ekonomiczny
–– systemowy
–– polityczny
–– „polityczny”
–– kulturowy
–– behawioralny
R. Matwiejczuk
Wymiary:
rzeczowy
–– technologiczny
–– ekonomiczny
–– rynkowy
–– systemowy
–– polityczny
–– kulturowy
–– społeczny
–– ekologiczny

J. Pawłowski
Wymiary:
–– fazy cyklu życia
–– obszaru funkcjonalnego
(np. marketing, finanse)
–– procesów
(np. zarządzania
jakością)
E. Skrzypek
Wymiary:
–– finansowy
–– operacyjny
–– rynkowy
–– dynamiczny (odnoszący
się do tempa tworzenia
nowych rynków,
produktów)

R. Kaplan, D. Norton
Perspektywy:
–– finansowa
–– klienta
–– procesów
wewnętrznych
–– rozwoju
R. Eccles, G. Serafeim
Wymiary:
–– finansowy
–– ekologiczny
–– społeczny
–– zarządczy
(ang. governance)

A. Brache, G. Rummler
Poziomy:
–– organizacji
–– procesów
–– stanowiska pracy

A. Jaki
Wymiary:
rzeczowy
–– ekonomiczny
–– techn.‑produkcyjny
–– systemowy
–– środowiskowy
–– jakościowy
–– społeczny
–– etyczno-kulturowy
–– behawioralny

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Bielski, Organizacje. Istota, struktury, procesy, wydanie trzecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 114–119; J. Pawłowski, Wybrane
metody…, op.cit., s. 48; R. Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance, “Harvard Business Review”, January–February 1992, s. 72; R. Matwiejczuk, Efektywność…,
op.cit., s. 27–31; E. Skrzypek, Jakość i efektywność…, op.cit., s. 216−218; G. Rummler, A. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000, s. 50−63; A. Jaki, Paradygmat efektywności…,
op.cit., s. 3−5; R. G. Eccles, G. Serafeim, The Performance Frontier…, op.cit., wydanie internetowe.
35
36

A. Y. Lewin, J. W. Minton, Determining Organizational Effectiveness…, op.cit., s. 523.
R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne…, op.cit., s. 88.
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Z pewnością koncentracja na wszystkich wymiarach efektywności jednocześnie prowadziłaby do zbyt dużego rozproszenia uwagi i zasobów organizacji, stąd część autorów ograniczyła swoje typologie jedynie do tych wymiarów,
które uznali za najbardziej istotne, czyli takich, na których organizacja koniecznie powinna się skoncentrować w przyszłości, aby osiągnąć realizację długookresowych celów. W tym ujęciu zarówno R. Matwiejczuk, jak i A. Jaki podają
za H. Pfohl, że z punktu widzenia realizacji celów przedsiębiorstwa analizę
i ocenę efektywności należy dokonywać w wymiarach37:
–– ekonomiczno-finansowym – efektywność wyrażona jest tutaj poprzez zdolność przedsiębiorstwa do kreowania wartości i realizacji innych celów
finansowych (np. płynność finansowa, rentowność, zysk);
–– technicznym – powiązanym z efektywnością procesów produkcyjnych
i zarządzaniem zasobami wykorzystywanymi do ich realizacji. Istotą efektywności jest tutaj maksymalizacja efektów produkcyjno-technicznych przy
minimalizacji zużycia środków produkcji. Powiązana jest ona zatem m.in.
ze wzrostem produktywności i optymalizacją czasu realizacji poszczególnych procesów wytwarzania;
–– środowiskowym (ekologicznym) – obejmującym cele związane z ochroną
i dbałością o środowisko naturalne;
–– społecznym – odnoszącym się do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i realizacji celów pozaekonomicznych nie dlatego, że takie działania
przynoszą bezpośrednie korzyści, ale dlatego, że uznawane są za właściwe,
np. poprawa warunków pracy w krajach rozwijających się, ochrona zdrowia, zadowolenie pracowników.
Akcentuje się, że ostatnie dwie kategorie wynikają ze zmian, jakie zaszły
w ostatnich latach w świadomości społeczeństwa, i wyznawanych przez nie
wartości38. Podobne zestawienie jak wyżej zaproponowali wspominani już
G. Serafeim i R. Eccles. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań
statystycznych stwierdzili, że koncentracja na takich wymiarach efektywności
jak finansowy, ładu organizacyjnego, społeczny i ekologiczny najlepiej służy
kreowaniu wartości dla akcjonariuszy, a przy tym uwzględnia interesy wszystkich kluczowych interesariuszy, w tym inwestorów, pracowników, klientów,
rządu, lokalnych społeczności39. Należy zatem stwierdzić, o czym wspomina

37 Por. A. Jaki, Paradygmat efektywności w zarządzaniu…, op.cit., s. 4−5; R. Matwiejczuk,
Efektywność – próba…, op.cit., s. 27−31.
38 R. Matwiejczuk, Efektywność – próba…, op.cit., s. 27−31.
39 R. G. Eccles, G. Serafeim, The Performance Frontier…, op.cit.

46

Krystian Barłożewski

r ównież A. Jaki40, że obecnie przedsiębiorstwa stoją przed koniecznością integracji różnych wymiarów efektywności w ramach stosowanego systemu pomiaru
i zarządzania efektywnością. Warto jednak mieć na uwadze, że bez względu
na dokonane przez siebie wybory ostatecznie będą musiały one porównać uzyskane efekty z poniesionymi nakładami, gdzie kluczowym kryterium oceny jest
wynik finansowy.

2.8. Podsumowanie
Zagadnienie efektywności zajmuje centralną pozycję w dyscyplinie nauk
o zarządzaniu. Do tej pory nie wypracowano jednakże jednego powszechnie
akceptowanego podejścia do jego rozumienia, pomiaru i oceny. Co więcej,
wydaje się, że również w przyszłości stworzenie jednej miary efektywności jest
mało prawdopodobne ze względu na wielowymiarowość, występowanie szerokiego zakresu czynników mających wpływ na jej kształtowanie się, a także
tendencję do postrzegania roli przedsiębiorstwa w coraz szerszym kontekście.
Dostrzec można jednak, że coraz większą uwagę przykłada się do analizy
aspektów niematerialnych, które są trudno kwantyfikowalne, a ze względu
na ich naturę ich ocena jest często subiektywna. Zmienia to zatem pespektywę
patrzenia na efektywność przedsiębiorstw, gdyż wymaga uwzględnienia innych
niż dotychczas obszarów funkcjonowania.
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

3. M
 odel zawodowych studiów doktoranckich
w zakresie biznesu jako novum edukacji
menedżerskiej

3.1. Wprowadzenie
W niniejszym opracowaniu postawiono trzy cele: a) próbę identyfikacji
ram koncepcyjnych na potrzeby analizy genezy i rozwoju segmentu zawodowo-praktycznej edukacji doktorskiej z zakresu biznesu/zarządzania (programy
DBA1); b) przedstawienie i systematyzację kwestii terminologicznych związanych z definicją DBA i odrębnością rozwiązań programowo-organizacyjnych
studiów doktoranckich DBA na tle tradycyjnych programów doktoratów PhD2;
c) analizę tendencji popytu oraz wielkości, struktury i dynamiki podaży programów na globalnym rynku edukacyjnym DBA w ostatnim ćwierćwieczu.
Tematyka podjęta w opracowaniu pozostaje w bliskim związku z toczącą
się od wielu lat dyskusją teoretyków i praktyków zarządzania nad rzeczywistą wzajemną zależnością i postulowaną komplementarnością rygorystycznych standardów akademickich i praktycznej przydatności wiedzy kreowanej
w szkołach biznesu. Jednym ze sposobów zaradzenia problemowi dylematu
i jednocześnie dającej się dostrzec luce czy nawet przepaści między rygorystycznością naukową a przydatnością badań z zakresu zarządzania jest powstały
w początkach lat 90. segment zawodowych studiów doktoranckich DBA3.
Podobnie jak wiele innych form i poziomów edukacji menedżerskiej mających
Doctor of Business Administration – DBA (doktor zarządzania biznesem).
Doctor of Philosophy – PhD (doktor filozofii).
3 Dla kontrastu współczesny stopień doktora filozofii – PhD – pojawił w nowożytnej
Europie w początkach XIX w. na Uniwersytecie Berlińskim.
1
2
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anglosaskie korzenie programy DBA w chwili obecnej funkcjonują na kilkuset uczelniach reprezentujących wszystkie regiony geograficzne świata4. Ze
wspomnianym typem doktorantury wiązane są nadzieje na tworzenie – dzięki
badaniom doktorantów – wiedzy teoretycznej i praktycznej mogącej skutecznie
wpływać na podejmowane decyzje menedżerskie. Podstawowym argumentem
uzasadniającym tezę o potencjalnej roli doktoratów zawodowych jako kanału
informacyjnego (transferu wiedzy) ze szkoły wyższej do gospodarki jest nieuwzględnienie informowania (komunikowania wiedzy) klientów zewnętrznych
jako integralnego wymiaru badań nad biznesem. Drugim istotnym argumentem
jest niedostateczna skuteczność tradycyjnych kanałów komunikowania wiedzy, takich jak: piśmiennictwo akademickie (komunikowanie wiedzy głównie
klientom wewnętrznym, tj. badaczom), konsulting (ekspertyzy), konferencje czy
nawet publikacje zamieszczane w pismach specjalistycznych przeznaczonych
dla praktyków. Bezpośrednie (interpersonalne) komunikowanie wiedzy przez
doktorantów i absolwentów DBA, pełniących funkcję „zewnętrznych powiązań”
z praktyką, odgrywa, według rzeczników DBA, nieproporcjonalnie dużą rolę.
Podstawę opracowania stanowią studia piśmiennictwa specjalistycznego,
którego autorami są badacze i wykładowcy biznesu i zarządzania, oraz analiza
i interpretacja wyników badań empirycznych poświęconych funkcjonowaniu
globalnego rynku DBA autorstwa T. Graffa.

3.2. G
 eneza i rozwój segmentu doktoratów sprofilowanych
zawodowo typu DBA: ramy koncepcyjne
Pojawienie się i rozwój segmentu programów menedżerskiej edukacji
doktorskiej o profilu zawodowym jest wypadkową wielu czynników. Pierwszy
z nich to bez wątpienia krytyczna analiza i ocena praktycznej przydatności tradycyjnego modelu edukacji doktorskiej w zakresie biznesu i zarządzania (datowana na lata 90. i po 2000 r.). Wyrazem owej krytyki, obok licznych publikacji
analityków edukacji menedżerskiej i badań nad biznesem5, jest stanowisko

4 198 uczelni oferujących 236 programów DBA; grudzień 2016. Zob. Doctor of Business
Administration Compass, https://www.dba-compass.com/News/Professional-doctorates-inManagement-Report-2017 (22.03.2017).
5 Między innymi: J. Pfeffer, C. T. Fong, The End of Business Schools? Less Success Than
Meets the Eye, “Academy of Management Learning and Education” 2002, vol. 1, no. 1.
Zob. także artykuł przeglądowy: A. Panda, R. K. Gupta, Making Academic Research More
Relevant: A Few Suggestions, “IIMB Management Review” 2014, vol. 26, iss. 3.
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przyjęte przez AACSB International – renomowane stowarzyszenie szkół biznesu i zarazem ciało akredytacyjne – w raporcie z 2008 r. Naczelną ideą tego
raportu było priorytetowe potraktowanie oddziaływania badań nad biznesem
na praktykę gospodarczą oraz promowanie rozwoju programów doktoratów
zawodowych/praktycznych6.
Powstanie nowego typu doktoratów było, innymi słowy, bezpośrednią odpowiedzią na krytykę nieadekwatnej do potrzeb praktyki gospodarczej oferty
tradycyjnych programów typu PhD, a w szczególności klasycznego sposobu
tworzenia wiedzy przez doktorantów (priorytet dla badań podstawowych, publikacje w czasopismach naukowych), mało użytecznych dla praktyki rezultatów
ich badań, supremacji tworzenia wiedzy nad jej transferem do klientów (interesariuszy) zewnętrznych i wreszcie niedostatków kanałów przekazywania wiedzy do tej grupy odbiorców. Reasumując: rozwój badań respektujących zasadę
dokładności intelektualnej (rygor akademicki) w szkołach biznesu przyniósł
niefortunny w skutkach paradoks. Aktywność naukowo-badawcza przybrała
postać zamkniętego systemu i stała się coraz bardziej odseparowana od praktyki gospodarczej. Innymi słowy: została zdominowana przez badania ukierunkowane na potwierdzanie i obalanie teoretycznych hipotez, mające często
charakter badań ilościowych i dostarczające hermetycznej wiedzy niezrozumiałej dla praktyków.
Drugi istotny czynnik sprawczy powszechnie utożsamiany jest z nowymi
wyzwaniami edukacji doktorskiej wynikającymi z potrzeb rozwojowych gospodarki opartej na wiedzy (rola B+R oraz innowacyjności), a więc społecznym
popytem edukacyjnym. Pojawienie się oferty doktoratów o profilu zawodowym
można także w znacznej części przypisać indywidualnemu popytowi edukacyjnemu kierowników wyższego szczebla i pracowników firm konsultacyjnych
– przyszłych doktorantów – preferujących zatrudnienie poza sektorem nauki
i szkolnictwa wyższego.
Na przyczyny i potrzebę restrukturyzacji podaży programów studiów doktoranckich w Europie wskazują autorzy raportu wydanego pod auspicjami
Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów – EUA (Trends V)7. Podnoszą
kwestię zmiennych wymagań rynku pracy preferującego adaptacyjność doktorów na rynku pracy (employability), zarówno zatrudnionych w uczelniach, jak
Zob. rozdział zawierający konkluzje raportu i rekomendacje AACSB: Final Report of
the AACSB International Impact of Research Task Force, AACSB International, Tampa 2008,
s. 29–42.
7 D. Crosier, L. Purser, H. Smidt, Trends V: Universities Shaping the European Higher
Education Area. An EUA Report, European University Association, Brussels 2007, s. 28.
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i poza nimi, a także społecznych i indywidualnych potrzeb kształcenia ustawicznego. Atrakcyjność programów studiów doktoranckich dla doktorantów
i potencjalnych pracodawców w znacznej mierze uzależniona jest od jakości
oferowanych treści programowych, a także od rozwiązań organizacyjnych,
które sprzyjają pogodzeniu nauki z aktywnością zawodową i życiem rodzinnym
doktorantów. Presja na internacjonalizację programów studiów doktoranckich
(także zorientowanych zawodowo) w przypadku krajów europejskich nie jest
wyłącznie rezultatem wymagań umiędzynarodowienia biznesu. Jej przyczyn
należy także poszukiwać w działaniach Unii Europejskiej na rzecz harmonizacji szkolnictwa wyższego, określanych mianem procesu bolońskiego.
We wczesnym stadium rozwoju doktoratów zawodowych typu DBA znaczny
wpływ na projektowanie tych programów studiów miało znane rozróżnienie
między trybami tworzenia wiedzy (mode 1 i mode 2), wprowadzone do literatury przez M. Gibbonsa i współautorów, które określiło na nowo relacje między gospodarką a szkołami wyższymi8. W przypadku trybu mode 2, produkcji
wiedzy, która powstaje jako rezultat konieczności rozwiązania określonego problemu, pierwszoplanową właściwością badań staje kontekst aplikacji wiedzy,
obecny w każdym etapie i aspekcie procesu badawczego. Nowa forma legitymizacji (uprawomocnienia) wiedzy wytworzonej w trybie 2 i zarazem kryterium jej oceny przybiera postać społecznej solidności czy rygorystyczności
(social robustness) badań, powiązanej ściśle z ich kontekstualnością i partycypacyjnością9. Należy przy tym pamiętać, że obydwa tryby powstawania wiedzy mają charakter komplementarnych sposobów realizacji badań. Pierwszy
z nich utożsamiany jest z tradycyjnymi instytucjami nauki (uczelnie, dyscyplinarne społeczności badawcze), drugi zaś z nową przestrzenią wiedzotwórczą,
określaną przez Gibbonsa i współautorów jako agora.
Misja szkoły wyższej pojmowanej jako centrum innowacyjności i doskonałości wymaga swoistego aliansu kreowanej przez nią wiedzy i jej wykorzystania (także w decyzjach podmiotów gospodarczych). Dwudzielny podział
kreacji wiedzy nie rozwiązuje jednakże problemu odrębności kryteriów oceny
naukowości (jakości) badań podstawowych i badań na rzecz praktyki. Są nimi
w obu przypadkach: siła (prawdziwość) teorii i rygor metodologiczny (wiarygodność) badań. S. Banerjee i C. Morley, zwolennicy profesjonalnych dokM. Gibbons, C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott, M. Trow, The New
Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies,
Sage, London 1994.
9 A. Kołtun, „Nauka rozszerzona” – agory, laboratoria, maszyny społeczne, „Filozofia
i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne” 2015, t. 3, s. 306.
8
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toratów DBA, nie bacząc na powyższe zastrzeżenia, upatrują właśnie w tego
typu programach możliwości pogodzenia dwóch przeciwstawnych sposobów
powstawania wiedzy10. Rzecznicy rozwoju DBA odwołują się przy tym do konstruktu określonego nazwą mode 1.5, który mógłby zachować właściwości trybu
mode 1 ukierunkowane na teorię przy jednoczesnej integracji założeń i rezultatów trybu mode 2 zorientowanych na praktykę11.
Za trzeci istotny czynnik sprawczy należy uznać rezultaty poszukiwań
nowego paradygmatu edukacji doktorskiej eksponującego aktywność naukową
doktorantów ukierunkowaną na badania stosowane, mające jednocześnie przymioty badań w działaniu (action research) i/lub badań translacyjnych (translational research) oraz badań angażujących interesariuszy nowo tworzonej
wiedzy (engaged research), najbardziej przystawalnych do programów doktoratów sprofilowanych zawodowo12.
Pojęcie badań zaangażowanych (scholarship of engagement), wprowadzone
do literatury przez E. L. Boyera13 (1996), posłużyło autorowi jako rdzeń koncepcji służącej redefinicji zastosowania wiedzy, jednej z czterech zazębiających
się funkcji czy typów szeroko rozumianej pracy naukowej. Nowy paradygmat
pluralizmu pracy naukowej, zaproponowany kilka lat wcześniej przez Boyera,
przypisuje badaczom następujące funkcje: odkrywanie wiedzy (proces badawczy
sensu stricto), integrację wiedzy, wspomniane stosowanie wiedzy oraz funkcję
komunikowania wiedzy studentom bądź praktykom (nauczanie)14. Pierwotnie
wyodrębniona funkcja stosowania wiedzy, przybrawszy postać pracy naukowej
jako zaangażowanego działania (na rzecz społeczności/organizacji), oznacza
włączenie się badacza we wzajemne partnerstwo z daną społecznością (skupiającą profesjonalistów i szerszą publiczność), zespalające wszystkie wyodrębnione role pracy naukowej: odkrywanie wiedzy, syntezę wiedzy, jej stosowanie,
nauczanie i kontakty ze „społecznością praktyki”.

S. Banerjee, C. Morley, Professional Doctorates in Management: Toward a PracticeBased Approach to Doctoral Education, “Academy of Management Learning and Education”
2013, vol. 12, no. 2, s. 176.
11 A. S. Huff, 1999 Presidential Address: Changes in Organizational Knowledge Production,
“Academy of Management Review” 2000, vol. 25, no. 2.
12 Należy zaznaczyć, że treść znaczeniowa pojęcia „badania zaangażowane” nie pokrywa
się z zakresem znaczeniowym pojęcia trybu mode 2 tworzenia wiedzy.
13 E. L. Boyer, The Scholarship of Engagement, “Journal of Public Service and Outreach”
1996, vol. 1, no. 1 (reprint artykułu opublikowany został w “JPSO” 2016, vol. 20, no. 1).
14 E. L. Boyer, Scholarship Reconsidered. Priorities of the Professoriate, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1990, s. 16–25.
10
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Posługując się definicją teoretyka zarządzania A. Van de Vena, badania
zaangażowane można określić jako „partycypacyjną formę badań w celu uzyskania odmiennych perspektyw kluczowych interesariuszy w studiach nad złożonymi problemami”15.
Koncepcję badań i szerzej pracy naukowej (engaged scholarship) jako działania zaangażowanego społecznie czy też partycypacyjnego przedstawia ramka
1. Tę interesującą propozycję konceptualizacji szeroko rozumianej aktywności naukowej (scholarship) w odniesieniu do doktorantów – badaczy biznesu
i zarządzania – rozwija model diamentu (badań zaangażowanych) autorstwa
A. Van der Vena (rysunek 1). Nazewnictwo modelu nawiązuje do znanego
modelu diamentu M. E. Portera. Na wspomniane podejście metodologiczne
składają się cztery podstawowe działania: sformułowanie problemu, budowanie teorii, projektowanie badania i rozwiązywanie problemu oraz relacje między nimi (m.in. iteracja i dopasowanie).
Model – zakładając wspólne formułowanie przez badaczy i praktyków wniosków z badań ukierunkowanych na konkretne problemy zarządzania biznesem – posiłkuje się wprowadzoną przez Van der Vena (za P. Harrisonem) ideą
swoistego intelektualnego arbitrażu (intellectual arbitrage). Pod tym pojęciem
należy rozumieć proces wymiany wiedzy między dyscyplinami naukowymi
oraz między nauką a praktyką gospodarczą, stymulujący interakcję i integrację stron uczestniczących w tym swoistym rozstrzyganiu ustaleń badawczych.
Reasumując: omawiany model badań eksponujący koprodukcję i wymianę wiedzy z udziałem naukowców i praktyków, a także triangulację metodologiczną
i interdyscyplinarność wskazuje na najważniejszy jego atut – przyczynienie się
zarówno do rozwoju teorii, jak i praktyki w danej dziedzinie.
Podejście badawcze utożsamiane z badaniami zaangażowanymi, według
krzewicieli tej koncepcji, umożliwia także skuteczne przezwyciężenie luki
między teorią a praktyką16. A zatem rozdźwięk między teorią i praktyką jest
immanentnym problemem produkcji wiedzy. Przyjęcie takiej perspektywy nie
oznacza umniejszenia znaczenia dwóch innych problemów niwelacji luki między teorią i praktyką: transferu i dyfuzji wiedzy oraz analizy relacji między teorią a praktyką pojmowanych jako odmienne typy wiedzy.

15 A. H. Van de Ven, Engaged Scholarship. A Guide for Organizational and Social Research, Oxford University Press, Oxford 2007, s. 9.
16 A. H. Van de Ven, P. E. Johnson, Knowledge for Theory and Practice, “Academy of Management Review” 2006, vol. 31, no. 4, s. 802–803.
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Ramka 1. Engaged Scholarship. Koncepcja pracy naukowej jako działania
zaangażowanego społecznie/formy badań partycypacyjnych
według A. Van de Vena (2008)
Engaged Scholarship
• Forma badań, których autorzy włączają innych naukowców, aby wykorzystać odmienne
perspektywy badawcze w celu poznania obszaru wiedzy warunkującej rozwiązanie danego
problemu.
• Wzajemne zależności obejmujące negocjacje, wzajemne poszanowanie i współpracę
ukierunkowaną na stworzenie społeczności uczącej się.
• Studiowanie złożonych problemów z udziałem i/lub na potrzeby praktyków zarządzania i innych
interesariuszy – wielość sposobów wykonywania badań zaangażowanych.
• Przystawalność (równoznaczność) postrzegania przez naukowców swoich relacji z członkami ich
społeczności badawczej oraz przedmiotu badań – inni akademicy, praktycy, studenci.
Źródło: A. Van de Ven, Reflections on Engaged Scholarship, prezentacja przedstawiona w ramach
wykładów otwartych KITE Research Group (Knowledge Integration and Innovation in Transnational Enterprise), Linköping University, 4.11.2008, s. 3, https://liu.se/kite/dokument/1.117786/ESReflections.pdf (22.03.2017).

Wyrazistość i nośność wspomnianego podejścia badawczego, wypracowanego przez Van de Vena, wzmacnia koncepcja refleksyjnej praktyki D.A. Schöna,
mieszcząca się w nurcie badań podstaw epistemologicznych działania ludzkiego17. Z punktu widzenia racjonalności technicznej praktyka profesjonalisty jest procesem skutecznego rozwiązywania problemu. Natomiast w myśl
koncepcji Schöna refleksja w praktyce profesjonalisty (reflective practitioner)
polega na badaniu własnej praktyki, a więc pozostaje w opozycji do prostego
wykorzystywania „zastanej” czy transferowanej wiedzy w środowisku pracy.
Właściwością refleksyjnej praktyki jest także uczenie się poprzez doświadczenie (pracę), skutkujące wytwarzaniem wiedzy dorozumianej, nieskodyfikowanej – związanej z daną osobą.
Na uwagę zasługuje identyfikacja przez Schöna dwóch rodzajów refleksji
praktyka – myślenia w czasie działania i myślenia po działaniu. Złożoność i nieprzewidywalność praktyki18 sprawiają, że tylko refleksja w działaniu – według
Schöna – „profesjonalne mistrzostwo” praktyka umożliwia mu zmianę, modyfikację i udoskonalenie jego wiedzy specjalistycznej. Poleganie na racjonalności technicznej (procedury, rutynowe działania) nie rozwiązuje dylematu
„rygor akademicki versus praktyczność wiedzy”, z jakim zmierzyć się muszą
D. A. Schön, The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, Basic
Books, 1983.
18 Rozwiązywanie problemów praktycznych w realnych sytuacjach przysparza wiele
trudności, są one bowiem słabo poznane, charakteryzują się brakiem wystarczających informacji i wielością prawidłowych rozstrzygnięć.
17
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 rofesjonaliści, zarówno specjaliści, jak i początkujący badacze – doktoranci
p
specjalizujący się w badaniach biznesu i zarządzania.
Rysunek 1. Model badań zaangażowanych – diament A. Van der Vena
Projektowanie badania (PB)
- stworzenie modelu
przyczynowo-skutkowego lub
procesowego na potrzeby
studiów teoretycznych
- włączenie ekspertów ds. metod
badań oraz osób zapewniających
informacje lub dostęp do nich
Kryterium – prawda
(wiarygodność)

Model

PB
Rozwiązanie

BT
Teoria

ID
RP

Rozwiązywanie problemu (RP)
- komunikowanie, interpretacja
oraz omawianie ustaleń badań
z docelowymi odbiorcami
- zaangażowanie docelowych
odbiorców w celu omówienia
znaczenia i zastosowań
Kryterium – wpływ

Budowanie teorii (BT)
- stworzenie, opracowanie
i uzasadnienie teorii przez
abdukcję, dedukcję i indukcję
- zaangażowanie ekspertów
w zakresie stosownych dyscyplin
i funkcji
Kryterium – trafność

SP

Rzeczywistość

Sformułowanie problemu (SP)
- usytuowanie, zdiagnozowanie
oraz zgłębienie problemu
„z bliska i z daleka”
- zaangażowanie tych osób, które
mają wiedzę i doświadczenie
praktyczne problemu
Kryterium – przydatność
praktyczna

ID – iteracja i dopasowanie.
Źródło: A. Van de Ven, Reflections on Engaged Scholarship, op.cit., s. 4.

Kwestię uniwersalnego zastosowania modelu badań zaangażowanych
w badaniach doktoranckich (inżynierskie studia doktoranckie obok studiów
menedżerskich), a także silnych stron tego typu badań podnoszą m.in. autorzy z Uniwersytetu Cambridge. Za użytecznością tych badań przemawiają19:
zwiększone szanse zastosowania projektu badawczego doktoranta w praktyce,
większe prawdopodobieństwo, że rezultaty badań przyniosą przyrost wiedzy
w zakresie teorii i praktyki, łatwiejsze zrozumienie złożonych rzeczywistych
19 J. K. Shawcross, T. W. Ridgman, Designing Research for Theory and Practice, referat
przedstawiony na sympozjum: Research in Engineering Education Research Symposium
2015, Dublin Institute of Technology, s. 3.
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problemów praktyki, a także fakt, że są odpowiednim rozwiązaniem dla badań
interdyscyplinarnych, a takimi są z natury studia nad zarządzaniem biznesem.
Następną metodą służącą rozwiązywaniu konkretnych problemów życia
społecznego i gospodarczego są badania w działaniu, określane niekiedy mianem badań uczestniczących lub aktywnych (action research). Metoda ta jest od
lat. 70. ubiegłego wieku szeroko stosowana w naukach społecznych, naukach
o zarządzaniu, a szczególnie intensywnie w naukach edukacyjnych. Badacze
podejmujący badania w działaniu, czyli pełniący rolę agenta zmiany, powinni
być świadomi wagi społecznych odniesień i kontekstowości wiedzy (wiedzy nieustrukturyzowanej, zmiennej i pochodzącej z wielu źródeł). Koncepcję badań
w działaniu najlepiej oddaje pojęcie praktykowania idei (praxis), czyli proces
zastosowania teorii obejmujący refleksję, krytykę i działanie badacza, rozumiane jako specyficzna aktywność osobotwórcza (refleksyjne monitorowanie
działania). Innymi słowy: omawiane podejście badawcze zmierza do integracji działania i refleksji, a także teorii i praktyki.
Wśród wielu podejść teoretycznych badań w działaniu zapoczątkowanych
w pierwszej połowie XX w. przez psychologa społecznego i twórcę tej metody
K. Lewina20 na odnotowanie zasługuje ujęcie teoretyczne rozwinięte w drugiej połowie XX w., a mianowicie koncepcja action science (nauka przez działanie) C. Argyrisa, badacza zachowań organizacyjnych i edukacji21. W koncepcji
C. Argyrisa na plan pierwszy wysuwa się potrzeba generowania wiedzy użytecznej dla rozwiązywania praktycznych problemów i strategicznego uczenia
się organizacji. W odniesieniu do nauk o zarządzaniu pole zastosowań metody
badania w działaniu obejmuje m.in. proces rozwoju organizacyjnego (organization development) rozumiany jako doskonalenie organizacji poprzez badania
w działaniu oraz metodologię doradztwa organizacyjnego sprzyjającą uczeniu
się organizacji i tworzeniu dającej się zastosować wiedzy22.
Rozważając kwestię wzajemnej relacji między rygorem akademickim a użytecznością badań prowadzonych w szkołach biznesu (w tym na studiach doktoranckich), nie sposób nie wspomnieć możliwości, jakie stwarza podejście
badawcze w postaci badań translacyjnych. Ten typ badań stosowany szeroko
w badaniach medycznych przyczynia się do równoczesnego postępu badań
20 K. Lewin, Action Research and Minority Problems, “Journal of Social Issues” 1946,
vol. 2, iss. 4.
21 C. Argyris, R. Putnam, D. M. Smith, Action Science. Concepts, Methods, and Skills for
Research and Intervention, Jossey-Bass Inc., Publishers, San Francisco 1985.
22 A. Chrostowski, D. Jemielniak, Skuteczne doradztwo strategiczne: metoda Action Research w praktyce, Poltext, Warszawa 2011.
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 odstawowych, badań stosowanych i praktyki. Nie jest zatem zaskoczeniem
p
postulat naśladownictwa medycznych badań translacyjnych przez szkoły biznesu23. Badania translacyjne, czyli podejście eksponujące rolę badań podstawowych przekładających się na zastosowania praktyczne, stanowią przeciwwagę
dla tradycyjnego podziału badań na podstawowe i stosowane. Na myśl przychodzi w tym miejscu pierwowzór badań translacyjnych ujęty w znanym schemacie ilustrującym relacje między rygorem akademickim i użytecznością wiedzy
(trzy modele – kwadranty tworzenia wiedzy)24. Pierwowzorem tym jest kwadrant Pasteura łączący dwa klasyczne podejścia badawcze – kwadrant Bohra
(badania podstawowe) i kwadrant Edisona (badania stosowane).
Należytym podsumowaniem dotychczasowych rozważań dotyczących
poszczególnych perspektyw metodyki badań doktorantów jest rysunek 2.
Schemat ten ilustruje połączone relacje między różnymi komplementarnymi
podejściami w badaniach nad biznesem/zarządzaniem współokreślającymi
perspektywy metodologiczne badań rozwijanych na zawodowo-praktycznych studiach doktoranckich. Warto pamiętać, że wszystkie trzy podejścia
badawcze (a także inne, np. teoria ugruntowana, badania kliniczne) Gibbons
i współautorzy (1994) zakwalifikowali jako przejawy trybu 2. tworzenia wiedzy, charakteryzującego się interdyscyplinarnością i orientacją na rozwiązywanie problemów oraz akcentującego badania kooperatywne. Wspomniana
metodyka badań, pomagając badaczom doktorantom lepiej uświadomić sobie
znaczenie problemów praktyki i wyraźnie określając kwestię współzależności
między teorią i praktyką, w rezultacie może zapewnić dogłębniejszą wiedzę
o badanym zagadnieniu.
Rysunek 3, będący modyfikacją oryginalnego schematu D. E. Stokesa25 ilustrującego odmienność trzech modeli badań (tworzenia wiedzy), wskazuje, że
kwadrant Pasteura stanowi najbardziej właściwy obszar aktywności badawczej wykładowców, doktorantów i absolwentów studiów doktoranckich DBA,
a także wyznacza właściwy kierunek strategii szkół biznesu w zakresie działalności naukowo-badawczej. Szczególnie przydatnym kontekstem edukacyjnym
dla realizacji badań zaangażowanych jest ściśle określony skład doktorantów,
ograniczony do osób pełniących funkcje kierownicze. Obydwa rysunki uzmysławiają ważność idei dualnej, i przy tym wspólnej, produkcji wiedzy teoreZob. np. J. Eckhardt, J. C. Wetherbe, Making Business School Research More Relevant,
“Harvard Business Review”, December 24, 2014.
24 D. E. Stokes, Pasteur's Quadrant. Basic Science and Technological Innovation, Brookings Institution Press, Washington 1997, s. 73.
25 Ibidem, s. 73.
23
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tycznej i praktycznej, eliminującej tradycyjną odrębność tworzenia wiedzy
podstawowej i stosowanej.
Rysunek 2. Ramy koncepcyjne określające profil badań prowadzonych
przez doktorantów zawodowych studiów doktoranckich z zakresu
biznesu/zarządzania

Badania
zaangażowane

Badania
w działaniu

Badania
translacyjne

Cel zawodowych studiów doktoranckich z zakresu biznesu (DBA): przygotowanie
refleksyjnych praktyków mających potencjał do wprowadzania innowacyjnych praktyk
zarządzania poprzez realizację użytecznych badań wywierających wpływ na praktykę.
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3. Kwadranty badań naukowych według D. E. Stokesa
Badania inspirowane są przez:
Względy przydatności praktycznej?
Nie

Dążenie do
fundamentalnego
zrozumienia
zagadnienia?

Badania podstawowe
czyste
(Bohr)
[badania podstawowe
danej dyscypliny]

Tak
Badania podstawowe
inspirowane przez
zastosowania
(Pasteur)
[szkoły biznesu]

Tak

Badania stosowane czyste
(Edison)
[firmy konsultingowe]

Nie

Źródło: M. Tushman, C. O’Reilly III, Research and Relevance: Implications of Pasteur’s Quadrant
for Doctoral Programs and Faculty Development, “Academy of Management Journal” 2007, vol. 50,
no. 4, s. 770.

Wiarygodność tezy o możliwości przezwyciężeniu przepaści między rygorem
a przydatnością praktyczną wiedzy podają w wątpliwość A. Kieser i L. Leiner
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– wykładowcy zarządzania na Uniwersytecie w Mannheim26. Punktem wyjścia
krytyki przedstawionych wcześniej podejść badawczych, takich jak badania
zaangażowane (kooperatywne, łączące zaangażowanie badaczy i praktyków),
badania w działaniu czy tryb 2. tworzenia wiedzy Gibbona, jest perspektywa
ogólnej teorii systemów (systemics). Według A. Kiesera i L. Leinera nieprzezwyciężalne przeciwieństwo dwóch systemów (nauka versus organizacja
gospodarcza) ma swoje źródło w ich odmiennych właściwościach27. Wśród
nich zasadnicze znaczenie ma niemożność integracji kanałów komunikowania
w gospodarce do sfery komunikowania w systemie nauki. Tak więc innowacyjne
podejścia badawcze nie mogą przynieść spodziewanych efektów, tj. rezultatów
badań spełniających jednocześnie warunki rygorystyczności naukowej i przydatności. Poszczególne systemy współczesnych społeczeństw charakteryzują się
dużą autonomią i swoistym partykularyzmem. Można je określić jako systemy
autopojetyczne, tj. zamknięte na operacje i informacje pochodzące z zewnątrz,
i systemy autoreferencyjne.
Inną godną odnotowania perspektywą krytyczną w odniesieniu do dyskusji
nad określeniem relacji wymiennej (trade-off) między rygorem akademickim
a użytecznością wiedzy z zakresu biznesu jest stanowisko polskiego badacza
edukacji menedżerskiej – A. Sulejewicza. Kwestionuje on pogląd zakładający
łatwość „koncyliacyjnego” rozstrzygnięcia dylematu między dwiema kategoriami produkcji wiedzy. Poddane krytyce optymistyczne założenie metodologiczne ignoruje bowiem społeczne funkcje nauki ukształtowane przez konkretne
uwarunkowania historycznie i społeczne, a także nie uwzględnia regulacyjnej
wartości prawdy i odpowiednio zysku, które to kategorie są inherentnie związane z rygorem naukowości (pierwsza kategoria) i praktycznością wyników
badań (druga kategoria analityczna)28.
Systematyzację komponentów ram koncepcyjnych dyskusji nad różnorodnymi przyczynami powstawania nowego typu doktoratów umożliwia klarowna
propozycja konceptualizacji kategorii analitycznych autorstwa A. Zusmana.
Zdaniem wspomnianego amerykańskiego badacza edukacji wyższej istotne
znaczenie wyjaśniające w analizie czynników stymulujących wzrost podaży
programów doktoratów zawodowych (PPD – professional practice doctorates)
należy przypisać obszernym ramom koncepcyjnym analizy rozwoju tego segA. Kieser, L. Leiner, Why the Rigour-Relevance Gap in Management Research Is
Unbridgeable, “Journal of Management Studies” 2009, vol. 46, iss. 3.
27 Ibidem, s. 518–520.
28 A. Sulejewicz: Rigor versus Relevance: A Pseudo-Dialectical Solution, “International
Journal of Management and Economics” 2012, no. 36, s. 45.
26
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mentu edukacji menedżerskiej. Wspomniane założenia koncepcyjne obejmują:
teorię kapitału ludzkiego, koncepcję kredencjalizmu edukacyjnego i powiązane z nią funkcje stowarzyszeń zawodowych, takie jak regulacja dostępu do
zawodu i poszukiwanie statusu, a także teorię instytucjonalną przywoływaną
w odniesieniu do takich zjawisk jak izomorfizm organizacyjny (homogenizacja)
i odchylenie akademickie (academic drift)29. Jak dotąd nie ma wystarczających
dowodów w postaci wyników badań empirycznych, które w jednoznaczny sposób potwierdzałyby lub zaprzeczały założeniom trzech teorii wyjaśniającym
istotę sił sprawczych wpływających na podaż programów zawodowych studiów doktoranckich w określonej dyscyplinie studiów30.
Według A. Zusmana, zgodnie z teorią kapitału ludzkiego, a także, dodajmy,
powiązaną z nią merytokratyczną koncepcją szkoły wyższej, zakładającymi
istnienie silnego związku między rynkiem pracy a ekspansją szkolnictwa wyższego, i przy tym mając na uwadze słuszność tej teorii, należałoby oczekiwać,
że absolwenci programów PPD częściej niż pracownicy z dyplomem magistra
będą uzyskiwać wyższe płace, stanowiska i prestiż zawodowy31. Studia doktoranckie o nachyleniu profesjonalnym można postrzegać w tym kontekście
jako nieuniknioną konsekwencję dążenia do uzawodowienia studiów wyższych
i uwidaczniania roli kompetencji, niezależnie od poziomu studiów.
Teoria kredencjalizmu wykształcenia natomiast stwierdza, że rozwój studiów
wyższych, a w szczególności dążenie do tendencji wzrostowej dyplomów studiów na poziomie pomagisterskim, odzwierciedla właściwości systemu pracy.
System ten premiuje pracowników (korzyści ekonomiczne) dysponujących
większym kapitałem społecznym i kulturowym, w tym wyższym poziomem
wykształcenia (fakt posiadania dyplomu), a nie na podstawie oceny (związanej
z pracą) wartości ich kwalifikacji. Podobnie funkcja podmiotu kontrolującego,
pełniona przez stowarzyszenia zawodowe, służy regulacji dostępu do zawodu,
i dzięki temu podniesieniu statusu i dochodu w danym zawodzie. Jeśli zatem
rozwój studiów doktoranckich nie jest związany z coraz bardziej złożonym
29 A. Zusman, Degree of Change: How New Kinds of Professional Doctorates are Changing
Higher Education Institutions, “Research & Occasional Paper”, Series: CSHE.8.13, Center
for Studies in Higher Education, University of California, Berkeley, June 2013, s. 2–3.
30 Z badań A. Zusmana (zbiorowość amerykańskich zawodowych studiów doktoranckich
(PPD), obejmujących szeroki wachlarz dyscyplin, wynika, że dominującą rolę w powstaniu tych programów należy przypisać dwóm czynnikom: kredencjonalizmowi i regulacji
dostępu do zawodu, a także tendencji uczelni do izomorfizmu i dążności do uzyskania wyższego (badawczego) statusu przez uczelnie (academic drift). A. Zusman, Degrees of Change…,
op.cit., s. 16–17.
31 Ibidem, s. 2.
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i wymagającym środowiskiem pracy, można oczekiwać, że powstawanie programów PPD nie będzie współmierne do wzrostu wymagań kwalifikacyjnych32.
Teoria izomorfizmu organizacji i dążenie do formalnej akademickości
uczelni sugerują, że z biegiem czasu uczelnie upodabniają się do siebie i stają
się podobne do uczelni o wysokim statusie badawczym. Ponadto niekiedy w grę
wchodzi zewnętrzna presja ciał regulacyjnych, wpływająca na spotęgowanie
homogenizacji uczelni poprzez uruchamianie studiów doktoranckich. Ustanawianie tych programów wiąże się także z ich postrzeganiem jako przewagi konkurencyjnej. Jeśliby przyjąć, że teorie izomorfizmu i odchylenia akademickiego
są prawdziwe, należałoby oczekiwać powoływania programów PPD w wielu
uczelniach o niższym statusie badawczym, nawet jeśli nie jest to konieczne33.
Nie sposób na koniec nie wspomnieć o powszechnej tendencji urynkowienia szkolnictwa wyższego, czego wyrazem jest postrzeganie odpłatnych programów DBA jako istotnego źródła dochodów szkoły wyższej. Generowanie
przychodów uczelnianych dzięki odpłatnym programom DBA (stosunkowo
wysokie czesne) jest świadectwem orientacji ekonomicznej szkoły wyższej jako
jednego z atrybutów przedsiębiorczości. Ramy koncepcyjne analizy czynników
wpływających na powstawanie nowego typu programów studiów doktoranckich
należałoby zatem uzupełnić o dwie powiązane ze sobą kategorie analityczne
(autorstwa J. P. Olsena)34: model sterowania (governance) szkolnictwem wyższym, określany jako model sterowania rynkowego (supermarket model), i model
wewnętrznego zarządzania szkołą wyższą, którego istotę określa teza: uczelnia
jest przedsiębiorstwem usługowym działającym na konkurencyjnych rynkach.
Najnowsze (2015) brytyjskie badania sektora edukacji doktoranckiej o profilu zawodowo-wdrożeniowym (PD – professional doctorates) przyniosły interesujące wyniki na temat przyczyn tworzenia tego typu programów studiów
doktoranckich przez uczelnie angielskie35. Rezultaty wspomnianych badań
stanowią wartościowy materiał źródłowy uzupełniający wiedzę o popycie
Ibidem, s. 2.
Ibidem, s. 2.
34 Zob. A. Gornitzka, P. Maassen, Hybrid Steering Approaches With Respect to European
Higher Education, “Higher Education Policy” 2000, vol. 13; J. P. Olsen, The Institutional
Dynamics of the (European) University, Centre for European Studies, University of Oslo,
Working Paper no. 15, March 2005.
35 R. Mellors-Bourne, C. Robinson, J. Metcalfe, Provision of Professional Doctorates
in English Higher Education Institutions. Report for HEFCE by the Careers Research & Advisory Centre (CRAC), supported by the University of Brighton, Higher Education Funding Council for England, 2016. Badania, zlecone przez HEFCE, przeprowadzono wśród 120 uczelni
angielskich mających uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Zbiorowość respondentów utworzyły 63 uczelnie prowadzące 185 programów zawodowych studiów doktoranckich
32
33
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(społecznym i indywidualnym) zgłaszanym przez gospodarkę, stowarzyszenia
zawodowe i specjalistów na nową, bardziej przydatną formę edukacji doktorskiej i oferowane przez nią kwalifikacje. Należy odnotować, że powszechną
praktyką badanych uczelni była decentralizacja decyzji o uruchamianiu programów (poziom wydziału/departamentu). Najczęściej inicjatorami powołania
programu typu PD byli poszczególni pracownicy nauki. Nie zaobserwowano,
aby w jednostkach uczelnianych stosowano podejście odgórne, a także nie
stwierdzono występowania procedury autoryzacji ogólnouczelnianej.
Ramka 2. P
 rzyczyny tworzenia programów zawodowych studiów doktoranckich (PD)
w angielskich szkołach wyższych według badań CRAC/HEFCE (n = 63 uczelnie)
–– Potrzeba rozwoju zawodowego pracowników organizacji jako badaczy w obrębie danej profesji.
–– Potrzeba stworzenia określonego programu PD artykułowana na międzynarodowym rynku
edukacji doktoranckiej jako element strategii poszerzenia oferty doktorantury dla przyszłych
studentów wszystkich poziomów studiów wyższych.
–– Wzrastająca na sile potrzeba bardziej wyspecjalizowanych kwalifikacji i oryginalnych programów
studiów doktoranckich aniżeli programów ogólnych.
–– Strategia budowy szerokiej oferty możliwości studiowania, będąca w niektórych przypadkach
próbą dorównania ofercie uczelni konkurujących na rynku.
–– Postrzegany przez uczelnię popyt na dalszą, doktorancką ścieżkę studiów ze strony własnych
studentów (zazwyczaj absolwentów – magistrów) oraz/lub zamiar uczelni stworzenia takiej
ścieżki (drożność).
–– Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego dla własnej kadry nauczającej, aby mogła
uzyskać status wykwalifikowanych badaczy.
–– Strategia poszerzenia działalności badawczej uczelni oraz/lub finansowania badań, jako że
programy PD są zazwyczaj finansowane przez pracodawców.
–– Strategiczne dążenie do ściślejszej współpracy z pracodawcami określonego sektora gospodarki
lub pracodawcami lokalnymi.
–– Możliwość skonsolidowania obszarów aktualnych atutów badawczych poprzez poszerzenie
podaży studiów doktoranckich na adekwatnym rynku (potencjalnych badaczy, finansistów
i partnerów).
Źródło: R. Mellors-Bourne, C. Robinson, J. Metcalfe, Provision of Professional Doctorates…, op.cit.,
s. 36–37.

Uzasadnienia tworzenia programów DBA podane w ramce 2 należy traktować jako zestaw wielu współwystępujących przyczyn. Żadna z przedstawionych
przyczyn nie była wskazana jako jedyna lub dominująca. Waga poszczególnych
powodów uzależniona była od kierunku studiów doktoranckich. W przypadku
programów DBA szczególnie istotne znaczenie miały takie przesłanki, jak
zapewnienie ścieżki dalszych studiów dla absolwentów MBA oraz internacjonalizacja studiów doktoranckich.

(PD). W podpróbie 100 programów, o których uczelnie udzieliły pełnych informacji, znalazło się 16 programów DBA (biznes i zarządzanie).
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3.3. T
 ożsamość i wyrazistość DBA – studiów doktoranckich
sprofilowanych zawodowo
Pionierami studiów doktoranckich o nachyleniu zawodowym były kraje
anglojęzyczne. Pierwszy, z prawdziwego zdarzenia, program zawodowych studiów doktoranckich, adresowanych do kadry kierowniczej (wyższego i średniego szczebla), powstał w 1993 r. na amerykańskim Uniwersytecie Case Western
Reserve (uczelni posiadającej akredytację AACSB). W tym samym roku także
powstał pierwszy australijski program DBA.
Pionierskie doktoraty o profilu zawodowym wprowadzone do oferty edukacyjnej uniwersytetów brytyjskich pojawiły się również w początkach dekady
lat. 90. Były to programy doktoranckie typu EdD (edukacja), EngD (inżynieria), uruchomione w 1992 r., oraz program DBA założony w 1994 r. Obserwacja ewolucji oferty edukacyjnej programów DBA w Wielkiej Brytanii dowodzi
występowania tendencji różnicowania dyscyplinarnego tego typu doktoratów.
Dwie dekady później (2014) oferta kierunkowa brytyjskich uniwersyteckich
szkół biznesu obejmowała ponad 20 programów specjalistycznych programów studiów doktorskich w zakresie ekonomii, nauk o zarządzaniu i dyscyplin
pokrewnych. Większość z nich, usytuowanych w obszarze dyscyplinarnym biznesu i zarządzania, wyrosła z klasycznych programów DBA (ramka 3). Wspomniana proliferacja programów DBA dotyczy także innych krajów i regionów
geograficznych. Należy dodać, że nazewnictwo tożsamych programów typu
DBA jest niejednolite, a to ze względu na niczym nieograniczoną dowolność
nazewniczą praktykowaną przez szkoły wyższe. Uczelnie zatem używają całkiem
innych nazw lub akronimów dla tego samego typu doktoratu profesjonalnego.
O swobodzie tej świadczą przykłady różnych nazw podane przez organizację
sektorową skupiającą programy DBA – The Executive DBA Council36: Executive
Doctorate in Business Administration (EDBA), Doctorate in Business Administration (DBA), Executive PhD, Executive Doctorate in Business (EDB), Doctor
of Management (DM), Doctor of Professional Studies (DPS), Professional Doctorate in Business Administration, Doctor of Organizational Change.
Przystępując do przedstawienia kwestii definicyjnych, należy wskazać
na wstępie wielość autorskich definicji doktoratu zawodowego spotykanych
w literaturze piśmienniczej przedmiotu, brak klarownej taksonomii właściwości
i wyraźnych rozróżnień między PhD i doktoratami zawodowymi/praktycznymi
36

http://www.executivedba.org/ (22.03.2017).
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(PD), a także brak jednej, powszechnie akceptowanej, oficjalnej (formalnej)
definicji, która spełniałaby np. potrzeby użytkowników europejskich ram kwalifikacji (2009). Okoliczność ta oznaczała konieczność subiektywnego wyboru
definicji. Niniejszy artykuł odwołuje się do czterech definicji wypracowanych
przez różnorodne podmioty związane z edukacją doktorancką. Dwie z nich
zaproponowane są przez organizacje sektorowe (międzynarodowe stowarzyszenie programów DBA – EDBAC, brytyjska krajowa rada ds. studiów magisterskich i doktoranckich będąca przedstawicielskim ciałem uczelni – UKCGE).
Autorami pozostałych definicji wykorzystanych w artykule jest amerykańska
rządowa agencja statystyki edukacji – NCES – i Thomas Graf, autor raportów
o globalnym rynku programów DBA i projektodawca bazy danych o tych programach (DBA Compass).
Ramka 3. Z
 akres dyscyplinarny oferty programów DBA i pokrewnych programów
zawodowych studiów doktoranckich w wyższym szkolnictwie brytyjskim
w 2014 r.
Doctor of Administration (AdminD)
Doctor of Business Administration (DBA)
Doctor of Professional Studies (DProf), (DrPS) [program indywidualnie zaprojektowanych studiów
doktoranckich, dopasowanych do potrzeb doktoranta – dop. P. B.]
Doctor of Finance (DFin)
Doctor of Statistics (DSTAT)
Doctor of Public Management (DPM), Professional Doctorate in Public Services Management
(DBA [PSM])
Doctor of Management (DMan)
Professional Doctorate in Public Administration (DPA)
Doctor of Public Policy (DPP)
Doctor of Public Leadership (DPL)
Doctor of Real Estate (DRealEst)
Professional Doctorate in Tourism (D Tourism)
Doctor of Social Work (DSW, DSocW)
Doctor of Social Care (DSocial Care),
Doctor of Social Care Management (DManagement [Social Care Practice])
Doctor of Applied Social Research (DASR)
Doctor of Applied Social Science (DASS)
Doctor of Social Practice (DSocPrac)
Doctorate in Computer Science (DCompSci)
Doctorate in Information Systems (DInfoSys)
Doctorate in Information Security (InfoSecD)
Źródło: M. Waltz, Professional Doctorates: The Basics for Prospective Students, September 2014, jobs.
ac.uk; http://www.jobs.ac.uk/careers-advice/studentships/2219/professional-doctorates-the-basics-for-prospective-students (22.03.2017).

Rozwojowi segmentu zawodowych studiów doktoranckich (PD/PPD) towarzyszyła instytucjonalizacja tego segmentu, której wyrazem było powstanie

66

Piotr Bielecki

dwóch organizacji sektorowych: Międzynarodowego Stowarzyszenia Doktoratów Praktycznych (International Association of Practice Doctorates – IAPD)
oraz pozostającej w szczególnym zainteresowaniu autora niniejszego tekstu
Rady Programów DBA dla Kadry Kierowniczej (The Executive DBA Council
– EDBAC). Tylko ta druga organizacja sektorowa pokusiła się o zdefiniowanie
programu DBA przeznaczonego dla kadry kierowniczej. Zgodnie z definicją
EDBAC stopień doktora typu executive jest najwyższym dyplomem akademickim przeznaczonym dla specjalistów37. Właściwym podejściem badawczym
dla programu zawodowych studiów doktoranckich typu executive jest model
„badań zaangażowanych”, których tematyka obejmuje wspólny obszar zainteresowań teorii i aktualnie ważnych problemów biznesu.
Definicja wypracowana przez brytyjską Radę ds. Studiów Magisterskich
i Doktoranckich (UKCGE) określa program zawodowych studiów doktoranckich
jako program zaawansowanych studiów i badań, który spełniając uczelniane
kryteria przyznawania stopnia doktora, jest zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu określonych potrzeb grupy zawodowej specjalistów – zewnętrznych
interesariuszy uczelni – i który przygotowuje doktorantów do podejmowania
działalności profesjonalnej38.
System informacyjny Integrated Postsecondary Education Data System
(IPEDS), prowadzony przez amerykańskie Narodowe Centrum Statystyki
Edukacji (NCES) podaje definicję doktoratu zawodowego ujętego jako kategoria statystyczna: „stopień doktora – praktyka profesjonalna”, przeciwstawna
kategorii „stopień doktora – badania/praca naukowa”39. W myśl tej definicji
stopień doktora zawodowego przyznawany jest po ukończeniu programu studiów zapewniającego wiedzę i umiejętności niezbędne na potrzeby uznawania,
uwierzytelnienia (oceny) kwalifikacji lub zezwolenia na prowadzenie praktyki
profesjonalnej40.

37 http://www.executivedba.org/degree/ (22.03.2017). Wyższe stopnie naukowe, takie jak
habilitacja lub higher doctorate, nie są najwyższymi godnościami naukowymi powszechnie występującymi w systemach szkolnictwa wyższego na świecie, szczególnie w krajach
anglojęzycznych.
38 Professsional Doctorates, UK Council for Graduate Education, Dudley, 2002, s. 62,
za: R. Mellors-Bourne, C. Robinson, J. Metcalfe, Provision of Professional Doctorates…,
op.cit., s. 8.
39 2016–17 Survey Materials: Glossary, IPEDS 2016–17 Data Collection System, National
Center for Education Statistics, 8/24/2016, s. 10, https://surveys.nces.ed.gov/IPEDS/Downloads/Forms/IPEDSGlossary.pdf (22.03.2017).
40 Warunek wejścia do określonych zawodów dotyczy innych studiów doktoranckich
niż DBA.
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Definicja T. Grafa natomiast definiuje program doktoratu zawodowego
w zakresie biznesu i zarządzania precyzując jego niezbędne właściwości, takie
jak: posiadanie statusu studiów akademickich typu postgraduate, przyznawanie
stopnia doktora, oferowanie trybu studiów niestacjonarnych (też obok trybu
stacjonarnego), warunek napisania dysertacji prezentującej wyniki badań,
ukierunkowanie na profesjonalistów.
Typologia różnorodnych modeli studiów doktoranckich (pierwsza dekada
po 2000 r.), analizowana w perspektywie międzynarodowej, obejmuje41: tradycyjne doktoraty badawcze typu PhD (o ustrukturyzowanym programie zajęć
dydaktycznych lub przygotowywane w trybie indywidualnej pracy badawczej),
doktoraty przyznawane za publikację (e), doktoraty o programie e-learningowym, doktoraty praktyczne (medycyna, sztuki widowiskowe) i, najbardziej
nas interesujące, doktoraty zawodowe o programach dostosowanych do sytuacji zawodowej doktoranta. Obszerne piśmiennictwo na temat cech szczególnych doktoratów zawodowych na tle doktoratów tradycyjnych (badawczych)
uwzględnia długą listę atrybutów: profil motywacji doktorantów (ukierunkowanie kariery), dziedzina tematu badawczego (teoria dyscypliny versus praktyka
profesjonalisty), ukierunkowanie i punkt wyjścia badań, zamierzone efekty studiów, wymagania rekrutacyjne, doświadczenie zawodowe jako warunek podjęcia studiów, komponent zajęć programowych (obciążenie zajęciami i struktura
programu), cel edukacji doktorskiej (przygotowanie do przyszłej kariery akademickiej versus edukacja służąca karierze zawodowej), tryb studiów, integracja
pracy i studiów, integracja praktyki i teorii, zmienność czasu trwania, forma
prezentacji wyników badań, sposób oceny, rozległość tematyczna studiów.
Przyjmując za punkt wyjścia kwestię tworzenia wiedzy i jej komunikowania między badaczami a praktyką gospodarczą – podstawowe różnice między
badawczym doktoratem w zakresie biznesu – PhD – a doktoratem DBA dla
kadry kierowniczej (najbardziej wyrazistym modelem doktorantury sprofilowanej zawodowo) przedstawiono w ramce 4. Zestawieniu cech dystynktywnych
towarzyszą zalecenia dla projektodawców programów DBA.

J. Huisman, R. Naidoo, The Professional Doctorate: From Anglo-Saxon to European
Challenges, “Higher Education Management and Policy” 2006, vol. 18, no. 2, s. 6–7.
41
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Ramka 4. R
 óżnice między zawodowym doktoratem dla kadry kierowniczej (Executive
Doctorate) a tradycyjnym doktoratem z zakresu biznesu (PhD) oraz zalecane
właściwości projektowania zawodowych studiów doktoranckich
A. Różnice między doktoratem zawodowym a tradycyjnym doktoratem Phd według T. G. Gilla
i U. Hoppego
Kategoria

Doktorat PhD

Doktorat profesjonalny

Rdzeń wiedzy

Pozyskanie dogłębnej wiedzy
z zakresu literatury naukowej
w określanej dziedzinie badań

Synteza wiedzy z wielu źródeł,
często znacznie różniących się pod
względem formy i treści

Transfer wiedzy
(informing)

Komunikowanie wyników badań
wąskiej grupie specjalistów
(badaczy) w formie narzuconej przez
wymagania przodujących czasopism

Prezentacja wyników badan
w sposób, który pozwoli
komunikować je wieloma kanałami
zróżnicowanej grupie interesariuszy,
obejmującej podwładnych,
przełożonych, dostawców, właścicieli;
przekonujące objaśnianie wyników

Problemy
badawcze

Badanie problemów, które wydają
się mieć długotrwały charakter
i gdzie wydaje się prawdopodobna
generalizacja wyników badań

Badanie problemów, które mają
charakter przejściowy i gdzie
generalizacja wyników badań nie jest
istotna

Rozumienie
rygorystyczności

Odróżnienie prawdziwych wyników
od przypadkowych na podstawie
systematycznego stosowania
metody naukowej lub innych ogólnie
przyjętych praktyk badawczych

Odróżnienie prawdziwych wyników
od przypadkowych na podstawie
syntezy jakichkolwiek dostępnych
przesłanek

Wyzwanie
związane
z nauczaniem

Translacja teorii w sposób
umożliwiający jej praktyczne
zastosowanie

Rozpoznanie, kiedy istnieje lub
nie istnieje możliwość uogólnienia
dotychczasowych doświadczeń

Wyzwanie
przekraczania
granic

Przekonywanie organizacji
o praktycznej wartości badań

Określenie sposobu skutecznej
współpracy z badaczami
akademickimi

B. Projektowane właściwości programów zawodowych studiów doktoranckich z zakresu biznesu
według T. G. Gilla i M. Mullarkeya
Właściwości programu

Rekomendacje

Uczelnie najbardziej predestynowane do
prowadzenia programu

Uniwersytety badawcze [realia polskie – uczelnie
mające uprawnienia do doktoryzowania
– dop. P. B.]

Docelowi doktoranci*

Kierownicy wyższego szczebla, menedżerowie
i konsultanci

Organizacja studiów

Istnienie grup studenckich

Warunki przyjęcia na studia

Dyplom magistra i dobre wyniki studiów

Wykładowcy

Kadra badawcza + profesorowie wizytujący, jeśli
to konieczne

Program kształcenia

Szeroki i wielodyscyplinarny, obejmujący
tematykę komunikowania wiedzy (informing)

Treści programowe studiów

Szeroko ujęte, wielodyscyplinarne, obejmujące
transfer wiedzy (informing) jako temat objęty
programem studiów
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Praca doktorska

Badania w działaniu – zorientowane na projekt

Forma studiów

Studia niestacjonarne, z ograniczonym czasem
sesji zajęć w uczelni

Metodyka przekazu wiedzy

Powszechne wykorzystanie kształcenia
na odległość

Relacje z absolwentami

Intensywne

Opłaty za studia

Wysokie
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* Docelowymi klientami programów DBA mogą być także decydenci polityki publicznej, czyli menedżerowie sektora publicznego – dop. P. B.
Źródło: panel A: T. G. Gill, M. Mullarkey, The Interdisciplinary Business Doctorate for Executives:
A Novel Way to Bridge Academic Research and Practice, “Systemics, Cybernetics and Informatics” 2015,
vol. 13, no. 6, s. 117; panel B: T. G. Gill, U. Hoppe, The Business Professional Doctorate as an Informing Channel: A Survey and Analysis, “International Journal of Doctoral Studies” 2009, vol. 4, s. 53.

T. Graf, autor bazy danych rejestrujących ogół programów DBA na świecie, zalicza do wspólnych cech obydwu typów programów: główne elementy
składowe programu zajęć, warunki przyjęcia, oficjalne uznawanie dyplomu,
kwalifikacje potwierdzone przez dyplom (badania i nauczanie dyscypliny).
Struktura typowego programu DBA, podobnie jak typowego programu PhD
z zakresu dyscyplin biznesowych, obejmuje następujące komponenty42:
–– ramy zajęć programowych: dwa bloki podobnych, a nawet identycznych
przedmiotów: przedmioty z zakresu teorii zarządzania (teoretycznych podstaw nauk o zarządzaniu i nauk o przedsiębiorstwie) i przedmioty metodologiczne (ilościowe i jakościowe metody badań),
–– przygotowanie projektu badawczego/projektów badawczych, np. schematu
koncepcji pracy czy koncepcji bazy materiałów źródłowych,
–– obronę projektu badawczego,
–– pisanie dysertacji doktorskiej,
–– obronę dysertacji.
Z drugiej strony, między dwoma typami programów występują istotne różnice, które dotyczą następujących cech programów43: grupy docelowe doktorantów, motywacja studiowania, dostęp do danych o realiach gospodarczych, cele
kariery zawodowej, sposób tworzenia wiedzy (przedmiot i metody badań), tryb
zajęć, finansowanie studiów, uznawanie dyplomów. Jeśli chodzi o główną cechę
42 T. Graf, Doctorate in Business Administration Similarities: DBA vs PhD; https://www.
dba-compass.com/Knowledge/Similarities-PhD-in-Business-Administration-Doctor-of-Business-Administration-DBA (22.03.2017).
43 T. Graf, DBA vs PhD Differences: Executive Doctorate of Business Administration Programs, https://www.dba-compass.com/Knowledge/Differences-1‑PhD-in-Management-DBA-Doctor-of-Business-Administration (22.03.2017).
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wyróżniającą – sposób tworzenia wiedzy – należy podkreślić, że przewodnią
ideą programów DBA jest rozwiązanie praktycznego problemu biznesu, który
uznawany jest za istotny przez obydwie strony: menedżerów i naukowców.

3.4. G
 lobalny rynek programów zawodowych studiów
doktoranckich w świetle badań DBA Compass
W niniejszym rozdziale wykorzystano rezultaty badania globalnego rynku
programów DBA (2014 r.) – The Global DBA Survey 201444 – opublikowanego
na portalu DBA Compass. Na raport z badań składają się dwie części: a) charakterystyka danych ilustrujących wielkość i strukturę globalnego rynku programów
DBA (196 programów niestacjonarnych – typu part-time – oraz 40 programów
studiów stacjonarnych – full-time), zaczerpniętych z bazy danych o DBA stworzonej przez autora raportu, oraz b) rezultaty ankiety obejmującej próbę (zbiorowość respondentów) 46 programów studiów niestacjonarnych (z 15 krajów),
spełniających autorskie kryterium kwalifikacji programu jako typowego programu DBA o profilu profesjonalnym45.
Wielkość i strukturę podaży na globalnym rynku programów DBA ilustruje
tabela 1. Zbiorowość generalna programów (studia niestacjonarne) zdominowana była przez programy funkcjonujące w szkołach biznesu uczelni europejskich i północnoamerykańskich. Dwa lata później (grudzień 2016) udział tych
dwóch regionów geograficznych oferujących programy DBA ukształtował się
na jednakowym poziomie (po 38%). Struktura podaży badanych programów
(próba) jest w znacznym stopniu zbliżona do populacji generalnej programów
DBA, z wyjątkiem nadreprezentacji programów pochodzących z Europy.
Dane o nominalnej długości programu w latach, dostępne dla zbiorowości
niestacjonarnych programów DBA, wskazują, że względna większość programów trwa mniej niż 4 lata (46%). Pozostałe programy trwają minimum 4 lata
(37%) lub nawet dłużej (17%).

T. Graf, Global DBA Survey. Professional Doctorates in Management 2014, Doctor of Business Administration Compass, 2014, https://www.dba-compass.com/Survey
(22.03.2017).
45 Zbiorowość respondentów – programów DBA – liczyła w momencie badania około
1/4 ogólnej zbiorowości programów studiów DBA typu part-time.
44

71

3. Model zawodowych studiów doktoranckich w zakresie biznesu jako novum...

Tabela 1. C
 harakterystyka struktury zbiorowości globalnej – rynku programów DBA
w przekroju regionu geograficznego i formy studiów doktoranckich w 2014 r.
(w %); n = 241; n1 = 45 (studia stacjonarne); n2 = 196 (studia niestacjonarne)
Region geograficzny

Typ programu DBA

AF

A-P

KA

EU

AL

AP

Programy part-time (niestacjonarne)
Programy full-time (stacjonarne)

6

22

1

42

1

28

12

45

-

28

-

15

4

11

4

57

-

24

Programy part-time (niestacjonarne) tworzące
zbiorowość respondentów (n = 46)

AF – Afryka; A-P – Azja i Obszar Pacyfiku; KA – Karaiby; EU – Europa; AL – Ameryka Łacińska; AP
– Ameryka Północna.
Źródło: T. Graf, Global DBA Survey. Professional Doctorates in Management 2014, Doctor of Business Administration Compass, 2014, s. 8, 10–11.

Tabela 2. R
 ok rozpoczęcia pierwszej rekrutacji w dziesięcioleciu 2004–2014
(dojrzałość niestacjonarnych programów DBA) według wybranych regionów
geograficznych (w %); n = 46 badanych programów DBA
Programy DBA ogółem

Europa

Ameryka Północna

Azja

64

58

35

8

Źródło: T. Graf, Global DBA Survey…, op.cit., s. 13.

Tablica 3. O
 cena wielkości popytu (liczby kandydatów) w ostatnich trzech latach
funkcjonowania programów DBA typu part-time (w %); n = 46 badanych
programów DBA
Ocena wielkości popytu

Ogółem

Region geograficzny
AF

A-BW

AU-P

EU

AL

AP

Popyt rosnący

83

81

89

47

68

65

54

Stagnacja popytu

15

14

11

47

32

35

46

2

5

-

6

-

-

-

Popyt malejący

AF – Afryka; A-BW – Azja i Bliski Wschód; AU-P – Australia i Obszar Pacyfiku, EU – Europa; AL
– Ameryka Łacińska; AP – Ameryka Północna.
Źródło: T. Graf, Global DBA Survey..., op.cit., s. 14–15.

W omawianym badaniu empirycznym autor portalu DBA Compass posłużył
się ankietą zawierającą 73 pytania, które można ująć w trzy kategorie tematyczne: charakterystyka programów, charakterystyka doktorantów i wpływ studiów doktoranckich na karierę zawodową. Ze względu na ramy objętościowe
opracowania dokonano selekcji bogatego materiału źródłowego i omówione
jedynie najważniejsze ustalenia badań T. Grafa.
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Analiza dojrzałości programów DBA (tabela 2; dane ograniczone tylko do
trzech najważniejszych regionów) prowadzi do wniosku, że większość programów DBA powstała w dekadzie 2004–2014. Relatywnie najwięcej programów młodych powstało w uczelniach europejskich. Zjawisko to autor badań
tłumaczy postrzeganiem przez uczelnie europejskie tego typu programów jako
istotnego źródła przychodów.
Badanie ankietowe DBA dostarczyło interesujących danych na temat tendencji popytu na studia doktoranckie DBA w okresie trzech ostatnich lat przed
rokiem badania – 2014 (tabela 3). Ponad 3/5 badanych programów raportowało
rosnącą tendencję zgłoszeń kandydatów na studia. O stagnacji aplikacji adeptów badań nad biznesem poinformowało zaledwie 15% dyrektorów programów.
Tablica 4. S
 truktura sektorowa zatrudnienia doktorantów programów DBA
(ostatnia rekrutacja) (w %; n = 46 programów)
Zatrudnienie doktorantów programów DBA według sektorów

%

Przedsiębiorcy (właściciele firm)

11,3

Usługi finansowe

11,3

Konsulting

11,3

IT i telekomunikacja

10,2

Zarządzanie zasobami ludzkimi

8,7

Sektor publiczny

7,9

Wytwórczość przemysłowa*

6,8

Ochrona zdrowia

6,8

Energia/przemysł naftowy*

5,7

Organizacje non profit

4,5

Reklama/działalność wydawnicza

4,5

Dobra konsumpcyjne i luksusowe

4,2

Media/sektor rozrywkowy

1,9

Sektor turystyki/sektor rekreacyjno-wypoczynkowy

1,5

Transport

1,1

Budownictwo

0,4

* sektory przemysłowe.
Źródło: T. Graf, Global DBA Survey…, op.cit., s. 23.

O obszarach popytu (w przekroju sektorów gospodarczych), a także częściowo o odrębnej tożsamości edukacji doktoranckiej w ramach programów
DBA świadczą dane zawarte w tabeli 4. Generalnie doktoranci rekrutowani
byli najczęściej (ponad 33%) spośród profesjonalistów należących do czterech
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grup zawodowych: specjalistów zatrudnionych w przemyśle, przedsiębiorców,
specjalistów z zakresu usług finansowych oraz konsultingu. Wśród doktorantów
programów DBA odnotowano również znaczny udział specjalistów z sektora IT
i telekomunikacji oraz specjalistów zarządzania kadrami (łącznie blisko 20%).
Pozostali słuchacze programów DBA pochodzili z wielu sektorów gospodarki,
w tym także z sektora publicznego.
Szczegółowe wyniki badania odnoszące się do wybranych kategorii opisowych (cech) dotyczących rekrutacji na studia doktoranckie, programów
nauczania, doktorantów i efektów kształcenia w sferze aktywności naukowej doktorantów zamieszczono w tabeli 5. Podstawowy schemat, a właściwie
graficzna forma prezentacji danych liczbowych w postaci wykresów skrzynkowych (SPSS), przyjęta przez autora badań, pozwala na zdiagnozowanie wartości średniej badanych cech i rozproszenia wartości każdej cechy (wskazanie
dwóch wartości skrajnych)46. W przypadku przeważającej większości kategorii opisujących właściwości (w tym także wysokość czesnego) i efekty studiów
doktoranckich DBA można zaobserwować znaczny rozstęp wartości liczbowych badanych kategorii. Powyższa obserwacja świadczy o znacznym zróżnicowaniu rozwiązań organizacyjno-programowych stosowanych na globalnym
rynku edukacji doktoranckiej o nachyleniu zawodowym. Rozwój programów
DBA, choć obiecujący w ostatnich dekadach, nadal znajduje się w fazie wzrostu i wciąż pozostaje na etapie poszukiwania uniwersalnych, benchmarkingowych standardów edukacyjnych47.
Tabela 5. C
 harakterystyka rekrutacji, programów DBA, doktorantów i efektów studiów
doktoranckich (implikacji dla aktywności naukowej) według wybranych
kategorii opisu w świetle badania Global DBA Survey, 2014 (n = 46)
Kategorie charakterystyki programów DBA,
doktorantów i efektów studiów doktoranckich

Wartość
średnia

Wartość
maksymalna

Wartość
minimalna

Liczba kandydatów

42

336

5

Liczba przyjętych doktorantów

13

41

2

Wymagany staż pracy w latach

5

15

0

15

40

4

3

5

2

Rzeczywisty staż pracy w latach* – ostatnia rekrutacja
Długość programu DBA w latach

W niniejszym opracowaniu, ze względu na ograniczoną objętość, dane przedstawiono
w ujęciu tabelarycznym.
47 W chwili obecnej istnieją dwa dokumenty organizacji sektorowych (AACSB International, AMBA) zawierające standardy edukacyjne (akredytacyjne) w postaci wzorcowych
efektów kształcenia na biznesowych studiach doktoranckich o profilu zawodowym.
46
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Kategorie charakterystyki programów DBA,
doktorantów i efektów studiów doktoranckich

Wartość
średnia

Rzeczywista długość studiów w latach
Długość zajęć programowych w miesiącach

Wartość
maksymalna

Wartość
minimalna

4

6

2

18

36

3

Wysokość czesnego w EUR

35997

91776

1978

Wysokość czesnego w USD

48714

124200

2677

Rodzaj wymagań rekrutacyjnych

brak – 19%

temat
badań
doktorskich
– 47%

schemat
koncepcji
pracy – 35%

Afiliacja promotora w uczelni prowadzącej program
DBA (w %)

80%

Wiek studentów objętych ostatnią rekrutacją*
w latach

40

Udział mężczyzn wśród ogółu doktorantów*

70%

100%

10%

Udział kobiet wśród ogółu doktorantów*

30%

60%

0%

Udział studentów pochodzących z kraju oferującego
program DBA (w %) *

28%

100%

0%

4

32

1

Udział doktorantów zatrudnionych w pełnym
wymiarze czasu pracy* (w %)

95%

100%

67%

Udział doktorantów zatrudnionych jako kadra
kierownicza wyższego szczebla*

60%

100%

0%

Udział doktorantów zatrudnionych jako kadra
kierownicza średniego szczebla*

43%

100%

5%

Udział doktorantów zatrudnionych jako kadra
kierownicza niższego szczebla*

13%

30%

0%

Liczba absolwentów DBA do momentu badania

Liczba krajów wysyłających doktorantów*

100%
50

5%
33

19

200

0

Liczba publikacji naukowych autorstwa doktorantów
i absolwentów programu DBA

7

98

2

Liczba konferencji naukowych,w których uczestniczyli
doktoranci programu DBA**

3

9

1

Liczba stanowisk akademickich (profesor
pełnoetatowy) osiągniętych przez absolwentów
w trakcie studiów i po doktoracie

3

25

1

Liczba stanowisk akademickich (profesor
niepełnoetatowy) osiągniętych przez absolwentów
w trakcie studiów i po doktoracie

3

15

1

* ostatnia rekrutacja; ** ostatnie 12 miesięcy.
Źródło: T. Graf, Global DBA Survey…, op.cit., s. 16–30.

Ofertę polskich programów DBA w chwili obecnej można określić jako więcej niż skromną. Tworzą ją dwa programy. Pierwszy z nich, powstały w 2012 r.
w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, to dwuletni program Executive Doc-
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tor of Business Administration (EDBA)48. Drugi, jednoroczny program, noszący
identyczną nazwę EDBA, funkcjonuje w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (WSM) i prowadzony jest we współpracy z brytyjską uczelnią Apsley
Business School of London. Wspomniany program EDBA posiada uczelnianą
akredytację szkoły brytyjskiej. Podobnie jak w przypadku programu INE PAN,
program EDBA w WSM ma status studiów podyplomowych. Status formalny
programu WSM (dyplom + świadectwo ukończenia studiów podyplomowych),
a także krótki cykl studiów (185 godzin zajęć, 30 punktów ECTS) skłaniają do
ostrożnego traktowania nazewnictwa i porównywalności dyplomu WSM z analogicznymi dyplomami EDBA renomowanych uczelni zagranicznych. Znamienne, że obydwa polskie programy DBA nie widnieją w bazie programów
doktoratów zawodowych zamieszczonej na portalu DBA Compass49.
Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny – wydaje się, że realne
perspektywy rozwoju modelu zawodowych studiów doktoranckich w Polsce
związane są z interwencją polityki edukacyjnej państwa. Projekt nowej ustawy
o stopniach naukowych50 przewiduje ustanowienie w 2017 r. programu rządowego wspierającego rozwój doktoratów wdrożeniowych. Zasadniczym celem
tego typu doktoratów jest ożywienie współpracy między ośrodkami naukowymi
a podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi działalnością B+R oraz usprawnienie transferu wiedzy między nauką a gospodarką. Projekt ustawy reguluje
możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej stanowiącej oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej. Istotnymi płaszczyznami współpracy są: plan
badań ustalany wspólnie przez uczelnię i pracodawcę oraz podwójna opieka
promotorska nad doktorantem pracownikiem (promotor naukowy i promotor
pomocniczy – specjalista ds. B+R).
Polska inicjatywa ministerialna (MNiSZW) inspirowana jest w znacznym
stopniu doświadczeniami rozwoju doktoratów kolaboratywnych, ukierunkowanych na praktykę, prowadzonych przy współpracy z gospodarką (collaborative

48 Na stronie programu (380 godzin zajęć, 90 punktów ECTS) widnieje adnotacja, że
„obecnie EDBA ma charakter studiów podyplomowych z ekonomii z elementami zarządzania dla menedżerów”.
49 Baza DBA Compass nie uwzględnia programów, które są przejawem zwodniczych
praktyk marketingowych.
50 Projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw [przyjęty przez rząd
31.01.2017 r.]; http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-7–17
(22.03.2017).
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doctorates) w wielu krajach Europy51, a także dokonaniami na poziomie unijnym
– paneuropejskim (industrial doctorates). Rozwój tego typu doktoratów, stymulowany przez program „European Industrial Doctorates” (EID), finansowany
jest od 2012 r. przez UE w ramach szerszego programu Maria Skłodowska-Curie Actions52. Ambitne cele unijnego programu EID obejmują: wzmocnienie
możliwości innowacyjnych uczelni/innych placówek naukowych oraz stworzenie warunków do komercyjnego wykorzystania wyników badań doktorantów,
zwiększenie potencjału badawczego i konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, rozwój karier badawczych łączących osiągnięcia naukowe z innowacjami w gospodarce, wyposażenie doktorantów w kwalifikacje dostosowane
do potrzeb pracodawców, tworzenie pomostu i budowanie długofalowego
partnerstwa między uczelniami i gospodarką. Należy podkreślić, że wszystkie
te zamierzenia są także udziałem istniejących już programów DBA.

3.5. Podsumowanie
Wymagania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy uwidaczniające
potrzebę elastyczności kwalifikacji, w tym także zdobywanych na studiach III
stopnia, sprawiły, że przeobrażenia podaży programów studiów doktoranckich w ostatnim ćwierćwieczu zmierzały w kierunku jej większej różnorodności. Rozwijającemu się w szybkim tempie segmentowi studiów doktoranckich
o nachyleniu zawodowym przyświeca jeden podstawowy cel, a mianowicie
wniesienie przez doktorantów – kierowników i specjalistów – znaczącego
wkładu do nauki i praktyki, uwzględniającego konkretny kontekst ich aktywności profesjonalnej. Innymi słowy: celem programów DBA jest przekształcenie
tradycyjnie rozumianego profesjonalisty – „użytkownika” teorii – w badacza
– „koproducenta” wiedzy z zakresu biznesu i zarządzania.
Dynamiczny rozwój programów DBA w ciągu ostatniego ćwierćwiecza
sprawił, że w 2016 r. wielkość globalnego rynku menedżerskiej edukacji doktoranckiej o profilu zawodowym zamknęła się liczbą 198 uczelni oferujących
236 programów typu DBA. Największe, i przy tym identyczne, udziały w globalnym rynku DBA (ujęcie ilościowe) miały programy studiów doktoranckich

51 Zob. np. L. Borell-Damian, Collaborative Doctoral Education. University-Industry Partnership for Enhancing Knowledge Exchange. Doc-Careers Project, EUA Publications 2009.
52 Zasoby internetowe programu Maria Skłodowska-Curie Actions: http://www.fp7.
cz/files/dokums_raw/mcaeidflyer_1337586999.pdf (22.03.2017).
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uczelni europejskich i północnoamerykańskich. Trzecie miejsce przypadło programom DBA prowadzonym w uczelniach Azji i Obszaru Pacyfiku.
Zarówno analiza piśmiennictwa na temat funkcjonowania zawodowych
studiów doktoranckich tworzących nowy segment edukacji doktorskiej, jak
i rezultaty badania globalnego rynku programów DBA pozwalają wysnuć
wniosek o istnieniu licznych, nierozstrzygniętych problemów polityki edukacji doktoranckiej w odniesieniu do tego szczególnego segmentu doktorantury.
Oznacza to, że przyjęte rozwiązania organizacyjno-programowe doktorantury
sprofilowanej zawodowo, odzwierciedlające założenia uczelnianych bądź też
krajowych polityk edukacji doktoranckiej, nie osiągnęły stadium dojrzałości.
Wśród kwestii polityki edukacji doktoranckiej profesjonalistów wymagających środowiskowej dyskusji szkół biznesu i refleksji badawczej należy wymienić zagadnienia, takie jak: żywotność czy wykonalność partnerstwa między
praktykami podejmującymi badania a badaczami akademickimi postrzegana
w kategoriach instytucjonalizacji partnerskiej współpracy; zapewnianie i ocena
jakości studiów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów oceny osiągnięć
badawczych doktorantów (standardy i procedury); efekty studiów doktoranckich w sferze dyfuzji wiedzy (implikacje w postaci transformacji macierzystej
organizacji i środowiska pracy doktorantów); efekty studiów doktoranckich
w sferze statusu i autonomii profesji; identyfikacja podmiotów polityki edukacyjnej odpowiedzialnych za określenie efektów kształcenia na zawodowych
studiach doktoranckich (deskryptorów dyplomu DBA); uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich DBA.
Rozwiązania organizacyjno-programowe studiów doktoranckich typu DBA
z natury rzeczy muszą wykazywać wyraźną odrębność w porównaniu z akademickim modelem studiów doktoranckich (PhD). Oryginalność modelu DBA
wymuszona jest przez niedocenianą przez wiele lat rolę studiów doktoranckich
jako mechanizmu komunikowania i dyfuzji wiedzy do praktyki gospodarczej.
Odrębność programu DBA wymaga także rezygnacji z tradycyjnego modelu
socjalizacji na studiach doktoranckich, kształcącego zachowania, wartości
i normy właściwe środowisku akademickiemu. Jego miejsce powinien zająć
sieciowy model socjalizacji w ramach zawodowego doktoratu, w którym doktoranci i absolwenci pełnią funkcję zewnętrznych powiązań z praktyką jako
członkowie trzech środowisk: lokalnej społeczności gospodarczej, społeczności specjalistów z zakresu danej funkcji biznesu, a także społeczności badaczy
macierzystej uczelni53.
53

T. G. Gill, U. Hoppe, The Business Professional Doctorate…, op.cit., s. 52.
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Projektodawcy programów DBA powinni mieć świadomość przydatności
innych, niż w przypadku tradycyjnych programów PhD, podejść badawczych,
uwzględniających w wyraźny sposób kwestię wzajemnej zależności teorii i praktyki zarządzania. Mamy tu na myśli przede wszystkim badania zaangażowane,
badania w działaniu, badania translacyjne, które podkreślają znaczenie realizacji zadań badawczych we współpracy nauki i środowisk menedżerskich,
ukierunkowanych na rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów praktyki. Tylko refleksyjny profesjonalista i zarazem badacz może być czynnikiem
zmiany i innowacji.
Nieodzownym warunkiem zaistnienia studiów doktoranckich dla profesjonalistów (DBA) postrzeganych jako kanał transferu wiedzy do gospodarki jest
uwzględnienie w projekcie programu studiów szeregu oryginalnych właściwości, odmiennych od cech klasycznych programów doktoratów PhD. Zespół
cech wyróżniających programy studiów zawodowych obejmuje odmienności
związane z: doborem atrybutów doktorantów, warunkami przyjęcia na studia
(warunek stażu pracy), organizacją studiów, celami badań realizowanych przez
doktorantów, motywacją studiowania, charakterem rdzenia programu studiów,
charakterem treści programowych uwzględniających tematykę komunikowania wiedzy, charakterem problemów badawczych i przyjętymi podejściami
badawczymi przez doktorantów, komunikowaniem wiedzy (ponad granicami
sektorów nauki i gospodarki), zróżnicowanym rozumieniem rygorystyczności
badań doktoranckich. Reasumując: model zawodowych studiów doktoranckich żadną miarą nie może być kalką tradycyjnego, akademickiego modelu
studiów doktoranckich.

Literatura
2016–17 Survey Materials: Glossary, IPEDS 2016–17 Data Collection System,
National Center for Education Statistics, 8/24/2016, https://surveys.nces.ed.
gov/IPEDS/Downloads/Forms/IPEDSGlossary.pdf.
Argyris C., Putnam R., Smith D. M., Action Science. Concepts, Methods, and Skills
for Research and Intervention, Jossey-Bass Inc., Publishers, San Francisco 1985.
Banerjee S., Morley C., Professional Doctorates in Management: Toward a Practice-Based Approach to Doctoral Education, “Academy of Management Learning and
Education” 2013, vol. 12, no. 2.
Borell-Damian L., Collaborative Doctoral Education. University-Industry Partnership
for Enhancing Knowledge Exchange. Doc-Careers Project, EUA Publications 2009.

3. Model zawodowych studiów doktoranckich w zakresie biznesu jako novum...

79

Boyer E. L., Scholarship Reconsidered. Priorities of the Professoriate, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1990.
Boyer E. L., The Scholarship of Engagement, “Journal of Public Service and Outreach”
1996, vol. 1, no. 1 (reprint artykułu opublikowany w “JPSO” 2016, vol. 20, no. 1).
Chrostowski A., Jemielniak D., Skuteczne doradztwo strategiczne: metoda Action Research w praktyce, Poltext, Warszawa 2011.
Crosier D., Purser L., Smidt H., Trends V: Universities Shaping the European Higher
Education Area. An EUA Report, European University Association, Brussels 2007.
Doctor of Business Administration Compass, https://www.dba-compass.
com/News/Professional-doctorates-in-Management-Report-2017.
Eckhardt J., Wetherbe J. C., Making Business School Research More Relevant,
“Harvard Business Review”, December 24, 2014.
Final Report of the AACSB International Impact of Research Task Force, AACSB International, Tampa 2008.
Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M., The New
Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, Sage, London 1994.
Gill T. G., Hoppe U., The Business Professional Doctorate as an Informing Channel:
A Survey and Analysis, “International Journal of Doctoral Studies” 2009, vol. 4.
Gill T. G., Mullarkey M., The Interdisciplinary Business Doctorate for Executives:
A Novel Way to Bridge Academic Research and Practice, “Systemics, Cybernetics
and Informatics” 2015, vol. 13, no. 6.
Gornitzka A., Maassen P., Hybrid Steering Approaches With Respect to European
Higher Education, “Higher Education Policy” 2000, vol. 13.
Graf T., DBA vs PhD Differences: Executive Doctorate of Business Administration Programs, https://www.dba-compass.com/Knowledge/Differences-1‑PhD-in-Management-DBA-Doctor-of-Business-Administration.
Graf T., Doctorate in Business Administration Similarities: DBA vs PhD, https://www.
dba-compass.com/Knowledge/Similarities-PhD-in-Business-Administration-Doctor-ofBusiness-Administration-DBA.
Graf T., Global DBA Survey. Professional Doctorates in Management 2014, Doctor of
Business Administration Compass, 2014, https://www.dba-compass.com/Survey.
Huff A. S., 1999 Presidential Address: Changes in Organizational Knowledge Production, “Academy of Management Review” 2000, vol. 25, no. 2.
Huisman J., Naidoo R., The Professional Doctorate: From Anglo-Saxon to European
Challenges, “Higher Education Management and Policy” 2006, vol. 18, no. 2.
Kieser A., Leiner L., Why the Rigour-Relevance Gap in Management Research Is
Unbridgeable, “Journal of Management Studies” 2009, vol. 46, iss. 3.
Kołtun A., „Nauka rozszerzona” – agory, laboratoria, maszyny społeczne, „Filozofia
i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne” 2015, t. 3.

80

Piotr Bielecki

Lewin K., Action Research and Minority Problems, “Journal of Social Issues” 1946,
vol. 2, iss. 4.
Mellors-Bourne R., Robinson C., Metcalfe J., Provision of Professional Doctorates
in English Higher Education Institutions. Report for HEFCE by the Careers Research & Advisory Centre (CRAC), supported by the University of Brighton, Higher
Education Funding Council for England, 2016.
Olsen J. P., The Institutional Dynamics of the (European) University, Centre for
European Studies, University of Oslo, Working Paper no. 15, March 2005.
Panda A., Gupta R. K., Making Academic Research More Relevant: A Few Suggestions,
“IIMB Management Review” 2014, vol. 26, iss. 3.
Pfeffer J., Fong C. T., The End of Business Schools? Less Success Than Meets the Eye,
“Academy of Management Learning and Education” 2002, vol. 1, no. 1.
Professsional Doctorates, UK Council for Graduate Education, Dudley, 2002.
Program Maria Skłodowska-Curie Actions: http://www.fp7.cz/files/dokums_raw/mcaeidflyer_1337586999.pdf.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw
[przyjęty przez rząd 31.01.2017 r.], http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.
xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-7–17.
Schön D. A., The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, Basic
Books, 1983.
Shawcross J. K., Ridgman T. W., Designing Research for Theory and Practice, referat
przedstawiony na sympozjum: Research in Engineering Education Research
Symposium 2015, Dublin Institute of Technology, https://www.repository.
cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/248562/Shawcross%20and%20Ridgman%20
2015%20Research%20in%20Engineering%20Education%20Research %20Symposium.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Stokes D. E., Pasteur's Quadrant. Basic Science and Technological Innovation, Brookings Institution Press, Washington 1997.
Sulejewicz A., Rigor versus Relevance: A Pseudo-Dialectical Solution, “International
Journal of Management and Economics” 2012, no. 36.
The Executive Doctorate in Business Administration Council; http://www.executivedba.org/.
Tushman M., O’Reilly III C., Research and Relevance: Implications of Pasteur’s
Quadrant for Doctoral Programs and Faculty Development, “Academy of Management Journal” 2007, vol. 50, no. 4.
Van de Ven A., Reflections on Engaged Scholarship, prezentacja przedstawiona
w ramach wykładów otwartych KITE Research Group (Knowledge Integration
and Innovation in Transnational Enterprise), Linköping University, 4.11.2008,
https://liu.se/kite/dokument/1.117786/ESReflections.pdf.

3. Model zawodowych studiów doktoranckich w zakresie biznesu jako novum...

81

Van de Ven A. H., Engaged Scholarship. A Guide for Organizational and Social
Research, Oxford University Press, Oxford 2007.
Van de Ven A. H., Johnson P. E., Knowledge for Theory and Practice, “Academy of
Management Review” 2006, vol. 31, no. 4.
Waltz M., Professional Doctorates: The Basics for Prospective Students, September
2014, http://www.jobs.ac.uk/careers-advice/studentships/2219/professional-doctorates-the-basics-for-prospective-students.
Zusman A., Degree of Change: How New Kinds of Professional Doctorates are Chang
ing Higher Education Institutions, “Research & Occasional Paper”, Series:
CSHE.8.13, Center for Studies in Higher Education, University of California,
Berkeley, June 2013.

Łukasz Boberek

Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

4. Z
 arządzanie bez formalnej podstawy
i formalnej odpowiedzialności – norma
w paradygmacie czy również postulat
zmiany prawa

4.1. Wprowadzenie
Równolegle z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym
przedsiębiorstw trwa wzmożona dyskusja naukowa na temat paradygmatów
współczesnego zarządzania organizacjami. Organizacje przybierają coraz bardziej złożone formy, w których fragmentaryczne funkcje tworzą nową rzeczywistość organizacyjną przejawiającą się m.in. jednoczesnym coraz większym
substytuowaniem klasycznych paradygmatów przywództwa, których podstawa
opiera się na władzy, wydawaniu poleceń i kontroli, a źródłem zaangażowania
podwładnych jest strach i dążenie do uniknięcia kary albo do zdobycia nagrody.
Wydaje się, że na współczesne kierunki naukowych ujęć zarządzania organizacjami znacząco wpływa intencja uczestniczenia w potencjalnym zysku
z synergii rodzącej się z rozszczepienia klasycznych funkcji zarządzania. To
jednak w zestawieniu z autokratycznymi osobowościami menedżerów może
powodować, że niełatwe staje się panowanie nad kształtem relacji odpowiedzialności za podejmowane decyzje i inne działania kierownicze w przedsiębiorstwie. Istotnym ryzykiem systemowym mogą stać się daleko idące
rozszczepienia tych funkcji, potencjalnie prowadzące do uzyskania przez niektórych organicznie wyłonionych kierowników przewagi nad systemem prawnym, wypracowanym na przestrzeni wieków z myślą o klasycznej kooperacji
jednostek, w którym jednostki te ponoszą odpowiedzialność formalno-prawną
wyłącznie za działania lub zaniechania własne i pozostające w adekwatnym
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związku przyczynowo-skutkowym. W takim współczesnym przedsiębiorstwie
realne przywództwo może efektywnie zostać nawet całkowicie oderwane od
władzy formalnej. W paradygmacie organicznego przywództwa jego operacyjną podstawę stanowi wspólne interpretowanie otoczenia w zespole; przywódcy mogą się wyłaniać z zespołu zamiast być formalnie wyznaczani, a wizja
działania zespołu staje się elementem kultury organizacyjnej1. Wydaje się, że
odpowiedzialność za zarządzanie może zostać niejako delegowana do chmury
zasobów organizacyjnych – używając terminologii zaczerpniętej z cloud computingu2. Funkcje zarządzania w takiej sytuacji faktycznie powierzone mogą
być wszystkim i jednocześnie od strony formalnej – nikomu z zespołu. Tego
typu zmiana podejścia do odpowiedzialności może wymagać również pewnej zmiany otoczenia regulacyjnego, stawiając poważne wyzwania dla nauki
i praktyki, podobnie jak miało i ma to miejsce w przypadku migracji systemów
i danych do przetwarzania w chmurach3.
W modelu organicznego przywództwa w miejsce hierarchicznej struktury
władzy kluczem do sukcesu staje się komunikacja, mająca m.in. umożliwiać
dostosowanie się przedsiębiorstwa do otoczenia i pozyskanie wiedzy4. W końcowym efekcie komunikacja powinna prowadzić do wypracowywania wspólnej interpretacji rzeczywistości przez zespół, co powinno umożliwiać osiąganie
celów przedsiębiorstwa.
Na kanwie tego podejścia ujawnia się jednak nowy, istotny problem badawczy, którego istota pozwala ująć go w proste pytanie badawcze: Czy na rosnącą
skalę rozszczepiania przywództwa i formalnej władzy jest gotowy system
prawny? Z punktu widzenia zabezpieczenia efektywności funkcjonowania
systemu społecznego intuicyjnie powinien on w skuteczny sposób móc reagować na każdy lub przynajmniej poważny przypadek ewentualnego nadużycia
1 G. C. Avery, Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa 2009, s. 38 i nast.
2 Zob. np. tematykę taksonomii przetwarzania w chmurze, w: Metody badania i modele
rozwoju organizacji, red. A. Stabryła S. Wawak, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Mfiles.pl, Kraków 2012, s. 100.
3 Szerzej o skutkach migracji środowiska informatycznego do przetwarzania w chmurze w zakresie strategii przedsiębiorstwa np. w: M. S. Gendron, Business Intelligence and the
Claud, Strategic Inplementation Guide, John Wiley & Sons, Chichester 2014, s. 19, natomiast
w zakresie bezpieczeństwa np.: M. Kutyłowski, Technologie bezpieczeństwa dla przetwarzania w chmurze, w: INTERNET. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach, red. G. Szpor,
C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 3–12.
4 S. Winch, Przywództwo organiczne a komunikacja w przedsiębiorstwie, w: Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, red. P. Wachowiak, R. Bartkowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 309.
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faktycznej władzy w organizacji i jej otoczeniu. Zagadnienie to ma kluczowe
znaczenie dla stwierdzenia, że regulacja odpowiedzialności w formie władczej jest w ogóle potrzeba, tj. uznania, że podmioty zainteresowane mogą nie
być w stanie doprowadzić do zawarcia właściwych kontraktów wyczerpująco regulujących sferę odpowiedzialności procesu zbiorowego zarządzania
w organizacji opartej na organicznym przywództwie. W przeciwnym razie nie
będziemy w stanie doprowadzić skutecznie do internalizacji generowanych
efektów zewnętrznych. Tak sformułowany problem badawczy pozwala również
na refleksję nad istotnym znaczeniem określonego paradygmatu dla regulacji.
Opracowanie ma na celu ocenę uwarunkowań odpowiedzialności faktycznych przywódców i zjawiska rozszczepienia przywództwa z formalnym umocowaniem, w tym weryfikację istotności tego zjawiska dla ustalenia ewentualnej
potrzeby działania regulacyjnego w sferze prawa powszechnego lub w zakresie dobrych praktyk rynkowych.
W tym kontekście postawiona została hipoteza, że jeżeli wykonywanie
zarządu przedsiębiorstwem jest w sposób faktyczny powierzone przywódcy,
który nie jest jednocześnie przywódcą formalnym, a więc dyrektorem, członkiem zarządu lub inną osobą prawnie umocowaną do podejmowania decyzji,
to odpowiedzialność formalna takiego przywódcy za ewentualne nadużycie
faktycznej władzy zależy od systemu prawnego kraju, w którym działa przedsiębiorstwo. W przypadku polskiego systemu prawnego oznacza to, iż taki faktyczny przywódca odpowiedzialności formalnej nie ponosi, o ile nie zawrze
w tej sprawie stosownej umowy. Jednocześnie towarzyszącą hipotezę stanowi
twierdzenie, że jeżeli zjawisko rozszczepienia faktycznego przywództwa z formalnym umocowaniem może występować, to powinno zostać objęte regulacją
odpowiedzialności na równi z regulacją odpowiedzialności osoby formalnie
umocowanej do działania.
Sposób sprawdzenia hipotez badawczych polega na ocenie istotności zjawiska oderwania przywództwa od formalnej władzy w przedsiębiorstwie pod
względem doniosłości dla objęcia sferą regulacyjną na poziomie państwowym
oraz weryfikacji objęcia zjawiska substytucji formalnego przywództwa hipotezą
normy prawnej mającej zastosowanie do odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwem spółki na wypadek wyrządzenia jej szkody na przykładzie Polski i wybranych obcych jurysdykcji.
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4.2. D
 ziałalność gospodarcza w formie powierniczej
jako instytucjonalny wzorzec kontroli odpowiedzialności
w przywództwie organicznym
Jak dalekie mogą być konsekwencje sumy pojedynczych nieodpowiedzialnych decyzji, spośród których trudno ustalić podmioty odpowiedzialne, może
ilustrować np. złożona problematyka przyczyn i skutków kryzysów 2008 r.
dotyczących kredytów subprime, opcji walutowych lub zawierania umów kredytowych denominowanych we frankach szwajcarskich5.
System współczesnego prawa cywilnego oparty jest na zasadach wypracowanych przez Rzymian w ramach kształtującej się gospodarki towarowo-pieniężnej. Historycznie kooperacja w prowadzeniu działalności gospodarczej
opierała się przede wszystkim na umowie-zleceniu, umowie o dzieło albo
współdziałaniu partnerów w formie spółki. Obok tych tradycyjnie występujących form współpracy gospodarczej może pojawić się nietypowa dla krajów
systemu prawa stanowionego forma zarządzania i prowadzenia działalności
gospodarczej przez jej powiernictwo, która w anglosaskim wachlarzu opcji
prowadzenia działalności występuje pod pojęciem trustu6 i mocno wrosła już
zarówno w płaszczyznę normatywną, jak i faktyczną prowadzenia działalności
gospodarczej. O ile w systemie prawa stanowionego z powodzeniem funkcjonują fundusze inwestycyjne, koncepcyjnie najbliższe trustom, to już poza systemem norm stanowionych są konstrukcje umowne na wzór funduszu, spółki
cichej lub side agreement7. System prawa anglosaskiego budowany był w większym stopniu na potrzebie rozwiązywania problemów praktycznych aniżeli
przez oświecony nakaz zabezpieczony sankcją. Trust jest wytworem systemu
5 O doktrynie nieodpowiedzialności i chciwości wyniesionej do poziomu cnót absolutnie
pierwszoplanowych i pożądanych zob. np.: J. Osiński, Kryzys gospodarczy zmieni instytucję państwa? O związkach wolnego rynku i demokracji, w: Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 32; o opcjach
walutowych np.: M. Jamroży, Zasady opodatkowania opcji walutowych przez przedsiębiorców – czy utrzymać status quo, w: Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010,
s. 147–158; o kredytach denominowanych we frankach szwajcarskich np.: J. Czabański,
Walutowe klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych. Analiza problemu,
„Palestra”, nr 6, Wydawnictwo Naczelnej Rady Adwokackiej, Warszawa 2016, s. 63.
6 R. Edwards N. Stockwell, Trusts and Equity, wyd. 11, Pearson, London 2013, s. 7
i nast.
7 W szczególności odnoszących się do porozumień pomiędzy niektórymi spośród wszystkich akcjonariuszy lub inwestorów albo pomiędzy nimi a zarządami przedsiębiorstw lub
organami funduszy inwestycyjnych.
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prawa common law i nie posiada odpowiednika w wielu systemach prawa
stanowionego. Najlepszym dowodem tego stanu rzeczy jest fakt, że konwencja haska o prawie właściwym dla trustów i ich uznawalności z 1 lipca 1985 r.
nie została ratyfikowana przez wiele krajów europejskich, w tym m.in. Polskę, Niemcy, Hiszpanię, pomimo że właśnie w krajach prawa stanowionego
stanowiłaby istotną wartość dodaną8. Nie przystąpiło do niej również żadne
z państw Ameryki Południowej. Konwencja ta została natomiast ratyfikowana
przez 13 krajów, w tym m.in. Wielką Brytanię, Szwajcarię, Holandię, Luksemburg. Pomimo podpisania nie została jeszcze ratyfikowana przez USA,
Francję i Cypr, a w trakcie procedur notyfikacyjnych są Chiny9. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest właśnie rozbieżność systemów prawnych co do
możliwości uznawania powstania odrębnej chronionej przez prawo własności w majątku jednej i tej samej osoby występującej jako powiernik (trustee).
Trudno w systemie prawa cywilnego zaakceptować, że możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami własności, skoro od zawsze systemy te oparte były
na zasadzie zamkniętego katalogu praw rzeczowych określonych w ustawie
i obowiązujących wobec wszystkich10, polegającej na tym, że system prawny
nie przyjmował innego rodzaju prawa własności poza tym, którego zakres
został ustalony w przepisach powszechnych – w Polsce, co do zasady, Kodeksu
cywilnego. Z trustem mamy do czynienia, gdy powiernik nabywa własność
określonych rzeczy lub praw z jednoczesnym obowiązkiem zarządzania nimi
w cudzym interesie lub dla osiągniecia określonego celu11, jednak jak wymaga
art. 2 powołanej konwencji, majątek ten ma stanowić majątek odrębny od
pozostałego majątku powiernika. Powiernictwo takie nie jest traktowane jako
zlecenie, czyli odmiennie niż zwykło się przyjmować w Polsce, choć niewątpliwe z umową-zlecenia ma najwięcej wspólnego. Dlatego też w Polsce umowy
powiernicze zawierane są w oparciu o zasadę swobody umów i odpowiednie
stosowanie przepisów o zleceniu. W tym zakresie nasuwa się pewna analogia,
że pozycja powiernika w oderwaniu od stosunku zlecenia przypomina pozycję
faktycznego przywódcy, który uzyskuje realny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem bez formalnego umocowania.
P. Stec, Konwencja Haska w sprawie prawa właściwego dla trustów i ich uznawalności,
„Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”,
vol. III, A. D. MMV, Instytut Europeistyki UJ, Kraków 2005, s. 105.
9 https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=59 (01.12.2016).
10 E Gniewek, Zakres swobody umów w prawie rzeczowym, w: Europeizacja prawa prywatnego, red M Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, t. 1, Warszawa 2008,
s. 279 i nast.
11 Zob. m.in.: P. Stec, Konwencja Haska w sprawie…, op.cit., s. 86.
8
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O ile w prawie rzeczowym system może nie przyjąć stworzenia odmiennego rodzaju własności (nowego rodzaju ograniczonego prawa rzeczowego),
o tyle w stosunkach faktycznych czymś całkowicie realnym może być przypisanie faktycznych możliwości kierowania przedsiębiorstwem (władztwa nad
nim) osobie, która nie musi posiadać jakiegokolwiek umocowania w oparciu o jakiekolwiek zlecenie, albo też uznanie, iż zlecenie to ma formę cichego
porozumienia niczym nieudokumentowanego. Dzieje się przecież tak niejednokrotnie, gdy większościowy akcjonariusz spółki instruuje jej zarząd faktycznymi poleceniami, które teoretycznie w świetle prawa nie są dla zarządu
wiążące12. O ile jednak w spółce akcyjnej istnieje wyraźny zakaz wydawania
wiążących poleceń zarządowi przez inne organy spółki, to w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością takiego zakazu nie sformułowano w stosunku do
zgromadzenia wspólników, jednocześnie pomijając uregulowanie zasad odpowiedzialności za kierowanie sprawami spółki przez zgromadzenie wspólników.
Hipoteza o możliwości uchylenia się zarządu od wykonania polecenia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia i uznania go za rekomendację
upada całkowicie, jeżeli rozważyć przypadek, w którym wspólnik nie ujawni
np. pełnej informacji o konsekwencjach i ryzyku, a zarząd nie będzie miał
wystarczających informacji, aby samodzielnie ustalić całą strategię działania.
Najwięcej niepewności rodzi w takim przypadku pozycja mniejszościowego
akcjonariusza oraz skąpy lub nieistniejący wachlarz możliwości jego działań.
Innym przykładem problemu może być sytuacja, gdy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w zarządzaniu funduszem uwzględni ciche rekomendacje jednego z inwestorów funduszu, który stanie się chwilowym przywódcą,
a działając w obliczu asymetrii informacyjnej nie rozpozna właściwie ryzyka
inwestycyjnego. Modelowo może to ilustrować problem na gruncie teorii agencji w przypadku zamiany relacji ról tych samych osób, które względem siebie
występują raz w relacji pryncypał – agent, a innym razem na zasadzie relacji
agent – pryncypał. Zgodnie z tą teorią relacja pryncypał – agent jest efektywna,
jeżeli agent jest pretendentem do rezydualnych (resztowych) zysków pryncypała. Jeżeli jednak relacja może być odwrócona lub powtarzalna, to sukces
odniesie tylko ten, który będzie bardziej skuteczny w faktycznym uzyskiwaniu
korzyści z reszty po wykonaniu kontraktu, a przewagę tę może uzyskać, gdy

12 Zob. art. 3751 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący spółki akcyjnej, gdzie zakaz
wydawania wiążących poleceń odnosi się zarówno do organu nadzoru, jak i organu
właścicielskiego.
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ukryje część informacji przed drugą stroną dla swojej korzyści13. Jeżeli zatem
nie istnieje narzędzie do przerzucenia odpowiedzialności na drugą stronę kontraktu, tj. na faktycznego zarządzającego, który staje się takowym ze względu
na asymetrię informacji, to odpowiedzialność będzie mogła spocząć na tym,
który pokładał zbyt dużą ufność wobec osoby swojego kontrahenta, a wolnym
od odpowiedzialności będzie ten, który wprowadza w błąd swojego agenta
jako pryncypał, ponieważ w odwróconej relacji jako agent we własnej sprawie może odnosić korzyść. W przypadku odwracania relacji agent – pryncypał na pryncypał – agent obie strony mogą być zainteresowane minimalizacją
poziomu nadzoru drugiej strony, dzięki któremu rośnie prawdopodobieństwo,
że oszustwo nie zostanie wykryte. W takim przypadku sukces zależy od tego,
która strona szybciej skapitalizuje zysk ze swojej strategii i opuści grę przed
zakończeniem przewidywanego przez drugą stronę okresu współpracy. Co
prawda, teoria agencji w praktyce wielokrotnie okazywała się zbyt względna,
aby wyjaśnić w szerszym kontekście zagadnienia dotyczące funkcjonowania
organizacji dotyczące m.in. podziału uprawnień czy kształtowanie systemu
wynagrodzeń. Pomimo jej ustaleń nadal często wynagrodzenia są oparte na stałych stawkach i w niewielkim stopniu zależą od wyników pracy. Ogólne jej założenie ilustracji zależności pomiędzy alokacją ryzyka i przyznawania nagrody
za uczciwą pracę zawodzi, gdy menedżerowie mają wysoki poziom awersji
do ryzyka, co zniechęca ich do wybierania rozwiązań, w których mają przejmować ryzyko za dodatkowym wynagrodzeniem zgodnie z zasadą optymalnej
alokacji w rozumieniu Pareto14. W przypadku, gdy wartości ryzyka są znaczne,
zgodnie z teorią agencji nie ma możliwości ustalenia optymalnego kontraktu,
który obowiązywałby przez dłuższy czas, gdyż w powtarzalnych okresach znaczenie w ustalaniu strategii działania zaczyna mieć równowaga Nasha, nieprowadząca do najlepszych rozwiązań z perspektywy obopólnego interesu stron
w modelu pryncypał – agent15. Zbliżenie do stanu optymalnego osiągalne jest
jedynie w warunkach relatywnie niskiego ryzyka w tej interakcji16. Ochronie przedsiębiorstwa przed kryzysem sprzyjają zatem, co oczywiste, wszelkie
uwarunkowania regulacyjne, zmniejszające ryzyko uwarunkowań, w których
Zob. np. opis modelu: R. Radner, Monitoring Cooperative Agreements in a Repeated
Principal-Agent Relationship, “Econometrica” 1981, vol. 49, no. 5, www.jstor.org/stable/1912747 (22.03.2017).
14 B. Holmstrom, P. Milgrom, Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts,
Asset Ownership, and Job Design, “Journal of Law, Economics, & Organization” 1991, vol. 7,
s. 24, www.jstor.org/stable/764957 (22.03.2017).
15 R Radner, Monitoring Cooperative Agreements…, op.cit.
16 Ibidem.
13
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działają menedżerowie i inwestorzy lub pozwalają na zmniejszanie ich awersji
do ryzyka. W interesie systemu rynkowego jest eliminowanie sytuacji, w których asymetria informacji pomiędzy osobą faktycznie odpowiedzialną za decyzje menedżerskie (przywódcy) może czynić go wolnym od odpowiedzialności
formalnej za podejmowane działania. Odwrotna hipoteza musiałaby opierać się na założeniu doskonałej postawy etycznej obu stron relacji pryncypał
– agent i wykazaniu, że zwolnienie z odpowiedzialności za zachowania przywódcze miałoby wpływać na wyższą twórczość faktycznych przywódców, których w innym przypadku paraliżowałaby awersja do ryzyka. Takie założenia
nie znajdują jednak dostatecznego uzasadnienia w teorii ekonomii ani zarządzania i nie powinny być brane pod uwagę.

4.3. S
 tosunek menedżerów do kwestii zacieśnienia
odpowiedzialności faktycznych przywódców
W celu ustalenia, na ile wzmocnienie regulacji odpowiedzialności osób
faktycznie prowadzących sprawy przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie w ich
działalności, przeprowadzone zostały własne wywiady autora z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w spółkach lub z bezpośrednimi doradcami takich osób17. Okazało się jednak, że nie są one pomocne w ustaleniu
pożądanego zakresu regulacji, ponieważ stanowisko osób co do wzmacniania
odpowiedzialności osób faktycznie zarządzających przedsiębiorstwem korespondowało z rolą danej osoby w przedsiębiorstwie i jej pewnością siebie co
do ewentualnego zabezpieczenia własnego interesu w przypadku sytuacji kryzysowej, skłonności do podejmowania ryzyka, przekonania o możliwości wyjścia z tej sytuacji przez rezygnację z przyjętej roli, braku świadomości ryzyka
takiej sytuacji bądź też z powodu działania w warunkach jakiegoś osobistego
faktycznego przymusu. Oznacza to, że główną rolę odgrywają czynniki związane z motywacją do prowadzenia gry w rozumieniu powtarzalnej relacji agent
– pryncypał, która, jak ustalono w analizie teoretycznej, nie może prowadzić
do optymalnych społecznie wyborów w stopniu tym większym, im wyższe jest
ryzyko w takiej relacji. W wywiadach tych ustalono również, że osoby, które
występują w prowadzaniu działalności gospodarczej w roli faktycznych przywódców, naturalnie nie są skłonne do wsparcia jakiejkolwiek interwencji regulacyjnej w obszarze odpowiedzialności osób faktycznie prowadzących sprawy
17

Badania własne w trakcie opracowania.
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przedsiębiorstwa, o ile są one skłonne przyjąć, że może istnieć jakaś luka regulacyjna w tym obszarze. Powtarzającym się motywem usprawiedliwiającym takie
stanowisko było powoływanie się na zobowiązania moralne do nienadużywania
tej sytuacji, przekonanie o własnej wysokiej postawie moralnej, zobowiązania
honorowe do zabezpieczenia osoby, która mogłaby ponieść odpowiedzialność
z powodu powierzenia faktycznego prowadzenia spraw przedsiębiorstwa innej
osobie bez formalnego umocowania, a także prawo drugiej strony do rezygnacji z ryzykownej współpracy utożsamiane z premiami: Volenti non fit iniuria18
lub „każdy może zagłosować nogami”19.
W powyższym kontekście nie można pominąć, że najprawdopodobniej
w dokładnie takich warunkach rodziła się koncepcja trustu w systemie anglosaskim. Jej pierwowzorem były przypadki, w których osoby wyruszające
na wyprawy wojenne przenosiły definitywnie własność swoich majątków
na inne osoby, którym szczególnie ufały, z zastrzeżeniem, że gdy szczęśliwie wrócą, te majątki zostaną im zwrócone20. Po powrocie zdarzały się przypadki odmowy zwrotu majątku, a sądy nie znajdowały podstaw dla udzielenia
ochrony wcześniejszym właścicielom. Do restytucji dochodziło jednak w takich
przypadkach, gdy powierzający swój majątek zwrócił się o ochronę do króla
i sądu kanclerskiego, który na zasadach słuszności dokonywał korekty działania ówczesnego systemu prawnego i wymiaru sprawiedliwości. Z czasem
na mocy precedensów ochrona takich osób stała się standardem. Trusty wrosły w tradycję systemu anglosaskiego. Do ich utworzenia może dojść nawet
bez zachowania szczególnej formy i występują w licznych rodzajach. Słusznościowy wymiar sprawiedliwości stał się całą gałęzią prawa zwanego equity law.
Niemniej symptomatyczne jest, że to interwencja władcy, ówczesnego regulatora, ustaliła zasady odpowiedzialności w przypadkach, gdy jakiejś osobie
powierzany jest majątek lub zarząd w oparciu o zasadę szczególnego zaufania
do tej osoby, a nie na podstawie formalnie spisanego kontraktu.
Do interwencji sądów kanclerskich w przypadkach niewykonania obowiązków powiernika doszło w sytuacji wystąpienia niesłusznych rozstrzygnięć sądowych. Jest jeszcze jeden element istotny dla rozważenia potrzeby interwencji
– polityka regulacyjna państwa. W przypadku krajowego systemu prawnego
Z łac.: Zrobiłeś z własnej woli, to nie dzieje ci się krzywda.
Określenie stosowane m.in. przez uczestników rynku finansowego oznaczające
prawo do wyjścia z inwestycji przez inwestora niezadowolonego z decyzji podejmowanych
w spółce.
20 Zob. np.: G. Watt, Equity & Trusts Law Directions, wydanie 5, Oxford University Press,
Oxford 2016; P. Stec, Konwencja Haska w sprawie…, op.cit.
18
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system ten jest kształtowany w taki sposób, aby zniechęcał do niektórych strategii
postępowania. Najlepszym przykładem tej polityki regulacyjnej jest zastrzeżenie formy pisemnej pod rygorem dowodowym dla umowy pożyczki21. Państwo
uznało, że nie jest w jego interesie angażowania nadmiernego wysiłku w rozstrzyganie sporów, w których strony same nie dochowały staranności spisania
umowy pożyczki na piśmie, gdy w grę wchodzą istotne środki. Dla ustalenia
wagi potencjalnego zjawiska faktycznego prowadzenia spraw przedsiębiorstwa pomimo braku bezpośredniego formalnego umocowania pomocne mogą
być badania prowadzone przez Zakład Zarządzania w Gospodarce Instytutu
Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w ramach projektu
badawczego „Determinanty odporności polskich przedsiębiorstw na kryzys
makroekonomiczny”22. Na podstawie tych badań możliwe jest ustalenie m.in.
histogramu liczebności wskazania przez respondentów osób, które uznają za
rzeczywistych przywódców. Okazuje się, że w 95% przypadków rzeczywistym
przywódcą w przedsiębiorstwie jest członek zarządu. W 4% przypadków za
rzeczywistego przywódcę został wskazany dyrektor z innej komórki organizacyjnej, a tylko w 1 przypadku na 100 wskazana została osoba z zespołu, niepiastująca stanowiska kierowniczego. Oznacza to, że w skali całej gospodarki
problem rozszczepienia faktycznego przywództwa i wpływu na prowadzenie
spraw przedsiębiorstwa jest potencjalnie niewielki. Pozostaje jednak pytanie,
czy mimo niewielkiej skali zjawiska w preferencjach państwa nie powinno
być stwarzanie warunków do zapewnienia słusznej ochrony przejawiającej
się alokacją odpowiedzialności na sprawcy działania pomimo braku formalnego umocowania. Alternatywą jest brak regulacji, który teoretycznie powinien
zniechęcać do nieformalnych porozumień co do zarządu majątkiem, jednak
w niewielkiej liczbie przypadków może być źródłem przypisania daleko idącej odpowiedzialności tylko jednej stronie relacji, tj. tej, która zgodziła się
na przekazanie faktycznego przywództwa bez przypisania odpowiedzialności, o ile w ogólne była świadoma takiego kształtu relacji. Niejednokrotnie
wśród menedżerów występuje brak świadomości regulacji odpowiedzialności
działań, które podejmują w różnych aspektach ich działalności. Luka braku
świadomości regulacji odpowiedzialności została zidentyfikowana nie tylko
Art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego.
Projekt badawczy nr 2001/03/B/HS4/04922, finansowany przez Narodowe Centrum
Nauki, realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Romanowskiej, w części opracowanej przez obecnego prof. SGH dr. hab. Sławomira Wincha. Autorzy projektu badawczego udostępnili autorowi niniejszej publikacji dane źródłowe wykorzystane do sformułowania niektórych wniosków z powołaniem się na te dane.
21
22
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w ograniczonych wywiadach autora niniejszego opracowania, lecz także m.in.
w szerokich badaniach empirycznych postaw menedżerów odpowiedzialnych
za działania marketingowe prowadzonych w Kolegium Zarządzania i Finansów
SGH metodą pogłębionych wywiadów pod kierunkiem prof. Teresy Taranko
z Katedry Rynku, Marketingu i Jakości23. Drugi czynnik, który w prowadzonych przez autora wywiadach został zidentyfikowany, to występowanie powierniczego zarządzania w tych rodzajach przypadków, w których można jasno
zidentyfikować istnienie relacji podwyższonego zaufania albo akceptacji podwyższonego ryzyka w związku z obietnicą wysokiej nagrody. Zidentyfikować
można cztery rodzaje takich relacji:
1) Relacja rodzinna lub pozostawanie w faktycznym związku dającym podstawę do pokładania szczególnego zaufania w drugim partnerze relacji. Przykładem takiej relacji może być sytuacja, w której rodzic powierza dziecku
zarząd w spółce spełniającej przesłanki do ogłoszenia upadłości, gdyż ewentualne skazanie obejmujące zakaz wykonywania działalności gospodarczej
mogłoby bardziej zaszkodzić rodzinie, gdyby dotyczyło rodzica niż dziecka,
a jednocześnie to rodzic w sposób faktyczny prowadzi sprawy spółki.
2) Relacja oparta na wierze w szczególne atrybuty osoby, której przekazywane jest faktyczne przywództwo. Przykładem takiej sytuacji mogą być
historyczne sukcesy, szczególny wizerunek, status społeczny bądź majątkowy, pozwalające na wzbudzanie do określonej osoby lub firmy zaufania
uzasadniającego przekazanie jej faktycznego przywództwa i faktycznego
prowadzenia spraw przedsiębiorstwa.
3) Wysoka dysproporcja w znaczeniu ryzyka i kosztów alternatywnych dla
osób wchodzących w taką relację (niskie koszty alternatywne dla osoby
przekazującej faktyczne prowadzenie spraw spółki). Przykładem mogą
być sytuacje, w których na przekazanie faktycznego przywództwa godzi się
osoba niemająca wystarczających umiejętności dla wyzwań, przed którymi
stanęła, lub dla której ewentualne negatywne konsekwencje nie stanowią
przeszkody, gdyż każda alternatywa stanowiłaby daleko idące pogorszenie
jej osobistego bytu, w szczególności majątkowego.
4) Relacja oparta na wierze w ponadprzeciętne zyski uzasadniające podwyższone ryzyko. Przykładem takiej relacji może być przekazanie do dyspozycji
środków bez formalnej umowy na realizację wspólnego przedsięwzięcia.
23 T. Taranko, Postawy menedżerów odpowiedzialnych za działania marketingowe wobec
uregulowań prawnych w zakresie produktów i usług – wyniki badania empirycznego, w: Nauki
ekonomiczne a praktyka gospodarcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
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Wszystkie wymienione przypadki korespondują ściśle z modelowymi dla
teorii agencji, a przytoczonymi powyżej uwarunkowaniami wchodzenia w relację przekazania faktycznego prowadzenia spraw przedsiębiorstwa. We wszystkich odnalezionych przykładach występują przesłanki do wiary w niskie ryzyko
lub wysoką nagrodę po stronie przekazującego faktyczne prowadzenie spraw
przedsiębiorstwa bez formalnego umocowania.
W jednym przypadku zidentyfikowano przykład odwrócenia w trakcie
współpracy pomiędzy tymi samym osobami relacji pryncypał – agent na relację
agent – pryncypał. Zgłoszony został również opis sytuacji, w której delegujący
faktyczne prowadzenie spraw przedsiębiorstwa w rzeczywistości wprowadzał
w błąd faktycznego przywódcę (powiernika), działającego w przekonaniu, że
strony współpracują, opierając się we wzajemnych stosunkach na jawności
i zaufaniu. W następstwie powierzający wykorzystał ten stan do zrealizowania wszelkich nadzwyczajnych zysków spowodowanych kapitałem relacyjnym
i wizerunkiem powiernika, któremu przekazał faktyczny zarząd, a po tym fakcie do zakończenia współpracy przez przekazanie powiernikowi tkwiącemu
w błędzie co do sprawowania faktycznego przywództwa formalnych prawa
do przedsięwzięcia relatywnie pozbawionego już szans na uzyskanie przewagi
przychodów nad kosztami i obciążonego znacznym ryzykiem, przy czym mógł
i uczynił to już bez dodatkowej odpłatności. Ten przykład nie odbiega od modelowych wniosków teorii agencji, w której, jak przytoczono wyżej, ze względu
na zjawisko równowagi Nasha w powtarzalnych relacjach, w których występuje duże ryzyko, nie ma szans na uzyskanie optymalnej równowagi w interesach stron, a każda strona będzie zainteresowana wcześniejszym zakończeniem
współpracy, gdy tylko uda się jej zrealizować nadzwyczajny zysk z asymetrii
informacyjnej pomiędzy stronami.
W powyższym kontekście warty odnotowania jest również zgłoszony przykład, w którym przedsiębiorca, któremu udało się z relacji nieformalnych porozumień wyjść z sukcesem, wprowadził we własnym przedsiębiorstwie bardzo
wysokie standardy zabezpieczenia przed zjawiskami niesformalizowanych
uzgodnień, jak i zjawiskami korupcji.

4.4. Powiernictwo zarządzania a korupcja
Jeżeli przyjąć za profesorami Antonim Kamińskim i Bartłomiejem Kamińskim definicję korupcji jako szerokiej kategorii zjawisk, których wspólną cechą
jest utrata przez formalne reguły zdolności do kształtowania działań jednostek
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i grup, gdy funkcję tę przejmują nieformalne, zewnętrzne wobec misji organizacje24, to w bardzo szerokim definiowaniu organizacji jako grupy osób o wzajemnych interesach zjawisko powiernictwa w rozumieniu trustu, który nie jest
oparty na formalnym, jawnym, pisemnym porozumieniu, przy odpowiednim
stosowaniu przepisów o zleceniu może być zaliczone do kategorii korupcji.
Nie bez powodu ustawodawstwo krajów anglosaskich w wielu przypadkach
próbuje ograniczać instytucje trustów, zakazując niektórych ich form i celów25.
W szczególności dotyczy to ucieczki z majątkiem przez dłużników zagrożonych niewypłacalnością lub gromadzenia majątku pochodzącego z działań
korupcyjnych. Paradoksalnie sama instytucja powierzenia komuś uprawnień
zarządczych, praw własności, przyzwolenia na jego działanie bez umocowania
z korupcją nie może być przyrównywana i nie jest uprawniona. Jeżeli jednak
dzieje się bez formalnej podstawy opartej na powołaniu do zajmowania stanowiska członka zarządu czy na podstawie zlecenia określającego zakres praw
i obowiązków stron umowy, to wydaje się, że ustawodawca nie powinien być
bierny w stosunku do możliwości uregulowania rozkładu negatywnych konsekwencji takich stanów faktycznych, zwłaszcza gdy dzieje się to za przyzwoleniem właściciela przedsiębiorstwa, zarządcy i faktycznego przywódcy jako
osoby faktycznie zajmującej się sprawami przedsiębiorstwa.

4.5. Przedsiębiorstwa hybrydy
Wykonywanie ukrytego władztwa w przedsiębiorstwach, które zdążyło przynieść na większą skalę wymierne skutki obserwowane w gospodarce, mogą ilustrować badania porównawcze kondycji przedsiębiorstw chińskich z sektora
wysokich technologii. Wskazują one, paradoksalnie, że spośród trzech kategorii
przedsiębiorstw wysokich technologii, tj. przedsiębiorstw narodowych Chińskiej
Republiki Ludowej, przedsiębiorstw zagranicznych i przedsiębiorstw hybrydowych, które są etnicznie narodowymi, ale jednocześnie oparte są na mocnych
finansowych relacjach z kapitałem zagranicznym, czyli będących właścicielsko zagranicznymi, te ostatnie nazywane są ukrytymi smokami i wykazują
największe przewagi i szanse rozwojowe w gospodarce chińskiej. Dzieje się
A. Kamiński, B. Kamiński, Korupcja rządów, TRIO, Warszawa 2014, s. 126, za:
S. Winch, Przywództwo organiczne a komunikacja…, op.cit., s. 311.
25 D. J. Hayton, Modernising the Trustee Act 1925, w: Modern International Developments
in Trust Law, red. D. J. Hayton, The Hague–London–Boston 1999, s. 275 i nast., za: P. Stec,
Konwencja Haska w sprawie…, op.cit., s. 87.
24
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tak, gdyż częściowo ukryte relacje interesów w ich przypadku pozwalają skutecznie obchodzić ograniczenia narodowościowe skomplikowanej ustrojowo
i kulturowo gospodarki chińskiej i uzyskiwać przewagę dzięki działaniu tych
przedsiębiorstw na rynku i traktowaniu przez państwo na równi z przedsiębiorstwami narodowymi, przy jednoczesnym oddziaływaniu motywacyjnym
prowzrostowym, mającym źródło w finansowych relacjach zagranicznych26.
Z badań Douglasa Fullera nad gospodarką chińską wynika, że utracił rację bytu
tradycyjny podział dzielący przedsiębiorstwa na krajowe i zagraniczne. Na skalę
niepomijalną na rynku funkcjonują przedsiębiorstwa hybrydy, w których inwestor nie jest właścicielem, ale może oddziaływać na zarządzanie przedsiębiorstwem jak właściciel. Niewystarczający staje się tradycyjny podział na zarząd
(dyrektorów) i akcjonariuszy (właścicieli), gdyż w hybrydzie na zarząd oddziałują instrukcje ostatecznego beneficjenta interesów przedsiębiorstwa, które
nie muszą być zbieżne z interesem samego przedsiębiorstwa i tradycyjnym
dążeniem przez przedsiębiorstwo do maksymalizacji zysku. Przedsiębiorstwa
hybrydy umykają tradycyjnie rozważanemu w ramach corporate governance rozszczepieniu własności i władzy, ponieważ w tych przedsiębiorstwach dalszemu
rozszczepieniu ulega władza zarządu. Nie jest ona jednak przejmowana jak we
współczesnych badaniach S. Wincha i pierowotnych S. Kerra i J. M. Jermiera
o przejmowaniu funkcji kierowniczych przez czynniki cechujące organizację
jako taką, np. przez postawę profesjonalną osób w organizacji lub współcześnie identyfikowaną kulturę organizacyjną27.
W przypadku przedsiębiorstw hybryd rozszczepieniu ulegają funkcje zarządu
(dyrektorów, liderów). na rzecz innych osób. W takich przypadkach można
powiedzieć, że funkcje zarządów, dyrektorów, liderów przejmują osoby, które
faktycznie realizują funkcje przywódcze bez możliwej do uchwycenia formalnej podstawy. W przedsiębiorstwach hybrydach realny zarząd sprawują zatem
interesariusze. W tym znaczeniu weryfikacji wymaga to, czy istnieją narzędzia
do pociągania do odpowiedzialności rzeczywistych przywódców organizacji,
ich brak może bowiem poszerzać ryzyko systemowe znane z badań nad corporate governance.

26 D. B. Fuller, Paper Tigers, Hidden Dragons, Firms and the Political Economy of China’s
Technological Development, Oxford University Press, Oxford, 2016, s. 12–40.
27 S. Kerr, J. M. Jermier, Substitutes for Leadership: Their Meaning and Measurement,
“Organizational Behavior and Human Performance”, vol. 22, iss. 3, New York Academic
Press, New York 1978, s. 375–403; S. Winch, Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie
– koncepcja teoretyczna i jej implikacje praktyczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2016, s. 102 i nast.
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4.6. Odpowiedzialność faktycznego przywódcy działającego
bez formalnego umocowania na gruncie systemu prawnego
W każdym systemie rynkowym przedsiębiorstwa podlegają regulacjom prawnym inicjowanym i wprowadzanym odgórnie. Podstawową formą prowadzenia działalności gospodarczej większych rozmiarów od czasów średniowiecza
stanowi forma współdziałania gospodarczego większej liczby osób – spółka28.
Przedwojenny kodeks handlowy z 1934 r. stwierdzał, że kto prowadzi przedsiębiorstwo zarobkowe, jest kupcem, a kupiec, który prowadzi przedsiębiorstwo
zarobkowe w większym rozmiarze, jest kupcem rejestrowym, który powinien
zostać wpisany do rejestru handlowego29. Za kupca rejestrowego uznawano
każdą spółkę handlową30. W każdej jurysdykcji głównym wyzwaniem dla ustawodawcy jest określenie odpowiedzialności we wzajemnych relacjach podmiotów, dla których ma znaczenie funkcjonowanie spółki w obrocie gospodarczym.
Najistotniejsze z perspektywy regulacyjnej w systemie rynkowym jest rozstrzygnięcie problemów na kanwie samodzielnej podmiotowości prawnej spółki,
ograniczonej lub wyłączonej odpowiedzialności jej wspólników jako właścicieli
i beneficjentów ekonomicznych jej istnienia oraz ograniczonej lub wyłączonej
odpowiedzialności osób kierujących spółką (członków zarządu, dyrektorów) za
konsekwencje ich działań w relacji do wspólników i innych wierzycieli, czyli
wszelkich podmiotów, które mają względem spółki wierzytelności z różnych
źródeł31. W tym kontekście faktyczne przywództwo i odpowiedzialność za nie
bywają drugorzędne. Naturalnie prymat przyznaje się zasadzie ochrony wierzycieli z tytułów niezwiązanych z prawami korporacyjnymi, która rozumiana
jest jako zasada zapewnienia, aby długi spółki zostały spłacone. Dokonywane
jest to przy pomocy regulacji, w szczególności mających na celu ochronę kapitału spółki, czyniących bezskutecznymi niektóre czynności prawne na wypadek
niewypłacalności spółki, albo też wprowadzając dodatkową odpowiedzialność
osób zarządzających spółką. Jeżeli chodzi o uregulowania odpowiedzialności
osób zarządzających spółką, interwencją regulacyjną objęta jest najczęściej
J. Jacyszyn, Z rodowodu spółek, w: Rejent, Wydawnictwo Stowarzyszenie Notariuszy
Rzeczypospolitej Polskiej, nr 4, Warszawa 1991.
29 Art. 1–6 Rozporządzania Prezydenta Rzeczypospolitej (z mocą ustawy) z dnia
27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz.U. 1934 nr 57 poz. 502). Akt został uchylony
1 stycznia 2001 r. wraz z wejściem w życie Kodeksu spółek handlowych.
30 Ibidem.
31 Zob. K. Osajda, Niewypłacalność spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu
wobec jej wierzycieli, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 40.
28
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relacja osobistej odpowiedzialności członków zarządu spółki. Dodatkowo
w niektórych jurysdykcjach regulacji formalnej poddana jest również odpowiedzialność osób faktycznie prowadzących sprawy spółki – nazywanych z ang.
shadow directors, z franc. dirigeants de fait faktycznymi członkami zarządu32.
W niektórych jurysdykcjach odpowiedzialność osób faktycznie prowadzących
sprawy spółki jest postulowana np. w Niemczech33. W niektórych jurysdykcjach,
takich jak polska, pomimo poddania rozważaniom przez legislatywę kwestii
odpowiedzialność osób faktycznie prowadzących sprawy spółki uregulowanie
takiej odpowiedzialności zostało porzucone34.
W ocenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego wyrażonej przez jej przedstawiciela na posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do spraw zmian
w kodyfikacjach wyrażone zostały poglądy prawnicze co do propozycji przypisania możliwości ponoszenia odpowiedzialności karnej za konkretne narażanie na szkodę spółki przez osobę faktycznie prowadzącą sprawy spółki35.
Uwagi odnosiły się do określenia podmiotu tej odpowiedzialności. Przedstawiciel komisji kodyfikacyjnej profesor prawa karnego Andrzej Zoll skonstatował
określenie tego podmiotu jako sprawę bardzo skomplikowaną. Zidentyfikował on występowanie szeregu funkcji, które powodują zdolność danej osoby
do ponoszenia odpowiedzialności. Zwrócił uwagę, że jeżeli odpowiedzialność
zgodnie z rozważaną propozycją zmiany przepisu miałaby ponosić także osoba
faktycznie prowadząca sprawy spółki, to nie może być to powiązane ze stwierdzeniem, że podstawą odpowiedzialności jest nadużycie udzielonych tej osobie
uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na niej obowiązku. Dzieje się tak, że
osoba faktycznie prowadząca sprawy spółki nie ma żadnych uprawnień, bo
uprawnienia muszą wynikać z jakiejś podstawy prawnej. Nie ma obowiązków,
bo tutaj też nie ma podstawy prawnej. Cała jej funkcja opiera się na jakimś faktycznym stanie. W imieniu komisji kodyfikacyjnej wyrażone zostało na posiedzeniu komisji sejmowej stanowisko o bardzo poważnej niekonsekwencji takiej
sytuacji, ale bez propozycji rozwiązania problemu tej niekonsekwencji w inny
sposób niż wycofanie się z regulacji takiego stanu. Pominięte zostały zapatrywania Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej o potrzebie objęcia
Ibidem, s. 517 i 551.
Ibidem.
34 Zob. projekt Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” ustawy o zmianie
ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw, druk sejmowy 4085 z dnia 17 marca
2011 r.
35 Protokół posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach /nr 96/
z dnia 24 maja 2011 r., Biuletyn Sejmowy nr 5087/VI, Kancelaria Sejmu, 24 maja 2011 r.,
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr6/NKK-96 (22.03.2017).
32
33
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zakresem podmiotowym czynu zabronionego działania na szkodę spółki tych
osób, które wprawdzie nie uzyskały lub są pozbawione formalnego umocowania, jednak faktycznie sprawują zarząd sprawami spółki w sposób wywołujący
określone konsekwencje majątkowe po stronie spółki36.

4.7. Podsumowanie
Polskie podejście do regulacji odpowiedzialności osób faktycznie prowadzących sprawy spółki koresponduje z drugorzędnym traktowaniem odpowiedzialności członków zarządu względem wspólników spółki. Odpowiedzialność
członków zarządu względem wspólników w przypadku polskim jest co do
zasady wyłączona poza ustawowo przewidzianymi wyjątkami37. Tego typu
rozwiązania mogą mieć znaczenie dla kształtowania postaw menedżerskich
w danej jurysdykcji.
W jurysdykcji, w której źródło odpowiedzialności musi mieć podstawę
w przepisie, jak w przypadku Polski, i nie może powstać z powodu rozważenia przez sąd względów słuszności, brak uregulowania odpowiedzialności osób
faktycznie prowadzących sprawy spółki ma znaczenie systemowe, które może
i powinno być brane pod uwagę zarówno w ocenie ryzyka gospodarczego, jak
i jako okoliczność mająca znaczenie dla określania paradygmatu zarządzania
albo postulat potrzeb wynikających z badań, nauki i polityki zarządzania. Jeżeli
czynić przedmiotem badania zarządzanie przedsiębiorstwem wedle jakiegoś
paradygmatu lub w poszukiwaniu paradygmatu, to ani zarządzanie, ani paradygmaty nie powinny być uwarunkowane ograniczeniami ze strony przepisów,
a raczej odwrotnie – badania z zakresu zarządzania powinny dawać wytyczne
dla tych przepisów. To paradygmaty powinny stanowić wzorce postępowania i regulowania, są one odpowiednikiem wzorca doktrynalnego w naukach
prawniczych.
36 Zob. A. Zoll, Opinia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego o „Projekcie nowelizacji art. 585 k.s.h i innych przepisów kryminalizujących działanie na szkodę określonych
podmiotów”, przygotowana przez Komisję Legislacyjną Naczelnej Rady Adwokackiej,
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego-2009-2013/opinie-komisji-kodyfikacyjnej-prawa-karnego (22.03.2017).
37 Zob. A. Szumański, Zagadnienia konstrukcyjne odpowiedzialności członka zarządu
spółki kapitałowej względem wspólnika, w: Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa
ku czci Profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Zakamycze, Kraków 2004,
s. 593–607.
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To wyzwanie dla badań i nauki zarządzania jest o tyle istotne, że analizy
funkcjonowania przedsiębiorstw z zakresu perspektywy prawniczej odwołują
się do nieprawniczych nurtów badawczych i często są na nich osadzone oraz
czerpią z dorobku nauk ekonomicznych i ekonomicznej perspektywy badawczej przedsiębiorstwa, której część stanowi nauka o zarządzaniu38.
Niestety ze względu na słaby stopień integracji badań naukowych szeregu
subdyscyplin nauk o przedsiębiorstwie, co w szczególności dotyczy nauki o prawie i nauk ekonomicznych, w praktyce trudno odnaleźć badania wykorzystujące instrumentarium nauk ekonomicznych i zarządzania w celu diagnozy
problemów badawczych, które mogłyby i powinny stanowić źródła postulatów
regulacyjnych, w języku prawniczym nazywanych postulatami de lege ferenda39.
Możliwe nawet, że w pewnym zakresie szkodę spowodował pierwotny błąd
z 2001 r. w tłumaczeniu wypracowanego w krajach OECD określenia regulatory impact analysis jako „oceny skutków regulacji”40, który sugerował w specyfice uwarunkowań historycznej roli administracji jako wykonawcy dyspozycji
politycznych, że takowa ocena powinna określać skutki inicjatywy regulacyjnej (niejako w oderwaniu od przyczyn), zamiast, jak to jest oczekiwane przez
twórców tego kierunku działania administracji, stanowić prezentację wyników
analizy uwarunkowań realnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych
(regulacji), która powinna prowadzić do uzasadnienia określonej inicjatywy
regulacyjnej jako przejawu polityki opartej na faktach dowiedzionych. Wiąże
się to również z naturalną trudnością badania efektywności poszczególnych
rozwiązań legislacyjnych, nie można bowiem stworzyć laboratoryjnie alternatywnych rozwiązań regulacyjnych – możliwa jest jedynie analiza stanu istniejącego, intelektualne rozważenie alternatyw, wybór jednej i zmiana prawa,
obserwacja skutku i ewentualna korekta – której wzmocniony wyraz stanowi
np. polityka sun setting w niektórych krajach, polegająca na tym, że w aktach
prawnych z góry nakłada się na administrację obowiązek powtórnej ewaluacji stanu regulacji i ewentualnego dostosowania do nowych wyników analiz.
Jedyne warunki porównawcze mogą stwarzać wyłącznie odrębne jurysdykcje
albo paradygmaty. O ile jednak badania prawno-porównawcze z perspektywy
W odniesieniu do grup kapitałowych i prawa koncernowego perspektywa ekonomiczna
i polityczna uznawana jest za główne źródłowo dla perspektywy prawnej w perspektywach
badanych funkcjonowania tych grup. Zob. M. Aluchna, Kierunki rozwoju polskich grup
kapitałowych – perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010,
s. 78–79.
39 Z łac.: na temat przyszłej ustawy.
40 Ocena skutków regulacji – najlepsze doświadczenia w krajach OECD, OECD, wyd. polskie – Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
38
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międzynarodowej występują nie rzadko w badaniach prawniczych, o tyle analizy
rzeczywistych warunków funkcjonowania poszczególnych sfer regulacji jako
badania naukowe są rzadkością w badaniach prawniczych i w innych dyscyplinach. Oczywiście nie można pominąć, że brak ten jest w znacznym stopniu
eliminowany działalnością wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza działalnością
Sądu Najwyższego, który w publikowanych orzeczeniach wielokrotnie ukazuje,
jak w poszczególnych aspektach regulacyjnych działa system i jego przepisy,
ale tylko, gdy sprawa dotrze na ten szczebel wymiaru sprawiedliwości. Nadal
rzadkością są jednak badania na wzór badań rzeczywistego funkcjonowania
regulacji upadłości przedsiębiorstw, np. w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH41. Niektóre projekty badawcze stronią od wejścia w sferę oceny
działania przepisów prawdopodobnie z obawy przed wyjściem poza granice
określonej dyscypliny nieprawniczej. Tymczasem zestawienie raczej proinformacyjnego nakierowania działalności badawczej w dyscyplinach prawniczych,
jeśli jako odniesienie przyjąć prodiagnostyczne nastawienia w dyscyplinach
ekonomicznych, to w systemie opisu rzeczywistości wyzwań i rekomendacji
dla zarządzania mogą pojawiać się luki i turbulencje pomiędzy tym, co wynika
z paradygmatu zarządzania, a tym, na co gotowy jest system prawny i wymiar
sprawiedliwości danego państwa.
Problematyka odpowiedzialności w przywództwie organicznym w zakresie osób faktycznie prowadzących sprawy przedsiębiorstwa pozostawia jeszcze
przestrzeń do pogłębionej analizy. Taka przestrzeń jest również w całej warstwie dopasowania krajowych regulacji odpowiedzialności do tego, co może
być pożądane z perspektywy dyscypliny zarządzania oraz doświadczeń krajowych i zagranicznych. W odniesieniu do paradygmatów w naukach o zarządzaniu, przy założeniu, że są kwestią otwartą, to ich poszukiwanie powinno,
jak się wydaje, interferować z poszukiwaniem optymalnych warunków regulacyjnych dla wykonywania zarządzania w danym systemie prawnym. Skoro
w naukach o zarządzaniu można godzić się z paradygmatem organicznego
przywództwa, skoro modele biznesowe i procesy nie muszą korespondować
ze strukturami organizacyjnymi, to konieczne jest wprowadzenie do porządku
prawnego regulacji odpowiedzialności osób faktycznie prowadzących sprawy
przedsiębiorstwa za spowodowanie szkody w formie penalizacji takich działań, chociażby czyniły to bez formalnej podstawy. Pozwoliłoby to na przypisanie odpowiedzialności u źródła działania i pozwoliło na funkcjonowanie prawa
Zob. np. S. Morawska, Przedsiębiorca w obliczu upadłości: diagnoza i propozycje zmian
systemu instytucjonalnego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
41
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w obszarach nieformalnych stanów faktycznych na podobieństwo trustu. Brak
regulacji w tym zakresie będzie pozostawiał jedynie niesprzyjającą zarządzaniu niepewność, np. czy ewentualnie taka osoba może odpowiadać jak gestor,
opierając się na regułach rozliczenia prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, czy jest gestorem osoby formalnie umocowanej czy gestorem przedsiębiorstwa, czy odpowiedzialność za zaniechanie osoby formalnie umocowanej
znosi odpowiedzialność za działanie osoby działającej bez umocowania lub
na odwrót, czy działanie osoby bez formalnego umocowania znosi odpowiedzialność za zaniechanie osoby formalnie umocowanej.

Literatura
Aluchna M., Güler A., Transforming Governance, New Values, New Systems in the
New Business Environment, Gower Publishing, Wielka Brytania, Surrey 2015.
Aluchna M., Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych – perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Avery G. C., Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE,
Warszawa 2009.
Bartkowiak R., Wachowiak P., Nowe paradygmaty w naukach o zarządzaniu, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
Biuletyn Sejmowy nr 5087/VI, Protokół posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw
zmian w kodyfikacjach /nr 96/ z dnia 24 maja 2011 r., Kancelaria Sejmu, 24 maja
2011 r., http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr6/NKK-96.
Chambers A., Corporate Governance Handbook, Management Audit LLP, Tottel
Publishing, Wielka Brytania, West Sussex 2008.
Czabański J., Walutowe klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych.
Analiza problemu, „Palestra”, nr 6, Wydawnictwo Naczelnej Rady Adwokackiej,
Warszawa 2016.
Druk sejmowy nr 4085 z dnia 17 marca 2011 r., projekt Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw.
Fuller D. B., Paper Tigers, Hidden Dragons, Firms and the Political Economy of China’s Technological Development, Oxford University Press, Oxford 2016.
Gendron M. S., Business Intelligence and the Claud, Strategic Implementation Guide,
John Wiley & Sons, Chichester 2014.
Gniewek E., Zakres swobody umów w prawie rzeczowym, w: Europeizacja prawa prywatnego, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, t. 1, Wolters
Kluwer, Warszawa 2008.

4. Zarządzanie bez formalnej podstawy i formalnej odpowiedzialności – norma...

103

Grey Ch., Willmott H., Critical Management Studies, Oxford Management Readers,
Oxford 2005.
Heffernan T., Trust Formation in Cross-Cultural Business-to-Business Relationships,
“Qualitative Market Research: An International Journal”, vol. 7, no. 2, Emerald
Group Publishing, Bingley 2004.
Holmstrom B., Milgrom P., Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts,
Asset Ownership, and Job Design, “Journal of Law, Economics, & Organization”
1991, vol. 7, s. 24, www.jstor.org/stable/764957.
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na szkodę określonych podmiotów” przygotowanym przez Komisję Legislacyjną
Naczelnej Rady Adwokackiej, https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego-2009-2013/opinie-komisji-kodyfikacyjnej-prawa-karnego.
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Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

5. Inwestycje alternatywne (bez rynku sztuki)
w filmach fabularnych

5.1. Wprowadzenie
Inwestycje alternatywne stają się coraz bardziej popularnym segmentem
inwestowania na współczesnym rynku finansowym, dlatego też nie dziwi fakt,
że w wielu filmach popularnych można natknąć się na wątki poświęcone tego
typu inwestycjom. Z drugiej zaś strony film jako jedna z dziedzin sztuki wydaje
się silnie przemawiać do wyobraźni widza. Ta cecha kinematografii może
zostać wykorzystana przez wykładowców czy też osoby prowadzące szkolenia
w celu demonstracji pewnych procesów lub zjawisk ekonomiczno-socjologicznych. Należy jednak być świadomym, że procesy mogą zostać przedstawione
w filmach w nieco krzywym zwierciadle, tak aby wyolbrzymić pewne zjawiska
bądź ukazać je w określonym świetle. Ponadto mogą one zostać wyświetlone
w sposób uproszczony, zrozumiały przez widza bez specjalistycznego przygotowania merytorycznego.
W procesie edukacji w szkole podstawowej i średniej nauczyciele wielokrotnie odwołują się do lektur szkolnych, starając się w ten sposób zwrócić uwagę
uczniów na określone zachowania bohaterów. Nie ma zatem przeciwwskazań,
aby w trakcie wykładów czy szkoleń osoba prowadząca mogła odwoływać się
do pewnych scen, fragmentów filmów, które mogą okazać się w przydatne
w wyjaśnieniu omawianego zagadnienia teoretycznego.
Opracowanie ma na celu ukazanie inwestycji alternatywnych, za wyjątkiem
rynku sztuki1 i obecnych w wybranych filmach fabularnych (z pominięciem
Problematyka rynku sztuki występująca w filmach fabularnych została zarysowana
w tym tomie w opracowaniu: K. Borowski, C. Sołek-Borowska, Inwestycje na rynku sztuki
jako przykład inwestycji alternatywnych w filmach fabularnych.
1
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filmów dokumentalnych2), które mogą zostać wykorzystane w procesie edukacji studentów studiów ekonomicznych czy w czasie prowadzonych szkoleń.
W niniejszym opracowaniu przyjęta została teza, iż dyskusja dotycząca inwestycji alternatywnych może być skutecznym środkiem stosowanym w nauczaniu przedmiotów z szeroko rozumianej problematyki rynków finansowych
na uczelniach wyższych. W procesie dydaktycznym prawdziwym wyzwaniem
dla wykładowców staje się znalezienie nowych metod nauczania, praktycznie
niewykorzystywanych na polskich uczelniach, które w znacznym stopniu podniosłyby dydaktyczną wartość wykładanego przedmiotu i skutecznie inspirowały studentów intelektualnie. Co prawda określone podstawy teorii i prawd
ekonomicznych zawarte zostały w podręcznikach akademickich, jednak sam
dobór form przekazania nauczanych treści należy do wykładowców.
Opracowanie składa się z dwóch części: pierwsza stanowi teoretyczne
uzasadnienie wykorzystania filmów w procesie nauczaniu na uczelni wyższej,
druga zawiera omówienie wybranych elementów inwestycji alternatywnych
występujących w filmach fabularnych poświęconych tematyce rynków finansowych. W przypadku tematyki filmowej przegląd nakręconych filmów pełni
również funkcję literatury przedmiotu. Z kolei informacje dotyczące reżyserii, daty światowej premiery i producenta zostały uzyskane ze strony internetowej filmweb.pl3.

5.2. P
 rzegląd literatury – filmy jako zasób wiedzy
w nauczaniu studentów
Początki wykorzystania mediów w nauczaniu sięgają 1940 r. kiedy to Mayer
udowodnił skuteczność posługiwania się filmami w nauczaniu socjologii4.
Jednym z podstawowych celów filmów dokumentalnych jest przedstawienie pewnego zagadnienia ekonomicznego. Natomiast w przypadku filmów fabularnych widzowie
muszą jednocześnie zapoznać się z wieloma wątkami, nie tylko tymi o tematyce zarządczej
czy finansowej, jak to ma miejsce w filmach dokumentalnych. Tematy ekonomiczne przemieszane są z innym – tak jak ma to miejsce w życiu. Z kolei w filmach dokumentalnych
tematyka ekonomiczna wydaje się być odseparowana od innych wątków, istotnych dla decydentów. Ponadto, w przeciwieństwie do fabularnego, trudno jest stworzyć atrakcyjny film
dokumentalny oddziałujący również na emocje widzów.
3 Wybranie jednej strony internetowej jako źródła podstawowych informacji o filmach
ma na celu zapewnienie spójności tych danych. Informacje zamieszczane na różnych stronach internetowych często się różnią, jeśli chodzi o datę premiery czy też w zakresie informacji o wytwórni, która wyprodukowała dany film fabularny.
4 J. Mayer, Sociology of Film: Studies and Documents, Faber and Faber, London 1948.
2
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Z kolei według Maynarda wprowadzanie nowych środków przekazu w procesie
nauczania przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności przekazu, co wpływa
na polepszenie procesu zapamiętywania przekazywanych treści przez słuchaczy. Gruntowna analiza wykorzystania mediów w procesie nauczania, głównie
jako materiału stanowiącego uzupełnienie do głównych treści, została przeprowadzona przez Champoux5. Autor zwraca uwagę na funkcje, jakie pełni film,
do których zalicza się m.in. studium przypadku, satyrę, metaforę czy symbolikę. Ponadto w literaturze przedmiotu można spotkać twierdzenia, że studenci
łatwiej przyswajali treści w czasie ich prezentacji podczas pokazu filmu, niż
kiedy studiowali monotonne podręczniki czy artykuły naukowe. Okazało się,
że w procesie edukacji istotnym elementem było łączenie przez studentów
poszczególnych scen z filmu i dialogów między bohaterami z teoretycznymi
koncepcjami poruszanymi w trakcie zajęć6. Silną stroną projekcji filmowych
jest prezentacja określonych problemów w oderwaniu od teorii. To właśnie
sekwencja scen jako ciąg zdarzeń jest odpowiedzialna za wyjaśnienie określonego zagadnienia7. Dla widza kluczową kwestią staje się relacja między przedsięwziętymi działaniami a ich konsekwencjami. To właśnie w filmie możliwe
jest kwestionowanie przez bohaterów dotychczasowego sposobu myślenia, co
może prowadzić do powstania nowych, w niektórych przypadkach bardziej
efektywnych, sposobów rozwiązania nurtującego problemu.
Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że filmy fabularne mogą być skutecznym narzędziem dydaktycznym w nauczaniu wielu przedmiotów biznesowych, takich jak: komunikacja biznesowa, zachowania organizacyjne, rynek
finansowy (finanse korporacyjne), międzykulturowe wyzwania w biznesie,
strategiczne podejmowanie decyzji, ekonomia czy teoria gier. Istnieją opracowania zalecające wykorzystanie filmów jako metody wzbogacenia stosowanych metod nauczania8. Niekiedy są to wręcz całe kursy bazujące na projekcji
5 J. Champoux, Film as a Teaching Resource, “Journal of Management Inquiry” 1999,
vol. 8, s. 240–251.
6 J. Berger, C. Pratt, Teaching Business Communication Ethics with Controversial Films,
“Journal of Business Ethics” 1998, vol. 17, s. 1817–1823; R. Sexton, Using Short Movie and
Television Clips in the Economics Principle Class, “Journal of Economic Education” 2006,
vol. 37, s. 406–417; R. Giacalone, C. Jurkiewicz, Lights, Camera, Action: Teaching Ethical
Decision Making through the Cinematic Experience, “Teaching Business Ethics” 2001, vol. 5,
s. 79–87.
7 D. Buchanan, A. Huczyński, Images of Influence: 12 Angry Men and Thirteen Days,
“Journal of Management Enquiry” 2004, vol. 13, s. 312–323.
8 F. Mixton, More Economics in the Movies: Discovering the Modern Theory of Bureaucracy in Scenes from Conspiracy and Valkyrie, “Journal of Economics and Economic Education Research” 2010, vol. 11, s. 110–113; C. Braun, Capitalism in Sic Westerns by John
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filmów fabularnych9. I tak np. Parker postuluje wykorzystanie filmów w edukacji przedmiotów humanistycznych i socjologicznych10. Z kolei według Baya
i Feltona najważniejszymi celami poznawczymi realizowanymi przez filmy jest
m.in. zachęcanie do nabycia określonej wiedzy11, zaś zdaniem Golemana obcowanie ze sztuką wpływa na emocje w naturalny i przyjemny sposób, dlatego
też wykorzystanie filmów, literatury, muzyki i malarstwa może zaowocować
wytworzeniem właściwego środowiska sprzyjającego zwiększeniu aktywności
i wzrostu zainteresowania w grupie studentów12.
Pozytywny wpływ wykorzystania filmów w nauczaniu ekonomii na poziomie studiów licencjackich wykazał Sexton. W próbie badawczej, w której posiłkowano się filmami do nauczania ekonomii, zaobserwowana została wyraźna
poprawa pamięci i rozwój wyobraźni13. Dywersyfikacja technik prezentowania
materiału dydaktycznego przełożyła się na wzrost zdolności uczenia się oraz
długości utrzymywania koncentracji i bardziej efektywnego zapamiętywania
materiału w grupie eksperymentalnej14. Rezultaty Sextona potwierdzają tym
samym wcześniejsze badana Maynarda15, gorącego zwolennika stosowania różnego rodzaju mediów podczas zajęć. Ten ostatni uważał, że wykład wzbogacony o przekazy medialne staje się bardziej atrakcyjny, dzięki czemu studenci
nie nudzą się w trakcie zajęć.
Badania Sextona potwierdzone zostały m.in. przez Boatmana i in., według
których nauczanie pewnych zagadnień z ekonomii z wykorzystaniem projekcji
filmów przyczynia się do wzrostu tempa zapamiętywania w badanej grupie16.
Ponadto pokazy filmów w trakcie wykładu owocowały ożywieniem dyskusji
Ford, “Journal of Economic Education” 2011, vol. 42, s. 181–194; R. Sexton, Using short
movie…, op.cit., s. 406–417.
9 D. Leet, S. Houser, Economics Goes to Hollywood: Using Classic Films and Documentaries to Create an Undergraduate Economics Course, “Journal of Economic Education” 2003,
vol. 34, s. 326–332.
10 R. Parker, Watch this Clip: Using Films as an Augmentation to Lecture and Class Discussion, “Academy of Educational Leadership Journal” 2009, vol. 13, s. 129–134.
11 D. Bay, S. Felton, Using Popular Films as a Teaching Resource in Accounting Classes,
“American Journal of Business Education” 2012, vol. 5, s. 159.
12 D. Goleman, Emotional Intelligence, Bloomsbury, London 1996, s. 559.
13 R. Sexton, Using Short Movie and Television Clips in the Economic Principles Class,
“Journal of Economic Education” 2006, vol. 37, s. 406–417.
14 R. Parker, Watch this Clip…, op.cit., s. 129–134.
15 R. Maynard, The Celluloid Curriculum: How to Use Movies in the Classroom, Hayden,
New York 1971.
16 K. Boatman, R. Courtney, W. Lee, See how They Learn: The Impact of Faculty and Student Learning Styles on Student Performance in Introductory Economics, “American Economist” 2008, vol. 52, s. 39–48.
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w grupie. Dzięki temu uczestnicy mogli skonfrontować swoje doświadczenia
z wydarzeniami ukazanymi w filmie17, a także wzbogacić poznawcze aspekty
ekonomii o doznania i emocje, jakich doświadczyli w czasie projekcji18.

5.3. Inwestycje alternatywne (inne niż sztuka)
Jednym z głównych segmentów rynku inwestycji alternatywnych, poza rynkiem sztuki, jest rynek wina. Ten fragment rynku zaprezentowany został w wielu
obrazach.
Bohaterem filmu „Dobry rok”19 jest Max Sinner, znany makler w londyńskim City, przeprowadzający skomplikowane operacje finansowe na granicy
prawa, polegające na sterowaniu cenami aktywów. Po odziedziczeniu winnicy
we Francji przenosi się do innego segmentu inwestycji alternatywnych – rynku
win inwestycyjnych. Sam zaczyna prowadzić uprawę winogron i produkcję
win we francuskiej Prowansji. W tym miejscu warto zaznaczyć, że największa
giełda obrotu winami zlokalizowana została w Londynie, z kolei najwięcej win
inwestycyjnych produkowanych jest we Francji. W filmie tym jesteśmy świadkami wizyty enologa, który dokonuje oceny wartości winnicy i wytwarzanego
w niej wina. Jest to podobna wycena do tej, którą przeprowadzają agencje
ratingowe w stosunku do emitentów lub emitowanych przez nich papierów
wartościowych. Niestety w swoim raporcie enolog dokonuje zaniżenia wyceny
wartości posiadłości.
Problematyka wyrobu wina i związanych z tym problemów, takich jak
nocne przymrozki mogące doprowadzić do utraty całego zbioru winogron
czy też pożar winnicy, została ukazana również w filmach „Spacer w chmurach”20 i „Pod słońcem Toskanii”21. W tym ostatnim obrazie dotychczasowa
właścicielka nie zamierza sprzedawać winnicy potencjalnym nabywcom z Niemiec, którzy kojarzą jej się z okupacją hitlerowską Włoch. Podwyższając cenę
F. Mixton, More Economics in the Movies…, op.cit., s. 110–113.
A. Macy, N. Terry, Using Movies as a Vehicle for Critical Thinking in Economics and
Business, “Journal of Economics and Economics Education Research” 2008, vol. 9, s. 31–51;
M. Stratton, D. Kass, P. Rotenberry, Affective Events Theater: Creating Teaching, Moments
from Film and Television to Explore Emotions in the Workspace, “Journal of Academy of Business Education” 2011, vol. 12, s. 1–27.
19 „Dobry rok” (A good year), reż. Ridley Scott, 20th. Century Fox 2006.
20 „Spacer w chmurach” (A walk in the clouds), reż. Alfonso Arau, 20th Century Fox 1995.
21 „Pod słońcem Toskanii” (Under the Tuscan sun), reż. Audrey Wells, Touchstone Pictures 2003.
17
18
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dwukrotnie w ciągu krótkiego czasu, za wszelką cenę stara się ich zniechęcić, aby umożliwić zakup winnicy obecnej w czasie negocjacji Amerykance.
Z kolei w obrazie „Spacer w chmurach” zaprezentowany został proces produkcji wina: poczynając od zebrania winogron, poprzez etap fermentacji owoców, aż po leżakowanie wina w beczkach. W tych trzech obrazach wspólnym
tematem staje się problem sukcesji winnicy, która powinna trafić w ręce jednego z członków rodziny dotychczasowego właściciela, a w przypadku braku
rodziny – w ręce osoby zaakceptowanej przez właściciela i uznanej za właściwego człowieka. W filmie „Pod słońcem Toskanii” dotychczasowa właścicielka
oczekuje na swoisty „znak od Boga”, a jej życzenie w końcu się spełnia. Przy
okazji warto jeszcze zwrócić uwagę na doskonale widoczny w ostatnim czasie
trend nabywania winnic przez osoby pochodzące z zamożnych krajów, które
po przejściu na emeryturę zamierzają zająć się produkcją wina. W filmie „Pod
słońcem Toskanii” wątek ten reprezentuje niemiecka para starająca się zakupić winnicę od księżnej.
Drugim obszarem inwestycji alternatywnych obecnych w filmach jest złoto,
a także monety wykonane z tego kruszcu. I tak cenna moneta z wyrytym wizerunkiem bawołu staje się w filmie „American Buffalo”22 przedmiotem intrygi,
jaką knują Don i Teach. Teach nieświadomy wartości tej monety sprzedał ją
wcześniej za bezcen przypadkowemu kolekcjonerowi, który odwiedził jego
sklep. Obecnie chciałby ją odzyskać wraz z całą kolekcją, nawet kosztem dokonania włamania do domu kolekcjonera.
W okresie PRL-u jednym z podstawowych elementów tezauryzacji było
złoto i złote monety. Nic zatem dziwnego, że tematyce tej poświęcone były również filmy z tamtej epoki. I tak w jednym z odcinków serii „07 zgłoś się”23 pt.
„Grobowiec rodziny Von Rausch” ukazany został proceder fałszowania złotych
monet (amerykańskie 20‑dolarówki), powszechnie używanych w celach inwestycyjnych w poprzednim ustroju. Fałszywe monety, wytworzone ze szkła i ołowiu i pokryte złotą powłoką o grubości 2 mikronów, próby 900, przywożone
z Londynu w trumnie ze zwłokami zmarłych tam osób, sprzedawane były inwestorom w Polsce za dolary, które to wywożone były do Wielkiej Brytanii. Porucznik Borewicz dokonuje kalkulacji opłacalności tego procederu. Według niego
w jednej trumnie trafia do Polski od 150 do 200 podrobionych monet. Koszty
wytworzenia jednej monety za granicą szacuje na 80 USD, a cenę sprzedaży
„American Buffalo” (American Buffalo), reż. Michael Corrente, Capitol Films 1996.
„07 zgłoś się” (serial) reż. Krzysztof Szmagier, Andrzej Piotrowski, Kazimierz Tarnas,
Studio Filmowe „Kadr”, 1976–1987.
22
23
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w Polsce na 700 USD, co daje zysk na poziomie 620 USD na jednej (stopa zwrotu
775%), a zatem na całym transporcie od 93 000 do 124 000 USD. Jest to kwota
astronomiczna – biorąc pod uwagę realia minionej epoki, kiedy to przeciętne
wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na dolary według kursu czarnorynkowego w latach 60. i 70. wahało się na poziomie 20–35 USD miesięcznie24.
Z kolei w odcinku „Ślad rękawiczki” w pensjonacie „Pod różami” wytwarzane były fałszywe złote monety, które następnie oferowane były krajowym
inwestorom. Handel podrobionymi sztabkami złota, sprzedawanymi przez
„Literata”, stanowi jeden z wątków odcinka pt. „Złocisty”.
W filmie „Wielka wsypa”25 na uwagę zasługuje wątek Krugerrandów – złotych monet, w które majętni ludzi inwestowali swoje środki finansowe przed
1989 r. W ustroju socjalistycznym nie były one utożsamiane z inwestycjami alternatywnymi, tak jak są dzisiaj, ale stanowiły instrument finansowy skutecznie
zabezpieczający przed inflacją. Ponadto były jednymi z najczęściej spotykanych
monet bulionowych w naszym kraju. Element złotych monet jako środka tezauryzacji pojawił się również w serialu „Dom”26, kiedy to Henryk Lermaszewski
wraz ze stryjem przykleja tzw. złote świnki27 w zamrażalniku, aby w przypadku
potencjalnej kontroli, nie mogły być znalezione przez wykrywacz metali.
Na uwagę zasługuje prezentowany w kinematografii wątek cennych przedmiotów, które często stają się łupem złodziei. W filmie „Rozgrywka” widzowie
są świadkami kradzieży na zamówienie berła z 1661 r., wykonanego we Francji
na koronację króla28. Z kolei w odcinku pt. „Złoty kielich z rubinami” serii „07
zgłoś się” dochodzi do kradzieży renesansowego kielicha mszalnego z muzeum
w Wielbarku, który złodzieje zamierzają wywieźć za granicę w celu jego sprzedaży za wyższą cenę niż jest możliwa do uzyskania za tego typu obiekt w kraju.
W tym samym odcinku zaprezentowany został problem wywożonych nielegalnie z Polski dzieł sztuki, sprzedawanych następnie w zagranicznych antykwariatach, głównie w Amsterdamie i w Hamburgu. Dzieła sztuki były w tamtym
okresie w Polsce słabo zabezpieczone i kiepsko skatalogowane. Problematyka
wywozu za granicę zrabowanych w Polsce dzieł sztuki znalazła również kontynuację w późniejszych filmach, np. „Psy”29, w którym dowiadujemy się, że
24 http://nowahistoria.interia.pl/prl/news-za-20‑dolarow-miesiecznie-jak-zylismy-w-prl,nId,1065472 (12.01.2017).
25 „Wielka wsypa”, reż. Jan Łomnicki, Studio Filmowe Kadr, 1992.
26 „Dom” (serial), reż. Jan Łomnicki, Studio Filmowe Iluzjon, 1980–2000.
27 Złotymi świnkami nazywano wówczas złote monety rosyjskie o nominale 5 rubli,
wadze 4,30 g (0,1489 oz), złoto próby 900, bite w latach 1897–1911.
28 „Rozgrywka”, (The score), reż. Frank Oz, Paramount Pictures, 2001.
29 „Psy”, reż. Władysław Pasikowski, Studio Filmowe „Zebra”, 1992.
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skradziony kielich został odnaleziony w antykwariacie w Hamburgu, skąd
został wykupiony przez Episkopat, oraz w filmie „Poszukiwany, poszukiwana”30,
w scenie, w której prokurator rozmawia ze Stanisławem Marią Rochowiczem.
Z kolei w filmie „Ostatnia akcja”31 widzowie wprowadzeni zostają w świat jajek
Fabergé32, a także mogą śledzić proces fałszowania tych precjozów poszukiwanych przez kolekcjonerów. W okresie rewolucji z 1917 r. i w czasie II wojny
światowej wiele z tych obiektów zostało skradzionych i od czasu do czasu pojawiają się one na aukcjach w takich domach aukcyjnych jak Sotheby’s czy Christie’s. Czasami odnajdywane są nawet na targach staroci33.
W obrazie „Dziewiąte wrota”34 ukazany jest świat bibliofilów, którzy gotowi
są posunąć się nawet do morderstwa w celu zdobycia upragnionej książki.
W tym filmie pożądana książka pełni również określoną rolę religijną, ale nie
zmienia to faktu, że w celu zdobycia wszystkich rycin z trzech egzemplarzy
„Księgi dziewięciu wrót Królestwa Cieni” Boris Balkan morduje kolejne osoby,
które nie chcą mu sprzedać upragnionej pozycji. Już w czasie pierwszej rozmowy Balkana i Corso w Balkan Center dowiadujmy się, że jeśli istnieje tylko
jeden oryginalny egzemplarz „Księgi dziewięciu wrót Królestwa Cieni”, musi
go mieć „za wszelką cenę”. Balkan i Baronowa Kessler budują swoją bibliotekę
w oparciu o ten sam klucz doboru książek, przy czym nie jest to bynajmniej
powieść gotycka czy też modlitewniki. W sekrety konserwacji książek wprowadza widza Victor Fargas, który uświadamia Corso, że wszystkie książki pozostałe w jego niegdyś olbrzymiej kolekcji są regularnie odkurzane i wietrzone.
Na uwagę zasługuje sam początek filmu, kiedy Dean Corso szacuje wartość
zbiorów biblioteki sparaliżowanego i stojącego nad grobem bibliofila, „dla
którego biblioteka była całym światem…”, na 600 tys. USD, okazyjnie nabywając za 4 200 USD białego kruka w postaci „Don Quichota” wydanego przez
Ibarrę w 1780 r. Rodzina bibliofila jest gotowa sprzedać cała bibliotekę, aby
jak najszybciej cieszyć się pokaźną sumą pieniędzy, jednak Corso studzi ich
„Poszukiwany, poszukiwana”, reż. Stanisław Bareja, Zespół Filmowy „Pryzmat”, 1972.
„Ostatnia akcja”, reż. Mikołaj Rogalski, Agencja Filmowa Telewizji Polskiej, 2009.
32 Jaja carskie, zwane również jajkami Fabergé, były klejnotami wykonywanymi na zamówienie cara ze złota, srebra, kości słoniowej, masy perłowej i kamieni szlachetnych. Jaja
powstawały w pracowni Petera Carla Fabergé, począwszy od 1884 r., przy czym sam złotnik
nie zaprojektował żadnego z nich. Do wybuchu rewolucji październikowej powstało 54 jaj
carskich.
33 Jedno z zaginionych jaj w niewyjaśnionych okolicznościach pojawiło się na targu staroci w USA w 2011 r. Tam też zostało zakupione za 14 tys. USD przez handlarza metalami
szlachetnymi z zamiarem odsprzedania. Rynkową wartość jajka oszacowano na 33 mln USD.
http://rynekisztuka.pl/2014/03/24/jajo-faberge-odnalezione-na-targu-staroci/ (12.01.2017).
34 „Dziewiąte wrota” (The ninth gate), reż. Roman Polański, Artisan Entertainment, 1999.
30
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zapędy, oznajmiając, że im większy pośpiech tym niższa cena sprzedaży tego
księgozbioru, w którym znajdują się bardzo rzadkie wydania. Film ten doskonale uzmysławia fakt, że przedmioty kolekcjonerskie najczęściej pojawiają się
na rynku wtedy, gdy mamy do czynienia: ze śmiercią kolekcjonera, popadnięciem w długi ich właściciela czy też rozwodem pary będącej właścicielem
kolekcji. Zasada ta nosi nazwę 3D od pierwszych liter słów: death (śmierć),
debts (długi) i divorce (rozwód).
Rynkowi diamentów, a właściwie drodze, jaką przebywa diament, zanim
trafi do sklepu jubilerskiego w Europie, jest poświęcony film „Krwawy diament”35. Obraz odsłania kulisy handlu diamentami wydobywanymi w Sierra
Leone, skąd 2/3 kamieni trafia do USA – jednak jedynie 15% diamentów pochodzi z obszarów objętych wojną domową. Widzowie są świadkami przemytu
kamieni przez granicę – najczęściej do Liberii, gdzie urzędnik potwierdza fakt,
że zostały one wydobyte w tym kraju. Gdy kamienie trafią do Antwerpii, tam
już nikt nie zadaje pytań o ich pochodzenie. Dowiadujemy się, że najwięksi
wydobywcy diamentów starają się utrzymać podaż na określonym poziomie
i obawiają się, że po potencjalnym zwycięstwie rebeliantów rynek diamentów
zostałby zalany kamieniami, co doprowadziłoby do gwałtownego spadku cen.
Problematyka rynku handlu diamentami w Londynie została ukazana w filmie
„Plan bez skazy”36, w którym widzowie mogą dowiedzieć się, w jaki sposób
diamenty o łącznej wadze 2 ton przechowywane są w skarbcu firmy London
Diamond Corp. i że wypłacalność tej firmy jest gwarantowana przez firmę
ubezpieczeniową. Sposób przechowywania diamentów różni się w zależności
od ich wagi: te duże umieszczone są w pudełkach i wyeksponowane na specjalnej półce, podczas gdy małe są zgromadzone razem w metalowych pojemnikach. W pierwszej części filmu widzowie są świadkami drogi, jaką musi
przebyć diament od momentu wydobycia, poprzez obróbkę, aż do osadzenia go
w pierścionku. W końcowych scenach widzowie mają możliwość podziwiania
brylantu o wadze 168 ct i 58 fasetkach, który stanowi rzadkość na rynku kamieni
szlachetnych. Głównie chodzi tutaj o ciężar kamienia, ponieważ 58‑fasetkowy
szlif, zwany także brylantowym, stosowany jest obecnie bardzo często. W obu
tych filmach pojawia się problematyka tzw. krwawych diamentów, służących
do finansowania broni w biednych krajach afrykańskich, w których są one
wydobywane. W filmie „Plan bez skazy” przed siedzibą firmy London Diamond
35

2006.
36

„Krwawy diament” (Blood diamond), reż. Edward Zwick, Bedford Falls Productions,
„Plan bez skazy” (Flawless), reż. Michael Radford, Hyde Park International, 2007.
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Corp. odbywają się protesty przeciwników nabywania krwawych diamentów
z niektórych krajów afrykańskich. Ponadto w tym filmie istotnym problemem
jest podaż diamentów rosyjskich – nawet tak duża firma jak London Diamnod
Corp. musi się liczyć z planami wydobycia kamieni przez Rosjan. Wolumen
obrotu kamieniami firmy London Diamond Corp. jest tak duży, że nawet gdyby
główni bohaterowie filmu ukradli diamenty warte około 2 mln GBP, „firma
by tego nie zauważyła”. Problem odnalezienia wcześniej ukrytych diamentów pojawia się także w filmie „Brylanty”37. Rynek diamentów i złota stanowi
doskonały przykład na uzmysłowienie słuchaczom różnic w pojęciu karata,
który w przypadku złota stanowi wcześniej używaną miarę czystości kruszcu,
a na rynku kamieni szlachetnych jest miarą ciężaru. Ponadto prowadzący ma
możliwość przedstawienia współcześnie stosowanych miar czystości (zawartości metalu) na rynku metali szlachetnych.
W poprzednim ustroju Polacy chętnie nabywali wyroby jubilerskie ozdobione brylantami – ten wątek znajdujemy m.in. w odcinku pt. „Wisior” serii
„07 zgłoś się” czy też w filmie „Tulipan”38. W tym ostatnim serialu, w odcinku
trzecim, Tulipan kradnie jednej z kobiet dużej wartości diament, a w odcinku
czwartym sprzedaje imitację złotego naszyjnika o wadze około 0,5 kg właścicielce domu w Rabce, w którym wynajmuje pokój. Dokładna wartość diamentu
z odcinka trzeciego nie została określona, wiadomo jednak, że było to „bardzo
dużo”. Tulipan zauważył, że diament to „bardzo dobra lokata pieniędzy”. Problematyka nielegalnego handlu diamentami na skalę międzynarodową została
zaprezentowana także w filmie „Brylanty panny Zuzy”39. Wątek kradzieży biżuterii przejawia się również w odcinku „Skok śmierci” serialu „07 zgłoś się”
oraz w filmie „Zabij mnie, glino”40. Zauważmy, że w okresie PRL-u złoto, złota
biżuteria i kamienie szlachetne były jednymi z podstawowych instrumentów
finansowych, chroniącymi społeczeństwo przed skutkami inflacji.
Z kolei w filmie „Dekalog X”41 ukazane zostały cechy charakterystyczne
rządzące rynkiem filatelistycznym w Polsce w drugiej połowie lat 80. XX w.
Dwaj bracia Jerzy i Artur Janiccy dziedziczą po swoim ojcu bezcenną kolekcję znaczków, po raz pierwszy stykając się ze światem filatelistyki. Ich ojciec
wszystko poświęcił dla tej szlachetnej pasji, zdobywając m.in. 11 złotych metali
na międzynarodowych wystawach. Wartość zbiorów ojca staje się zauważalna
37
38
39
40
41

„Brylanty” (Diamonds), reż John Asher, Cinerenta Medienbeteiligungs KG 1999.
„Tulipan” (Serial), reż. Janusz Dymek, Studio Filmowe „Oko” 1987.
„Brylanty pani Zuzy”, reż. Paweł Komorowski, Zespół Filmowy „Plan” 1971.
„Zabij mnie, glino”, reż. Jacek Bromski, Studio Filmowe „perspektywa” 1987.
„Dekalog X”, reż. Krzysztof Kieślowski, Studio Filmowe „Tor” 1988.
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w dwu przypadkach. Po pierwsze, gdy prezes filatelistów, przeglądając klaser
ojca, mówi: „Za ten znaczek może pan mieć malucha, a za te dwa – diesla. Ta
seria wystarczy na wykupienie mieszkania”. W drugim przypadku syn Jerzego,
Piotr, w zamian za serię znaczków „Zeppelin. Polarfahrt”, z 1931 r. uzyskuje
całą torbę znaczków o małej wartości. Oczywiście Piotr nie jest świadom wartości znaczków, które wymienił z innym kolekcjonerem, podobnie jak Jerzy.
Ten ostatni uświadamia sobie, jak cenna była to seria dopiero, gdy stara się
odkupić ją od właściciela sklepu numizmatycznego, aby zachować w całości kolekcję odziedziczoną po ojcu – proponowana przez właściciela sklepu
numizmatycznego cena to 240 tys. PLN. Ponadto od prezesa filatelistów bracia dowiadują się, że ich ojciec chciał ubezpieczeń zbiory na 250 mln PLN.
Wcześniej bracia, Jerzy i Artur, w jednej ze scen zanim poznali prawdziwą
wartość kolekcji, szacowali zbiory na 300–400 tys. PLN. W zbiorach ojca bracia odnajdują dwa znaczki Mercury: niebieski i różowy. Do kolekcji brakuje
trzeciego znaczka z całej serii – różowego austriackiego Mercurego z 1865 r.,
którego wartość szacowana jest na 2 mln PLN. Jest to jedyna w Polsce seria.
W celu pozyskania ostatniego, trzeciego znaczka do kompletu Jerzy i Artur
decydują się na dokonanie niestandardowej wymiany: brakujący do kolekcji
znaczek mają otrzymać w zamian za nerkę Jerzego. W czasie, gdy trwa operacja przeszczepu nerki, mieszkanie ich ojca zostało okradzione, jednak dwaj
bracia nie zrażają się tym i zamierzają kontynuować pasję ojca. Zachowanie
się braci po kradzieży przypomina postępowanie inwestorów giełdowych,
z których duża część, po doznaniu niepowodzeń na rynkach finansowych,
ponownie rozpoczyna inwestowanie na rynku akcji czy też instrumentów
pochodnych. W jednej ze scen, kiedy bracia starają się zgromadzić pieniądze,
aby wykupić dług ojca, Artur oczekuje, że za wzmacniacz, za który niedawno
zapłacił 50 USD, uzyska około 70 tys. PLN. Fakt ten pozwala oszacować czarnorynkowy kurs dolara na 1,4 tys. PLN. Zatem cała kolekcja odziedziczona
przez braci jest warta 250 mln/1,4 tys., tj. 178 tys. USD.
W filmie tym doskonale ukazany został dylemat trapiący kolekcjonerów,
a mianowicie gdzie i w jaki sposób przechowywać swoje zbiory. Ojciec Jerzego
i Piotra trzymał swoje zbiory w mieszkaniu przypominającym twierdzę, do którego dostępu broniły potężne drzwi, okna były zabite i zamontowany był alarm.
Znaczki przechowywane były w kasach pancernych i zamykanych kasetkach
– jednak, jak powiedziane zostało wcześniej, nawet te zabezpieczenia, a także
strzegący ich dog niemiecki nie odstraszyły złodziei. Współcześnie wiele banków i instytucji finansowych oferuje swoim klientom specjalne skrytki, w których mogą przechowywać swoje zbiory.
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Zagadnienie przechowywania dzieł sztuki wyświetlone zostało także w filmie „Vinci”. Kolekcjonerzy, którzy nieświadomie nabyli falsyfikaty zamiast oryginału obrazu Leonarda da Vinci, wśród nich milionerka Barbara Sykalska,
mieli przygotowane w swoich domach sekretne miejsca do ich przechowywania. Problem przechowywania został też zarysowany w filmie „Kolekcjoner”,
w którym Oldman swoje zdobycze gromadzi w specjalnie przygotowanym do
tego pomieszczeniu, przypominającym wielki sejf, w którym może podziwiać
wszystkie swoje obrazy, siedząc w fotelu. Z kolei „Profesor”, sprzedawca krugerrandów w filmie „Wielka wsypa”, ukrywał je w specjalnie w tym celu spreparowanym kaloryferze.
W filmie znalazło się również miejsce na nieco mniej popularne formy inwestowania jak rynek broni palnej. Kolekcjonerem broni jest jeden z bohaterów
filmu „Wall Street” – Gordon Gekko42. W jednej ze scen wraz z innym inwestorem ogląda Lugera kal. 45 mm, zaznaczając, że na całym świecie wykonano
w tej serii jedynie 6 egzemplarzy. Wątek kolekcjonowania broni pojawia się
także w polskim filmie „Wymyk”, w którym główny bohater Alfred Firlej specjalizuje się w kolekcjonowaniu broni krótkiej43.

5.4. Podsumowanie
W opracowaniu zamieszona została analiza przypadków wykorzystania
elementów rynku inwestycji alternatywnych jako fragmentu rynku finansowego w filmach fabularnych. Okazuje się, że tematyka inwestycji alternatywnych, innych niż rynek sztuki, jest stosunkowo bogata, niemniej zdecydowanie
skromniej reprezentowana niż rynek sztuki, jednak światowa, ale również krajowa kinematografia wydaje się reagować na tendencje obecne we współczesnych finansach.
W czasie omawiania ze studentami filmów lub ich wybranych fragmentów wykładowcy mają możliwość zaprezentowania mechanizmów rządzących poszczególnymi segmentami rynku inwestycji alternatywnych, a także
wskazania na interakcje zachodzące między nimi a światem finansów. Analiza
procesów obecnych na rynku inwestycji alternatywnych ukazanych w filmach
fabularnych powinna prowadzić do konkluzji, że świat finansów i inwestycji
42 „Wall Street” (Wall Street), reż. Oliver Stone, Twentieth Century Fox Film Corporation, 1987.
43 „Wymyk”, reż. Grzegorz Zgliński, Best Film, 2011.
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alternatywnych wzajemnie na siebie oddziaływają. Dlatego też fragmenty filmów poświęcone segmentowi inwestycji alternatywnych mogą być wykorzystane w procesie edukacji, zwłaszcza w przypadku takich przedmiotów jak:
Rynek finansowy, Private banking czy Inwestycje alternatywne lub też na specjalistycznych kursach.
W związku z nieustannym rozwojem inwestycji alternatywnych, wzrostem transparentności zawieranych na nim transakcji, a także zwiększającym
się zainteresowaniem inwestorów można oczekiwać w przyszłości powstania
nowych filmów poszerzających dotychczas zaprezentowaną tematykę lub też
podnoszących inne ciekawe obszary inwestycji alternatywnych, takich jak:
rynek kamieni szlachetnych innych niż diamenty, tj. szmaragdów, rubinów,
czy też nieustannie rozwijający się rynek alkoholi inwestycyjnych innych niż
wina, np. szampan, koniak, whisky czy tequila, lub zyskujący na popularności,
głównie wśród zamożnych inwestorów, rynek samochodów inwestycyjnych.
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6. Inwestycje na rynku sztuki jako
przykład inwestycji alternatywnych
w filmach fabularnych

6.1. Wprowadzenie
Sztuka, a zwłaszcza film i literatura stanowią odbicie zjawisk ekonomicznych
i społecznych zachodzących we współczesnym świecie. Filmy z jednej strony
stanowią wytwór wyobraźni scenarzystów i reżyserów, ale z drugiej w wielu
przypadkach uwypuklają procesy, z jakimi spotykają się także ludzie biznesu.
Wydarzenia zachodzące na światowych rynkach finansowych, zwłaszcza takie
jak głośne przestępstwa czy kryzys, ewentualnie załamanie cen aktywów, stanowią inspirację dla osób związanych ze światowym kinem dla przedstawienia tych wydarzeń w sposób, w jaki one same to widzą.
Często w trakcie prowadzenia wykładu wykładowcy nie są w stanie zademonstrować określonych procesów, zjawisk, ale mogą za to odwołać się do
wybranych scen w filmach fabularnych, w których zostały one przedstawione,
ewentualnie w których ukazano określone postawy wobec pewnych procesów
czy zjawisk. Odniesienia do określonych scen kina światowego można spotkać
zarówno w literaturze, jak i w filmie. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby
odwoływać się do słynnych filmów również w trakcie prowadzenia wykładu
na uczelni wyższej czy podczas szkolenia. Wykładowca powinien jednak zaznaczyć, że w filmach pewne sceny czy procesy mogą zostać ukazane w sposób
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uproszczony, tak aby zostały zrozumiane przez przeciętnego widza bez specjalistycznego przygotowania merytorycznego.
Szczególnym segmentem rynku finansowego są inwestycje alternatywne,
które stają się popularne głównie w momencie załamania się cen na rynku akcji
lub obligacji. Znaczna rzesza inwestorów poszukuje wówczas tzw. bezpiecznej przystani, tj. segmentu rynku finansowego, w którym ceny aktywów będą
zwyżkować pomimo zapaści na rynku papierów wartościowych. Do takich najbardziej popularnych segmentów zaliczyć można rynek kamieni szlachetnych,
rynek win inwestycyjnych, rynek monet, a zwłaszcza rynek sztuki.
Opracowanie ma na celu ukazanie inwestycji alternatywnych na przykładzie rynku sztuki obecnych w wybranych filmach fabularnych (z pominięciem
filmów dokumentalnych1), które mogą zostać wykorzystane w procesie edukacji studentów studiów ekonomicznych i w trakcie prowadzonych szkoleń.
W niniejszym opracowaniu przyjęta została teza, iż dyskusja dotycząca
inwestycji alternatywnych i finansów behawioralnych może być skutecznym
środkiem stosowanym w nauczaniu przedmiotów z szeroko rozumianej problematyki rynków finansowych na uczelniach wyższych. We współczesnym
zdigitalizowanym świecie prawdziwym wyzwaniem dla wykładowców staje
się znalezienie nowych metod nauczania, które w znacznym stopniu podniosłyby dydaktyczną wartość wykładanego przedmiotu i skutecznie intelektualnie inspirowały studentów. Co prawda podręczniki prezentują teoretyczne
podstawy wykładanych koncepcji i teorii, ale odpowiedzialność za atrakcyjne
przekazanie wiedzy leży już w gestii prowadzących. Wiele podręczników oferuje czytelnikom studia przypadków czy też odwołuje się do faktów, jednak
pomimo że są wiarygodne informacje, mogą studentom wydawać się sztuczne
lub dobrane według niezrozumiałego klucza.
Opracowanie składa się z dwóch części: pierwsza stanowi teoretyczne
uzasadnienie wykorzystania filmów w procesie nauczaniu na uczelni wyższej,
druga zawiera omówienie wybranych elementów inwestycji alternatywnych
i finansów behawioralnych występujących w polskich filmach fabularnych
poświęconych tematyce rynków finansowych. W przypadku tematyki filmowej
1 Jednym z podstawowych celów filmów dokumentalnych jest przedstawienie pewnego
zagadnienia ekonomicznego. Natomiast w przypadku filmów fabularnych widzowie muszą
jednocześnie zapoznać się z wieloma wątkami, nie tylko tymi o tematyce zarządczej czy
finansowej, jak to ma miejsce w filmach dokumentalnych. W filmach fabularnych tematy
ekonomiczne występują naprzemiennie z innym, tak jak ma to miejsce w życiu. Z kolei w filmach dokumentalnych tematyka ekonomiczna wydaje się być odseparowana od innych wątków istotnych dla decydentów. Ponadto, w przeciwieństwie do filmu fabularnego, trudno
jest stworzyć atrakcyjny film dokumentalny oddziałujący również na emocje widzów.
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przegląd nakręconych filmów pełni również funkcję literatury przedmiotu.
Z kolei informacje dotyczące reżyserii, daty światowej premiery i producenta
zostały uzyskane ze strony internetowej filmweb.pl.

6.2. Przegląd literatury – filmy jako zasób wiedzy
w nauczaniu studentów
W literaturze przedmiotu występują już liczne opracowania sugerujące
wykorzystanie filmów jako metody wzbogacenia stosowanych metod nauczania2.
Niektóre spośród nich zawierają opis całych programów nauczania opartych
na projekcji filmów fabularnych3 lub też proponują metodę poznania różnic
kulturowych za pomocą filmów4. Z kolei Parker zaleca wykorzystanie filmów
w edukacji przedmiotów humanistycznych i socjologicznych5. Według Baya
i Feltona najważniejszymi celami poznawczymi realizowanymi przez filmy są6
poddawanie analizie różnych procesów poznawczych i zachęcanie do nabycia
określonej wiedzy. Innymi celami, zdaniem autorów, może być poddawanie
analizie dylematów etycznych, a także angażowanie emocji studentów w procesie uczenia się.
Praca Stiglitza reprezentuje podejście, w którym przyswajanie wiedzy
przez studentów wyłącznie za pomocą książek oddala ich od rzeczywistości,
a zbliża ku teoretycznym modelom7. Jednak spotkać można grupę studentów,
którzy w czasie seminariów nie opierają się na teoretycznym ujęciu określonego
2 F. Mixton, More Economics in the Movies: Discovering the Modern Theory of Bureaucracy in Scenes from Conspiracy and Valkyrie, “Journal of Economics and Economic Education Research” 2010, vol. 11, no. 1, s. 110–113; C. Braun, Capitalism in Sic Westerns by
John Ford, “Journal of Economic Education” 2011, vol. 42, no. 2, s. 181–194; R. Sexton,
Using Short Movie and Television Clips in the Economics Principles Class, “Journal of Economic Education” 2006, vol. 37, no. 4, s. 406–417.
3 D. Leet, S. Houser, Economics Goes to Hollywood: Using Classic Films and Documentaries to Create an Undergraduate Economics Course, “Journal of Economic Education” 2003,
vol. 34, no. 4, s. 326–332.
4 P. Cardon, Using Films to Learn about Nature of Cross-Cultural Stereotypes in Intercultural Business Communication Courses, “Business Communication Quarterly” 2010, vol. 7,
no. 3, s. 150–165.
5 R. Parker, Watch this Clip: Using Films as an Augmentation to Lecture and Class Discussion, “Academy of Educational Leadership Journal” 2009, vol. 13, no. 4, s. 129–134.
6 D. Bay, S. Felton, Using Popular Films as a Teaching Resource in Accounting Classes,
“American Journal of Business Education”, March/April 2012, s. 159.
7 J. Stiglitz, Freefall: America, Free Markets, and the Singing of the World Economy, Papadopoulos, Athens 2011, s. 315.
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problemu, ale przekazują wyłączenie swoje spostrzeżenia czy też doświadczenia. Day i in. podkreślają znaczenie jakie wywierają na sposób postrzegania
rzeczywistości mass media. Wielu z badanych studentów, bez zastanowienia,
przekazywało treści powielane przez środki masowego przekazu. Dlatego też
wspólnie z innymi naukowcami zaproponował on, aby władze odpowiedzialne
za rozwój edukacji analizowały, co jest przekazywane studentom i w jaki sposób. W związku z powyższym interdyscyplinarne podejście w nauczaniu ekonomii może wzbudzić zainteresowanie studentów i obudzić ich wrażliwość8.
Według Golemana, z uwagi na fakt, że obcowanie ze sztuką wpływa na emocje w naturalny i przyjemny sposób, wykorzystanie filmów, literatury, muzyki
i malarstwa może zaowocować wytworzeniem właściwego środowiska sprzyjającego zwiększeniu aktywności i wzrostu zainteresowania w grupie studentów9.
Pozytywny wpływ wykorzystania filmów w nauczaniu ekonomii na poziomie studiów licencjackich wykazał Sexton. W próbie badawczej, w której posiłkowano się filmami do nauczania ekonomii, zaobserwowana została wyraźna
poprawa pamięci i rozwój wyobraźni10. Dywersyfikacja technik prezentowania
materiału dydaktycznego przełożyła się na wzrost zdolności uczenia się i długości utrzymywania koncentracji oraz bardziej efektywnego zapamiętywania
materiału w grupie eksperymentalnej11. Rezultaty Sextona potwierdzają tym
samym wcześniejsze badana Maynarda12, gorącego zwolennika stosowania różnego rodzaju mediów podczas zajęć. Ten ostatni uważał, że wykład wzbogacony o przekazy medialne staje się bardziej atrakcyjny, dzięki czemu studenci
nie nudzą się w trakcie zajęć.
Badania Sextona potwierdzone zostały m.in. przez Boatmana i in., według
których nauczanie pewnych zagadnień z ekonomii z wykorzystaniem projekcji filmów przyczynia się do wzrostu tempa zapamiętywania w badanej grupie13. Ponadto takie pokazy w trakcie wykładu owocowały ożywieniem dyskusji
w grupie. Dzięki temu uczestnicy dyskusji mogli skonfrontować swoje

8 H. Day, M. Foltz, K. Heyse, C. Marksbary, M. Sturgeon, S. Reed, Teaching Economics
Using Children’s Literature, National Council on Economic Education, New York 1997.
9 D. Goleman, Emotional Intelligence, Bloomsbury, London 1996, s. 559.
10 R. Sexton, Using Short Movie…, op.cit., s. 406–417.
11 R. Parker, Watch this Clip…, op.cit., s. 129–134.
12 R. Maynard, The Celluloid Curriculum: How to Use Movies in the Classroom, Hayden,
New York 1971.
13 K. Boatman, R. Courtney, W. Lee, See How They Learn: The Impact of Faculty and Student Learning Styles on Student Performance in Introductory Economics, “American Economist” 2008, vol. 52, no. 1, s. 39–48.
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doświadczenia z wydarzeniami ukazanymi w filmie14, a także wzbogacić
poznawcze aspekty ekonomii o doznania i emocje, jakich doświadczyli w czasie projekcji15.

6.3. Inwestycje na rynku sztuki
Świat maklerów giełdowych często łączył się z rynkiem sztuki. Doskonałym przykładem spinającym te dwa światy jest Paul Gaugin, który pracował
jako urzędnik giełdowy na giełdzie paryskiej, a prywatnie zajmował się malarstwem, początkowo jako amator. Gdy w 1882 r. miał miejsce kryzys na rynkach kapitałowych, Gauguin zdecydował się na porzucenie pracy i całkowite
poświęcenie malarstwu. W świecie filmowym Gordon Gekko, bohater filmu
„Wall Street”16, był jednym z najbardziej znanych kolekcjonerów sztuki w USA
w latach 80. XX w., a poza tym „kupował to, co najlepsze”, chociaż jego zdaniem żaden obraz nie oddawał piękna oceanu tuż przed wschodem słońca.
W jego ślady poszedł też jego uczeń Budd, który urządzając swój nowy
apartament, dokonuje zakupu modnych obrazów z pomocą Darien Taylor. Ta
ostatnia sprzedaje dzieła sztuki bogatym Amerykanom przysłanym jej przez
Gordona Gekko. Połączenie świata finansów i sztuki występuje również filmie
„9 i ½ tygodnia”17. Główny bohater John jest maklerem na Wall Street, a jego
partnerka Elizabeth pracuje w galerii sztuki w Nowym Jorku. Wydaje się, że
nie jest to tylko przypadkowe połączenie dwu obszarów finansów – świata
giełdy i sztuki. Oba wzajemnie się przenikają i uzupełniają.
Kolekcjonerem sztuki jest Sir Nigel, prezes banku, w którym pracuje Max
Skinner, bohater filmu „Dobry rok”18 – w swoim gabinecie w banku posiada
m.in. kopię obrazu Van Gogha, zaś oryginał przechowuje w skarbcu. Nigel ocenia wartość kopi obrazu Van Gogha na 200 tys. GBP, a według niego „sztuka

F. Mixton, More Economics…, op.cit., s. 110–113.
A. Macy, N. Terry, Using Movies as a Vehicle for Critical Thinking in Economics and
Business, “Journal of Economics and Economics Education Research” 2008, vol. 9, no. 1,
s. 31–51; M. Stratton, D. Kass, P. Rotenberry, Affective Events Theater: Creating Teaching,
Moments from Film and Television to Explore Emotions in the Workspace, “Journal of Academy of Business Education” 2011, vol. 12, s. 1–27.
16 „Wall Street” (Wall Street), reż. Oliver Stone, Twentieth Century Fox Film Corporation, 1987.
17 „9 i ½ tygodnia” (Nine ½ weeks), reż. Adrian Lyne, Producers Sales Organization,
1986.
18 „Dobry rok” (A good year), reż. Ridley Scott, 20th. Century Fox, 2006.
14
15
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to pasja”. Max Skinner w pewnym momencie drwi ze swojego szefa, pytając
go, kiedy ogląda oryginał. Może podczas „nocnych pielgrzymek do skarbca”?
Pod wpływem pobytu we Francji, gdzie odziedziczył winnicę po swoim wujku,
Max Skinner zaczyna doceniać przyjemności codziennego życia, aby w końcu
zrezygnować z pracy w City w Londynie i przenieść się do Francji, w której
będzie odbudowywał posiadłość.
Również w serialu „Capital City” sztuka pojawia się w dwu epizodach19.
W odcinku czwartym znany artysta Gabriel Omara, wykorzystując spadochronowy jedwab, owija nim klify w Dover, tworząc w ten sposób happening
z udziałem mass mediów. Zdaniem wielu osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu „widok jest niesamowity!”. Wcześniej Omara zebrał około 8 mln GBP
od sponsorów na tworzenie podobnych instalacji, jednak przed wyłożeniem
kwoty 100 tys. GBP sponsorujący to wydarzenie bank potrzebuje czasu, musi
bowiem dokonać oceny opłacalności tego typu przedsięwzięcia, ponieważ zdaje
sobie sprawę, że widzowi obserwującemu tak niesamowity widok łatwiej skojarzyć ten widok z konkretnym sponsorem, niż gdyby oglądał reklamę w środkach masowego przekazu. Z kolei w odcinku dwunastym, w którym dominuje
wątek budowy statku w polskiej stoczni w zamian za redukcję polskiego zadłużenia zagranicznego, Max Lubin nabywa w galerii na Starym Mieście w Warszawie obraz jednego ze znanych puentylistów – Emile Toussainta – za około
1200 GBP, podczas gdy ceny jego obrazów osiągają na aukcjach na Zachodzie
poziom kilkunastu tysięcy funtów. Emile Toussaint, należący do tzw. „Kręgu 20”,
pozostawał w opozycji do Salonu Impresjonistów. Jednak po powrocie do Londynu, Polka Sirrka Nieminen, która z wykształcenia jest historykiem sztuki20,
wyjaśnia Maxowi, że obraz został namalowany przez siostrę malarza – „równie
dobrą artystkę”, której twórczość jest doceniana przez kolekcjonerów. Emile
Toussaint nie malował bowiem miniatur. W tym przypadku Max Lubin nie
miał może chęci rozpoczynania swojej przygody z rynkiem sztuki, przy braku
należytej wiedzy specjalistycznej, ale zachęcony niską ceną dokonał zakupu
obrazu z wielkim nadziejami na jego odsprzedanie po wielokrotnie wyższej
cenie w Wielkiej Brytanii.
Połączenie świata sztuki z rynkiem finansowym występuje także w filmie
„Amok”21, w którym ojciec Maćka Kasta zajmuje się renowacją dzieł sztuki.
„Capital City” (Capital City), sezon 1 i 2, Euston Films, 1989–1990.
Warto odnotować fakt, że wiele osób występujących w tym serialu i pełniących role
dealerów, nie jest z wykształcenia ekonomistami czy finansistami, co może stanowić pewne
zaskoczenie dla widzów.
21 „Amok”, reż. Natalia Koryncka-Gruz, Fokus Film, 1998.
19
20
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Dosyć wymowny jest dialog ojca z synem, kiedy to na stwierdzenie ojca dotyczące giełdy, że są to „pieniądze bez pracy”, Maciek odpowiada, że gorszym
rozwiązaniem jest „praca bez pieniędzy”, robiąc aluzję do wynagrodzenia ludzi
sztuki na początku lat 90. XX w. w Polsce.
Z kolei w obrazie „Koneser”22 widz staje się świadkiem manipulacji cenami
obrazów w czasie aukcji w jednym ze znanych domów aukcyjnych. Bohaterowie tego procederu Virgil Oldman i Billy Wissler za bezcen starają się kupić
wybrane dzieła sztuki, aby następnie Oldman mógł je odsprzedać po wielokrotnie wyższej cenie. Oldman w tym przypadku wykorzystuje swoją znajomość
rynku sztuki, korzystając z charakterystycznej dla segmentu sztuki asymetrii
informacji, w celu przeprowadzenia manipulacji cenami sztuki – w czasie pierwszych aukcji zaniża wartość dzieł sztuki, aby w kolejnych aukcjach ją zawyżyć.
W filmie widz zostaje wprowadzony w świat wielkiej sztuki, w którym Virgil
Oldman jest konsultantem Muzeum Watykańskiego, sporządza wyceny arcydzieł i rozstrzyga o ich autentyczności. Co ciekawsze, wstępną wycenę dzieł
prowadzą jego asystenci, a on sam zatwierdza cenę ostateczną. Jego profesjonalizm i wiedza nie budzi żadnych wątpliwości, wręcz odwrotnie – zasługują
na podziw. W filmie bardzo dobrze ukazany jest klimat panujący podczas aukcji
dzieł sztuki – widz staje się świadkiem licytacji teleskopu wykonanego przez
Galileusza, którego cena rośnie z 1 mln do 2,7 mln GBP, a w licytacji biorą udział
zarówno zgromadzeni na sali kolekcjonerzy, jak i licytujący za pośrednictwem
telefonu. Przeprowadzona zostaje licytacja portretu młodej kobiety autorstwa
Borysa Grigoriewa, którego cena zwyżkuje z 1 tys. GBP (cena wywoławcza)
do 15 tys. GBP. W ostatniej chwili wspólnik Oldmana – Wissler – przebiją ją
do 20 tys. GBP, stosując znaną technikę licytacji „pokazanie siły”. Polega ona
na przebiciu ostatniej ceny nie o jedno minimalne postąpienie ceny (tj. minimalny dopuszczalny regulaminem domu aukcyjnego skok ceny), ale o kilka
takich postąpień. W przypadku Wisslera użył on aż pięciu takich postąpień,
aby zablokować innych oferentów. Jak dowiadujemy się w dalszej części filmu,
w rzeczywistości obraz ten namalował Jansky, który w swoim życiu stworzył
jedynie trzy portrety kobiet – ten jest jednym z nich, dlatego po ujawnieniu
prawdziwego twórcy obrazu jego wartość rynkowa mocno wzrośnie.
Inny przykład manipulacji cenami dzieł został przedstawiony w trakcie
kolejnej aukcji, kiedy to Wissler spóźnia się z podbiciem ceny do 90 tys. GBP
za kopię obrazu znanego malarza. W konsekwencji obraz nabywa pewna
22

2013.

„Koneser” (La migliore offerta), reż. Giuseppe Tornatore, Business Location Subtirol,
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kolekcjonerka w podeszłym wieku. Po tym zajściu, aby odzyskać łaski Oldmana,
Wissler odkupuje go od kolekcjonerki za 250 tys. GBP. Według Oldmana obraz
ten, wbrew pozorom, nie jest kopią, lecz autentykiem. Po ujawnieniu tego faktu,
wartość obrazu wzrośnie do około 8 mln GBP. W czasie ostatniej aukcji w filmie, przeprowadzanej przez Oldmana, cena jednego z obrazów osiąga poziom
12,5 mln GBP. Widzowie mogą też prześledzić jak ważnym dla nabywców,
a także sprzedających jest szata graficzna katalogu zawierającego eksponaty,
które pojawią się w trakcie licytacji. Oldman jest nie tylko aukcjonerem, lecz
także kolekcjonerem obrazów. Co ciekawsze, buduje on swoją kolekcję według
określonego klucza – są to portrety kobiet. Z uwagi na fakt, iż przez znaczną
część swojego życia nie pozostawał on w żadnym związku z kobietą, być może
w ten sposób stara się sobie zrekompensować smak niespełnionej miłości. Gdy
jednak w końcu zakochuje się w jednej ze swoich klientek, zostaje obrabowany
ze wszystkich posiadanych obrazów. Fakt bycia kolekcjonerem sztuki i aukcjonerem stanowi tutaj jawny konflikt interesów, dlatego też Oldman nie może
samodzielnie nabywać dzieł na aukcjach organizowanych przez dom aukcyjny,
w którym pracuje. Musi to czynić przez podstawioną osobę – Wisslera. Proceder ten przypomina zachowanie osób związanych z rynkiem kapitałowym,
które samodzielnie nie mogą inwestować na rynkach z powodu ograniczeń
inwestycyjnych narzucanych albo przez nadzorcę (w Polsce jest nim Komisja
Nadzoru Finansowego), albo przez regulamin biura maklerskiego, w którym
są zatrudnieni. W wielu przypadkach posługują się oni rachunkami osób bliskich lub znajomych, do których mają zaufanie.
Świat aukcji na rynku sztuki ukazany został także w filmie „Wielki podryw”23,
w którym główna bohaterka Maxine Conners vel Angela Nardino vel Ulga
Yevanova, chcąc zwrócić na siebie uwagę multimilionera Williama Tensy’ego,
wielokrotnie podbija cenę jednej z rzeźb (Turgieniew „Forma w spoczynku”),
w konsekwencji nabywając ją – chociaż w rzeczywistości nie ma ona ani
zamiaru, ani środków finansowych na jej zakup. Przed rozpoczęciem licytacji
główna bohaterka podmienia katalogi domu aukcyjnego, w związku z czym zna
górny pułap ceny, do jakiego zamierza licytować William Tensy, tj. do 200 tys.
USD. Jednak w trakcie licytacji okazuje się, że łapie go atak kaszlu i nie jest on
w stanie przebić ostatniej oferty Maxine w kwocie 180 tys., dlatego też rzeźba
trafia w jej ręce. Podczas dostarczania rzeźby z domu aukcyjnego do mieszkania Maxine, ta ostatnia ogląda ją jakby szukała w niej wad, aby w ten sposób
„Wielki podryw” (Heartbrakers), reż. David Mirkin, Davis Entertainment Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), 2001.
23
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zakwestionować zakup. Gdy okazuje się, że jedna z części odpada w trakcie
wnoszenia rzeźby do jej mieszkania, odrzuca propozycję przeprowadzenia
rekonstrukcji złożoną przez pracownika domu aukcyjnego i odmawia przyjęcia rzeźby, a co za tym idzie uiszczenia płatności. W aukcji dzieł sztuki bierze
udział także jeden z bohaterów filmu „Wall Street”, Gordon Gekko, który za
2,1 mln USD nabywa obraz należący do nurtu sztuki współczesnej. Kradzież
obrazu Rembrandta na zlecenie zamożnego inwestora z Kuala Lumpur stanowi jeden z wątków filmu „Osaczeni”24.
Dzieła sztuki zawsze były obiektem pożądania wielu inwestorów i kolekcjonerów. Zgromadzone przez hitlerowców dzieła sztuki stają się celem poszukiwań dwu specjalnych grup: rosyjskiej i amerykańskiej, co stało się kanwą filmu
„Obrońcy skarbów”25. W obrazie tym znajdują się nawiązania do odnalezienia
dużej kolekcji dzieł sztuki w kopalni w Altaussee, gdzie w rzeczywistości spoczywało około 6577 obrazów, 2300 rysunków i akwarel, 954 grafik, 137 rzeźb,
129 egzemplarzy broni i zbroi, 122 tapiserie, 78 sztuk mebli, 79 koszy z przedmiotami, 494 skrzynie, prawdopodobnie z archiwaliami, 181 skrzyń z książkami, 1200–1700 skrzyń z nieznaną zawartością26. W jednej ze scen tego filmu
można zauważyć, że wśród znalezionych obrazów znajduje się także „Portret
młodzieńca” autorstwa Rafaela Santi, obrazu, który został zrabowany przez
hitlerowców z kolekcji rodziny Czartoryskich i nie został odnaleziony do dnia
dzisiejszego. Losy tego obrazu w czasie II wojny światowej przedstawia Kudelski27. W filmie „Plan prawie doskonały”28 dzieła sztuki obdarzają podziwem
pracownicy ochrony jednego z amerykańskich muzeów. Potrafią oni obcować
z ukochanymi dziełami sztuki całymi godzinami. Jednak na wieść o sprzedaży
podziwianych przez nich dzieł decydują się na wykonanie falsyfikatów i przeprowadzenie podmiany podróbek na oryginały, w czasie transportu prac do
muzeum w Kopenhadze. Co ciekawsze, w Kopenhadze jeden z podmienionych
obrazów natychmiast zyskuje nowego adoratora w postaci miejscowego pracownika ochrony (który oczywiście nie zdaje sobie sprawy, że ma do czynienia
z kopią obrazu). W filmie tym ukazano również proces fałszowania dzieł sztuki,
który został znacznie uproszczony – dwóm z trzech pracowników muzeum
24
25

2014.
26
27
28

2009.

„Osaczeni” (Entrapment), reż. Joe Amiel, 20th Century Fox Film Corp., 1999.
„Obrońcy skarbów” (The Monuments men), reż. George Clooney, Fox 2000 Pictures,
L. Nicholas, Grabież Europy, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2014, s. 495.
R. Kudelski, Zaginiony Rafael, Technol, Kraków 2014.
„Plan prawie doskonały” (The maiden heist), reż. Peter Hewitt, Dog Pond Productions,
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udaje się samodzielnie podrobić uwielbiane dzieła, a trzeci musi posiłkować
się profesjonalnym artystą. Admirację podobną do tej z filmu, tym razem do
obrazu „Dama z łasiczką”, wykazuje kustosz Muzeum Czartoryskich, który
podróżował z obrazem praktycznie po całym świecie29.
Elementy inwestycji alternatywnych zaprezentowane zostały w polskiej kinematografii, m.in. filmie „Vinci”30, w którym dochodzi do rabunku obrazu „Damy
z Łasiczką”31 Leonarda Da Vinci, a także do sprzedaży kilku falsyfikatów tego
obrazu zamożnym inwestorom. Na uwagę zasługują środki ostrożności podjęte
przez muzea w celu wyeliminowania kradzieży obrazu i jego fałszerstwa. Doskonale zarysowana została praca profesjonalnych fałszerzy, którzy musieli zdobyć
oryginalne drewno i farby, jakimi posługiwał się Leonardo da Vinci podczas tworzenia dzieła, a także uwzględnić takie wydarzenia z historii obrazu, jak odcisk
buta żołnierza Wermahtu pozostawiony we wrześniu 1939 r.
Pod koniec 2016 r. Ministerstwo Finansów przesłało do Sejmu projekt nowelizacji budżetu na 2016 r., w którym zakłada się utworzenie rezerwy „na zakup
dóbr kultury o szczególnym znaczeniu dla państwa polskiego i dziedzictwa
kulturowego”. W związku z powyższym pojawiły się doniesienia prasowe, że
rezerwa ta może zostać przeznaczona na odkupienie od Fundacji Książąt Czartoryskich obrazu Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem”32. W dniu 29 grudnia
2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiło dla państwa
polskiego za 100 mln EUR całą kolekcję Książąt Czartoryskich, w skład której
wchodzi m.in. „Dama z gronostajem” i „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” pędzla Rembrandta van Rijna. Oprócz tego państwo nabyło w sumie kilkaset tysięcy innych muzealiów, archiwaliów i starodruków. Często są to obiekty
o dużej wartości dla historii narodu polskiego i jego kultury. Szacowana wartość kolekcji waha się od 3 do 10 mld PLN33.
Warto też podkreślić fakt, że w odcinku dwunastym „Czterdziestolatka”34
jesteśmy świadkami wizyty państwa Karwowskich w Desie, gdzie nabywają

Ł. Gazen, Prywatny ochroniarz słynnej Damy przez wiele lat nie spuszczał z niej oka,
„Polska. The Times”, 09.01.2017, s. 13.
30 „Vinci”, reż. Juliusz Machulski, Agencja Produkcji Filmowej, 2004.
31 Zwana również „Damą z gronostajem”. Jest to obraz olejny Leonarda da Vinci namalowany około 1489–1490, wykonany w technice olejnej, z użyciem tempery na desce orzechowej o wymiarach 54,7 na 40,3 cm. Obraz znajduje się w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie i jest jednym dziełem Leonarda da Vinci w Polsce.
32 Miliard z budżetu na obraz Leonarda da Vinci, „Rzeczpospolita”, 11.12.2016, s. B3.
33 G. Nurek, T. Urzykowski, Dama już państwowa, „Gazeta Wyborcza”, 30.12.2016, s. 18.
34 „Czterdziestolatek”, odc. 15 „Kosztowny drobiazg czyli rewizyta”, reż. Jerzy Gruza,
Zespół Filmowy „X”, 1974–1977.
29
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oni portret przodka, który ma zdobić ścianę ich mieszkania po przebudowie.
W okresie PRL-u Desa była jedynym podmiotem gospodarczym zajmującym
się obrotem dziełami sztuki, a handel aukcyjny praktycznie nie istniał. W tamtym ustroju Desa pełniła rolę współczesnych galerii dzieł sztuki, a jej właścicielem był Skarb Państwa. Również w trzeciej części serialu „Ekstradycja”35,
w odcinku piątym Jan Tuwara dokonuje okazyjnego zakupu obrazu Jacka
Malczewskiego, wykorzystując niewiedzę marszandów – Tuwara powołuje się
na pieczęcie muzealne obrazu Malczewskiego z 1905 r. i na zapiski Mehoffera,
w których stwierdza, że Jacek Malczewski od tego roku podpisywał obrazy inaczej. Po namyśle marszandzi obniżają cenę do 1/5 ceny wyjściowej, a po ich
wyjściu Tuwara konstatuje, że nawet nie wiedzą, że Mehoffer rzadko pisywał,
a już o Malczewskim – w ogóle. Scena ta stanowi aluzję do sytuacji panującej
na polskim rynku sztuki na początku lat 90. XX w., kiedy to handlem sztuką
zajmowały się osoby nieposiadające kierunkowego wykształcenia. Współcześnie sytuacja ta wygląda zgoła odmiennie.

6.4. Podsumowanie
W opracowaniu zamieszona została analiza przypadków wykorzystania
elementów rynku sztuki jako fragmentu rynku inwestycji alternatywnych w filmach fabularnych. Tematyka ta poruszona w światowej i krajowej kinematografii jest stosunkowo bogata i stanowi reakcję kultury na procesy zachodzące
w finansach. W omówionych filmach elementy inwestycji alternatywnych często zarysowane zostały w pewnym uproszczeniu lub z wykorzystaniem określonych skrótów myślowych lub reżyserskich. Dlatego w trakcie omawiania
ze studentami poszczególnych produkcji istotne jest zwrócenie uwagi na fakt,
czy w omawianym obrazie zostały wykorzystane rzeczywiste zdarzenia na rynkach finansowych, czy też może jest to jedynie fikcja. W ten sposób wykładowcy mogą pokazać związki zachodzące między światem finansów a sztuką
i vice versa. W związku z powyższym uprawnione wydaje się twierdzenie, że
między światem finansów a światem sztuki zachodzą bardzo ścisłe zależności
– oddziałują one na siebie wzajemnie. A zatem wydarzenia ekonomiczne znajdują swoje odzwierciedlenie w jednej z gałęzi sztuki, jaką jest film, co dowodzi tezy postawionej we wprowadzeniu, że wybrane filmy fabularne mogą być
skutecznie wykorzystywane w nauczaniu przedmiotów z szeroko rozumianej
35

„Ekstradycja 3” (serial), reż. Wojciech Wójcik, Studio D. T. Film s.c., 1998–1999.
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problematyki rynków finansowych, a w szczególności inwestycji alternatywnych, na uczelniach wyższych lub specjalistycznych kursach.
Można oczekiwać, że w najbliższej przyszłości powstaną również filmy
ukazujące nie tylko podstawowe zagadnienia finansowe, lecz także skupiające
się na kwestiach bardziej złożonych, takich jak: finanse islamskie, inwestowanie społecznie odpowiedzialne czy też problematyka private banking, private
equity lub venture capital.
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7. O
 gólna teoria zwrotności a ryzyko systemowe
i mechanizmy sprzężeń zwrotnych

7.1. W
 prowadzenie
Ryzyko jest pojęciem wieloznacznym i trudnym do precyzyjnego określenia.
Pojawiały się próby definiowania ryzyka na bazie różnych nauk i teorii, między innymi ekonomii, nauk behawioralnych, nauk prawnych, psychologii, statystyki, ubezpieczeń, teorii prawdopodobieństwa i innych. Ryzyko systemowe
(określane jako systematyczne, zewnętrzne, podstawowe) jest determinowane
przez siły zewnętrzne, przez co nie może być kontrolowane (nawet częściowo)
przez żaden pojedynczy podmiot, który jest w jego zasięgu. Kwestią kluczową
dla ryzyka systemowego jest możliwość dywersyfikacji i występowania mechanizmów sprzężeń zwrotnych.
Sprzężenia zwrotne są instrumentem bezpośredniego lub pośredniego
wpływu zmian w wyjściach danego systemu na stan jego wejść. W takich systemach elementy otrzymują informacje o efektach swoich własnych działań
i korygują na ich podstawie kolejne działania (reakcje).
Opracowanie ma na celu przybliżenie ogólnej teorii zwrotności (general
theory of reflexivity) opisującej mechanizm sprzężeń zwrotnych na rynkach
finansowych. Problem poruszany w opracowaniu to związek ryzyka systemowego i mechanizmów sprzężeń zwrotnych.
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7.2. Ryzyko i niepewności a ryzyko systemowe
Ekonomiczną teorię ryzyka w 1901 r. zaproponował Willet1, który łącząc ideę
ryzyka i niepewności uznał ryzyko za wrażenie lub złudzenie przypadkowości,
będące efektem niedoskonałej wiedzy o zasadach rządzących rzeczywistością.
Doszedł do przekonania, że ryzyko jest obiektywną pochodną subiektywnej
niepewności. Założył więc, że ryzyko jest stanem przyrody i należy je odnosić
do poziomu niepewności, czy określone zdarzenie w ogóle wystąpi, a nie do
prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Ryzyko jako stan przyrody jest obiektywne i współzależne z subiektywnie odczuwalną przez podmioty niepewnością.
Obecny dyskurs na tematy ekonomicznej natury ryzyka sprowadza się do
nurtu formalnego i materialnego2. Nurt formalny zakłada przyczynowe ujęcie
ryzyka, które nawiązuje do możliwości przyporządkowania zdarzeń do rozkładu prawdopodobieństwa3. Nurt materialny jest związany z teorią podejmowania decyzji i określa ryzyko jako niepewną możliwość wystąpienia zdarzeń
z oczekiwanymi wynikami. W klasycznej matematycznej teorii podejmowania decyzji ryzyko dotyczy sytuacji, w której wybranie określonego wariantu
decyzyjnego wiąże się z możliwością wystąpienia zarówno negatywnych, jak
i pozytywnych konsekwencji przy znanym rozkładzie prawdopodobieństwa
wystąpienia danej możliwości.
Pojęcia ryzyka i niepewności bardzo często występowały wspólnie albo
były nawet ze sobą utożsamiane. Nie są one jednak opisem tego samego zjawiska. Pomysł niepewności mierzalnej i niepewności niemierzalnej postulował
w 1921 r. Knight. Niepewność służy do określenia wyniku danego działania
albo decyzji, gdy nie można użyć do jego opisu żadnego rodzaju prawdopodobieństwa4. Knight próbował więc uściślić, jakimi właściwościami powinna
odznaczać się niepewność, którą można identyfikować z ryzykiem w odróżnieniu do niepewności sensu stricto. Ryzyko jest w takim razie niepewnością
mierzalną, a niepewność, która nie może być zmierzona, jest niepewnością
sensu stricto (niepewność niemierzalna). Niepewność określana jest także jako
własność związana zawsze z efektem zamierzonego działania i wyrażająca,
1

s. 6.

A. H. Willet, The Economic Theory, University of Pensylvania Press, Philadelphia 1951,

G. Borys, Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, PWN, Warszawa 1996.
Ryzyko pojawia się, gdy skutek działania może być opisany za pomocą jednego z trzech
rodzajów prawdopodobieństwa: matematycznego, statystycznego lub szacunkowego.
4 F. H. Knight, Risk. Uncertainly and Profit, London 1993, s. 19–20.
2
3
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w jakim stopniu ten efekt jest niepewny, a w jakim prawdopodobny. To możliwość powstania odchyleń od planowych efektów działania; odchylenia te nie
mogą być przewidziane z żadnym określonym stopniem prawdopodobieństwa5.
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele różnych klasyfikacji ryzyka.
Najbardziej ogólny podział ryzyka wyróżnia6:
–– ryzyko właściwe, związane z działaniem prawa wielkich liczb, dotyczące
zjawisk niepewnych, ale mających znaną i opisaną historię i przez to podlegających opisowi probabilistycznemu (odnoszącego się do zjawisk o charakterze katastroficznym),
–– ryzyko subiektywne, wynikające z niedoskonałości człowieka dokonującego
analizy i podejmującego decyzje, który subiektywnie ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych zjawisk w przyszłości,
–– ryzyko obiektywne (forma absolutna niepewności), wynikające z nieprzewidywalności przyszłych zdarzeń.
Główny podział całkowitego ryzyka ekonomicznego na ryzyko systematyczne
(określane jako systematyczne, zewnętrzne, podstawowe) i ryzyko specyficzne
(indywidualne, niesystematyczne, wewnętrzne) wprowadził w 1928 r. C. Kulp.
Zasadnicze kryterium takiego podziału jest często określane jako kryterium
efektu, częstotliwości występowania albo możliwości kontroli ryzyka. Ryzyko
systemowe jest determinowane przez siły zewnętrzne, przez co nie może być
kontrolowane (nawet częściowo) przez żaden pojedynczy podmiot, który jest
w jego zasięgu. Ryzyko systemowe jest więc związane z siłami przyrody, a także
z warunkami ekonomicznymi konkretnego rynku i rynku globalnego. Ten rodzaj
ryzyka nie może być zdywersyfikowany (wyeliminowany) przez pojedynczy
podmiot rynkowy. Ryzyko systemowe rozpatrywane jest w ujęciu makroekonomicznym i mikroekonomicznym. „Zgodnie z koncepcją makro ryzyko systemowe definiowane jest jako nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, które może
załamać system finansowy w takim stopniu, że aktywność gospodarcza na szeroką skalę zostanie zagrożona”7. W ujęciu mikro „ryzyko systemowe to niebezpieczeństwo, iż niezdolność jednego z uczestników rynku (biorącego udział
w systemie płatności) do wywiązania się ze zobowiązań spowoduje niezdolność
do wywiązania się ze zobowiązań przez innych uczestników rynku (i systemu
5 M. Wierzbińska, Ryzyko w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996, s. 12.
6 Zob. K. Janasz, Ryzyko kredytowe w systemie bankowym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 24.
7 A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 179–180.
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płatności). W wyniku reakcji łańcuchowej (chain reaction) może to prowadzić
do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu systemu finansowego danego kraju.
W rezultacie problemy w systemie płatności mogą spowodować znaczne problemy z płynnością i zagrozić stabilności rynków finansowych oraz zaufaniu
do nich”8. Ryzyko specyficzne obejmuje obszar działania danego podmiotu,
które może częściowo kontrolować bądź przewidywać.

7.3. Mechanizmy sprzężeń zwrotnych i ogólna teoria zwrotności
Przez lata istniały pewne spory co do najbardziej adekwatnej definicji
mechanizmu sprzężenia zwrotnego. Zdaniem Ashby’ego9 matematycy i teoretycy badający istotę sprzężeń zwrotnych wolą definicję cykliczności działania
(circularity of action). Sprzężenia zwrotne są instrumentem bezpośredniego lub
pośredniego wpływu zmian w wyjściach danego systemu (przyczyna) na stan
jego wejść (skutek)10. W takich systemach elementy otrzymują informacje o efektach swoich własnych działań (akcji) i korygują na ich podstawie kolejne działania (reakcje). Jeżeli w systemach ekonomicznych w stanie równowagi żaden
element nie będzie generował pozytywnych (dodatnich) sprzężeń zwrotnych,
to skutkiem szoku w takim systemie będzie szybki powrót do stanu pierwotnej
równowagi. Szok walutowy przy zbyt dużej liczbie kredytów indeksowanych
do walut obcych może wywołać dodatnie sprzężenia zwrotne, przenosząc się
na wiele gałęzi gospodarki.
Minsky11 zaproponował koncepcję teoretyczną mówiącą o tym, że określone
schematy ekspansji kredytowej mogą przerodzić gospodarkę rynkową w system wzmacniający odchylenia (deviation amplifying system), który może gwałtownie się zdestabilizować. Moment Minsky’ego to punkt krytyczny, w którym
w wyniku działalności spekulacyjnej załamuje się system finansowy. Na tym
etapie perturbacje na rynkach finansowych stają się tak duże, że tylko globalne
interwencje władzy publicznej, nakierowane przeciw źródłom niestabilności,
mogą pozwolić uniknąć upadku systemu finansowego.

Ibidem.
W. R. Ashby, An Introduction to Cybernetics, John Wiley and Sons, New York 1956.
10 Por. I. Dąbrowski, Mechanizmy sprzężeń zwrotnych a równowaga i dynamika systemu
ekonomicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
11 H. P. Minsky, The Financial Instability Hypothesis, “Working Paper”, no. 74, The Jerome
Levy Economics Institute of Bard College, New York 1992, za: Handbook of Radical Political Economy, red. P. Arestis, M. Sawyer, Edward Elgar, Cheltenham 1993.
8
9
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Rynki finansowe i system bankowy są szczególnie podatne na zachowania
o charakterze „owczego pędu”, co prowadzi do znanych problemów: piramid
finansowych12, baniek spekulacyjnych czy gwałtownego wycofywania depozytów (bank runs). Ryzyko systemowe (systemic risk) jest specyficznym rodzajem
ryzyka, dla którego efekty wzmocnienia (amplification), dźwigni (leverage) czy
pozytywnych sprzężeń zwrotnych (positive feedbacks) są wbudowane w system13. Zazwyczaj są one początkowo nieznane, w pewnych warunkach ujawniają się, nabierając wykładniczego charakteru i prowadzą bardzo szybko do
destrukcyjnych lub chaotycznego zachowań w systemie. W takich systemach
istnieje możliwość występowania wielopunktowej równowagi14 z możliwością
uporządkowania według kryterium Pareta. Istnieje więc możliwość, że system
znajdzie się w równowadze nieoptymalnej w wyniku destruktywnych (niekoopracyjnych) dodatnich sprzężeń zwrotnych15.
Najbardziej znanym przykładem jest schemat Ponziego, który oznacza działania inwestycyjne opierające się na dodatnich sprzężeniach zwrotnych polegających na zwrocie inwestorom pieniędzy wraz z dużym zyskiem ze środków wpłaconych przez nowych inwestorów.
Wysoka stopa zwrotu zachęca kolejnych inwestorów. Ostatecznie dochodzi do momentu,
w którym wypłaty na rzecz inwestorów przewyższają kapitał, jakim dysponuje organizator,
i system upada (Por. M. Pachucki, Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym, Komisja
Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012).
13 6 maja 2010 r. w Stanach Zjednoczonych miał miejsce incydent określany jako 2010
Flash Crash, kiedy indeks Dow Jones Industrial Average w ciągu zaledwie 20 minut stracił
tysiąc punktów (Zob. D. Easley, M. Lopez de Prado, M. O'Hara, The Microstructure of the
‘Flash Crash’: Flow Toxicity, Liquidity Crashes and the Probability of Informed Trading, “The
Journal of Portfolio Management” 2011, vol. 37, no. 2, s. 118–128). Jako jedną z hipotez tak
gwałtownego spadku podaje się wzrost ryzyka systemowego wywołany mechanizmem sprzężeń zwrotnych w postaci handlu wysokich częstotliwości (high-frequency trading – HFT)
(Zob. Securities and Exchange Commission, Findings Regarding the Market Events of May
6, 2010. Report of the Staffs of the CFTC and SEC to the Joint Advisory Committee on Emerging Regulatory Issues, 2010, http://www.sec.gov/news/studies/2010/marketevents-report.
pdf, 22.03.2017). Tabb Group już w 2010 r. szacowało, że na HFT przypada 56% wszystkich
transakcji giełdowych w USA i 38% w Europie (Grant J. High-Frequency Trading: Up Against a Bandsaw, “Financial Times” 2010, http://www.ft.com/cms/s/0/b2373a36‑b6c2-11df-b3dd-00144feabdc0.html, 22.03.2017).
14 W wersji bez sprzężeń zwrotnych. J. Dąbrowski, Teoria równowagi ogólnej. Rys historyczny i obecny status w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
15 To z kolei rodzi potencjalną konieczność interwencji władzy publicznej i zachęcenia
podmiotów do zmiany swoich strategii tak, aby nie uruchamiać niekooperacyjnych pozytywnych sprzężeń zwrotnych i nie wybijać systemu ze stanu równowagi Pareto-optymalnej. Jedną z możliwości jest pomoc w budowaniu wzajemnego zaufania podmiotów i przez
to uniknięcie wejścia na ścieżkę prowadzącą do niepożądanych rozwiązań. Interwencja
taka niekoniecznie musi się opierać na konkretnych działaniach, czasem wystarczy tylko
ogłoszenie gotowości do ewentualnej interwencji (gwarancje rządowe). Kwestią kluczową
w takich przypadkach jest wiarygodność władzy państwowej – oczekiwania podmiotów, że
władza publiczna w krytycznym momencie spełni swoje obietnice (oczekiwania podmiotów).
12
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Soros16 sformułował ogólną teorię zwrotności (general theory of reflexivity),
opisującą mechanizm sprzężeń zwrotnych na rynkach finansowych. Rynki
giełdowe są przykładem systemu narażonego na oscylacje samowzbudne17,
np. dzwoniące (hunting oscillation) kierowane mechanizmami dodatnich
i ujemnych sprzężeń zwrotnych wynikających z czynników behawioralnych
podmiotów: poznawczych i emocjonalnych.
Przy założeniu oczekiwań adaptacyjnych na rykach pojawiają się silne
dodatnie sprzężenia zwrotne. W przypadku hossy, gdy ceny akcji rosną, przekonanie o wysokim prawdopodobieństwie dalszych wzrostów daje inwestorom
zachętę do kupna (dodatnie sprzężenia zwrotne wzmacniające wzrosty). Przy
założeniu racjonalnych oczekiwań duży wzrost cen akcji skłania podmioty
do przypuszczenia, że wkrótce ceny muszą osiągnąć szczyt, po którym rynek
spada. Takie przesłanki odstraszają niektórych nabywców (ujemne sprzężenie
zwrotne stabilizujące wzrosty).
W warunkach oczekiwań adaptacyjnych w okresie bessy, gdy ceny akcji
spadają, przekonanie o wysokim prawdopodobieństwie dalszych spadków daje
inwestorom zachętę do sprzedaży (dodatnie sprzężenia zwrotne wzmacniające
spadki). Przy założeniu racjonalnych oczekiwań duży spadek cen akcji skłania
podmioty do przypuszczenia, że wkrótce ceny muszą osiągnąć dno, po którym
rynek rośnie. Takie przesłanki zachęcają niektórych nabywców (ujemne sprzężenie zwrotne stabilizujące spadki).
Teoria zwrotności jest niezgodna z teorią równowagi, która stanowi, że rynki
dążą do równowagi i że wahania nierównowagowe są jedynie przypadkowymi
szumami, które szybko zostają skorygowane. W teorii równowagi ceny w długim okresie w stanie równowagi odzwierciedlają leżące u podstaw fundamenty,
które są niezależne od ceny. Teoria zwrotności zakłada, że w rzeczywistości
to ceny mają wpływ na fundamenty i ten nowy zbiór fundamentów następnie
wpływa na zmianę oczekiwań, kształtując w ten sposób ceny. Ponieważ jest
16 G. Soros, The Alchemy of Finance: Reading the Mind of the Market, John Wiley, New
York 1987; G. Soros, The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and
What It Means, Public Affairs, New York 2008.
17 Drgania samowzbudne (oscylacje samowzbudne) – drgania układu podtrzymywanego przez energię przekazywaną ze źródła do układu przy pomocy mechanizmu regulującego tak, że układ drgający sam dozuje sobie energię, która pokrywa straty (występuje
więc tu sprzężenie zwrotne). Drgania samowzbudne objawiają się jako liniowa niestabilność statycznej równowagi danego dynamicznego systemu. Mogą być zastosowane dwa
testy matematyczne w celu zdiagnozowania takiego niestabilności: kryteria Routh-Hurwitza
i Nyquista. Amplituda oscylacji układu niestabilnego wzrasta wykładniczo wraz z upływem
czasu (małe drgania są tłumione ujemnie), aż nieliniowości stają się ważne i ograniczają
amplitudę. To może stworzyć stałą i trwałą oscylację.

7. Ogólna teoria zwrotności a ryzyko systemowe i mechanizmy sprzężeń zwrotnych

143

to mechanizm oparty na dodatnich sprzężeniach zwrotnych, to rynki finansowe są w permanentnej nierównowadze. Ostatecznie ceny dotrą do punktu,
w którym nastąpi odwrócenie nastrojów i negatywne oczekiwania wywołają
mechanizm samonapędzającego się spadku, wyjaśniając tym samym znany
schemat cyklicznych wzrostów i spadków18.

7.3. Podsumowanie
System finansowy jest podatny na zachowania o charakterze „owczego
pędu”, ryzyko systemowe jest swoistym rodzajem ryzyka, dla którego efekty
wzmocnienia, dźwigni czy pozytywnych sprzężeń zwrotnych są wbudowane
w system. Pierwotnie nieznane, w specyficznych warunkach ujawniają się,
nabierając wykładniczego charakteru, i prowadzą bardzo szybko do chaotycznych zachowań systemu. W systemach takich istnieje możliwość występowania wielopunktowej równowagi z możliwością uporządkowania według
kryterium Pareta.
Soros sformułował ogólną teorię zwrotności opisującą mechanizm sprzężeń zwrotnych na rynkach finansowych. Rynki giełdowe są przykładem system
narażonego na oscylacje samowzbudne kierowane mechanizmami dodatnich
i ujemnych sprzężeń zwrotnych wynikających z czynników behawioralnych
podmiotów: poznawczych i emocjonalnych.
Teoria zwrotności Sorosa jest niezgodna z teorią równowagi, gdzie rynki
dążą do równowagi, a nierównowagowe wstrząsy są przypadkowymi szumami, które szybko zostają skorygowane. W teorii zwrotności ceny mają
wpływ na fundamenty, a nowy zbiór fundamentów wpływa na zmianę oczekiwań, kształtując ceny.
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Katedra Ekonomii Stosowanej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

8. Chaos na międzynarodowym rynku wanilii,
czyli o słabości państwa i kiepskich instytucjach

8.1. W
 prowadzenie
Na przełomie 2016 i 2017 r. wanilia jest na wagę srebra. Wartość suszonej
naturalnej wanilii na rynku międzynarodowym osiąga niebotyczną cenę około
500 USD/kg1. I chociaż jest faktem, że wanilia jest drugą najdroższą przyprawą
na świecie po szafranie, to jej ceny w ostatnich trzech latach wzrosły aż 15‑krot‑
nie2. Część ekspertów jest zdania, że czeka nas gwałtowne załamanie się tych
cen, choć różnią się w ocenie, czy nastąpi to już w 2017 r., czy być może nieco
później. Nie ma chyba żadnego surowca będącego przedmiotem handlu świa‑
towego rejestrującego tak dzikie wahania cenowe.
Wanilia była znana już Aztekom, pochodzi z Meksyku i w zasadzie może
być tradycyjnie uprawiana tylko tam, ponieważ jedynie w tym regionie lokalna
odmiana pszczół jest zdolna do zapylania kwiatów wanilii. W 1841 r. odkryto
jednak ręczny sposób zapylania kwiatów i od tej pory wanilia zaczęła być
uprawiana w rosnącej skali poza Meksykiem. Obecnie kluczowym dostawcą
jest Madagaskar (50–80% światowej podaży) i to właśnie malgaska odmiana,
tzw. Bourbon Vanilla, wyznacza najwyższy standard jakości. Tym samym Mada‑
gaskar dysponuje – potencjalnie – znaczącą siłą rynkową, a podaż malgaskiej
wanilii określa w kluczowym stopniu warunki wymiany na rynkach świato‑
wych, bo pozostali, rezydualni dostawcy dostosowują się do cen malgaskich.
Ci pozostali producenci to przede wszystkim Indonezja, Papua-Nowa Gwinea,
1 Ceny detaliczne wanilii w Polsce na początku 2017 r. wynoszą 3 zł/g (±0,5 zł), co jest
równoważne około 700 USD/kg.
2 Will the 2016 Vanilla Crop Bring Lower Prices?, Vanilla Company, 9 September 2016,
http://www.vanillaqueen.com/will-2016‑vanilla-crop-see-easing-prices (14.01.2017).
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Uganda i francuska Oceania (Tahiti). Teoretycznie sytuacja dominacji jednego
narodowego wytwórcy, powinna skutkować pewną stabilnością warunków
handlu. W rzeczywistości z wielu powodów tak się nie dzieje.

8.2. Historia i współczesność rynku naturalnej wanilii
Po pierwsze, w porównaniu do sektora kawy czy kakao rynek wanilii jest
lilipuci. Wagowo obroty wanilią stanowią zaledwie promil obrotów wyżej
wymienionych używek i rocznie przedmiotem handlu jest około 2000–3000 t
suszonej naturalnej wanilii. Ceny wanilii są co prawda kilkanaście lub kilka‑
dziesiąt razy wyższe niż np. kawy, ale nawet uwzględniając ten fakt, mamy do
czynienia z małym rynkiem. Rynek jest tak mały, że niewielkie zaburzenia mogą
wywołać znaczące skutki. Ponadto jest zbyt płytki, żeby pojawił się giełdowy
handel wanilią (występują jedynie dwustronne transakcje między dostawcami
a odbiorcami), zbyt szczupły, aby – ze względu na wysokie koszty transakcyjne
– wygenerować odpowiedni popyt na analizy rynku, badania ekonomiczne
i oceny koniunktury. Tym samym nie powstał tu rynek usług analitycznych zaofe‑
rowanych przez profesjonalne firmy doradcze i instytucje naukowo-badawcze.
Ponieważ kupujących usługi jest niewielu, koszty dostarczania tych usług dla
klienta byłyby prohibicyjnie wysokie. W rezultacie przejrzystość rynku wanilii
jest bardzo ograniczona, a informacje o charakterze zawieranych transakcji
między podmiotami, w tym o wysokości cen, trudno dostępne.
Po drugie, ceny wanilii kształtowane są oczywiście przez relacje popytu
i podaży. Popyt na wanilię wydaje się być wyraźnie rosnący. Wanilia to naj‑
bardziej popularny aromat i zapach, wykorzystywany nie tylko w przemyśle
spożywczym (lody, ciastka i słodycze, cukier waniliowy, napoje), lecz także
w dużej skali jako środek zapachowy w przemyśle perfumeryjnym i kosme‑
tycznym oraz dodatek zapachowy do czekolady, kawy i podobnych dóbr. Jak
bardzo popularny jest aromat wanilii, pokazuje raport z 2012 r. International
Ice Cream Association, z którego wynika, że amerykańscy konsumenci najbar‑
dziej preferowali lody właśnie o smaku waniliowym, a dopiero na dalszych
miejscach lody czekoladowe3.

3 Por. Vanilla Top Ice Cream Flavor with Americans; Frozen Yogurt Regaining Fans, The
International Dairy Foods Association (IDFA), 22 June 2012, http://www.idfa.org/newsviews/news-releases/article/2012/06/21/vanilla-top-ice-cream-flavor-with-americans-frozenyogurt-regaining-fans- (11.01.2017).
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Chociaż strona popytowa rynku jest stabilna, to nie da się już tego powie‑
dzieć o podaży. Uprawy wanilii są bardzo wrażliwe na warunki pogodowe i kli‑
matyczne, co skutkuje silnymi wahaniami produkcji u wszystkich producentów.
Równocześnie rynek wanilii jest słabo zdywersyfikowany. Wanilii nie da się
uprawiać poza strefą podzwrotnikową, co powoduje, że potencjalne negatywne
szoki podażowe są dodatnio skorelowane i dotykają na ogół jednocześnie więk‑
szość producentów. Dodatkowo Madagaskar jest, jak wspomnieliśmy, kluczowym
dostawcą przyprawy, więc zdarzenia pogodowe, a nawet polityczne, dziejące
się w tym kraju decydują de facto o globalnej sytuacji na międzynarodowych
rynkach wanilii. Cyklony, huragany, zimno lub nadmierne temperatury – zja‑
wiska typowe dla rejonu upraw wanilii – mogą zniszczyć duże partie zbiorów.
Madagaskar dotknięty jest bezustannymi uderzeniami cyklonów (średnio 3–4
cyklony rocznie), co okresowo dramatycznie obniża produkcję miejscowego rol‑
nictwa4. Na przykład uderzenie cyklonów Hudah i Gloria w 2000 r. na północ‑
no-wschodnią część wyspy (region SAVA), gdzie skoncentrowana jest uprawa
wanilii, spowodowało ogromne i trwałe straty w tych uprawach rzędu 30%.
Meksyk, kiedyś główny dostawca wanilii do USA, przestał się w ogóle liczyć
w 2013 r. jako źródło podaży, gdy dwa lata wcześniej, w 2011 r. susza i fala upa‑
łów zniszczyły 90% zbiorów. Z kolei gwałtowne cykliczne pożary w Indonezji
(w tym przypadku nie tylko wynik zjawisk naturalnych, lecz także celowych
podpaleń) również skutkują silnymi zaburzeniami w produkcji, przez co nisz‑
czą zarówno zbiory, jak i wielkie obszary plantacji.
Problem polega na tym, że odtwarzanie zniszczonych plantacji, pomijając
konieczne spore nakłady, wymaga co najmniej 3–4 lat, bo dopiero po takim
okresie zasadzone krzewy wanilii zaczynają owocować. Dlatego skutki negatyw‑
nych szoków podażowych, choć wywołane przypadkowymi czynnikami klima‑
tycznymi, mają dość trwały charakter, a bessa podażowa może być przewlekła.
Po uzyskaniu niepodległości władze Madagaskaru zdecydowały się na utwo‑
rzenie rządowej Agencji ds. handlu wanilią. Rolą agencji było zmonopolizowa‑
nie w rękach rządu handlu wanilią, ale także pełna kontrola nad produkcją,
przetwarzaniem i dystrybucją surowca oraz kontrola cen eksportowych i wiel‑
kości podaży na eksport. Dodatkowo utworzony został fundusz stabilizacyjny,
który miał za zadanie utrzymanie stałych cen dla producentów i finansowanie
zapasów. Dla rządu kluczowe znaczenie miało utrzymanie znacznej rozpięto‑
ści między cenami, które Agencja płaciła drobnym producentom, a cenami
A. Clayton, Destructive Storms, Dormant Policies: The Impact of Cyclones on Food Security in Madagascar, “The Africa Portal Backgrounder”, no. 22. November 2012.
4
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uzyskiwanymi w eksporcie, czyli wielkości swoistego podatku surowcowego
nakładanego na wytwórców5. Agencja została zlikwidowana w 1993 r. w imię
realizacji idei deregulacyjnych, tj. w myśl dominującej wówczas ideologii neo‑
liberalnej. Oceny funkcjonowania rządowej Agencji są niejednoznaczne, choć
dominują raczej oceny krytyczne6. Główny zarzut dotyczy właśnie silnie fiskal‑
nej polityki rządowej maksymalizującej podatek nakładany na wanilię. Do pew‑
nego stopnia było to zrozumiałe, jako że wpływy z eksportu wanilii to około 10%
przychodów dewizowych całego kraju, a sektor dostarcza 5% krajowego PKB.
Polityka cenowa władz utrzymywała niskie ceny dla producentów i sukcesywnie
– wykorzystując monopolistyczną pozycję kraju jako dostawcy wanilii – pod‑
nosiła ceny eksportowe. W szczytowym okresie podatek nakładany na wanilię
przyjął postać niemal konfiskaty, stanowiąc 82% jej ceny eksportowej7. Z jednej
strony nie motywowało to miejscowych wytwórców do zwiększania produkcji,
z drugiej – redukowało popyt światowy na wanilię. Był oczywiście także i taki
skutek, że niskie przychody z wysoce pracochłonnych upraw wanilii skłaniały
wielu plantatorów do masowego zatrudniania dzieci w produkcji. Ocenia się,
że około 20 tys. dzieci pracuje na Madagaskarze przy uprawie wanilii, co sta‑
nowi około 30% całej siły roboczej w tym sektorze8.
Najgroźniejsza dla Madagaskaru była jednak utrata konkurencyjności kra‑
jowej produkcji. Przewaga malgaskiej produkcji zasadzała się (poza wysoką
jakością miejscowej odmiany) na niskich kosztach produkcji. Wanilia cechuje
się niezwykłą pracochłonnością uprawy, gdyż zdecydowana większość zabie‑
gów agrotechnicznych musi być wykonana ręcznie, bez udziału zmechanizo‑
wanych technologii, bo po prostu takich nie znamy. Dotyczy to zarówno fazy
ręcznego zapylania kwiatów, jak i długich, skomplikowanych procesów susze‑
nia i dojrzewania wanilii już po zerwaniu strąków. Cały cykl może trwać nawet
do półtora roku, jest wykonywany głównie ręcznie, a przestrzeganie terminów
agrotechnicznych ma kluczowe znaczenie dla jakości gotowego produktu. Bar‑
dzo niskie koszty pracy malgaskich rolników i tania siła robocza tego bardzo
biednego kraju dawały przewagę nad innymi wytwórcami właśnie przy tak
pracochłonnej produkcji. Wraz jednak z rosnącymi cenami na rynkach mię‑
dzynarodowych, do czego prowadziła polityka samych władz Madagaskaru,
5 O. Cadot, L. Dutoit, J. de Melo, The Elimination of Madagascar’s Vanilla Marketing
Board, Ten Years On, “Journal of African Economies” 2009, vol. 18, no. 3.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 P. Lykke Lind, Madagascar's £152 m Vanilla Industry Soured by Child Labour and Poverty, “Guardian”, 8 December 2016.
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wytwarzanie wanilii stawało się stopniowo coraz bardziej opłacalne dla produ‑
centów w Indonezji, ale później także dla innych – w Ugandzie, Papui-Nowej
Gwinei, a nawet Indiach. Niesłychanie mocna pozycja Madagaskaru w począt‑
kach lat 70., kiedy udział malgaskiej wanilii sięgał nawet 85% udziału w glo‑
balnym rynku, 20 lat później zupełnie się załamała, a jego udział w światowym
handlu wanilią spadł do zaledwie 40%. W latach 1991–1993 Indonezja nawet
zepchnęła Madagaskar na drugie miejsce jako producenta. Dopełnieniem tego
katastrofalnego rozwoju wydarzeń była decyzja – podjęta po rozwiązaniu rzą‑
dowej Agencji ds. handlu wanilią – o spaleniu w 1993 r. 3/4 zapasów wanilii
(4‑letnia wartość eksportu)9. Polityka śrubowania cen wymagała bowiem ogra‑
niczania podaży poprzez wzrost zapasów, ale skala tego procederu przyjęła,
jak się okazało, nieracjonalne i na dłuższą metę szkodliwe rozmiary. Jednak
po odejściu od monopolu rządowego i wprowadzeniu rynkowych reguł gry
decyzja o spaleniu zapasów była niestety konieczna, jeśli nie miało doprowadzić
do całkowitej zapaści na rynku wanilii, gdyby zapasy te znalazły się na rynku.

8.3. Skutki likwidacji malgaskiej Agencji ds. handlu wanilią
Niezależnie od krytyki władz malgaskich wobec praktyk Agencji ds. handlu
wanilią odejście od regulacji rynku wywołało cały szereg negatywnych zjawisk.
Do najważniejszych należy destabilizacja rynku, przejawiająca się w gwałtow‑
nych wahaniach podaży wanilii i jej cen. Na podstawie dostępnych publikacji
i raportów zrekonstruowano zmiany cen na międzynarodowym rynku wanilii
w okresie ostatnich 40 lat (wykres 1). Po rozwiązaniu Agencji w 1993 r. ceny
w ciągu kolejnych trzech lat spadły łącznie mniej więcej o 70%, ale później,
w latach 2000–2004 i począwszy od 2015 r., ceny niemal eksplodowały. W obu
przypadkach wzrastały kilkunastokrotnie przedzielone długimi, wieloletnimi
okresami bessy. Okres funkcjonowania Agencji rzeczywiście skutkował więc
nadmiernym być może wzrostem cen, stwarzał różnorakie negatywne konse‑
kwencje dla produkcji, ale od momentu wyeliminowania regulatora na rynku
wanilii zapanował chaos. Został uruchomiony mechanizm prowadzący do
swoistego cyklu waniliowego.

9

Por. O. Cadot, L. Dutoit, J. de Melo, The Elimination of Madagascar’s Vanilla…, op.cit.
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Wykres 1. Zrekonstruowane ceny suszonej wanilii w obrocie międzynarodowym
(standard Bourbon Vanilia)
Cena suszonej naturalnej wanilii (USD/kg)
600
500
400
300
200
100
0
1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016
Źródło: Vanilia Market Reports, Aust & Hachmann, 2004–2016; O. Cadot, L. Dutoit, J. de Melo, The
Elimination of Madagascar’s Vanilla…, op.cit.

Gwałtowne wzrosty cenowe wywołują trojakie skutki: zwiększają rolę sub‑
stytutów, motywują do masowych kradzieży wanilii i zostały wykorzystane
do prania brudnych pieniędzy. Rzeczywiście obecnie rynek na masową skalę
wykorzystuje tanie substytuty naturalnej wanilii w postaci chemicznie lub bio‑
logicznie wytwarzanej waniliny10. Według portalu Foodnavigator11 roczny popyt
na wanilinę sięga 12–15 tys. t. Obecnie dostępnych jest kilka różnych technolo‑
gii otrzymywania syntetycznej waniliny. Dominują dwie, w których surowcem
są albo surowce petrochemiczne, pochodne ropy naftowej (około 85% podaży),
albo pulpa drewniana (lignina). Wanilinę można otrzymywać również w pro‑
cesie biosyntezy (wykorzystując inżynierię genetyczną), ale skala produkcji
jest obecnie niewielka, a koszty na razie niezbyt zachęcające. W opinii kluczo‑
wego szwajcarskiego producenta Evolva praktycznie 99% całej konsumowanej
waniliny na świecie to już sztuczne zamienniki, jeśli mierzyć to wolumenem12.

Wanilina – związek chemiczny, główny składnik zapachowy zawarty w wanilii.
Por. Demand for Wood-Sourced Vanillin Soars on Price Pressures for Vanilla, “Foodna‑
vigator.com”, 5 July 2013, http://www.foodnavigator.com/Market-Trends/Demand-for-wo‑
od-sourced-vanillin-soars-on-price-pressures-for-vanilla (14.01.2017).
12 Wanilina stanowi wagowo około 2% ciężaru strączków naturalnej wanilii. Rocznie
wytwarza się zatem z naturalnej wanilii nie więcej niż około 60 t waniliny.
10
11
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Wartościowo naturalna wanilia plasuje się lepiej, ale jakościowo nie zmienia
to istotnie sytuacji13.
Obecne realia sytuacji muszą uwzględniać, że „ilość wszystkich strąków
wanilii w świecie jest niewystarczająca, by nadać zapach wszystkiemu, co chcia‑
łoby pachnieć wanilią” (opinia Carol McBride, menedżera amerykańskiej firmy
Simrise)14, co w dużym stopniu wyjaśnia dominację przemysłowej produkcji
waniliny. Dominację utrwala jednak i wzmacnia fakt, że syntetyczna wanilina
jest bardzo tania – np. otrzymywana z pulpy drzewnej kosztowała w krytycz‑
nym dla rynku 2004 r. zaledwie jedną setną tego co naturalna wanilia15. Im
wyższe ceny naturalnej wanilii, tym silniejsza konkurencja i skłonność kupu‑
jących do nabywania substytutów. Jest pewien spór, czy konsumenci potrafią
rozróżnić produkt naturalny od sztucznie produkowanego. Nathaniel Delafield,
współzałożyciel amerykańskiej firmy Lafaza handlującej wanilią, jest zdania,
że „technologie masowej produkcji i obniżające koszty okazały się sukcesem,
ale o wiele mniejszym sukcesem było otrzymanie zapachów o rzeczywiście
dobrej jakości (…) dla wielu ludzi dobra jakość zapachowa o wysokiej wartości
jest wciąż preferowana w stosunku do gorszej jakości przy niższych cenach”16.
Nie jestem do końca przekonany, czy istotnie wysoka jakość sama się broni.
Fachowy argument jest taki, że naturalna laska wanilii zawiera około 170 róż‑
nych komponentów zapachowych, nie tylko wanilinę17. Jest to więc niewątpliwie
dużo bogatszy bukiet zapachowy niż sama syntetyczna wanilia. Niemniej jest
dość prawdopodobnie, że większość nabywców nie umie dokonać rozróżnienia
produktu naturalnego od sztucznego lub też nie ma takiej potrzeby. Dlatego
rynek wanilii wydaje się dotknięty silną asymetrią informacyjną co do jakości.
Dla producentów naturalnego surowca prawdziwym problemem jest brak
wyraźnych regulacji pozwalających odróżnić konsumentowi pochodzenie zapa‑
chu. Zarówno regulacje amerykańskie, jak i europejskie pozwalają w przypadku
waniliny produkowanej chemicznie używać określeń sugerujących jej natu‑
ralne źródło (wyjątek stanowią lody w USA). Pojęcie tego co naturalne może
być obiektywnie trudne do zdefiniowania, co przyznaje nawet US Food & Drug
Evolva, Vanillin, http://www.evolva.com/vanillin/ (17.11.2016).
M. Bomgardner, The Problem with Vanilla, “Chemical & Engineering News”, 12 Sep‑
tember 2016, http://cen.acs.org/articles/94/i36/problem-vanilla.html (21.12.2016).
15 Demand for Wood-Sourced…, op.cit.
16 R. McEachran, Creators Defend Vanilla Flavour Made Using Synthetic Biology, “Guard‑
ian”, 28 May 2015.
17 S. Ramachandra Rao, GA. Ravishankar, Review. Vanilla Flavour: Production by Conventional and Biotechnological Routes, “Journal of the Science of Food and Agriculture”
2000, vol. 80.
13
14
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Administration18, ale jest także świadomie niedookreślone w wyniku presji
samego biznesu. Rozpoznawalność naturalnej substancji, nawet mimo wyso‑
kiej ceny, pozwalałaby jej zachować niewielką, ale trwałą pozycję na rynku.
W sytuacji wysokich cen rynkowych wanilii i bardzo niskich dochodów
w regionie upraw tej rośliny dochodzi do masowych kradzieży strączków wani‑
lii z plantacji lub miejsc jej dojrzewania. W warunkach kontroli państwowej
w 1995 r. plantatorzy otrzymywali od skupujących zaledwie 1–2 USD/kg zie‑
lonej wanilii. W warunkach hossy cenowej na światowym rynku pokusa kra‑
dzieży staje się jednak ogromna, jako że sprzedawca zielonej wanilii może
uzyskać nawet do 100 USD/kg19. Nawet jeśli są to wyjątkowe ceny, a większość
plantatorów musi zadowolić się cenami około 50–60 USD/kg, to i tak w przy‑
padku Madagaskaru 25–30 kg wanilii stanowi równowartość rocznego dochodu
na głowę. Dlatego napady na plantacje i kradzieże nie tylko są częste, lecz
także brutalne, nierzadko z udziałem broni palnej, i zdarzają się ofiary śmier‑
telne. Firmy i pośrednicy skupujący surowiec stanowią również potencjalny
cel złodziei, ponieważ transakcje kupna–sprzedaży dokonywane są wyłącznie
w gotówce. Typowy pośrednik, w dobie wysokich cen skupu, podróżuje więc
z dziesiątkami tysięcy dolarów w trudno dostępnym i oddalonym rejonie SAVA
– w regionie, gdzie uprawia się większość malgaskiej wanilii, ale gdzie władza
państwa niemal nie istnieje.
Dramatyczna słabość państwa skłania zatem plantatorów do przedwcze‑
snego zbioru wanilii z pola, żeby zdążyć przed złodziejami. Przedwcześnie
zebrane i niepoddane suszeniu strączki są następnie pakowane próżniowo,
aby mogły zostać poddane dojrzewaniu w jakimś późniejszym momencie. Ma
to jednak poważny, negatywny wpływ na jakość końcowego produktu i cenę.
Wanilia w opakowaniach próżniowych, niedojrzała i pełna wody, częściowo
pleśnieje, a ponadto zawartość waniliny w strąkach się obniża. Rząd Mada‑
gaskaru wprowadził co prawda zakaz wczesnego zbierania wanilii, ustanowił
różne terminy agrotechniczne dla utrzymania jakości produkcji, ale skutecz‑
ność tych regulacji jest minimalna. Mamy do czynienia z prawdziwym błędnym
kołem. Na rynku spada ilość dobrej jakościowo naturalnej wanilii, bo poniżej
pewnego standardu wanilia nie jest już w ogóle kupowana przez europejskich
18 “Natural” on Food Labeling, US Food and Drug Administration, http://www.fda.
gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/Labelin‑
gNutrition/ucm456090.htm (21.12.2016).
19 M. Brown, Madagascar’s Cyclone Vulnerability and the Global Vanilla Economy, w: The
Political Economy Of Hazards And Disasters, red. E. Jones, A. Murphy, Altamira Press,
Toronto 2009, s. 250.
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nabywców. Niska podaż podnosi ceny przyprawy, co z kolei zwiększa skalę
kradzieży na plantacjach. Skutkuje to przyspieszaniem zbierania niedojrzałych
strąków wanilii i obniżeniem jakości produktu, co dalej redukuje podaż itd.
Chociaż wszystkie wyżej wskazane zjawiska grają istotną rolę w wyja‑
śnianiu obecnej hossy cenowej na wanilię, to jednak większość fachowców
nie sądzi, żeby została ona wywołana – odmiennie niż w latach 2000–2004
– w wyniku jakiegoś silnego, negatywnego szoku podażowego. Główna przy‑
czyna leży w zupełnie nowym czynniku, tj. w nielegalnym handlu drzewem
różanym. Drewno to stało się niezwykle popularne w Chinach, gdzie wykorzy‑
stywane jest jako surowiec do produkcji luksusowych mebli i instrumentów
muzycznych. Drzewa różane rosną w regionie upraw wanilii, tj. na północno‑
-wschodnim krańcu Madagaskaru, i są w rabunkowy sposób ścinane i masowo
eksportowane. Od 2010 r. rząd malgaski wprowadził zakaz wycinki tego drzewa
i handlu nim, obowiązuje także międzynarodowe embargo na obrót malga‑
skim drewnem20. Za tonę drewna różanego otrzymuje się ponad 1000 USD.
Dla miejscowych jest to wielki majątek – biorąc pod uwagę stosunkowo niską
pracochłonność (w porównaniu np. do produkcji wanilii) dwóch kluczowych
operacji, tj. ścięcia drzewa i przetransportowania go do rzeki, gdzie jest dalej
transportowane do portu21.
W opinii portalu Commodafrica to w 2014 r. pojawili się nowi gracze na rynku
wanilii z wielkimi zasobami finansowymi22. Nielegalnie zarobione pieniądze
na sprzedaży drewna różanego zostały zainwestowane w wanilię, dzięki czemu
mogły być zalegalizowane. Niestety te masowo realizowane zakupy gwałtownie
podniosły ceny malgaskiej wanilii. Jak wynika z raportu Guardiana23 i z innych
źródeł, w operacje te są pośrednio lub bezpośrednio zamieszane osoby z krę‑
gów rządowych, co wyjaśnia bezczynność administracji państwowej i kom‑
pletny brak skuteczności wprowadzonych zakazów.

20 P. Divay, Dossiers bois de rose à Madagascar, des nouveaux milliardaires, 9 October
2014, https://blogs.mediapart.fr/philippe-divay/blog/091014/dossiers-bois-de-rose-mada‑
gascardes-nouveaux-milliardaires (9.12.2016).
21 L. Caramel, China’s Rosewood Craving Cuts Deep into Madagascar Rainforests, “Guard‑
ian”, 16 February 2015.
22 A Madagascar, le blanchiment du bois de rose deteint sur la vanille, ”Commodafrica”,
10 September 2015, http://www.commodafrica.com/10–09-2015‑madagascar-le-blanchi‑
ment-du-bois-de-rose-deteint-sur-la-vanille (9.11.2016).
23 Wyraźnie pisze o tym L. Caramel, China’s Rosewood Craving…, op.cit.
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8.4. Podsumowanie
Obecny rynek naturalnej wanilii jest w kompletnym chaosie. Główny pro‑
ducent, Madagaskar, na skutek słabości państwa nie podejmuje skutecznej
regulacji tego rynku. Ceny, początkowo zwyżkujące przez graczy piorących
pieniądze z nielegalnego handlu drzewem różanym, są dodatkowo windowane
przez kolejne działania spekulacyjne. Wielu aktorów wciąż gra na dalszą zwyżkę
ceny, powstrzymując się przed zwolnieniem podaży na rynek. Pogłębia to coraz
bardziej deficyt wysoko wartościowej wanilii na rynku i przejściowo podtrzy‑
muje ceny. Istnieje jednak wysokie prawdopodobieństwo, że w 2017 r. część
produkcji nie zostanie sprzedana, bo nie znajdzie nabywcy jako zbyt droga.
Dla malgaskiej wanilii jest to igranie z ogniem. Jakość jej produktów obniża
się, co bije w główny dotychczas walor plantatorów na Madagaskarze. Wielu
producentów nie wytrzymuje presji kosztów i zmuszonych jest do rezygnacji
z nabywania naturalnej wanilii. Kiedy bąbel spekulacyjny pęknie i ceny wani‑
lii załamią się, a nastąpi to prędzej czy później, odbudowanie całego sektora
produkcyjnego zabierze wiele lat.
Malgaski rynek wanilii jest podręcznikowym przykładem sytuacji kraju, który
posiadając silne atuty produkcyjne, jest niezdolny do ich wykorzystania wskutek
biedy i zacofania, a także, lub może przede wszystkim, dramatycznej słabości
instytucjonalnej (w tym także politycznej), z jaką się zmaga od dziesięcioleci.
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9. G
 ospodarka o obiegu zamkniętym
– nowa utopia czy droga konieczna?

9.1. Wprowadzenie
Unia Europejska od kilku lat planuje transformację swojej gospodarki
z modelu linearnego do modelu o obiegu zamkniętym1. Przedsięwzięcie to stanowi ogromne, wieloletnie wyzwanie zarówno w sferze ekonomiczno-prawnej
(aspekty fiskalne, organizacyjne, regulacyjne), jak i w sferze społecznej (modele
konsumpcji, zwyczaje ludzi, sposoby postrzegania wartości). Realizacja tych
zamierzeń może potrwać nawet wiele dziesięcioleci i z całą pewnością będzie
kształtować paradygmaty nie tylko w naukach ekonomicznych.
Niniejsze opracowanie ma na celu zwięzłe zarysowanie problematyki związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ) na tle paradygmatów związanych z postrzeganiem niektórych czynników produkcji. Można bowiem
potraktować zasoby naturalne jako pewne zasoby kapitału o szczególnych
cechach, które warunkują racjonalne gospodarowanie tymi czynnikami produkcji. Wszak klasycznie to ziemia była postrzegana jako jeden z trzech podstawowych czynników produkcji i, pomimo że późniejsza myśl ekonomiczna
próbowała upraszczać te zasoby do pewnych form kapitału, to zdaniem autora
w kontekście GOZ najprawdopodobniej będzie następował nawrót do klasycznego podejścia w zakresie czynników produkcji już nie tyle do samej ziemi, co
szerzej pojętych zasobów naturalnych jako podstawowego czynnika produkcji.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 2 lipca 2014 r., Ku gospodarce o obiegu
zamkniętym: program "zero odpadów" dla Europy, Komisja Europejska, Bruksela; Komunikat
prasowy Komisji Europejskiej z dnia 2 grudnia 2015 r., Zamknięcie obiegu, Komisja Europejska, Bruksela, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_pl.htm (14.01.2017).
1
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W zakresie treści opracowania można dokonać swoistej dekompozycji
tytułu. W pierwszej części skoncentrowano się na zdefiniowaniu, czym jest idea
GOZ i na czym polega jej różnica w stosunku do powszechnie stosowanego
i tworzącego się samoistnie od setek lat linearnego modelu gospodarczego.
Drugą część poświęcono na omówienie najistotniejszych barier oczekiwanej
transformacji gospodarczej, które zdaniem wielu badaczy i komentatorów
stanowią o utopijnym charakterze koncepcji. W ostatniej części opracowania
opisano przyczyny i cele rozwoju idei GOZ na tle tezy zwolenników tej koncepcji gospodarczej o niemożliwości długookresowego przetrwania cywilizacji
na naszej planecie przy stosowaniu linearnego modelu gospodarki, co wynika
z przemian demograficznych i ograniczonych zasobów naturalnych dostępnych w gospodarce światowej.

9.2. Istota gospodarki o obiegu zamkniętym
Geneza koncepcji GOZ sięga lat 70. XX w., kiedy to w krajach rozwiniętych
zaczęto zauważać pułapki gospodarcze i ekologiczne nieograniczonego rozwoju konsumpcjonizmu. Od tego czasu do chwili obecnej globalna konsumpcja wzrosła czterokrotnie i według prognoz J. Randersa ma do 2052 r. wrosnąć
jeszcze tylko dwukrotnie, co związane jest z ograniczonym dostępem do zasobów naturalnych2. Tematyka związana z GOZ zyskała popularność w latach 90.
XX w., a najważniejsze publikacje naukowe odnoszące się do tej problematyki
pojawiły się dopiero na początku XXI w.3.
Zasadniczo koncepcja GOZ stanowi alternatywę dla powszechnie stosowanego i samoistnie tworzącego się od wieków linearnego modelu gospodarczego,
który w dużym uproszczenia polega na tym, że zasoby naturalne pozyskuje się
z przyrody, przetwarza, produkuje z nich produkty, które się sprzedaje konsumentom. Finalnie konsumenci po zużyciu produktów pozbywają się ich, tworząc odpady, które są składowane lub spalane, przez co użyte zasoby naturalne
2

2014.

J. Randers, 2052 Globalna prognoza na następne czterdzieści lat, WSP TWP, Warszawa

3 P. Hawken, A. Lovins, L. H. Lovins, Natural Capitalism: Creating the Next Industrial
Revolution, Back Bay, Boston–New York–London 2000; Handbook for Industrial Ecology,
red. R. U. Ayres, L. W. Ayres, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2001;
W. McDonough, M. Braungart, Toward a Sustaining Architecture for the 21st Century: The
Promise of Cradle to Cradle Design, UN EP Industry & Environment, April–September 2003;
W. R. Stahel, The Performance Economy, Palgrave Macmillan, New York 2006; G. Pauli, Blue
Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs, Paradigm Publications, Taos 2010.

9. Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa utopia czy droga konieczna?

159

są używane jednorazowo, a więc w pewnym sensie utracone. Jednocześnie procesy pozbywania się zużytych zasobów naturalnych prowadzą do degradacji
przyrody, z której zostały pozyskane. Linearny model gospodarki nie stanowił
większego problemu, gdy jego skala w stosunku do zasobów przyrodniczych
była niewielka. Jednak postępujący wzrost liczby mieszkańców naszej planety,
zwany również przeludnieniem, oraz cechy ludzkie określane przez paradygmat
człowieka emocjonalnego4 czy efekt Diderota5, które m.in. przynajmniej w części powodują gromadzenie znacznej ilości obiektywnie niepotrzebnych dóbr
materialnych stających się finalnie odpadami, prowadzą do nieuchronnego
zbliżania się do granicy wzrostu gospodarczego, gdyż po prostu może zabraknąć zasobów do przetwarzania.
Odpowiedzią ekonomistów środowiska na ten problem jest koncepcja
gospodarki używającej zasobów naturalnych w zamkniętych obiegach (GOZ).
Docelowy schemat modelu GOZ przedstawiono na rysunku 1, który kompleksowo obrazuje istotę koncepcji opracowaną na podstawie rozproszonej myśli
ekonomistów środowiska przez Fundację Ellen MacArthur.
Koncepcja GOZ opiera się na trzech fundamentalnych zasadach. Pierwsza zasada zachowania i wzbogacania kapitału naturalnego poprzez kontrolę
ograniczonych zapasów i równoważenie strumieni zasobów odnawialnych
realizowana jest przede wszystkim poprzez dematerializację funkcjonalności,
która polega na zastępowaniu dostarczania przedmiotów wszędzie tam, gdzie
możliwe jest zastosowanie wirtualnych zamienników (np. wszelkiego rodzaju
dokumenty, bilety, książki, nagrania). Tam, gdzie niezbędne jest dostarczenie
przedmiotów, model GOZ preferuje wykorzystanie zasobów odnawialnych,
a dopiero w ostatniej kolejności powinny być używane zasoby nieodnawialne
(kapitał naturalny), przy czym dominującą rolę odgrywa tu projektowanie produktów przedłużające okres ich eksploatacji i umożliwiające ponowne wykorzystywanie użytych w produkcji zasobów nieodnawialnych.
Zasada optymalizacji wykorzystania surowców poprzez utrzymywanie produktów, komponentów i materiałów w obiegu z zachowaniem ich najwyższej
użyteczności realizowana jest w ramach dwóch niezależnych cykli: biologicznym dla zasobów odnawialnych i technicznym dla zasobów nieodnawialnych.
4 K. Wach, Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych, „Horyzonty Wychowania” 2010, nr 9; A. Wawrzyniak, Zmiana paradygmatu
homo oeconomicus w naukach o zarządzaniu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 233.
5 G. McKraken, Culture and Consumption: New Approaches to the Symbolic Character
of Consumer Goods and Activities, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis
1988, s. 119–129.
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W cyklu biologicznym stosuje się materiały odnawialne, które po skonsumowaniu są przywracane biosferze za pomocą biologicznych procesów w postaci
nawozów organicznych uzyskiwanych z resztek zasobów. Duże znaczenie ma
też użycie kaskadowe, które polega na ponownym używaniu zasobów odnawialnych w innym celu niż pierwotnie (np. używaną bawełnianą odzież można
wprowadzać powtórnie do obrotu gospodarczego jako odzież używaną, ale
następnie po przetworzeniu zużytych ubrań stosować w przemyśle meblarskim jako wypełniacz tapicerski, co zmniejsza zapotrzebowanie na materiały
pierwotne).
Cykle techniczne charakteryzują się szerszym zróżnicowaniem instrumentów. Najistotniejszą różnicą jest położenie akcentów na zastąpienie konsumpcji
użytkowaniem. Podkreśla się tu różnicę pomiędzy aktem jednorazowym (konsumpcja zasobów nieodnawialnych) a powtarzalnym czy cyklicznym użytkowaniem zasobów nieodnawialnych. Najbliżej użytkownika występuje tu cykl
wspólnego użytkowania. Model GOZ proponuje zastępowanie tam, gdzie to jest
możliwe, własności trwałych dóbr przez gospodarstwa domowe lub poszczególne osoby na rzecz udostępniania ich przez wyspecjalizowane podmioty
gospodarcze na zasadzie wypożyczenia, użyczenia, najmu, leasingu. Jaskrawym przykładem marnotrawstwa zasobów są samochody osobowe, które wykorzystywane przeciętnie do przejechania około 15 tys. km rocznie ze średnią
prędkością około 40 km/h są realnie potrzebne przez około 4,3% czasu (przez
resztę czasu są zaparkowane), a gdy już są wykorzystane, to pasażerowie zajmują około 1,5 ze standardowych 5 miejsc6. Wspólne użytkowanie samochodów
osobowych mogłoby doprowadzić nie tylko do obniżenia liczby aut, lecz także
do zmniejszenia presji na rozwój infrastruktury drogowej. Cykle techniczne
to również: ponowne użycie poprzez redystrybucję (niektóre użyteczne rzeczy,
takie jak: meble, książki, elektronika, sprzęt sportowy i wiele innych, stają się
często odpadami, które mogą być po niskich kosztach użytkowane dalej przez
mniej wybrednych użytkowników), regeneracja i naprawy (wiele dóbr lub ich
komponentów można poddać naprawom lub regeneracji w celu wydłużenia
czasu eksploatacji), a w ostateczności, gdy przedmioty stają się całkowicie nieprzydatne, należy stosować recykling, czyli przetwarzanie zasobów nieodnawialnych użytych w produkcji na surowce wtórne.
Nie prowadzi się statystyk uśredniających dane o napełnieniu pojazdów osobowych
na dużych obszarach. „Średnie napełnienie według Warszawskiego Badania Ruchu 2015
wyniosło 1,2 osoby/pojazd. Również Niebieska księga infrastruktury drogowej (...) podaje (...),
że napełnienie samochodów na drogach miejskich w dojazdach do pracy i w podróżach służbowych wynosi 1,2.” (http://www.zm.org.pl/?a=sluzewiec_analiza-16c z dnia 21 stycznia 2017 r.).
6

Źródło: Ellen MacArthur Foundation, Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany, listopad 2015, s. 6, portalkomunalny.pl (14.01.2017).

Rysunek 1. Schemat gospodarki o obiegu zamkniętym
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Trzecia zasada GOZ koncentruje się na wydajności systemu poprzez minimalizowanie strat zasobów zarówno podczas produkcji (np. zmniejszanie
energochłonności, minimalizacja powstawania odpadów produkcyjnych), jak
i w czasie konsumpcji (np. niemarnowanie żywności, oszczędny styl jazdy
samochodem). Nie mniej istotne jest tu również ograniczanie negatywnych
i wspieranie pozytywnych efektów zewnętrznych związanych z wykorzystaniem
przestrzeni i generowaniem zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby, generowanie hałasu czy promieniowania.
Podsumowując istotę GOZ, można jednocześnie podjąć próbę uproszczonego zdefiniowania tej koncepcji. „Gospodarka o obiegu zamkniętym to system
gospodarczy, który poprzez zamykanie obiegu wykorzystywanych w gospodarce
zasobów naturalnych ma na celu minimalistyczne wykorzystywanie nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz zrównoważone użytkowanie zasobów
odnawialnych, które w miarę możliwości powinny zastępować stosowanie
zasobów nieodnawialnych”7.

9.3. Bariery wdrażania
Bariery transformacji gospodarczej od powszechnie stosowanego modelu
linearnego do GOZ mogłyby stanowić temat odrębnego dzieła naukowego
pokaźnych rozmiarów. W niniejszym opracowaniu można jedynie zarysować najważniejsze problemy stanowiące przesłanki o utopijnym charakterze
tej koncepcji. Podstawowym problemem wdrażania koncepcji jest dominacja
idei wzrostu gospodarczego jako miary postępu cywilizacyjnego. Konsekwencją dominacji tej idei jest masowy konsumpcjonizm w krajach rozwiniętych,
którego wzorce – dostarczone dzięki rewolucji informacyjnej nie tylko do krajów rozwijających się, lecz także do krajów tzw. trzeciego świata – powodują,
że zdecydowana większość ludności całego globu aspiruje do „zachodniego”
stylu życia, co istotnie zwiększa presję ekonomiczną w kierunku samoistnych
linearnych modeli gospodarczych.

7 Por. Ellen MacArthur Foundation, Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany, listopad 2015, s. 6, portalkomunalny.pl (14.01.2017), s. 5;
M. Lewandowski, Designing the Business Models for Circular Economy – Toward the Conceptual Framework, Sustainability, MDPI, 18.01.2016; J. T. Scott, The Sustainable Business
a Practitioner’s Guide to Achieving Long-Term Profitability and Competitiveness, wydanie 2,
Greenleaf Publishing, Sheffield, 2015, s. 50.
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Oczekiwanie, iż sami konsumenci oddolnie wytworzą masową presję rynkową na producentów, byłoby naiwnością, choć oczywiście presja taka ze
strony rosnącej grupy aktywistów ekologicznych istnieje i stanowi niezbędny
katalizator zmian. Mimo to działania w kierunku zamykania cykli użytkowania
zasobów przyjmują się powoli i to w zasadzie tylko w krajach najwyżej rozwiniętych, gdzie w dodatku występuje silna społeczna świadomość ekologiczna.
Resztę świata (w tym m.in. Polskę) należałoby stymulować w transformacji
do GOZ przede wszystkim za pomocą wyraźnych i zdecydowanych regulacji.
Tymczasem kontrast globalizacji obrotu gospodarczego w stosunku do zdolności oddziaływania przez regulatorów na poziomie co najwyżej gospodarek
poszczególnych krajów znacznie osłabia możliwości tychże regulatorów do
wprowadzenia idei GOZ do praktyki. Również inicjatywa Komisji Europejskiej w postaci propozycji podjęcia kolejnych dyrektyw8 będzie z pewnością
w części krajów członkowskich kontestowana niekoniecznie jawnie – wystarczy
pozorowanie działań. Trudności pogłębia postawa samych decydentów, którzy
przecież z reguły nie są mocno zdeterminowani do wprowadzania innowacji
gospodarczych, co najczęściej jest spowodowane obawami natury politycznej
i fiskalnej. Naruszanie gospodarczego status quo jest bowiem w warunkach
demokracji szczególnie ryzykowne dla rządzących w zakresie społecznej akceptacji zmian i w zakresie utrzymania wpływów podatkowych o odpowiedniej
wysokości wystarczającej do realizacji zadań publicznych.
Szczególnym wyzwaniem dla wprowadzających model GOZ jest polityka
energetyczna. Przejście na odnawialne źródła energii wymaga bowiem nie
tylko osłabienia i pokonania silnego lobby paliwowego, lecz także kolejnych
rewolucji technologicznych w energetyce. Dotyczy to zwłaszcza technologii
magazynowania i przesyłania energii, ale również nowych wydajniejszych
technologii pozyskiwania energii odnawialnej, które wciąż są bardzo kapitałochłonne, oraz oczekiwanej od dziesięcioleci technologii taniego kontrolowanego pozyskiwania energii termojądrowej.
Jednak największą barierą będzie konieczność zmiany stylu życia społeczeństw znajdujących się na wysokim poziomie konsumpcji. Rezygnacja z wygody
stosowania produktów jednorazowych lub trwale wielomateriałowych, które
nie tylko nie nadają się do ponownego czy wspólnego używania, regeneracji,
ale nawet recyklingu (przez co stają się odpadami) czy zrównoważenie zużycia zasobów odnawialnych, takich jak mięso i ryby, wymagających w produkcji
Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 2 grudnia 2015 r., Zamknięcie obiegu,
op.cit..
8
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ogromnych zasobów paszy, wody i energii, wymaga bowiem znacznej redukcji
tej konsumpcji, a to z pewnością napotka silny opór społeczny.

9.4. Powody i cele wdrażania
Niestety przy zachowaniu obecnie stosowanych metod i technologii zrównoważenie produkcji żywności w skali globalnej wydaje się być możliwe jedynie
poprzez przejście znacznej części ludzkości na wegetarianizm lub przynajmniej
znaczne ograniczenie spożycia mięsa9. „Na każdą tonę wyprodukowanego
mięsa przypada bowiem 20 ton paszy, opartej głównie na zbożach. Oznacza to,
iż rosnące równomiernie zapotrzebowanie na mięso w krajach rozwijających
się generować będzie olbrzymią presję na i tak topniejące już zapasy zboża
na świecie. Jeśli więc światowa konsumpcja mięsa nie zostanie ograniczona
w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, istotnie grozi nam światowy kryzys
żywnościowy, zagrażając naszej populacji, bezpieczeństwu żywnościowemu
i ostatecznie rozwojowi naszej cywilizacji”10. W obliczu ciągle rosnącej populacji ludzkości uniknięcie powszechnej plagi głodu, wielkich migracji czy wojen
o wodę i żywność wydaje się więc mało realne. Już obecnie głód w krajach
trzeciego świata jest zjawiskiem masowym (choć jeszcze nie powszechnym),
Europa zmaga się z niespotykanym wcześniej kryzysem migracyjnym, a część
konfliktów zbrojnych w krajach rozwijających się i w trzecim świecie nosi
znamiona walki o niewystarczające dla wszystkich zasoby wody i żywności11.

9 Kraj o najwyższym spożyciu mięsa (Stany Zjednoczone) notuje ponad 120 kg rocznie
per capita, a światowa produkcja wynosi około 300 mln ton rocznie (M. Kwasek, Tendencje
w spożyciu mięsa na świecie, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2013, nr 6, s. 272), czyli około 40 kg rocznie w przeliczeniu na jednego
mieszkańca świata. Żeby wykarmić mięsem obecną ludność świata według amerykańskich
standardów, trzeba by więc potroić produkcję, a do 2100 r. przy 11 mld ludzi powiększyć
pięciokrotnie (o ile Amerykanie przestaną zwiększać spożycie). Ślad ekologiczny w postaci
zużycia ziemi (obliczony na podstawie R. Bailey, Growing a Better Future. Food Justice
in a Resource-Constrained World, Oxfam International, Oxford 2011, s. 15) właściwie uniemożliwia produkcję takiej ilości mięsa, gdyż wymagałoby to obszaru użytków rolnych
o powierzchni około 10,5 mln km2 (czyli około 21% obecnego światowego areału). Por. także
U. Świerczyńska, Przyczyny światowego kryzysu żywnościowego oraz jego wpływ na najbiedniejsze kraje świata, w: Globalne ocieplenie i kryzys żywnościowy, Fundacja Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej, Warszawa 2008, s. 40.
10 U. Świerczyńska, Przyczyny światowego kryzysu żywnościowego oraz jego wpływ na najbiedniejsze kraje świata, w: Globalne ocieplenie i kryzys żywnościowy, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Warszawa 2008, s. 41.
11 W. Bello, Wojny żywnościowe, Książka i Prasa, Warszawa 2011.
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Sekretarz Generalny ONZ podczas otwarcia Szczytu wodnego w październiku
2013 r. w Budapeszcie ostrzegał, że już za kilkanaście lat poważne deficyty wody
mogą dotknąć nawet połowę ludzkości12. Zwolennicy GOZ nie akcentują jak
dotąd problemów tej natury jako głównego powodu wdrażania GOZ ze względu
na mniejsze znaczenie problemu zamykania obiegu wody i biomasy względem
problemu zrównoważenia ich zużycia, jednak zdaniem autora warto koncepcję GOZ rozszerzyć również o zagadnienia zrównoważenia zużycia zasobów
odnawialnych, które ściśle wiążą się z opisanymi wyżej cyklami biologicznymi,
gdyż w przeciwnym razie nieuchronnie nastąpi ich deficyt, a więc podobny
problem jak przy zasobach nieodnawialnych13. Zasoby odnawialne bowiem
są nieograniczone, ale tylko w długim okresie pod warunkiem zrównoważonego ich zużycia. W warunkach rabunkowego nimi gospodarowania są ściśle
ograniczone, a w skrajnych przypadkach mogą po prostu się skończyć, jeśli
wyginą gatunki zwierząt lub roślin ich dostarczające.
Uogólniając problem nadmiernej konsumpcji zasobów (nie tylko odnawialnych) warto przytoczyć uważane za przełomowe rozważania H. Daly’ego
w zakresie środowiskowych teorii granic wzrostu, który w teoremacie niemożliwości udowodnił, że oprócz samego wyczerpania zasobów podstawowy
problem dotyczy również jakości życia. Gdyby bowiem za pomocą obecnie
stosowanego linearnego modelu gospodarczego chcieć ludzkości zapewnić
dzisiejszy amerykański poziom życia, do którego aspiruje zdecydowana większość ludzkości14, to oznaczałoby to, że zasobów wystarczyłoby zaledwie dla
15% obecnej ludności świata przy całkowitym ich braku dla reszty15. Tymczasem do 2050 r. światowa populacja ludzi wzrośnie do około 9,5 mld, a do 2100 r.
ma szansę ustabilizować się na poziomie około 11 mld i dopiero później ma
się powoli zmniejszać16, co oznacza, że rosnące zapotrzebowanie na zasoby
Water Scarcity by 2030: True for Every Second Person on Earth, RT Question More,
8 października 2013, https://www.rt.com/news/water-shortage-un-population-901/
(20.01.2017).
13 J. Rockström, W. Steffen, H. J. Schellnhuber i in., Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity, “Ecology and Society” 2009, no. 14 (2);
J. J. Schröder, D. Cordell i in., Sustainable Use of Phosphorus (Projekt UE, przetarg
nr ENV.B.1/ETU/2009/0025, raport nr 357), Wageningen University and Research Centre,
Wageningen 2010.
14 Stany Zjednoczone zamieszkuje około 5% populacji światowej, a gospodarka amerykańska konsumuje około 33% światowych zasobów.
15 H. Daly, Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, Beacon Press,
Boston, 1996.
16 P. Gerland, A. E. Raftery i in., World Population Stabilization Unlikely This Century,
“Science” 2014, nr 346 (6206), s. 234–237.
12
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w krajach rozwijających dążących do wyrównania jakości życia swoich społeczeństw do „zachodniego” poziomu musi prowadzić do wzrostu zużycia zasobów i tym samym szybszego ich wyczerpania17.
Tymczasem główny nacisk uzasadnienia konieczności wdrażania GOZ kładziony jest przez promotorów koncepcji przede wszystkim na kwestie bezpieczeństwa dostaw dóbr konsumpcyjnych w krajach rozwiniętych oraz na aspekty
środowiskowe związane z zasobami nieodnawialnymi, a więc na problem
gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku ich konsumpcji. Głównym
celem wdrażania GOZ jest ograniczanie strat ekonomicznych i strukturalnych związanych z marnotrawstwem zasobów. Obecnie „recykling materiałowy i odzysk energii z odpadów w Europie zdolne są przechwycić zaledwie 5
procent początkowej wartości surowców”18. Zatem znaczne zwiększenie recyklingu zwłaszcza w obszarze odpadów komunalnych (do 65% masy ogólnej do
2030 r.) i ograniczenie składowania odpadów komunalnych (maksymalnie do
10% masy ogólnej do 2030 r.) są podstawowymi mierzalnymi celami wdrożenia pakietu planowanych dyrektyw unijnych19.
Nie mniej ważnymi celami wdrażania GOZ jest ograniczanie ryzyka związanego ze zmiennością cen i niepewnością dostaw surowców pierwotnych.
W tym kontekście szczególnie podkreśla się problemy bezpieczeństwa energetycznego oraz uprawianej za pomocą dostaw i cen nośników energii polityki
międzynarodowej niektórych państw. Warto zauważyć również specyficzny
i absolutnie unikatowy problem rynku metali ziem rzadkich, których złoża
wprawdzie znajdują się w wielu miejscach świata, ale których rynek w 97%
kontrolują Chiny20.
Znaczną zachętę dla decydentów rozważających „wdrażanie GOZ stanowią
cele, które właściwie należałoby nazwać potencjałem gospodarczym. Reformy
strukturalne mają bowiem nie tylko ograniczać produkcję i sprzedaż niepotrzebnych dóbr i usług w nowym modelu gospodarczym, doprowadzając do
regresu w niektórych branżach, lecz proponowane zmiany mają jednocześnie
17 K. Prandecki, Perspektywy ograniczenia konsumpcji zasobów naturalnych do 2050 roku,
w: Czy kryzys światowych zasobów?, red. B. Galwas, B. Wyżnikiewicz, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2014, s. 147.
18 Ellen MacArthur Foundation, Ku gospodarce o obiegu…, op.cit., s. 3.
19 S. Pant, Smoke and Mirrors as Commission Issues Circular Economy Package with
Weaker Waste Targets, European Environmental Bureau, Bruksela, 2 grudnia 2015, http://
www.eeb.org/index.cfm/news-events/news/smoke-and-mirrors-as-commission-issues-circular-economy-package-with-weaker-waste-targets/ (23.01.2017).
20 M. Humpries, Rare Earth Elements. The Global Supply Chain, Congressional Research
Service, Washington 2012.
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rozwijać inne branże i tworzyć nowe, które w efekcie mają przyczynić się do
dodatniego wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Szacuje się, że
dzięki wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym PKB w UE mógłby wzrosnąć nawet o 11% do 2030 r. i 27% do 2050 r., podczas gdy scenariusz rozwoju
oparty na modelu linearnym zakłada odpowiednio 4% i 15%21. European Enivironmental Bureau szacuje liczbę nowych miejsc pracy stworzonych do 2030 r.
w UE dzięki wdrażaniu GOZ na 867 tys.22. Zakres niniejszego opracowania
niestety nie pozwala na wnikliwe analizowanie prawdopodobieństwa realizacji tych scenariuszy rozwojowych, jednak skoro przygotowane są one przez
poważne instytucje doradcze (Deutsche Post Foundation i McKinsey Center
for Business and Environment), to warto je przytoczyć.

9.5. Podsumowanie
Tytuł opracowania celowo został sformułowany nieco prowokacyjnie, standardowo bowiem debata na temat GOZ odbywa się właśnie poprzez antagonizmy zwolenników i przeciwników tej koncepcji. Za pomocą zestawienia
podejścia sceptycznego i promocyjnego (i razem z argumentami o konieczności
dziejowej) starano się wykazać jednak, że wdrożenie GOZ będzie wprawdzie
z jednej strony niemal niemożliwym, a na pewno niezwykle skomplikowanym
wyzwaniem (może nawet utopijnym), ale z drugiej strony jest jednocześnie działaniem niezbędnym w rozwoju ludzkości. O powodzeniu tego przedsięwzięcia
zdecyduje jeden lub wiele wyraźnych impulsów zmiany, trudno bowiem sobie
wyobrazić samoistną transformację gospodarczą tego typu. Czy będą to silne
regulacje prawne w którejś dużej gospodarce, znaczna katastrofa naturalna,
konflikt zbrojny, rewolucja społeczna, przełom technologiczny, a może coś
zupełnie zaskakującego – trudno dziś przewidywać. Pewne jest, że w obliczu
silnego impulsu do zmian gospodarka może bardzo szybko ulec transformacji,
co pokazują doświadczenia amerykańskie z czasów II wojny światowej, kiedy
to zaledwie w kilka miesięcy przestawiono gospodarkę Stanów Zjednoczonych
na tory produkcji wojennej23. Pytaniem zasadniczym jest, czy wystarczająco
Ellen MacArthur Foundation, Ku gospodarce o obiegu…, op.cit., s. 11.
Europosłowie i ambitne cele recyklingu i ponownego użycia, 23 stycznia 2017,
http://sozosfera.pl/a-odpady/europoslowie-i-ambitne-cele-recyklingu-i-ponownego-uzycia
(24.01.2017).
23 L. Brown, Plan B. Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble, Norton, New York 2003, http://www.earth-policy.org/books/pb/pbch11_ss3 (24.01.2017).
21
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dobrze rozumiemy już, w jakim stresie znajduje się obecnie nasza planeta, żeby
podjąć działania zmierzające do ocalenia naszych zdobyczy cywilizacyjnych.
We wprowadzeniu do opracowania wskazano, że prawodawstwo UE wyraźnie zmierza w kierunku wdrażania GOZ. W ślad za tymi działaniami próbują
podążać także polskie władze. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022
opracowany przez Ministerstwo Środowiska uwzględnia większość postulatów obejmujących w pakiecie proponowanych dyrektyw unijnych tematykę
gospodarowania odpadami (w tym przede wszystkim odpadami komunalnymi)24. Minister Rozwoju utworzył również międzyresortowy Zespół do spraw
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym25, który ma niedługo przyjąć Mapę drogową
transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym26. Są to jak na razie
dokumenty i działania o charakterze deklaratywno-planistycznym, stąd trudno
ocenić, jakie przyniosą skutki. Niedaleka przyszłość pokaże, czy za deklaracjami i planami pójdą również realne zdecydowane działania polskich władz
zmierzające do wdrażania GOZ, a w dalszej przyszłości będzie można ocenić,
czy transformacja zglobalizowanej gospodarki zmierza w kierunku zamykania
obiegów zasobów. Temat ten z pewnością będzie wnikliwie badany.
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10. Analiza interesariuszy na przykładzie
dużego projektu w złożonym środowisku

10.1. W
 prowadzenie
Projekty definiowane są często jako zbiory czynności podejmowanych dla
osiągnięcia jasno określonych celów, w wyznaczonym czasie i przy pomocy
przeznaczonego na to budżetu1. Projekty mogą być realizowane pojedynczo,
niezależnie od siebie albo w grupach. Cele projektów mogą być bardzo zróżnicowane, tak jak zróżnicowane są same projekty2. Pomimo tego zróżnicowania
wskazać można trzy elementy stanowiące podstawę wszystkich szczegółowych
celów projektów. Są to:
–– efekt końcowy, wynik projektu (performance),
–– czas realizacji projektu (time),
–– koszt realizacji projektu (cost).
Celem każdego projektu jest realizacja wszystkich określonych wyżej elementów na założonym ich poziomie. Sprowadza się to do prostej reguły: dobry
wynik osiągnięty szybko i tanio.
We współczesnym świecie złożonych relacji tworzących środowisko projektu celu nie da się osiągnąć bez właściwego zaangażowania interesariuszy.
Zwracają na to uwagę wszystkie metodyki i standardy zarządzania projektami,
traktując zarządzanie interesariuszami, a poprawniej rzecz ujmując – proces
angażowania interesariuszy – jako integralny element zarządzania projektem.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku dużych, kompleksowych przedsięwzięć do jakich należał, ostatecznie wstrzymany, projekt organizacji Zimowych
Aid Delivery Methods. Volume 1: Project Cycle Management Guidelines, European Commission, EuropeAid Cooperation Office, Brussels 2004, s. 8.
2 M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie Projektami, PWE, Warszawa 2003.
1
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Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022. Przedstawiony w niniejszym rozdziale
przykład analizy interesariuszy był elementem opracowania przygotowanego
na zlecenie organizatorów ZIO.

10.2. Część główna
Określenie „interesariusze” wprowadzone zostało do teorii i praktyki zarządzania przez R. E. Freemana3 w latach 80. XX w. Termin ten jest polskim tłumaczeniem anglojęzycznego terminu stakeholders pochodzącego od określenia
to have a stake in, co można przetłumaczyć na język polski jako „mieć interes
w czymś” i zgodnie z definicją Komisji Europejskiej oznacza „osoby fizyczne
lub instytucje, które mogą pozytywnie lub negatywnie, pośrednio lub bezpośrednio wpływać lub podlegać wpływowi projektu, programu lub organizacji”4.
Mimo tak szeroko zdefiniowanego przez regulatora pojęcia koncepcja angażowania interesariuszy jest koncepcją pragmatyczną, co oznacza, że służyć ma
nie tylko wyjaśnianiu problemów zarządzania, lecz także ich rozwiązywaniu.
Kluczowy element procesu angażowania interesariuszy stanowi analiza
interesariuszy, obejmująca zazwyczaj trzy etapy postępowania:
–– identyfikację interesariuszy,
–– charakterystykę interesariuszy,
–– określenie znaczenia poszczególnych interesariuszy.
Celem analizy interesariuszy jest określenie rzeczywistego, a nie tylko formalnego czy prezentowanego oficjalnie układu władzy związanego z zarządzaniem projektem. Analiza rozpoczyna się od zidentyfikowania interesariuszy,
czyli wskazania różniących się od siebie w miarę homogenicznych osób, grup
i/lub instytucji:
–– na które projekt może mieć wpływ,
–– które mogą wpłynąć na projekt,
–– które mogą być pomocne, mogą stać się partnerami w projekcie, nawet
jeśli projekt może być realizowany bez ich udziału,
–– które mogą stać się stroną konfliktową w projekcie, mogą odebrać projekt
jako zagrożenie dla swoich interesów lub status quo,
–– które i tak zostaną zaangażowane w projekt5.
3
4
5

R. E. Freeman, Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
Project Cycle Management Guidelines, European Commission, March 2004.
Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007.
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Identyfikacja interesariuszy polega na sporządzeniu listy możliwych interesariuszy analizowanego projektu. Dokonywane jest to metodą zbierania i opracowywania poglądów, analizy dokumentacyjnej, analizy ról itd.
Zgodnie z klasyfikacją M. Trockiego i B. Gruczy6 identyfikacja interesariuszy może być dokonana w grupie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych
projektów. Interesariuszami zewnętrznymi są wszystkie osoby, grupy i instytucje niewchodzące w skład zespołu realizującego projekt, lecz pozostające
z nim we wzajemnych relacjach. Tworzą one swoiste otoczenie projektu. Wśród
interesariuszy zewnętrznych projektów należy rozróżnić dalej interesariuszy
pozaorganizacyjnych i wewnątrzorganizacyjnych. Interesariusze zewnętrzni
pozaorganizacyjni, czyli wchodzący w skład otoczenia organizacji realizującej projekt, zgodnie ze stosowanym w zarządzaniu podziałem otoczenia organizacji, obejmują następujące podgrupy: interesariuszy otoczenia zasilanego
(odbiorców), interesariuszy otoczenia regulującego (regulatorów), interesariuszy otoczenia zasilającego (dostawców) i interesariuszy otoczenia konkurencyjnego (konkurentów). Odbiorcy to przykładowo sponsorzy, zleceniodawcy,
użytkownicy końcowi, instytucje odbioru, usługodawcy, społeczności lokalne,
organizacje społeczne i inni związani z rezultatami projektu. Regulatorzy to m.
in.: administracja państwowa, administracja samorządowa, instytucje UE, inne
instytucje międzynarodowe, stowarzyszenia fachowe, media lokalne i krajowe.
Dostawcy to bardzo szeroka i zróżnicowana grupa, w skład której wchodzą
sponsorzy, banki i instytucje finansowe, ubezpieczyciele, dostawcy materiałów,
dostawcy wyposażenia, podwykonawcy, biura inżynierskie, doradcy i firmy
doradcze, kancelarie prawne, potencjalni pracownicy. Konkurenci dzielą się
natomiast na konkurentów bezpośrednich i konkurentów pośrednich (oferujących produkty substytucyjne).
Interesariusze zewnętrzni wewnątrzorganizacyjni, czyli wchodzący w skład
organizacji realizującej projekt, ale niewchodzący w skład zespołu projektowego,
to przykładowo: organy nadzorcze (np. rada nadzorcza), naczelne kierownictwo,
kierownicy liniowi, kierownicy funkcjonalni – działów planowania, organizacji,
kadr, marketingu, finansów, jakości itd. – pracownicy liniowi, specjaliści funkcjonalni, eksperci, kierownictwo i pracownicy biura projektów i reprezentacje
pracownicze organizacji, w której realizowany jest projekt. Interesariuszami
wewnętrznymi są osoby, grupy osób i instytucje wchodzące w skład zespołu
realizującego projekt. Są to przede wszystkim: komitet sterujący, dyrektorzy
M. Trocki, B. Grucza, Zarządzanie interesariuszami projektu, w: Strategiczne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, E. Sońta, Bizarre, Warszawa 2009.
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i kierownicy projektu, zespoły wykonawcze, zespoły zarządzania projektami,
zespoły obsługi administracyjno-technicznej, specjaliści, konsultanci.
Charakterystyka interesariuszy obejmuje7:
–– opis jakościowy i ilościowy interesariuszy,
–– opis roszczeń (interesów) interesariuszy,
–– określenie podstaw egzekucji tych roszczeń (interesów),
–– określenie poszczególnych strategii egzekucji roszczeń (interesów).
Egzekucja roszczeń (interesów) poszczególnych interesariuszy może opierać się na różnych podstawach. Po pierwsze, może to być podstawa formalna,
czyli zagwarantowana prawnie (prawem zewnętrznym lub wewnętrznym)
konieczność uzgadniania działań z daną grupą interesów. Po drugie, może
to być podstawa sankcyjna, czyli możliwość podjęcia przez daną grupę interesów sankcji w przypadku nieuwzględniania jej interesów. Po trzecie, może
to być podstawa substytucyjna, czyli możliwość zerwania związków danej grupy
interesów z aktualnym partnerem i zastąpienia ich związkami z innym partnerem. Po czwarte, można mieć do czynienia z koalicyjną podstawą egzekucji
roszczeń, czyli zdolnością interesariuszy do tworzenia koalicji kilku grup interesów dla realizacji wspólnych celów. Dla egzekucji swoich roszczeń (interesów)
poszczególni interesariusze stosować mogą różne strategie. Powinny być one
rozpoznane w trakcie analizy. W rezultacie dokonanej charakterystyki interesariuszy projektu dokonać można oceny znaczenia poszczególnych interesariuszy. Ocena polega najczęściej na wyodrębnieniu trzech grup interesariuszy:
–– strategicznych (najważniejszych) interesariuszy,
–– ważnych interesariuszy,
–– pozostałych interesariuszy.
Linia podziału pomiędzy powyższymi kategoriami interesariuszy nie jest
ostra. Można przyjąć, że w gronie podmiotów strategicznych znajdą się interesariusze o tak silnej pozycji, że samodzielnie mogą zagrozić realizacji przedsięwzięcia. W grupie interesariuszy ważnych identyfikuje się podmioty, które
samodzielnie nie są w stanie zablokować projektu, ale mogą w istotny sposób
zmienić jego przebieg. Dla obu powyższych grup niezbędne jest określenie precyzyjnego sposobu postępowania wobec każdego interesariusza. Wśród interesariuszy pozostałych umieszczone zostaną podmioty wymagające co najmniej
stałego monitorowania.

7

Ibidem, s. 373.

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Trocki, B. Grucza, Zarządzanie interesariuszami projektu, w: Strategiczne zarządzanie projektami,
red. M. Trocki, E. Sońta, Bizarre, Warszawa 2009, s. 376.
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Wykres 2. Ocena interesariuszy z punktu widzenia ich znaczenia
Interesariusze
strategiczni

6
średnia
3
0

słaba

Możliwości oddziaływania

duża

Interesariusze
ważni

0

słaba

3

średnia

6

silna

9

Artykulacja aspiracji/interesów
Źródło: M. Trocki, B. Grucza, Analiza interesariuszy, Bizarre, Warszawa 2005.

Do oceny interesariuszy zastosowana może być macierz portfelowa w powiązaniu ze schematami oceny. Stosowane mogą być zróżnicowane kryteria, z których najczęściej wykorzystywane w praktyce są dwa:
–– możliwość oddziaływania interesariusza,
–– artykulacja aspiracji interesariusza/zaangażowanie.
Znaczenie poszczególnych interesariuszy określane jest każdorazowo dla
konkretnego projektu. Wyniki tych ocen mogą się różnić między sobą w istotny
sposób.
Wnioski płynące z analizy interesariuszy stanowić mogą i powinny podstawę badania wykonalności złożonych przedsięwzięć. Polega ona na określeniu przewidywanych reakcji interesariuszy wobec podejmowanych działań,
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W odniesieniu do reakcji negatywnych określone powinny być przeciwdziałania osłabiające lub niwelujące
te reakcje. Plan działań przeciwdziałających powinien być elementem planu
wdrożenia projektu.

10. Analiza interesariuszy na przykładzie dużego projektu w złożonym środowisku

177

Opisane powyżej podejście do analizy interesariuszy zastosowano w przypadku projektu organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022 – przedsięwzięcia, które miało być realizowane wspólnie ze Słowacją w trzech strefach
geograficznych: Kraków, Zakopane i Jasna. Ostatecznie w wyniku referendum
przeprowadzonego wśród mieszkańców Krakowa dotyczącego m.in. organizacji
w stolicy Małopolski ZIO w 2022 r. większość głosujących – 69,72 proc. – opowiedziała się przeciw imprezie i miasto wycofało się z ubiegania się o organizację olimpiady. Klasyfikację interesariuszy dla tego projektu przedstawiono
w tabeli 1, natomiast listę interesariuszy wraz z oceną ich wpływu na projekt
i potencjalnego zaangażowania zaprezentowano w tabeli 2.
Graficzną prezentację wykresu portfelowego znaczenia interesariuszy projektu pokazano na wykresie 3.
Wykres 3. Mapa interesariuszy projektu organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich
Kraków 2022

Źródło: opracowanie własne.
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Interesariusze
wewnętrzni
–– Ministerstwo Sportu
Polski i Słowacji
–– Międzynarodowy
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–– Polski Związek
Narciarski
–– Słowacki Związek
Narciarski
–– Polski Komitet
Olimpijski
–– Słowacki Komitet
Olimpijski

Interesariusze
zewnętrzni
wewnątrzorganizacyjni
Dostawcy
–– Sponsorzy Olimpiady
–– MSWiA
–– Prywatni przewoźnicy
–– Operatorzy autostrad (A4)
–– Artyści
–– Firmy sektora budowlanego
–– Ośrodki treningowe
–– Światowa agencja antydopingowa
–– Prominentni polscy sportowcy zimowi
–– Spółki kolejowe
–– Właściciele bazy noclegowej
–– Związki sportowe (z wyłączeniem PZN
i SSN)
–– Prywatni właściciele gruntów
–– GOPR, Horska Zachranna Służba
–– Project Managerowie
–– Firmy telekomunikacyjne
–– LOT
–– Dostawcy energii
–– Biura projektowe
–– Służba zdrowia
–– Zagraniczne linie lotnicze
–– Ośrodki Meteorologiczne
–– Agencje Nieruchomości
–– Banki
–– Domy mediowe
–– Firmy przewozowe
–– GDDKiA
–– Służba Geodezyjna i Kartograficzna
–– Firmy ochroniarskie
–– Porty lotnicze
–– Schroniska górskie
–– Służby Drogowe
–– Firmy ubezpieczeniowe
–– Właściciele infrastruktury narciarskiej
–– Firmy wodociągowe
–– Wojsko
–– Wolontariusze

Tabela 2. Klasyfikacja interesariuszy projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022
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Tabela 2. Lista interesariuszy projektu ZIO Kraków 2022
Interesariusze

Wpływ

Zaangażowanie

1

Ministerstwo Sportu i Turystyki Polski i Słowacji

9

9

2

Prezydent Miasta Krakowa

9

9

3

Burmistrz Miasta Vysoke Tatry

8

9

4

Burmistrz Zakopanego

8

9

5

Spółka celowa – główny organizator

9

9

6

Międzynarodowy Komitet Olimpijski

9

7

7

Komitet sterujący projektu

9

8

8

Polski Związek Narciarski

7

7

9

Słowacki Związek Narciarski

7

7

10

Rząd

9

7

11

Polski Komitet Olimpijski

9

8

12

Słowacki Komitet Olimpijski

9

8

13

Sponsorzy Olimpiady

8

6

14

MSW

8

5

15

Media

8

6

16

Prywatni przewoźnicy

3

3

17

Operatorzy autostrad (A4)

5

4

18

Ruchy polityczne i ideologiczne

2

5

19

Artyści

2

4

20

Sportowcy

4

9

21

Firmy sektora budowlanego

7

6

22

Ośrodki treningowe

4

5

23

Światowa agencja antydopingowa WADA

8

4

24

Prominentni polscy sportowcy zimowi

5

6

25

Mieszkańcy obszarów objętych ZIO

8

4

26

Spółki kolejowe

6

5

27

Właściciele bazy noclegowej

5

4

28

Związki sportowe (z wyłączeniem PZN i SSN)

5

7

29

Słowackie Parki Narodowe

7

3

30

Prywatni właściciele gruntów

7

4

31

GOPR, Horska Zachranna Służba

4

4

32

Parlament Polski

9

5

33

Prezydenci Polski i Słowacji

8

4

34

Miasta z innych państw – konkurenci

7

9

35

Specjaliści zarządzania projektami

8

5

36

Komenda Główna Policji

8

7

37

Ekolodzy

4

7

180

Bartosz Grucza
Interesariusze

Wpływ

Zaangażowanie

38

Firmy telekomunikacyjne

7

5

39

LOT i spółki zależne

5

4

40

Dostawcy energii

7

2

41

Biura projektowe

6

5

42

Tatrzański Park Narodowy

7

4

43

Właściciele prywatnych firm gastronomicznych
na terenie Małopolski

1

6

44

Wolontariusze

5

8

45

Służba zdrowia

7

5

46

Zagraniczne linie lotnicze

3

4

47

Najwyższa Izba Kontroli

6

3

48

Ośrodki meteorologiczne

5

5

49

Agencje nieruchomości

4

5

50

Banki

7

4
6

51

Domy mediowe

6

52

Firmy przewozowe

5

5

53

GDDKiA

7

4

54

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

4

4

55

Hakerzy

7

3

56

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

7

3

57

Komisja Nadzoru Finansowego

5

2

58

Kryminaliści

6

4

59

Firmy ochroniarskie

5

4

60

Porty lotnicze

7

5

61

Państwowa Inspekcja Sanitarna

7

4

62

Schroniska górskie

4

2

63

Służby drogowe

6

4

64

Służba graniczna

4

4

65

Terroryści

9

3

66

Firmy ubezpieczeniowe

2

2

67

UOKiK

7

3

68

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

6

7

69

Właściciele infrastruktury sportowej

7

5

70

Firmy wodociągowe

6

2
3

71

Siły zbrojne (wojsko)

4

72

Rada Polityki Pieniężnej i jej słowacki odpowiednik

4

1

73

Ministerstwo Obrony Narodowej

4

3

74

Turyści/kibice

6

4

Źródło: opracowanie własne.
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Jak pokazała praktyka, na etapie przygotowań przedsięwzięcia organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022 popełniono błąd, nie doceniając możliwości oddziaływania niektórych interesariuszy – w tym wypadku
mieszkańców miasta – gospodarza imprezy. Ponieważ nie zaplanowano i nie
podjęto dostatecznych kroków aby przekonać tę grupę interesariuszy do realizacji przedsięwzięcia i zyskać ich przychylność doprowadziło to do wycofania
wniosku o organizację imprezy i przerwania projektu.

10.3. Podsumowanie
Zgodnie z dobrymi praktykami zarządzania projektami i dostępnymi
metodykami postępowania projektowego wszystkie przedsięwzięcia powinny
uwzględniać angażowanie interesariuszy jako obligatoryjny element zarządczy. Dotyczy to zwłaszcza dużych przedsięwzięć, w przypadku których lista
najistotniejszych interesariuszy sięga dziesiątek lub setek podmiotów. Szczególne znaczenie ma rzetelne podejście do analizy interesariuszy i oceny ich
potencjału, które może, tak jak w przypadku organizacji Zimowych Igrzysk
Olimpijskich Kraków 2022, zaważyć na realizacji całego przedsięwzięcia. Aby
uniknąć potencjalnych niepowodzeń projektów, warto sięgnąć do któregoś ze
sprawdzonych standardów angażowania interesariuszy8.
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11. W stronę zdrowia – ocena systemu
opieki zdrowotnej w Polsce

11.1. Wprowadzenie
System ochrony zdrowia w Polsce jest cyklicznie zmieniany. Świadczy
to między innymi o tym, że zdaniem nie tylko mieszkańców naszego kraju, lecz
także polityków poszczególnych opcji rządzących nie jest optymalny. Krytyka
systemu opieki zdrowotnej odnosi się głównie do niewystarczającej jakości
usług i pewnego niedofinansowania systemu. Zgodnie z Konstytucją obywatelom naszego kraju niezależnie od ich sytuacji materialnej władze publiczne
zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych1.
Organizacja systemu ochrony zdrowia ciągle wywołuje liczne dyskusje.
Z jednej strony przeważają opinie o konieczności prywatyzacji tego sektora, co
powinno pozwolić na poprawę jakości świadczonych usług. Z drugiej strony
wskazuje się na niekorzystne zjawiska związane z maksymalizacją zysku przez
skomercjalizowane podmioty, co może przekładać się na zaniedbywanie leczenia pacjentów z chorobami przewlekłymi. Zatem model lecznictwa w Polsce
wymaga dalszych udoskonaleń, szczególnie w kwestii, ile w systemie opieki
zdrowotnej ma być państwa opiekuńczego, a ile gospodarki rynkowej2. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński na dorocznym Zgromadzeniu
Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego 9 kwietnia 2013 r. podczas swojego wystąpienia stwierdził, że „nowy wymiar uzyskuje zasada sprawiedliwości
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78
poz. 483).
2 Por. Opieka zdrowotna w systemie władzy publicznej w Polsce, red. M. Konarski,
M. Woch, Expol, s. 8.
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społecznej. Jej poszanowanie powinno uwzględniać twarde wymogi gospodarki
rynkowej. Trybunał nie może abstrahować od zjawisk społecznych i gospodarczych, w tym od spowolnienia gospodarczego i stanu budżetu. Konstytucja
gwarantuje prawa i wolność jednostek, ale wartością konstytucyjną jest też
równowaga finansów państwa i zasada zrównoważonego rozwoju”3.
Opracowanie ma na celu przegląd zmian w tworzeniu modelu opieki
zdrowotnej w Polsce. Poza tym autor przedstawi koncepcję nowego modelu
autorstwa Zygmunta Hortmanowicza i jego zespołu, który daje możliwość swobodniejszego wyboru metod leczenia dla pacjentów i jednocześnie zapewnia
sposób finansowania opieki zdrowotnej poprzez tworzenie indywidualnych
kont leczniczych.

11.2. Systemy ochrony zdrowia
Na świecie kształtowały się cztery podstawowe systemy ochrony zdrowia
(chronologicznie):
1) Bismarckowski (niemiecki) – ubezpieczenia zdrowotne,
2) Siemaszki (rosyjski) – system centralnie planowany,
3) Beveridge’a (brytyjski) – system narodowej służby zdrowia,
4) wolnorynkowy (amerykański) – traktowanie zdrowia jako towaru4.
W literaturze wyróżnia się także cztery modele normatywne opieki zdrowotnej korespondujące z powyższym podziałem:
1) model moralny, opierający się na zasadzie świętości życia i zdrowia, absolutyzujący prawa pacjenta i abstrahujący od uwarunkowań ekonomicznych,
w którym zawody medyczne to profesje misyjne,
2) model biurokratyczny, paternalistyczny, centralnie zarządzany i nadzorowany według ustalonych procedur,
3) model wolnorynkowy, w którym pacjent jest sam odpowiedzialny za swoje
zdrowie, zaś zakres świadczeń medycznych reguluje wyłączne zasada ich
popytu i podaży,

3 E. Siedlecka, Prawo i trybunał na czasy kryzysu, „Gazeta Wyborcza”, 10.04.2013, s. 8,
za: Opieka zdrowotna w systemie…, op.cit., s. 8.
4 J. Leowski, Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 21–28,
za: J. Ciechanowicz-McLean, Nowe tendencje w zakresie regulacji dostępu do świadczeń
ochrony zdrowia – aspekty publicznoprawne, w: Prawne aspekty reformy systemu zdrowia
w Polsce, red. K. F. Bolt, D. Sieniawska-Michalska, B. Węgrzynowski, Wydawnictwo Instytutu Studiów Europejskich, Gdynia 2013, s. 20.
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4) model ubezpieczeniowy, w którym zakres świadczeń zdrowotnych jest
rezultatem uzgodnień trzech stron: pacjenta, lekarza i ubezpieczyciela5.
W systemie Bismarckowskim obowiązywały składki zdrowotne obciążające
zarówno pracowników, jak i pracodawców. Kwoty te były uzupełniane dotacjami z budżetu państwa. Model ten charakteryzował się także niezależnymi
kasami chorych i kontraktowaniem świadczeń. Nawiązywał w swojej istocie
głównie do modelu biurokratycznego i w części moralnego. Jest to najstarszy
model stosowany w praktyce opieki zdrowotnej.
Rosyjski system Siemaszki przewidywał finansowanie ochrony zdrowia
przez budżet państwa. Model ten zakładał pełną kontrolę państwa nad ochroną
zdrowia, włącznie z polityką zatrudnienia pracowników służby zdrowia. Obywatele mieli też pełny dostęp do usług medycznych. Wpisuje się w typowy
model moralny.
W systemie Beveridge’a, podobnie jak Siemaszki, zakładano finansowanie
przez budżet państwa z podatków ogólnych. Rząd lub agendy terenowe sprawowały kontrolę nad systemem. Tu również obowiązywała pełna dostępność
obywateli do usług medycznych. Pracownicy służby zdrowia opłacani byli
z pensji, na której wysokość wpływ mogła mieć liczba podopiecznych. System
ten dopuszczał udział pacjentów w kosztach i udział prywatnych świadczeń.
Można tu zauważyć elementy modelu biurokratycznego, ubezpieczeniowego
i moralnego.
System rynkowy nawiązujący przede wszystkim do modelu wolnorynkowego opiera się na założeniu, że świadczenia zdrowotne to transakcje
handlowe. W pełnej postaci można ten model obserwować w Stanach Zjednoczonych. Finansowanie usług medycznych jest indywidualne, w praktyce oparte
na pakiecie ubezpieczeń zdrowotnych. W Stanach Zjednoczonych w finansowaniu części świadczeń partycypuje także rząd stanowy i federalny, głównie
poprzez fundusze medyczne jak Medicare czy Medicaid, co skutkuje tym, że
część obywateli USA się nie ubezpiecza. Około 62% Amerykanów ma wykupione prywatne ubezpieczenie zdrowotne przez swoich pracodawców, a jedynie 9% kupuje je samodzielnie6.
W krajach OECD dominuje model niemiecki i brytyjski, czyli powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych i narodowej służby zdrowia. Model niemiecki
M. Musielak, Etyczne aspekty zarządzania służbą zdrowia w Polsce, „Nowiny Lekarskie”, nr 4, OECD Health Statistics, 2012, s. 315, za: P. Bromber, J. Hady, H. Lachowska,
M. Leśniowska-Gontarz, D. Szaban, B. Ślusarczyk, J. Zdanowska, System ochrony zdrowia
w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 50.
6 P. Bromber, J. Hady, H. Lachowska i in., System ochrony zdrowia…, op.cit., s. 52.
5
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występuje przede wszystkim w Niemczech, Austrii, Belgii, Francji, Holandii,
Szwajcarii, Japonii, Meksyku, a także w Polsce, Republice Czeskiej, na Węgrzech
czy Słowacji. Z kolei model brytyjski przyjęły głównie: Wielka Brytania, Finlandia, Irlandia, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Dania, Grecja, Islandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania i Szwecja7. Występuje jednak generalna zasada,
że żaden współczesny kraj nie stosuje modelu opieki zdrowotnej w tzw. czystej postaci. Mamy więc do czynienia ze swoistymi hybrydami w większym lub
mniejszym stopniu nawiązującymi do wspomnianych zasadniczych systemów.
Jak zauważa J. Ciechanowicz-McLean, funkcjonujące „systemy i rozwiązania nie zlikwidowały zjawiska nierówności dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Postępujący szybki rozwój nowoczesnych procedur diagnostyczno-leczniczych
jest bardzo kosztowny, przez co stały się one nieosiągalne dla większości
społeczeństwa. Poza tym rozszerzyło się pojęcia zdrowia. Definicja zdrowia
zawarta w Konstytucji Organizacji Zdrowia8 obejmuje obecnie stan fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub
niepełnosprawności. Na stan zdrowia wpływają również takie elementy, jak:
żywność i żywienie, wykształcenie, warunki pracy, zbiorowe spożycie, transport i komunikacja, warunki mieszkaniowe, ubezpieczenia społeczne, swobody obywatelskie itp.”9.

11.3. System opieki zdrowotnej w Polsce
Polski system ochrony zdrowia po 1990 r. ulegał wielu modyfikacjom i przekształceniom. Najważniejszymi modyfikacjami były reformy z lat: 1999, 2003
i 2004. Uważane są albo za nieudane, alba za niedokończone. Podstawowym
czynnikiem odpowiedzialnym za nieskuteczność reform był przede wszystkim
brak spójności w postępowaniu przy kolejnych reformach w odniesieniu do
wypracowanych wcześniej rozwiązań. Za drugi czynnik warunkujący niepowodzenie reform uważa się niski poziom finansowania służby zdrowia w Polsce. Opublikowany raport OECD „Health at Glance 2015” wskazuje, że jakość
opieki zdrowotnej w państwach OECD poprawia się zbyt wolno względem
7 Por. P. Białynicki-Birula, Wielowymiarowe porównanie systemów zdrowotnych w krajach OECD w kontekście realizowanych modeli ochrony zdrowia, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse Publiczne”, nr 112, s. 55.
8 Konstytucja WHO. Zbiór statutów i regulaminów organizacji międzynarodowych. Organizacje wyspecjalizowane ONZ, t. II, cz. 1, PISM, Warszawa 1966.
9 J. Ciechanowicz-McLean, Nowe tendencje w zakresie…, op.cit., s. 20–21.
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potrzeb wynikających ze starzejących się społeczeństw i rosnącej liczby osób
cierpiących na choroby przewlekłe. Pod względem procentu PKB przeznaczanego na opiekę zdrowotną Polska zajmuje 36. spośród 44 miejsc10.
W 1999 r. przekształcanie systemu ochrony zdrowia było powiązane z transformacją systemową polskiej gospodarki. Do tego czasu w Polsce w praktyce
obowiązywał model Siemaszki. Oznaczało to, iż środki publiczne na ochronę zdrowia pochodziły z budżetu państwa. Reforma służby zdrowia z 1999 r.
decentralizowała system ubezpieczeń zdrowotnych. Wprowadziła także instytucję kas chorych, które podpisywały umowy z placówkami opieki zdrowotnej
dotyczące finansowania usług medycznych. Reforma ta wprowadzała także
instytucję lekarza rodzinnego. Model ten przypominał w wielu elementach
model Bismarcka.
Dzięki tej reformie kasy chorych zyskały szeroką autonomię. Zaczęto tworzyć lokalne i regionalne sieci placówek. Do zapewnienia opieki zdrowotnej
włączono także samorządy terytorialne. Reformę oceniono jako nie w pełni
udaną z uwagi na między innymi niewystarczające zrozumienie mechanizmu rynkowego i zawodność systemu, który tworzył ograniczenia popytowe.
Świadczeniodawcy narzekali na kasy chorych, gdyż nie zapewniały w praktyce
dla części z nich dostatecznego popytu na usługi. Generalnie reforma wprowadzała prawo do świadczeń, które nakazywało obywatelom ubezpieczenie
się i wybór lekarza pierwszego kontaktu. Wysokość ubezpieczenia zależała
od składki związanej z podatkiem dochodowym (PIT). Niekorzystnym efektem tego rozwiązania była sytuacja, kiedy wzrastało bezrobocie. Przyczyniło
się ono do wzrostu liczby osób nieposiadających oficjalnych dochodów, a tym
samym niepłacących podatków i składek.
Z uwagi na tworzenie systemu rynkowego w Polsce reforma z 1999 r.
wprowadzała rozwiązania rynkowe do systemu opieki zdrowotnej. Nie było
to jednak na tym etapie dobrze odebrane, choćby z powodu ciągłego dostosowywania się ludności Polski do rozwiązań rynkowych i silnego zakotwiczenia
w starym systemie. Zarzucano powstałemu systemowi brak wyraźnego polepszenia jakości świadczonych usług, co miało być podstawowym rezultatem
wprowadzenia zasad konkurencji w systemie opieki zdrowotnej, i niedbały
stosunek do pacjenta.

10 Polska na 36. miejscu pod względem wydatków na ochronę zdrowia – najnowszy raport
OECD, „Polityka Zdrowotna”, http://www.politykazdrowotna.com/2088, polska-na-36‑miejscu-pod-wzgledem-wydatkow-na-ochrone-zdrowia-najnowszy-raport-oecd (17.09.2016).
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W 2003 r. po czterech latach funkcjonowania kas chorych zdecydowano
się na odejście od tak stworzonego systemu rynkowego. Kasy chorych zostały
połączone w jedną instytucję – Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) z centralą
i wojewódzkimi oddziałami. Zmienił się jednocześnie charakter prawny Funduszu. Kasy chorych były instytucją samorządową, Fundusz z kolei – państwową jednostką organizacyjną, która posiadała osobowość prawną. System ten
w pewnym stopniu przypominał nadal model Bismarcka, ale w części również
Beveridge’a. Z ekonomicznego punktu widzenia powołanie Narodowego Funduszu Zdrowia ujednoliciło kontraktowanie świadczeń na terenie całego kraju
i przyczyniło się do utworzenia Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (CWU).
Wprowadzone zmiany niestety posiadały również wady. Zaistniał konflikt
odpowiedzialności między ministrem zdrowia a prezesa NFZ-u dotyczący
zarządzania środkami finansowymi. Przyczyniało to się do wzajemnego blokowania istotnych decyzji w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia. Centralizacja środków wzmocniła autonomię placówek opieki zdrowotnej. Jednocześnie
zauważono zmiany w zarządzaniu cechujące się pewną arbitralnością i niechęcią oraz generowaniem trudności w negocjacjach z podmiotami.
System oparty na Narodowym Funduszu Zdrowia funkcjonuje do dziś. Jednakże nie obyło się bez interwencji w ten system Trybunału Konstytucyjnego.
Trybunał Konstytucyjny orzekł11, że Narodowy Fundusz Zdrowia został utworzony niezgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 68 Konstytucji
daje obywatelom prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych. W tym właśnie celu powołany został
system powszechnego ubezpieczenia w NFZ. Tymczasem Trybunał ustalił, że
Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest w stanie zapewnić obywatelom realnych
możliwości korzystania z ich konstytucyjnego prawa, ponieważ został utworzony w kształcie, który uniemożliwia mu rzetelne i sprawne działanie. Przez
powołanie do życia tego rodzaju niesprawnej instytucji publicznej naruszone
zostały zasady państwa prawnego, wykluczające legalność funkcjonowania
modelu iluzorycznej lub czysto potencjalnej realizacji uprawnień. Spośród
szesnastu rozdziałów ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia12 zakwestionowana została połowa.
Rozdziały 1 i 4 – w zakresie organizacji i zasad działania funduszu – rozdziały
5, 6, 7 i 8 – w zakresie zasad zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i organizacji
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 5 poz. 37).
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. 2003 nr 45 poz. 391).
11

12
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udzielania świadczeń zdrowotnych – rozdział 9 dotyczący gospodarki finansowej funduszu i rozdział 13 regulujący zasady nadzoru i kontroli wykonywania
zadań funduszu. Tym samym Trybunał potwierdził wadliwość całej konstrukcji systemu organizacji i finansowania świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych. Zastrzeżeń Trybunału nie wzbudził natomiast system powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego, obejmujący podleganie ubezpieczeniu, opłacanie składek, przetwarzanie danych oraz uprawnienia kontrolne ZUS i KRUS.
Uzasadniając swoje orzeczenie, Trybunał wskazał na brak określenia koszyka
świadczeń gwarantowanych albo przynajmniej listy świadczeń ponadstandardowych, finansowanych ze środków własnych pacjenta. Nie ustalono nawet
kryteriów formalnych procedury, zgodnie z którą następowałoby ustalanie
w konkretnych przypadkach zakresu świadczeń należnych pacjentowi. W tej
sytuacji ubezpieczony, odprowadzając swoją składkę, nie wie, do jakich świadczeń jest uprawniony bezpłatnie, a jakie może otrzymać za dodatkową opłatą.
Poważne niedociągnięcie stanowi również brak w ustawie instrumentów prawnych i procedur umożliwiających ubezpieczonym egzekwowanie odpowiedzialności funduszu za realizację powierzonych mu zadań13. W nowelizacji tej
ustawy z 2009 r. został w rezultacie dołączony pozytywny koszyk świadczeń,
tzw. rozporządzenia koszykowe, określające, które usługi opieki zdrowotnej
są gwarantowane w ramach ubezpieczenia w NFZ.
Przeprowadzone reformy nie usatysfakcjonowały także samej branży
medycznej. Po 2003 r. rząd musiał zmagać się z problemem strajków i protestów pracowników ochrony zdrowia. Jednym z najpoważniejszych protestów
był protest lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego w 2005 r. Lekarze z kilku
województw nie podpisali kontraktów z oddziałami NFZ. W roku następnym
doszło także do jednodniowego strajku lekarzy.
W 2008 r. został zorganizowany dwumiesięczny tzw. Biały szczyt pod oficjalnym patronatem premiera Donalda Tuska i minister zdrowia Ewy Kopacz.
Debata ta dotyczyła głównie spraw indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta.
Zajęto się również prywatnymi uzupełniającymi ubezpieczeniami zdrowotnymi
i zakładami opieki zdrowotnej. W roku tym kontynuowano prace nad ustawą
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta14.

S. Molęda, Co orzekł Trybunał w sprawie NFZ, „Puls Medycyny”, http://pulsmedycyny.
pl/2578448,90997, co-orzekl-trybunal-konstytucyjny-w-sprawie-nfz?utm_source=copyPaste&utm_medium=referral&utm_campaign=Safari (17.09.2016).
14 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.
2012 nr 159).
13
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W 2011 r. weszła w życie ustawa o działalności leczniczej15, określająca
między innymi zasady i możliwości komercjalizacji placówek medycznych.
Zgodnie z tą ustawą w przypadku zanotowania w szpitalu straty finansowej
w danym okresie obrachunkowym organ założycielski ma obowiązek pokrycia
tej straty albo dokonać w ciągu roku przekształcenia placówki w spółkę prawa
handlowego lub ewentualnie zlikwidować daną placówkę. W 2012 r. weszła
w życie ustawa o refundacji leków16, która wprowadziła stałe urzędowe ceny
leków refundowanych. System opieki zdrowotnej w Polsce regulują jeszcze
inne akty prawne17.
Jeszcze minister zdrowia Bartosz Arłukowicz wprowadził między innymi
pakiet onkologiczny, który miał skrócić diagniostykę nowotworu i przyspieszyć
wizytę u specjalisty bez skierowania. Planował również stworzenie tzw. mapy
zapotrzebowania zdrowotnego, która miała być swoistym planem inwestycji
medycznych. Obecny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiada z kolei
zmiany nawiązujące w swych założeniach do wykorzystania modelu Siemaszki.

11.4. Ocena systemu ochrony zdrowia
W zasadzie istnieje pogląd, że system opieki zdrowotnej wymaga dalszych
zmian. Ocenia się, że przyczyną takiej oceny jest między innymi brak jednolitej polityki w zakresie reform z lat 1999–2004 i brak zbilansowania wydatków
z dochodami, skutkujące wzrastającym zadłużeniem placówek służby zdrowia.
Na taką oceną wpłynęły także relatywnie niskie nakłady na ochronę zdrowia
czy rosnące obciążenia finansowe pacjentów, skutkujące finasowaniem z własnych dochodów niektórych wizyt u specjalistów czy wybranych analiz lekarskich i części leków. Nadal uważa się, iż służba zdrowia w Polsce cechuje się
pewnym poziomem korupcji. Słabo promuje się również działania profilaktyczne, promocję zdrowia, ochronę środowiska, zdrowe odżywianie się itp.
15 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112
poz. 654).
16 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2015 poz. 345).
17 Między innymi: Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U. 2015 poz. 464); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 poz. 581); Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym (Dz.U. 2013 poz. 757 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2015
poz. 636); Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014
poz. 435 z późn. zm.).

11. W stronę zdrowia – ocena systemu opieki zdrowotnej w Polsce

191

Poprawy wymaga też koordynacja geograficzno-medyczna. Nadal mamy do
czynienia z oferowaniem zbliżonych świadczeń usług medycznych przez blisko siebie umiejscowione placówki przy jednoczesnym braku innych, w wielu
przypadkach bardziej przydatnych świadczeń. Wiele do życzenia pozostawia
tzw. ciągłość świadczeń na różnych etapach leczenia. Można także mówić
o marnotrawstwie systemowym w służbie zdrowia, czyli nieoptymalnym wykorzystywaniu istniejących zasobów kadrowych i sprzętowych. W placówkach
służby zdrowia nie można świadczyć usług, które są finansowane przez inne
podmioty niż związane z NFZ. Istotnym problemem jest także finansowanie
drogich operacji czy niekonwencjonalnych – ale w wielu przypadkach jednak
skutecznych – metod leczenia przez NFZ. Pacjenci zmuszeni są do pokrywania kosztów leczenia z własnych zasobów lub do zabiegania o ich finansowanie przez innych ludzi lub instytucje.
Realizowanie wysokiej jakości usług medycznych wymaga sprawnej koordynacji działań i umiejętności adaptacji do ciągle zmieniających się warunków.
Rynek usług medycznych jest bardzo złożony, a relacja pomiędzy podmiotami
nie jest klasyczną zależnością klient – usługodawca. Występuje tu duża liczba
podmiotów – pacjenci, pracownicy systemu ochrony zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i opinia publiczna, czyli potencjalni pacjenci, którzy płacą składkę
ubezpieczeniową, mają różne, a często nawet sprzeczne interesy. Powoduje to
konieczność spojrzenia na jakość opieki zdrowotnej z różnych perspektyw18.
Wydaje się, że dla wzrostu efektywności w ochronie zdrowia konieczne jest
urynkowienie usług medycznych i wyzwolenie konkurencji między świadczeniodawcami, niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej (formy własności).
Wiele zgłaszanych obaw dotyczących tego rynku jest wynikiem niezrozumienia istoty gospodarki rynkowej lub też postrzegania jej jedynie przez pryzmat
wypaczeń idei rynku. Tam, gdzie działa prawo konkurencji, korzyści usługodawców zależą od liczby pacjentów. Ta z kolei jest pochodną ceny i jakości.
Chcąc funkcjonować na rynku, prywatni usługodawcy nie mogą ignorować
oczekiwań pacjentów, gdyż w warunkach konkurencji mogą ich łatwo stracić. Nie mogą zwiększać własnych korzyści kosztem interesów pracowników,
pacjentów czy dostawców. Jeżeli pracownicy będą mało zarabiali lub będą źle
traktowani, odejdą i poszukają bardziej satysfakcjonującej pracy19. Jednak dla
Por. H. Lenartowicz, Zarządzanie jakością w pielęgniarstwie. Materiały dydaktyczne
specjalizacji organizacja i zarządzanie, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1998, za:
P. Bromber, J. Hady, H. Lachowska i in., System ochrony zdrowia…, op.cit., s. 76.
19 W. Janik, Sytuacja finansowa wybranych szpitali w warunkach kryzysu systemu opieki
zdrowotnej w Polsce, w: Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia,
18
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wprowadzenia skutecznego urynkowionego modelu opieki zdrowotnej istotny
staje się sposób finansowania takiego modelu. W latach 90. XX w. dyskutowany
był pomysł indywidualnych kont na usługi medyczne. Ostatecznie pomysł ten
nie zyskał aprobaty ówczesnych władz. W kontekście niedoskonałości obecnego modelu i innych kierunków w lecznictwie, zwłaszcza w odniesieniu do
chorób przewlekłych, warto by może powrócić do idei takich indywidualnych
kont i choć w części wykorzystać ten pomysł.

11.5. M
 odel Zygmunta Hortmanowicza20 – medyczne konta
oszczędnościowe (MKO)
W świetle krytyki obecnie funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej w Polsce wydaje się, iż rozwiązaniem stosowanym w niektórych państwach w celu
ograniczenia hazardu moralnego typowego dla sektora ubezpieczeń medycznych byłyby medyczne konta oszczędnościowe MKO (medical savings account
– MSA). Ich rola w systemie może być różna – w Singapurze czy Chinach mają
one charakter obligatoryjny, w USA czy RPA stanowią natomiast uzupełnienie
prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych21. W Europie, w tym w Polsce, MKO nie
zyskały większego poparcia.
Medyczne konta oszczędnościowe polegają na gromadzeniu przez jednostkę
środków na pokrycie przyszłych wydatków medycznych na wyodrębnionym
rachunku oszczędnościowym. Ich rola w systemie zależy od tego, w jakiej formie
red. R. Lewandowski, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIII, z. 4, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012, s. 42, za: P. Bromber, J. Hady, H. Lachowska i in., System ochrony zdrowia…, op.cit., s. 80.
20 Zygmunt Hortmanowicz, ur. 5 września 1938 r. w Pacanowie – polski lekarz, polityk, minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa od 11 lipca 1992 r.
do 4 maja 1993 r. W 1968 r. ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Uzyskał stopień
naukowy doktora nauk medycznych. Pracował w publicznej służbie zdrowia, po zwolnieniu
z powodów politycznych zajął się działalnością rolniczą. Później rozpoczął prowadzenie
własnej praktyki lekarskiej. Był wiceprzewodniczącym NSZZ RI „Solidarność”. W latach
1991–1993 sprawował mandat senatora II kadencji z ramienia Porozumienia Ludowego,
reprezentując województwo krośnieńskie. Zajmował stanowisko ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Hanny Suchockiej. Później wycofał się
z polityki. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Hortmanowicz (17.09.2016).
21 Por. Medical Savings Account: What Is at Risk?, World Health Report (2010) Background Paper, no. 17, World Health Organization, s. 5–7, http://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/MSAsNo17FINAL.pdf (15.12.2016), za: J. Karłowska,
Analiza polskiego systemu ochrony zdrowia – propozycja zmian na przykładzie innych państw,
praca magisterska pod kier. dr. hab., prof. SGH Zbigniewa Grzymały, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 57.
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funkcjonują. Parametrami systemu opartego na MKO, nad którymi należy się
zastanowić przy ich implementacji, są:
–– kwestia dobrowolności posiadania MKO,
–– istnienie franszyzy redukcyjnej, a zatem rocznego limitu wydatków po przekroczeniu którego wydatkowane są środki z MKO,
–– współfinansowanie składek do MKO przez pracodawców,
–– połączenie MKO z prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi,
–– roczne saldo lub bezwzględny limit na koncie MKO, po przekroczeniu którego środki przeznaczane są na inne cele,
–– zakres przedmiotowy świadczeń finansowanych z MKO – wszystkie usługi
medyczne albo jedynie wysoko kosztowe usługi wraz z hospitalizacją22.
Ze wszystkich form współpłacenia MKO posuwają się najdalej w zakresie
zwiększania indywidualnej odpowiedzialności obywateli za swoje zdrowie i za
własny budżet na pokrycie ewentualnych kosztów opieki medycznej. Naczelną
korzyścią, jaka płynie z wprowadzenia MKO, jest ograniczenie zjawiska tak
zwanego hazardu moralnego – po stronie pacjentów występującego pod postacią nadmiernego popytu na usługi medyczne, natomiast po stronie świadczeniodawców sprowadzającego się do wykonywania zbędnych zabiegów w celu
pozyskania dodatkowych środków z ubezpieczenia – przyczyniającego się do
poprawy alokacji zasobów. Medyczne konta oszczędnościowe likwidują również
problem negatywnej selekcji pojawiający się w przypadku oparcia współfinansowania usług medycznych na dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych23.
Dodatkowo wśród zalet wymienić można również: likwidację odpowiedzialności zbiorowej, polegającej na finansowaniu przez młode pokolenie potrzeb
leczniczych osób starszych, niskie koszty administracyjne i spadek cen usług
w wyniku efektywnej konkurencji między świadczeniodawcami24.
Do wad zalicza się między innymi przewidywane zjawisko asymetrii informacji polegające na tym, że pacjenci po wejściu systemu w życie nie będą mogli
podejmować racjonalnych decyzji, ponieważ nie będą mieli możliwości między
innymi porównania cen usług w różnych placówkach medycznych.
Twórcą proponowanej do wdrożenia idei indywidualnych kont MKO w Polsce jest Zygmunt Hortmanowicz. Lekarz ten razem z zespołem (Jarosław Góra,
Por. J. Karłowska, Analiza polskiego systemu…, op.cit., s. 57.
Ibidem, s. 3–4.
24 I. Jurkiewicz-Świętek, Medyczne konta oszczędnościowe jako metoda finansowania
świadczeń zdrowotnych. Dotychczasowe rezultaty ich funkcjonowania w świecie i perspektywa dla Europy, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, Uniwersytet Jagielloński, Collegium
Medicum, Kraków 2014, s. 250.
22
23
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Bogusław Dembiński, Waldemar Flisiński, Anna Bielawka-Hortmanowicz,
Sebastian Kamiński, Sławomir Krystosiak, Włodzimierz Kucharski, Krzysztof
Słoński, Krzysztof Teodorowicz i konsultant Janusz Kołodziejczyk) powstałym
w zasadzie w 1992 r. promował ideę takich kont. To zaowocowało powstaniem
założeń do projektu ustawy o finansowaniu opieki medycznej w Polsce senatora
II Kadencji RP i głównego autora Zygmunta Hortmanowicza wraz ze wspomnianym zespołem z dnia 17 grudnia 1992 r.
W preambule tego projektu wspomniano, że reformę finansowania opieki
medycznej należy oprzeć na czterech filarach:
–– wolnym zawodzie lekarza,
–– wolnym wyborze lekarza,
–– wolnym rynku usług medycznych,
–– wolnym dysponowaniem środkami płatniczymi przez każdego obywatela
posiadającego konto w tzw. Banku Ochrony Zdrowia (BOZ).
Model ten zmierzał w kierunku bardziej rynkowego podejścia, ale z całą
pewnością stanowił nowatorskie podejście do finansowania opieki zdrowotnej. Wspomniany Bank Ochrony Zdrowia miałby zostać utworzony w miejsce
Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia i przejąć od niego majątek i strukturę organizacyjną. W banku tym gromadzone byłyby środki na rodzinnych
(indywidualnych) kontach bankowych osób pracujących, emerytów, rencistów
i byłyby tylko przeznaczone na cele zdrowotne. Z takiego konta następowałyby
przelewy za usługi medyczne. Istniałaby także możliwość udzielenia dotacji
i kredytów osobom w przypadku ciężkich i przewlekłych zachorowań oraz dla
ratowania życia. Kredyty te byłyby umarzalne w 50–80%. Bank ten również
dofinansowywałby działalność instytutów naukowo-badawczych i szkolnictwa
medycznego z własnych wypracowanych środków.
Na takie rodzinne konta w BOZ składałyby się kwoty pochodzących z różnych źródeł, między innymi:
–– 7% składki ubezpieczenia zdrowotnego,
–– 5% z obligacji Skarbu Państwa, operacji giełdowych, dochodów z lokat itp.,
–– 5–10% od towarzystw ubezpieczeniowych (zwrot kosztów wypadków drogowych), od KRUS (10% od składek rolniczych),
–– 10% od środków zgromadzonych w Narodowym i Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska,
–– 10% od środków uzyskanych z prywatyzacji Państwowych Zakładów Opieki
Medycznej,
–– 10% od dochodów zakładów posiadających szkodliwe stanowiska pracy,
–– 20% od zasądzonych środków za błędy w sztuce lekarskiej,
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–– 3% od sprzedaży leków celem finansowania niezależnych badań ich
skuteczności,
–– 1% od sprzedaży wyrobów alkoholowych, wysokoprocentowych (za wyjątkiem spirytusu dla celów medycznych), wyrobów tytoniowych, paliw nieekologicznych, chemicznych środków ochrony roślin i chemicznych środków
piorących oraz kosmetyków, żywności produkowanej metodami nieekologicznymi (z zawartością syntetycznych składników mających szkodliwy
wpływ na zdrowie),
–– z części budżetu państwa przeznaczonego na ochronę zdrowia (1% PKB),
–– z ewentualnych dotacji z UE,
–– ze środków przeznaczonych na rewaloryzację z powodu inflacji,
–– z dobrowolnych wpłat obywateli.
Dysponentem środków byłby właściciel konta lub upoważniona przez niego
osoba z rodziny. Środki zgromadzone na tych rodzinnych indywidualnych kontach po śmierci właściciela przelane by zostały na konto spadkobierców lub
osoby wskazanej w ostatniej woli zmarłego. Środki zebrane na tych kontach
zapewniałyby między innymi:
–– dowolny wybór miejsca korzystania z usługi medycznej (w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, pielęgniarskich, położniczych, fizjoterapii, masażu
leczniczego, przychodniach, w tym przychodniach specjalistycznych, laboratoriach i pracowniach diagnostycznych, sanatoriach i prewentoriach,
–– zakup leków, środków opatrunkowych, sprzętu okulistycznego, ortopedycznego, stomatologicznego i aparatów słuchowych,
–– pokrycie kosztów obsługi konta BOZ do 0,03%,
–– pomoc wzajemną do 15–20% osobom, które wyczerpały te środki ze swojego konta, a mają potrzeby zdrowotne.
Osobom pod nadzorem na przykład bezrobotnym, bezdomnym i innym,
którzy są na utrzymaniu opieki społecznej, koszty świadczonych usług medycznych pokrywałaby Terenowa Placówka Opieki Społecznej.
Istota pomysłu Z. Hortmanowicza i jego zespołu nawiązywała także do lansowania zdrowego stylu życia, który promowałby nie tylko aktywność fizyczną,
lecz także sposób żywienia, hodowli zwierząt i uprawy roślin. Istnieje pogląd
propagowany przez coraz większą liczbę lekarzy, że za wiele chorób współczesnych społeczeństw odpowiadają warunki środowiska przyrodniczego, w którym
żyjemy, i jakość produktów, które jemy. Zatrute powietrze i żywność stymulowana chemicznie do wzrostu oraz niektóre chemiczne środki ochrony roślin
powodują wzrost ilości toksyn w naszych organizmach. Te z kolei przyczyniają
się do powstania wielu chorób, zwłaszcza chorób przewlekłych. Poprawa stanu
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środowiska, w którym żyjemy, i jakości produktów, które spożywamy, powinna
z jednej strony wpłynąć na zmniejszenie liczby zachorowań, a z drugiej strony
ułatwić wyleczenie osób już chorych. W ten sposób Polska jako kraj wyróżniałaby się na tle Europy i świata oraz zyskałaby nową wartościową specjalizację
również o charakterze gospodarczym.

11.6. Podsumowanie
Funkcjonowanie polskiej opieki zdrowotnej pomimo wielu prób jej reformowania nadal wzbudza niezadowolenie wśród pacjentów. Niezadowoleni bywają
także lekarze i inni pracownicy służby zdrowia. Wzrost nakładów na służbę
zdrowia nie przyczynił się do rozwiązania wszystkich widocznych problemów.
Specjalistyczne badania wymagają dodatkowych płatności ze strony pacjentów podobnie jak stosowanie innych metod leczenia, które bywają nawet skuteczniejsze od tradycyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do chorób przewlekłych.
Pewnym rozwiązaniem mogłoby być większe urynkowienie usług medycznych
z wykorzystaniem tzw. medycznych kont oszczędnościowych, na przykład według
modelu Z. Hortmanowicza. Model ten nawiązuje do indywidualnych leczniczych kont bankowych, z których pacjenci finansowaliby leczenie w wybranych przez siebie miejscach cieszących się – niezależnie od metody leczenia
– skutecznością. Oczywiście leczeniem zajmowaliby się lekarze wykształceni
w uczelniach medycznych.
Model MKO stosowany jest w Singapurze. W Europie ma wielu przeciwników wskazujących między innymi na potencjalne niepowodzenie tego
modelu, choćby z powodu asymetrii informacji między pacjentami a placówkami medycznymi.
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12. P
 ersonalizacja ekonomii – perspektywa
L. Misesa i Jana Pawła II

12.1. Wprowadzenie
W niniejszym opracowaniu omawiam dwie perspektywy personalizacji
ekonomii – koncepcję homo agens (człowieka działającego) zaproponowaną
przez Ludwiga von Misesa i właściwą społecznej nauce Kościoła katolickiego
propozycję Jana Pawła II. Odwołując się do wybranych fragmentów prac obu
myślicieli, udowadniam, że oba podejścia są do siebie zbliżone, z czego wnosić należy, że wolność jednostki może najpełniej realizować się w warunkach
gospodarki kapitalistycznej, w której jednostka może lepiej zaspokajać potrzeby
własne i innych. Postulowana przeze mnie personalizacja ekonomii wyprowadzona jest ze wskazania mankamentów paradygmatu homo oeconomicus
jako podmiotu, którego postępowanie i decyzje mogą zostać opisane zestawem
abstrakcyjnych równań niezwiązanych z fenomenami rzeczywistości, w której ten podmiot funkcjonuje. Bardziej adekwatnym paradygmatem jest homo
agens. Podejście to wykazuje silną zbieżność ze społecznymi encyklikami Jana
Pawła II, w których uzasadnia on konieczność postrzegania człowieka jako podmiotu działającego, nie zaś jako przedmiotu (zdehumanizowanego elementu)
w mechanizmie gospodarki kapitalistycznej.

12.2. Mechanistyczne gospodarowanie a twórcze działanie
Standardowo postrzegany przez ekonomię obraz gospodarki i funkcjonujących w niej podmiotów stanowi – z perspektywy ekonomii austriackiej – nieakceptowalne uproszczenie. Wprowadzenie przez Adama Smitha koncepcji
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homo oeconomicus, tj. człowieka gospodarującego, w zasadniczy sposób wpłynęło na rozwój ekonomii, choć przyznać należy, iż wyprowadzane z tego aksjomatu dalsze uproszczenia odnośnie do mechanizmu funkcjonowania podmiotu
w gospodarce rozmyły obraz działalności gospodarczej jako swoistego fenomenu, którego podstawą są motywy wchodzenia podmiotów we wzajemne
interakcje. To właśnie nieudana próba uchwycenia psychologicznych pobudek
określonej działalności i wynikająca z niej jeszcze mniej udana próba opisania decyzji działających podmiotów za pomocą zestawu równań powodują, że
założenia, na których opiera się koncept homo oeconomicus, stanowią z perspektywy rozwoju nauk ekonomicznych największą barierę. Mises dobitnie
skonstatował braki tej koncepcji, gdy w Ludzkim działaniu stwierdził, że „nadszedł czas, by całkowicie poniechać wszelkich bezowocnych prób uzyskania
uzasadnienia dla braków dawnej ekonomii poprzez odwoływanie się do wyimaginowanego homo oeconomicus”1.

12.3. Ograniczenia koncepcji człowieka gospodarującego
(homo oeconomicus)
Rdzeniem koncepcji homo oeconomicus jest przyjęcie założenia o mechanistycznym postępowaniu człowieka, sprowadzającym się do działania, którego
jedynym kryterium optymalizacyjnym jest uprzednie założenie racjonalności
decyzji. Co więcej, racjonalność ta nie tylko odbywa się w warunkach istnienia obiektywnych ograniczeń, lecz także ujmowana jest w kategoriach stricte
ilościowych. W ten sposób człowiek gospodarujący w ekonomii klasycznej
i neoklasycznej oraz kolejnych etapach rozwoju myśli ekonomicznej staje się
podmiotem wyidealizowanym, pozbawionym odruchów, zachowującym się nie
jak „człowiek z krwi i kości”, lecz jak automat, który stanowi trybik w skomplikowanym mechanizmie gospodarczym. Podejście takie, łudząco podobne
do stosowanego w naukach przyrodniczych, zostało odrzucone przez Misesa,
który określił tę próbę, widząc również postępującą matematyzację ekonomii,
jako próbę „zbudowania iluzorycznej nauki społecznej, która miałaby przybrać strukturę logiczną mechaniki Newtonowskiej i na niej się wzorować”2.

1 L. Mises, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011, s. 55.
2 Ibidem, s. 4, 21.
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Koncepcja człowieka działającego (homo agens) stworzona przez Misesa
wynika z przyjęcia przez niego aksjomatu ludzkiego działania, który zakłada,
że każde działanie jest celowe. Jego przyczyną jest odczuwanie dyskomfortu,
który staje się jednocześnie bodźcem do podjęcia działania, zaś celem – usunięcie dyskomfortu i/lub jego przyczyny. Niezbędne jest zatem podjęcie działania, którym – jak określa je Mises – jest „wola zrealizowana i przekształcona
w czyn; to dążenie do celu; to rozmyślna reakcja podmiotu na bodźce i uwarunkowania zewnętrzne”3. Aby działanie miało miejsce, jednostka musi dostrzec
jego celowość, tzn. stwierdzić, że podjęcie określonej aktywności doprowadzi
do usunięcia przyczyny dyskomfortu lub zaspokojenia potrzeby.
W tym miejscu trzeba dookreślić pojęcie racjonalności i uwydatnić różnice
pomiędzy podejściem charakterystycznym dla ekonomii tzw. głównego nurtu
i podejścia austriackiego. Pojęcie racjonalności decyzji może być zastosowane
wyłącznie do pojedynczego podmiotu, nie zaś do zbiorowości podmiotów4. Nie
istnieje bowiem zbiorowe kryterium racjonalności, które moglibyśmy zastosować w odniesieniu do otaczającego świata. Przyjęcie – jak czynili to ekonomiści
klasyczni – że działania możemy podzielić na racjonalne i nieracjonalne, lub
– innymi słowy – na wybór racjonalny i każdy inny (z definicji nieracjonalny),
jest podziałem nieuprawnionym i wyprowadzonym z poczynionych uprzednich
dwóch założeń: homogeniczności podmiotów i kwantyfikowalności (mierzalności w rozumieniu nauk przyrodniczych) skutków ich działań. Podejście takie jest
niewłaściwe głównie dlatego, że tylko podmiot znajdujący się w danej sytuacji
decyzyjnej może ocenić, czy podjęcie jakiegoś działania spowoduje, że będzie
on szczęśliwszy (bardziej usatysfakcjonowany) niż w sytuacji jego zaniechania.
Intuicyjnie wyczuwamy, że jest to kategoria stricte subiektywna. Stanowi zatem
zaprzeczenie obiektywnej koncepcji wartości, satysfakcji, użyteczności, które
stanowią podstawę teorii wyboru (decyzji) podmiotów. Należy w tym miejscu
dodać kolejny element wyróżniający podejście austriackie, którym jest rozproszony (subiektywny) charakter wiedzy i informacji, którą dysponują podmioty.
Jeśli posiadana informacja, stanowiąc przesłankę podjęcia określonej decyzji
ucieleśnionej w konkretnym działaniu, ma charakter rozproszony, w jaki sposób zewnętrzny obserwator może określić zachowanie innego podmiotu jako
racjonalne lub nieracjonalne? Każde działanie prowadzone jest z wykorzystaniem zestawu informacji danych wyłącznie temu podmiotowi, który działa.
L. Mises, Ludzkie działanie…, op.cit., s. 9.
Karykaturalną postacią tego jest założenie o istnieniu tzw. reprezentatywnego
podmiotu.
3

4
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Informacja ma zatem charakter rozproszony i subiektywny, tj. każdy z podmiotów dysponuje ograniczonym zestawem informacji dotyczących danego
zjawiska. Celowość ludzkiego działania sprowadza się zatem do wyboru środków adekwatnych do osiągnięcia celu przy założeniu ograniczonego zbioru
dostępnych informacji. Gdyby zestaw informacji uległ zmianie (został poszerzony lub zawężony) w stosunku do wyjściowego, podmiot działający mógłby
podjąć inną decyzję niż wyjściowa (dobrać inne środki do osiągnięcia danego
celu lub zmienić cel swojego działania i dobrać do jego osiągnięcia adekwatne
narzędzia). Nie można zatem kategoryzować ludzkiego działania jako racjonalnego lub nieracjonalnego, ponieważ każde działanie uwieńczone osiągnięciem zakładanego celu z definicji wymaga przesłanki w postaci racjonalności
decyzji. Podmioty w swoim działaniu kierują się zatem indywidualnie postrzeganą i interpretowaną racjonalnością, która prowadzi do wyboru środków adekwatnych do założonego celu.
Przyjęcie tradycyjnie rozumianej w ekonomii racjonalności można byłoby
spróbować uznać za uprawnione, gdybyśmy dysponowali kompletnym zestawem informacji o danym zjawisku, który byłby dostępny dla wszystkich podmiotów. Należałoby jednak przyjąć kolejne założenie, zgodnie z którym cele
działania jednostek są identyczne (podmioty te musiałyby być identyczne pod
każdym względem – biologicznym i psychologicznym). Założenie to jest wprawdzie zgodne z paradygmatem homo oeconomicus, niemniej nie wytrzymuje
konfrontacji z rzeczywistością.
Zupełnie pomijany jest również jeszcze inny aspekt ludzkiego działania,
jakim jest zmienna w czasie informacja, której wykorzystanie służy podmiotom w wyborze działania służącego osiągnięciu zamierzonego celu5. Aspekt
ten jest zupełnie pomijany przez modele optymalizacyjne, stanowiące rdzeń
współczesnej ekonomii ilościowej6. Ograniczenia te powodują, że ekonomia klasyczna przyjęła fundamentalne uproszczenie dotyczące tych dwóch fenomenów

5 Z perspektywy austriackiej (prakseologicznej) również czas ma subiektywny charakter,
ponieważ jego upływ przejawia się w kolejnych fazach działania podmiotu. Jeśli przyjmiemy
aksjomat, że celem ludzkiego działania jest usunięcie dyskomfortu, konsekwencją tego jest
podział upływającego czasu na dwa stany rzeczywistości – teraz (moment odczuwania dyskomfortu) i później, tj. przyszłość (gdy przyczyna dyskomfortu zniknie wskutek podjęcia działania, które z kolei zawsze występuje w czasie, ponieważ nie ma działania, które nie zachodzi
w czasie).
6 I właśnie z tego powodu adekwatne byłoby określenie ich mianem statycznych, tj. nieuwzględniających dynamicznie zmieniających się warunków podejmowania decyzji, których podstawą jest rozproszona i zmienna w czasie informacja, skutkująca dokonywaniem
przez działające podmioty rewizji swoich planów.
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– informacja jest dana i powszechnie dostępna wszystkim podmiotom i niezmienna w czasie w sensie dynamicznym7. Z czasem założenie pierwsze zostało
złagodzone w postaci istnienia asymetrii informacyjnej pomiędzy podmiotami
dokonującymi transakcji, co było krokiem w dobrym kierunku, jednak nie rozwiązywało drugiego problemu.
Podsumowując: z perspektywy austriackiej informacja dostępna podmiotom zmienia się w czasie, jest ukryta (niedostępna dla wszystkich), rozproszona
(każdy podmiot dysponuje cząstkową informacją, nikt nie dysponuje informacją pełną) i ma subiektywny charakter (to jednostki decydują, czy jest im ona
przydatna do poprawy swojego położenia)8. Zauważmy, jak wiele jest elementów upraszczających koncepcji homo oeconomicus, które w żaden sposób nie
wyjaśniają fenomenu ludzkiego działania. Mankamenty te, celnie wypunktowane przez Misesa, zaciemniają obraz racjonalności ludzkiego postępowania.

12.4. Wolny dostęp do informacji
Rozproszony charakter informacji powoduje, że jednostki nieustannie
nabywają ją w procesie twórczego działania. Fundamentalnego znaczenia
nabiera w tym miejscu pojęcie wolności. Kluczowe jest zdefiniowanie tego
pojęcia, ponieważ w Planowanym chaosie Mises stwierdza, że „w naturze
nie ma takich rzeczy jak wolność i swoboda”9. Dopiero człowiek i jego działanie (lub jego brak) nadaje sens temu pojęciu, ponieważ każde ludzkie działanie odbywa się w istniejących ograniczeniach (miejsca, czasu, środowiska,
innych osób)10. Ważne jest przy tym rozdzielenie pojęcia wolności na wolność
Upraszczająco można przyjąć, że w ekonomii klasycznej stan wiedzy (zasób dostępnych podmiotom informacji w momencie t jest dany, a nowa informacja, która pojawia
się w okresie t+1 jest również powszechnie znana i dana wszystkim podmiotom. Zmiany
dostępnej informacji mają zatem charakter skokowy, ale nie różnicują podmiotów, ponieważ wszystkie dysponują zawsze identycznym zestawem informacji, dzięki czemu wszystkie mogą podejmować decyzje optymalizacyjne, a zważywszy na fakt, że podmioty są identyczne – decyzje będą prowadziły do identycznych w skutkach działań.
8 Innymi słowy: zupełnie jakbyśmy przyjmowali, że powstała informacja staje się
dostępna dla wszystkich podmiotów na całej kuli ziemskiej w tym samym czasie. Już sam
fakt, że upływ czasu jako zjawiska przyrodniczego powoduje, że nie wszyscy posiadają
(odkrywają) tę informację w tym samym czasie, ponadto nie dla wszystkich podmiotów
dana informacja może być użyteczna.
9 L. Mises, Planned Chaos, s. 28, https://mises.org/system/tdf/Planned%20Chaos_3.pdf?file=1&type=document (22.03.2017).
10 Ograniczenie indywidualnej wolności jako skutek funkcjonowania innych podmiotów i wymuszona tym konieczność dostosowania się w ramach społeczeństwa omówiona
7
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w ujęciu kantowskim, czyli wolność (swobodę) myśli, i wolność w rozumieniu
prakseologii, tj. swobodę podejmowania określonego działania (wyboru celów
i adekwatnych środków)11.
Zapewnienie podmiotom działającym nieskrępowanego dostępu do informacji (tak można próbować zdefiniować wolność w szerokim ujęciu) pozwala
im podejmować decyzje, które w najlepszy sposób służą zapewnieniu im zwiększonej satysfakcji (ograniczenia dyskomfortu). Według Misesa instrumentem
służącym zagwarantowaniu tego prawa jest demokracja, którą określa on jako
„konsekwencję funkcjonowania gospodarki rynkowej w polityce wewnętrznej”12.
Każdy podmiot działający jest nie tylko konsumentem, lecz także producentem. Istotne jest również dostrzeżenie roli przedsiębiorcy w ładzie rynkowym. Sprowadza się ona do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb innych ludzi
(nabywców). Myśl tę znakomicie rozwinął w swoich pracach Israel M. Kirzner.
W tym miejscu trzeba jednak nadmienić, że możliwość ta nie zaistniałaby,
gdybyśmy mieli do czynienia z ograniczeniem wolności w sferze decydowania i działania. Tylko w gospodarce rynkowej możliwość ta występuje w największym stopniu, choć i tutaj zdarzają się przypadki jej ograniczenia poprzez
interwencjonizm. Ograniczenie to jest jednak wydatnie mniejsze niż w warunkach systemu reglamentowanej gospodarki socjalistycznej, w której odgórny
scentralizowany system zarządzania strukturą produkcji i konsumpcji ogranicza do minimum możliwość prywatnej inicjatywy, a w największym stopniu
wolności decyzji i działania podmiotów.
Demokracja i gospodarka rynkowa stanowią zatem fundamentalne elementy
odpowiadające – obok wolności jednostki – za najlepsze zaspokajanie potrzeb
przez jednostkę przy istnieniu immanentnych i nieusuwalnych nierówności
pomiędzy podmiotami (zarówno w sferze biologicznej, jak i psychologicznej).

została przez Misesa w jego pracy Interventionism. An Economic Analysis. Zob. L. Mises,
Interventionism. An Economic Analysis, Liberty Fund, Indianapolis 2011, s. 86–87.
11 Wolność z punktu widzenia prakseologii to również prawo do popełniania błędów
(Zob. L. Mises, Ekonomia i polityka. Wykład elementarny, Fijorr Publishing, Warszawa
2006, s. 38). Tak definiowana wolność jest szczególnie istotna, gdy rozważamy działalność
przedsiębiorczą.
12 Ibidem, s. 69. Oryg.: Democracy Is the Corollary of the Market Economy in Domestic
Affairs.
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12.5. Perspektywa ludzkiego działania w społecznych
encyklikach Jana Pawła II
Upraszczające założenia stojące za koncepcją homo oeconomicus nie są obce
społecznej nauce Kościoła katolickiego. Nie chodzi tu bynajmniej o krytykę
tych założeń per se, lecz o podejście, które stara się uwzględniać podmiotowość osoby ludzkiej w procesie gospodarowania. To personalistyczne i indywidualistyczne podejście, zbliżone do podejścia austriackiego, można odnaleźć
w niektórych fragmentach społecznych encyklik Jana Pawła II. Odwołuję się
poniżej do trzech tzw. społecznych encyklik papieskich.
Pierwszą encykliką, w której pojawia się problem człowieka gospodarującego, jest Laborem exercens (1981). Stawia ona w centrum człowieka wykonującego pracę, a więc poprzez swoją działalność zaspokajającego potrzeby innych
ludzi. Papież podkreśla w niej zagrożenie płynące z kapitalizmu, który uprzedmiotawia jednostkę, tworząc z niej narzędzie produkcji. Twórcza praca – jak
stwierdza papież – jest elementem, który oddziałuje na naturę ludzką, pozwalając na współdziałanie w społeczeństwie. Głównym problemem tej encykliki jest
potrzeba poszerzenia zakresu praw człowieka w domenie prawa pracy, czego
nie można dokonać, wykorzystując „likwidację własności prywatnej”13. Papież
stwierdza: „Człowiek (…) jako »obraz Boga« jest osobą, czyli bytem podmiotowym uzdolnionym do planowego i celowego działania, zdolnym do stanowienia o sobie i zmierzającym do spełnienia siebie. Jako osoba jest tedy człowiek
podmiotem pracy. Jako osoba pracuje, wykonuje różne czynności przynależące
do procesu pracy, a wszystkie one, bez względu na ich charakter, mają służyć
urzeczywistnianiu się jego człowieczeństwa, spełnianiu osobowego powołania,
które jest mu właściwe z racji samegoż człowieczeństwa”14. Celowe działanie
ma zatem w tej encyklice wymiar jednoznaczny – jest nim praca służąca człowiekowi i innym ludziom.
Druga encyklika, Sollicitudo rei socialis (1987), poświęcona jest w większym stopniu sposobowi funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej. W paragrafie 15 papież podkreśla kluczowy charakter prawa do prywatnej inicjatywy
gospodarczej, które umożliwia jednostce realizowanie się w społeczeństwie,
ale dzięki temu wpływa również na dobrobyt wszystkich mieszkańców. „Należy
13 Jan Paweł II, Laborem exercens, par. 14, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_
pawel_ii/encykliki/laborem.html#m2 (22.03.2017).
14 Ibidem.
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zauważyć, że w dzisiejszym świecie – wśród wielu praw człowieka – ograniczane jest prawo do inicjatywy gospodarczej, które jest ważne nie tylko dla
jednostki, ale także dla dobra wspólnego. Doświadczenie wykazuje, że negowanie tego prawa, jego ograniczanie w imię rzekomej »równości« wszystkich
w społeczeństwie, faktycznie niweluje i wręcz niszczy przedsiębiorczość, czyli
twórczą podmiotowość obywatela. W rezultacie kształtuje się w ten sposób nie
tyle równość, ale »równanie w dół«. Zamiast twórczej inicjatywy rodzi się bierność, zależność i podporządkowanie wobec biurokratycznego aparatu, który
jako jedyny »dysponent« i »decydent«, jeśli wręcz nie »posiadacz« ogółu dóbr
wytwórczych stawia wszystkich w pozycji mniej lub bardziej totalnej zależności, jakże podobnej do tradycyjnej zależności pracownika-proletariusza w kapitalizmie”15. Papież uwydatnia zatem kluczowy wpływ inicjatywy prywatnej dla
dobrobytu jednostki i ogółu. Jej ograniczenie wpływa demotywująco na każdego człowieka, a znajduje swój wymiar w interwencjonizmie państwowym.
Człowiek – w kontekście encykliki Laborem exercens – jest powołany do pracy
twórczej, niemonotonnej, do nieustannego odkrywania możliwości służenia
innym poprzez wytwory własnej pracy, a najpełniej może realizować się właśnie wtedy, gdy jest wolny, a jego działanie nieskrępowane, choć ograniczone
do pewnego stopnia zestawem norm prawnych.
Wydaje się, że najlepszym odzwierciedleniem koncepcji działającego człowieka w nauczaniu Kościoła katolickiego jest encyklika Centesimus annus
(1991), w której Jan Paweł II uwydatnia rolę gospodarki rynkowej dla rozwoju
społeczeństwa.
W myśl encykliki podmiot działający nie jest bynajmniej osobą gospodarującą w myśl ekonomii neoklasycznej. Oprócz standardowych elementów
natury ludzkiej działanie człowieka zależy również od postawy etycznej, jaką
odzwierciedla swoim działaniem. Innymi słowy: ludzkie działanie nie wynika
jedynie z potrzeby usunięcia przyczyny dyskomfortu, ale również może być
powodowane względami etycznymi, co sprowadza się niezmiennie do ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny. Oznacza to, że kapitalizm nie jest
ustrojem sprzecznym z doktryną Kościoła, choć może przez swoje wynaturzenia prowadzić do uprzedmiotowienia człowieka – sprowadzenia go do
roli trybu w mechanizmie gospodarki kapitalistycznej. Kapitalizm według
Jana Pawła II jest najwłaściwszym systemem, w którym wolność człowieka
może się w pełni urzeczywistnić. W paragrafie 42 znajdujemy następujący
15 Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, par. 15, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/sollicitudo.html (22.03.2017).
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fragment: „Jeśli mianem »kapitalizmu« określa się system ekonomiczny, który
uznaje zasadniczą i pozytywną rolę przedsiębiorstwa, rynku, własności prywatnej i wynikającej z niej odpowiedzialności za środki produkcji oraz wolnej
ludzkiej inicjatywy w dziedzinie gospodarczej, na postawione wyżej pytanie
[o drogę rozwoju rekomendowaną krajom Trzeciego Świata i krajom transformacyjnym – MG] należy z pewnością odpowiedzieć twierdząco, choć może
trafniejsze byłoby tu wyrażenie »ekonomia przedsiębiorczości«, »ekonomia
rynku« czy po prostu »wolna ekonomia«. Ale jeśli przez »kapitalizm« rozumie się system, w którym wolność gospodarcza nie jest ujęta w ramy systemu
prawnego, wprzęgającego ją w służbę integralnej wolności ludzkiej i traktującego jako szczególny wymiar tejże wolności, która ma przede wszystkim
charakter etyczny i religijny, to wówczas odpowiedź jest zdecydowanie przecząca”16. To właśnie kapitalizm, którego fundamentem jest wolność prywatnej
inicjatywy jest najbardziej pożądanym systemem, w którym jednostka może
realizować się w pełni poprzez kreatywną ludzką pracę, prywatną inicjatywę
służącą zaspokojeniu potrzeb innych ludzi oraz przedsiębiorczość rozumianą
jako swobodę działania17.
W paragrafach 31 i 32 papież stwierdza z kolei: „Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek pracować znaczy pracować z innymi i pracować dla innych: znaczy robić coś dla kogoś. Praca jest tym bardziej owocna i wydajna, im lepiej
człowiek potrafi poznawać możliwości wytwórcze ziemi i głębiej odczytywać
potrzeby drugiego człowieka, dla którego praca jest wykonywana. (…) Jeśli ktoś
wytwarza jakiś przedmiot, to czyni to na ogół nie tylko dla własnego użytku,
ale także po to, by inni mogli go używać po zapłaceniu słusznej ceny, ustalonej
za wspólną zgodą w drodze wolnej umowy. Otóż właśnie zdolność rozpoznawania w porę potrzeb innych ludzi oraz układów czynników produkcyjnych
najbardziej odpowiednich do ich zaspokojenia jest kolejnym ważnym źródłem
bogactwa współczesnego społeczeństwa”18.
W zapisie tym Jan Paweł II daje wyraz istocie kapitalizmu i jego fundamentalnemu elementowi, jakim jest wolny rynek. To właśnie on może być
miejscem chrześcijańskiego zaangażowania i pełnego realizowania się jako
twórczej jednostki w procesie działania. Stąd też papież wprowadza pojęcie
ekonomii przedsiębiorczości. Silny związek z podejściem austriackim zawiera
również paragraf 32, w którym Jan Paweł II stwierdza: „Ekonomia bowiem
16 Jan Paweł II, Centesimus annus, par. 42, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_
pawel_ii/encykliki/centesimus_2.html#m4 (22.03.2017).
17 Ibidem, par. 32.
18 Ibidem, par. 31–32.
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jest jedną z dziedzin wielorakiej ludzkiej działalności i podobnie jak w każdej
z nich obowiązuje w niej prawo do wolności oraz obowiązek odpowiedzialnego
z niej korzystania. Trzeba tu jednak podkreślić specyficzne różnice pomiędzy
tymi tendencjami współczesnego społeczeństwa a tendencjami występującymi
w społeczeństwie przeszłości nawet niedawnej. Niegdyś decydującym czynnikiem produkcji była ziemia, a później kapitał, rozumiany jako wyposażenie
w maszyny i dobra służące jako narzędzie, dziś zaś czynnikiem decydującym
w coraz większym stopniu jest sam człowiek, to jest jego zdolności poznawcze, wyrażające się w przygotowaniu naukowym, zdolności do uczestniczenia w solidarnej organizacji, umiejętność wyczuwania i zaspokajania potrzeb
innych ludzi”19.
Wydaje się, że to właśnie ta encyklika wydatnie dotyka istoty homo agens.
Papież podkreśla ważną rolę wolności gospodarczej w przyczynianiu się do
samookreślenia osoby ludzkiej, ponieważ – jak pisze w paragrafie 39 – „wolność gospodarcza jest tylko jednym z elementów ludzkiej wolności. Kiedy staje
się niezależna, to znaczy kiedy człowieka traktuje się bardziej jako producenta
czy konsumenta dóbr aniżeli jako podmiot, który produkuje i konsumuje po to,
aby żyć, wtedy wolność traci konieczne odniesienie do osoby ludzkiej i ostatecznie wyobcowuje ją i przytłacza”20. Personalizm podejścia papieskiego
przejawia się również w podkreśleniu roli kreatywności i pracowitości i dopatrywaniu się w tych cechach znaczącego czynnika odpowiadającego za sukces
jednostki, jak też podtrzymywania trwałej pokojowej egzystencji wspólnoty
ludzkiej. Można powiedzieć, że Jan Paweł II uczynił kopernikański przewrót
encykliką Centesimus annus, ponieważ uwydatnił rolę prywatnej inicjatywy
i twórczego ludzkiego działania, a z perspektywy nauczania Kościoła nadał
człowiekowi działającemu godność wynikającą z jego wolności, co jest typowe
dla personalizmu21.

Ibidem, par. 32.
Ibidem, par. 39.
21 J. Huerta de Soto pisze nawet: „W znacznej mierze encyklika przewyższa nawet osiągnięcia samej ekonomii, w dużym stopniu zakorzenionej po dziś dzień w neoklasyczno-keynesowskim paradygmacie, z powodu czego nie była w stanie uwzględnić w swoich modelach
twórczej i dynamicznej natury przedsiębiorczości. Po raz pierwszy w historii, dzięki pozytywnemu wpływowi szkoły austriackiej w ekonomii, społeczna doktryna Kościoła katolickiego wyprzedziła mainstreamowy paradygmat ekonomii, który ignorował dotąd twórcze
ludzkie działania i który do tej pory pozostaje zakorzeniony w statycznej koncepcji rynku
i społeczeństwa”. Zob. J. Huerta de Soto, Sprawiedliwość a efektywność, Fijorr Publishing,
Warszawa 2010, s. 347.
19
20
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12.6. Podsumowanie
Wydaje się, że oba podejścia przedstawione w tekście mają – z punktu
widzenia ewolucji paradygmatu ekonomii – niewiele wspólnego. L. Mises od
początku był krytykiem ograniczania wolności w wymiarze swobody działalności
gospodarczej poprzez interwencjonizm państwowy. Podkreślając kluczową rolę
prywatnej inicjatywy, dzięki której jednostka może lepiej zaspokajać potrzeby
(własne i innych), usuwać źródło odczuwanego dyskomfortu, gospodarka jako
spontaniczny ład koordynujący indywidualne zamierzenia (plany i cele) może
lepiej służyć wszystkim podmiotom. Warunkiem rozwoju społecznego jest zatem
wolność jednostki, ograniczona przez wolność innych jednostek. Z kolei zdaniem Jana Pawła II sukces społeczeństw kapitalistycznych tkwi w uwolnieniu
prywatnej inicjatywy, rozpoznawaniu potrzeb innych ludzi i zaspokajaniu ich
czy to w pojedynkę, czy poprzez kooperację z innymi podmiotami. Gospodarka
kapitalistyczna wykazuje zatem zgodność z podstawowym prawem człowieka,
jakim jest wolność (rozumiana jako swoboda myśli i działania).
Obie perspektywy, choć różne, bo w odmienny sposób traktujące podstawowy podmiot działający w gospodarce (perspektywa prakseologiczna u Misesa
i filozoficzna u Jana Pawła II) sprowadzają się do postrzegania go jako osoby,
nie zaś jako przedmiotu uwikłanego w mechanizm działania tej gospodarki,
pozbawionego emocji, właściwej sobie oceny rzeczywistości, podejmowania
indywidualnych decyzji, które nie mogą zostać sprowadzone do pojęcia (nie)
racjonalności w tradycyjnym rozumieniu ani też do kwantyfikowalnych działań optymalizacyjnych. Dwie odmienne perspektywy podkreślają jednak brak
tego, co ekonomia porzuciła na rzecz mechanistycznego modelowania typowego dla nauk przyrodniczych. Jest nim centralne miejsce osoby ludzkiej, której zachowania i decyzji nie można opisać zestawem równań, kwantyfikatorów
czy za pomocą prawdopodobieństwa. Wyzwaniem, przed którym stoi współczesna ekonomia jest przywrócenie należnego miejsca podmiotowi działającemu
w dynamicznym otoczeniu. Być może będzie to wymagało porzucenia charakterystycznego dla nauk przyrodniczych symbolicznego języka i konwencji zapisu
na rzecz werbalnego opisu i konstrukcji modelu działania podmiotu i mechanizmów wchodzenia podmiotów we wzajemne interakcje, jednak dzięki temu
uchwycona może zostać istota ekonomii (niezależnie od przedmiotu badania
– gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa czy państwa), którą jest działanie, za którym zawsze stoi człowiek, a nie podmiot dokonujący optymalizacji
przy zadanych ograniczeniach.
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Ewa Hellich

Instytut Rachunkowości
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

13. Ewolucja kalkulacyjnego systemu rachunku
kosztów w podmiotach leczniczych w Polsce
w latach 1992–2015

13.1. Wprowadzenie
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „zdrowie jest szczególnym dobrem ekonomicznym, które ma dla pacjenta znaczącą wartość, wynikającą zarówno z jego bezpośredniego, jak i pośredniego wpływu na osiągany
przez pacjenta poziom zadowolenia, a tym samym na wartość jego funkcji
użytecznych”1.
Systemy opieki zdrowotnej funkcjonujące w poszczególnych krajach są zróżnicowane. Zdeterminowane jest to w znacznym stopniu przez zaszłości historyczne, tradycję i kulturę danego kraju. Różnice dotyczą przede wszystkim
sposobu finansowania ochrony zdrowia w danych modelach.
Ochrona zdrowia jest szczególnym sektorem gospodarki narodowej. Podmioty wykonujące działalność leczniczą z jednej strony realizują misję ochrony
zdrowia i życia pacjentów (postrzeganej jako służba), z drugiej strony spotykają się z wysokimi oczekiwaniami dotyczącymi poprawy jakości świadczeń,
ekonomiki działania, wzrostu produktywności, redukcji kosztów itp. Z tego
względu uzasadniony jest wzrost zainteresowania systemami rachunku kosztów, które w modelach decyzyjnych pełnią zarówno rolę parametrów, jak i kryteriów wyboru.

Narodowy Program Zdrowia. Założenia polityki zdrowotnej państwa, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, listopad 1990.
1

212

Ewa Hellich

Opracowanie ma na celu analizę systemów rachunku kosztów stosowanych w praktyce podmiotów leczniczych w Polsce w latach 1992–2015, które
umożliwiają zarządzanie operacyjne i zapewniają oczekiwany poziom świadczeń zdrowotnych. Krytyczną analizą objęto uchylone, obowiązujące i projektowane akty prawne, powiązane w zakresie organizacji służby zdrowia, zasad
finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych.
Wieloaspektowość funkcjonowania podmiotów leczniczych i poszukiwania racjonalnych metod zarządzania stanowi determinanty stosowania paradygmatu inderdycyplinarnego w rozważaniach ekonomicznych.

13.2. Istota rachunku kalkulacyjnego w podmiotach leczniczych
Rozwój rachunku kosztów związany jest z rozwojem społecznym, gospodarczym i technologicznym. Dynamiczny rozwój rachunku kosztów nastąpił
w warunkach wielkoprzemysłowej produkcji na przełomie XIX i XX w.
Współcześnie kalkulacyjny rachunek kosztów w sferze usług i działalności non profit jako część szeroko rozumianego rachunku kosztów2 od wielu
lat znajduje się w centrum uwagi zarówno w literaturze, jak i praktyce rozwiniętych krajów. Podejmowanie różnorodnych decyzji krótko- i długookresowych wymaga posiadania użytecznych informacji o strukturze i przyczynach
powstawania kosztów, w tym kosztu jednostkowego3.
W gospodarce polskiej zadania, rola i zakres rachunku kosztów są określane przez potrzeby informacyjne dwóch kręgów:
–– ogólnogospodarczego,
–– wewnętrznego jednostek i ich zrzeszeń oraz instytucji działających na zasadach rozrachunku gospodarczego.
Kierowanie gospodarką narodową jako całością powoduje konieczność regulacji określonych elementów rachunku kosztów. Dla zapewnienia jednolitych
ram rachunku kosztów i sprawozdawczości obligatoryjne ustalenia obejmują:
–– pojęcia i zakres kosztów stanowiących przedmiot rachunku,
–– zasady wyceny zapasów i obliczenia wyniku finansowego,
–– rolę kosztów w budowie cen.

2 Niezależnie od systemów i ciągle rozwijających się modeli, np. rachunek kosztów
cyklu życia, rachunek kosztów docelowych, ciągłego uczenia/doskonalenia itp.
3 Szerzej zob. E. Rabiej, Rachunek kosztów leczenia w aspekcie wyceny świadczeń zdrowotnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
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Rachunek kosztów stanowi element składowy rachunkowości, dla którego
można określić:
1) cel prowadzenia rachunku kosztów: dostarczanie informacji decydentom
dla oceny sytuacji gospodarczej i kierowania jednostką (określanie hierarchii zadań publicznych, przyznawanie dotacji, ustalanie zasad odpłatności
za usługi i dobra publiczne),
2) przedmiot rachunku: procesy gospodarcze (zaopatrzenie, świadczenie usług
publicznych, zadania (funkcje państwa), produkcja, zarządzanie) i związane z nimi koszty,
3) podmiot rachunku – jednostka gospodarująca, wyodrębniona jednostka
organizacyjna,
4) metody odzwierciedlania powstawania i narastania kosztów (pomiar, dokumentacja, wycena, grupowanie),
5) prezentację i interpretację kosztowych aspektów zdarzeń (sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna),
6) operowanie jednostkami naturalnymi (zużycie w jednostkach naturalnych).
Koszty ponoszone przez jednostkę gospodarującą – podmiot leczniczy – mogą
być rozpatrywane z różnych punktów widzenia, stanowiących podstawę ich
klasyfikacji. Pozwala to na ujęcie kosztów w takich przekrojach, które są przydatne dla wyceny bilansowej zasobów jednostki, podejmowania decyzji, kontroli i analizy oraz dla obliczania podatków.
Rachunek kosztów powinien generować informacje użyteczne w czterech
podstawowych obszarach decyzyjnych:
1) dla kształtowania polityki cenowej – przeprowadzenie kalkulacji cenowych,
taryfikacji świadczeń zdrowotnych,
2) w procesach kontroli działalności jednostki – ocena efektywności i gospodarności, analiza odchyleń,
3) dla oceny rentowności w odniesieniu do wyniku całościowego i w ośrodkach odpowiedzialności,
4) przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, np. kupić czy wytworzyć,
zakres świadczeń zdrowotnych, formy zatrudnienia i zaangażowania zasobów ludzkich, wybór technologii itp.
Zmiany w systemie finansowania opieki zdrowotnej wymagają rzetelnych,
porównywalnych i odpowiednio szczegółowych informacji o koszcie jednostkowym realizowanych świadczeń zdrowotnych oraz rzeczywistym koszcie leczenia pacjenta w ramach określonej ścieżki leczenia.
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Rachunek kalkulacyjny4 kosztów (inaczej: kalkulacja kosztów, kalkulacja kosztu jednostkowego) obejmuje zespół czynności obliczeniowych, których celem jest ustalenie kosztu jednostkowego produktu (obiektu kalkulacji).
Wśród czynników gwarantujących prawidłowość rachunku kalkulacyjnego
należy wyróżnić właściwy wybór obiektu kalkulacji (przedmiotu) kalkulacji
i określenie jednostki kalkulacyjnej oraz ustalenie metodyki rozliczania kosztów wspólnych.
Obiekt kalkulacji – to jednoznacznie określony i dający się wyrazić liczbowo
produkt (wyrób, usługa – procedura medyczna, pacjent, przypadek medyczny,
świadczenie zdrowotne). Dla określenia struktury kosztów można wyróżniać:
–– koszty bezpośrednie i koszty pośrednie (przyczyną powstawania są produkty – świadczenia zdrowotne, usługi wspomagające),
–– koszty stałe i zmienne (zależne od rozmiarów działalności),
–– koszty indywidualne i wspólne, uwzględniając wiele przyczyn powstawania kosztów.
Każda z kategorii wyodrębnionych w podmiocie leczniczym jako przyczyna
powstawania kosztów staje się jednocześnie jednostką odnoszenia kosztów,
nazywaną obiektem kosztów.
Jednostka kalkulacyjna – to uznana miara dla określonego obiektu kalkulacyjnego. Przedmiot kalkulacji może być wyrażony w naturalnych jednostkach miary, np. godziny, sztuki, osoby, km, lub w jednostkach umownych. Dla
potrzeb analizy kosztów mogą być stosowane uzupełniające jednostki kalkulacyjne, np. osobodni.
W przypadku decentralizacji zarządzania wyróżnia się ośrodki kosztów
o najmniejszym zakresie odpowiedzialności za proces powstawania kosztów.
W powiązaniu ze strukturą organizacyjną ustalane są jako MPK – miejsce
powstawania kosztów – lub tożsame – OPK – ośrodek powstawania kosztów.
Ośrodki kosztów spełniają także atrybuty obiektów kosztów.
W podmiotach leczniczych kalkulacja kosztów jednostkowych usług świadczonych przez poszczególne ośrodki kosztów jest punktem wyjścia do obliczenia podstawowych mierników, takich jak:
–– średni koszt jednej porady, procedury medycznej,
–– średni koszt przypadku chorobowego,
–– średni koszt leczenia jednego pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej,
w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w szpitalu,
W tym ujęciu obejmuje przedmiotowy rachunek kosztów, nie wnikając w kalkulacje
ekonomiczne wyrażające reguły racjonalnego działania.
4

13. Ewolucja kalkulacyjnego systemu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych...

215

–– średni koszt jednego osobodnia w szpitalu,
–– koszt przypadający na jedno łóżko w szpitalu.
Powyższe mierniki można obliczyć zarówno dla całego podmiotu, jak i dla
poszczególnych wydzielonych oddziałów, programów zdrowotnych, zleceń.

13.3. Podmioty wykonujące działalność leczniczą
Z punktu widzenia zastosowania odpowiedniego systemu rachunku kosztów,
w tym właściwej metody kalkulacji, istotne są specyficzne cechy działalności
podmiotów zaangażowanych w system opieki zdrowotnej (w tym standardy
organizacyjne) oraz procesu wykonywania świadczeń zdrowotnych (w tym
standardy medyczne i opieki pielęgniarskiej).
W Polsce system opieki zdrowotnej tworzą pacjenci jako korzystający ze
świadczeń, świadczeniodawcy i płatnik. Do grupy świadczeniodawców zalicza się: podmioty lecznicze, apteki, organy kontroli i nadzoru, Ministra Zdrowia – naczelny organ administracji rządowej właściwy w sprawach polityki
zdrowotnej państwa.
Od lat 90. XX w. następuje transformacja (restrukturyzacja i przekształcenia) w systemie opieki zdrowotnej. Przekształcenia wynikają ze zmiany centralnego zarządzania na odpowiednie wykorzystanie reguł rynkowych. Zarządzanie
podmiotami wykonującymi świadczenia zdrowotne wymaga dostępu do wielu
różnorodnych informacji ekonomicznych. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa
system informacyjny rachunkowości, w tym szczególnie rachunek kosztów.
Koszty zalicza się bowiem do jednych z podstawowych kategorii ekonomicznych w obszarze pomiaru efektywności działania i rachunkach decyzyjnych.
W badanym okresie 1992–2015 zmiany systemu rachunku kosztów należy
analizować w powiązaniu z prawnymi regulacjami organizacji systemu zdrowia. W początkowym okresie transformacji gospodarki polskiej zakłady opieki
zdrowotnej (ZOZ) były istotnym elementem polskiego systemu ochrony zdrowia. Zasady ich organizacji i funkcjonowania określała Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej5. Źródła finansowania prowadzonej
działalności wynikały z odrębnych źródeł prawa.
Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej określała rodzaje instytucji uznawanych za zakład opieki zdrowotnej (ZOZ), które traktowane mogą być jako
podmioty rachunku kosztów, tj.:
5

Dz.U 2007 nr 14 poz. 89 ze zm.
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1) szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
sanatorium, hospicjum stacjonarne, inny niż wymieniony z nazwy zakład
przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym stałym pomieszczeniu,
2) przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium,
3) pogotowie ratunkowe,
4) medyczne laboratorium diagnostyczne,
5) pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji,
6) zakład rehabilitacji leczniczej,
7) żłobek6,
8) ambulatorium lub ambulatorium z izba chorych jednostki wojskowej,
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony
Rządu, Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jednostki organizacyjnej Służby więziennej,
9) stacja sanitarno-epidemiologiczna,
10) wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej,
11) jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
12) inny zakład spełniający warunki określone w ustawie.
We wspomnianej ustawie podano definicję świadczenia zdrowotnego, którym
są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia
oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów
odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z:
1) badaniem i poradą lekarską,
2) leczeniem,
3) badaniem i terapią psychologiczną,
4) rehabilitacją leczniczą,
5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad
noworodkiem,
6) opieką nad zdrowym dzieckiem,
7) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną,
8) pielęgnacją chorych,
9) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
10) opieką paliatywno-hospicyjną,
11) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
Z uwagi na niedostateczną liczbę miejsc w żłobkach w 2011 r. wprowadzono zmiany
legislacyjne uchylające zaliczanie żłobka do ZOZ, co zmniejsza wymagania medyczne i techniczno-organizacyjne, a w konsekwencji ma ułatwić zakładanie ich przez osoby prywatne.
6
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12) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne i szczepienia ochronne,
13) czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji,
14) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze.
Wymienione rodzaje świadczeń stanowić mogą podstawę ustalania obiektów i ośrodków kosztowych.
Ustawa o ZOZ była wielokrotnie zmieniana, co miało istotny wpływ na praktyczne rozwiązania w zakresie klasyfikacji obiektów kosztowych. Aktualnie
zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami
określa Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej7. Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i prowadzeniu działalności dydaktycznej lub badawczej.
W ramach działalności leczniczej wyróżnia się następujące rodzaje dzielności leczniczej:
1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
a) szpitalne,
b) inne niż szpitalne (pielęgnacja i rehabilitacja pacjentów wymagających
hospitalizacji oraz opieka nad pacjentami znajdującymi się w stanie
terminalnym; stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych
innych niż szpitalne udziela się w zakładach: opiekuńczo leczniczym,
pielęgnacyjno-opiekuńczym, rehabilitacji leczniczej oraz w hospicjum),
2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (podstawowa opieka zdrowotna,
ambulatoryjna opieka specjalistyczna itd.).
Podmioty lecznicze mogą działać jako publiczne lub niepubliczne, np.:
–– przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
–– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
–– jednostki budżetowe i jednostki wojskowe,
–– instytuty badawcze,
–– lekarze i pielęgniarki mogą prowadzić działalność leczniczą również w formie praktyk zawodowych – indywidualnych lub grupowych,
–– fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie
zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
7

960.

Dz.U. 2015 poz. 618, 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918, 1991; Dz.U. 2016 poz. 904,
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–– Kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe (w zakresie prowadzonej działalności leczniczej.

13.4. Etapy zmian systemu rachunku kosztów
Według celu pozyskiwania informacji o kosztach wyróżnia się trzy podstawowe kryteria klasyfikacyjne:
–– dla celów sprawozdawczych,
–– dla celów decyzyjnych,
–– dla celów kontrolnych.
Ustalenie potrzeb informacyjnych o kosztach działalności jednostki wpływa
na przyjęcie odpowiednich układów ewidencyjnych i zasad rozliczania kosztów. Omówione wyżej zmiany w organizacji służby zdrowia pozwalają wyróżnić cztery etapy zmian rachunku kosztów podmiotów leczniczych:
–– I etap – do 1992 r.,
–– II etap – od 1993 r. do 1998 r.,
–– III etap – od 1999 r. do 30 czerwca 2011 r.,
–– IV etap – od 1 lipca 2011 r.
Rozgraniczenie czasowe przyjęto według regulacji prawnych. Jednakże
w ramach każdego z wyróżnionych etapów podejmowane były prace doskonalące obowiązujące zasady i przygotowujące zmiany wyznaczające nowy etap.
Pierwszy etap rozwoju rachunku kosztów podmiotów leczniczych (w formie
jednostek budżetowych) trwał do roku 1992 r. W praktyce jednostek objętych
prawem budżetowym dominował układ rodzajowy kosztów, który odpowiada
na pytanie, jakie rodzaje kosztów i w jakiej wysokości zostały poniesione
w określonym przedziale czasu. Warto w tym miejscu nadmienić, że klasyfikacja paragrafowa wydatków jest uszczegółowieniem powszechnie stosowanej
klasyfikacji rodzajowej kosztów. Klasyfikacja ta wystarczająca dla sprawozdawczości finansowej jest mało przydatna dla celów kontrolno-decyzyjnych.
W ramach zapoczątkowanej reformy samorządowej niektóre duże miasta przejęły finansowanie zakładów opieki zdrowotnej, jednakże środki na opiekę zdrowotną pochodziły z budżetu państwa. Nie rozliczano kosztów w czasie ani nie
wydzielano dla rozliczeń kosztów działalności pomocniczej. Ewidencja kosztów podporządkowana była kontroli podmiotowego mechanizmu finansowania świadczeń zdrowotnych z budżetu państwa.
Do 1998 r. w sektorze publicznym dominującą formą była jednostka budżetowa. Kolejne zmiany w ustawie o ZOZ dawały podstawy do funkcjonowania
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zakładu budżetowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Drugi etap rozwoju wyznacza na podstawie art. 62 ustawy o ZOZ zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1992 r. w sprawie
szczególnych zasad ewidencji dochodów i kosztów w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej, uchylone w 1998 r. na skutek zmian rozliczeń finansowych
świadczeń zdrowotnych8. Dla rozpoznania relacji przyczynowo-skutkowych
w obszarze ponoszenia kosztów wprowadzono ewidencję kosztów w ośrodkach kosztów definiowanych jako miejsce, przedmiot działalności lub wyodrębniony typ ponoszonych kosztów. Wyróżniono dwie grupy ośrodków: ośrodki
zadaniowe i ośrodki usługowe. Ośrodek zadaniowy to miejsce dostarczania
pacjentowi świadczenia kończącego proces leczenia lub określoną jego fazę
w danym ZOZ albo dostarczanie innemu odbiorcy produktu lub usługi będącej przedmiotem rozliczenia lub zamówienia. Najczęściej jest ośrodkiem usług
finalnych. Natomiast ośrodki usługowe to miejsce wytwarzania usługi, która
z punktu widzenia korzystającego jest usługą cząstkową niezbędną dla realizacji szeroko ujętych zadań usługowych. W zależności bowiem od finalnego
lub pośredniego charakteru usługi mogą pełnić funkcje usługowe i zadaniowe.
Dodatkowo w grupie ośrodków usługowych wyróżniono ośrodki o charakterze medycznym, np. laboratoria, i ośrodki o charakterze niemedycznym,
np. obsługa techniczna. Przedmiotem ewidencji były koszty według rodzaju
oraz koszty w układzie kalkulacyjnym według typów działalności z podziałem
na koszty bezpośrednie i pośrednie. Podział kosztów pośrednich można było
przeprowadzić dwiema metodami:
1) wielokrotnych przeksięgowań kosztów między ośrodkami wytwarzającymi
i zużywającymi usługi cząstkowe lub finalne,
2) metodą arkusza rozliczającego jednocześnie koszty wszystkich ośrodków
w tym arkuszu.
Dla potrzeb procedur kalkulacyjnych określono podstawy rozliczania kosztów ośrodków usługowych, tzw. klucze podziałowe. Dyskusyjne moim zdaniem
było zaliczanie ośrodków statystyki medycznej do ośrodków zadaniowych o charakterze medycznym, jak również rozliczanie kosztów apteki w stosunku do
wartości wydanych leków.
Ten etap stanowi rozbudzenie świadomości w zakresie przyczyn i skutków
ponoszonych kosztów mimo utrzymania podmiotowego mechanizmu finansowania zakładów opieki zdrowotnej ze środków budżetu państwa.
8

M. P. 1992 nr 19 poz. 143 – uchylony.
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Trzeci etap wyznacza Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej9, co wiązało się z wprowadzoną
w 1999 r. reformą opieki zdrowotnej. Za sprawą niezależnego płatnika – Kasy
Chorych – miała nastąpić poprawa zarządzania i dostępności do świadczeń
zdrowotnych. Przekształcono ZOZ z jednostki budżetowej w Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (wpisany do rejestru uzyskuje osobowość prawną). Przedmiotowy mechanizm finansowania świadczeń zdrowotnych w systemie kontraktowania doprowadził do zmiany przepisów prawnych
w zakresie rachunku kosztów. Nowe rozporządzenie wyróżnia trzy rodzaje
ośrodków kosztów: działalności podstawowej, pomocniczej i zarządu. Przyjęto założenia modelowe właściwe dla działalności wytwórczej, której procesy
mają uwarunkowania organizacyjno-technologiczne. Problematyka rachunku
kosztów wiązana jest z procesem reformowania mechanizmów finansowania
świadczeń zdrowotnych. Zasady finansowania poprzez Kasy Chorych w latach
1999–2003 nie zyskały społecznej aprobaty. Od 2004 r. wprowadzono nowe
zasady realizowane przez NFZ i jego oddziały wojewódzkie10. Równocześnie
rozwijający się rynek prywatnych świadczeń zdrowotnych uwypukla potrzebę
porównywalności kosztów świadczeń zdrowotnych, ustalenia i wycenę koszyka
gwarantowanych świadczeń.
Od 2008 r. wprowadzono w Polsce zmiany w systemie rozliczeń lecznictwa szpitalnego z płatnikiem – NFZ11. System Jednorodnych Grup pacjentów
– JGP – ma na celu uproszczenie zasad finansowania i kontraktowania usług
medycznych. Ma poprawić racjonalność wydatkowania środków publicznych.
Idea Jednorodnych Grup Pacjentów (Diagnosis Related Groups – DGR) została
przedstawiona przez prof. R. Fettera z Uniwersytetu Yale na przełomie lat 60.
i 70. XX w.12. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że w leczeniu
określonych jednostek chorobowych, przy zastosowaniu tych samych procedur medycznych, w odniesieniu do pacjentów w określonych grupach wiekowych w tym samym czasie hospitalizacji koszty były takie same. Efektem było
Dz.U. nr 164 poz. 119 – uchylony.
Z uwagi na zakres tematyczny pracy szczególne zasady organizacji tych instytucji
nie będą szerzej omawiane, regulują to ustawy szczególne w zakresie powszechnego ubezpieczenia oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, które ciągle
są zmieniane, odpowiednio do stanu finansów publicznych.
11 Informator NFZ dla świadczeniobiorców 2008, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, NFZ Centrala, Warszawa 2007.
12 A. Kozierkiewicz, K. Łanda, DRG – skazani na gospodarność, „Służba Zdrowia” 1998,
dodatek specjalny „Szpital Polski”, nr 5, s. 26–32.
9
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opracowanie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i problemów
zdrowotnych oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych13. Pod
koniec lat 90. XX w. system ten zaczął upowszechniać się w Europie. W każdym
państwie podlega modyfikacjom odpowiednio do krajowej struktury organizacji i finansowania systemu opieki zdrowotnej.
Nie wchodząc w szczegóły procedur medycznych można pokusić się o stwierdzenie, że koszt jednorodnej grupy pacjentów ma cechy kosztu normatywnego.
Posługiwanie się jednak kosztem jednostkowym bez określenia jego struktury
jest mało przydatne do zarządzania. Należy zauważyć, że o ile koszty indywidualne (bezpośrednie, najczęściej zmienne) dla danej grupy mogą być takie
same, to koszty wspólne (pośrednie, najczęściej stałe) niewiele mają wspólnego z klasyfikacją grup pacjentów. Poza tym koszt rzeczywisty może się różnić (i najczęściej się różni) od statystycznie ustalonego kosztu normatywnego.
W finansowaniu świadczeń z wykorzystaniem JGP płatnik (NFZ) rozlicza się
ze szpitalem według zryczałtowanych stawek. Kontraktowanie zaś świadczeń
zdrowotnych jest wynikiem ogłaszanego cyklicznie przez NFZ konkursu ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych (NFZ określa, ile czego zamawia, za ile).
Czwarty etap – podejmowane działania reformujące system opieki zdrowotnej doprowadziły do wejścia w życie z dniem 1 lipca 2011 r. wspomnianej ustawy o działalności leczniczej, uchylając ustawę z 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej. Na skutek wprowadzenia nowej ustawy utraciły podstawę
prawną szczególne zasady rachunku kosztów z 1998 r. Nie oznacza to zaprzestania prowadzenia w podmiotach leczniczych rachunku kosztów. Są one
bowiem zobowiązane prowadzić ewidencję i rozliczanie kosztów w ramach
systematycznego rachunku kosztów regulowanego w ogólnym zarysie ustawą
o rachunkowości14 (klasyfikacja kosztów według rodzaju, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, definicja kosztu wytworzenia, układ
sprawozdawczy rachunku zysków i strat).
Z uwagi na różne formy organizacyjno-prawne i własnościowe podmiotów
leczniczych realizujących zadania finansowane ze środków publicznych Minister Zdrowia nie może bezpośrednio ingerować w politykę rachunkowości podmiotów leczniczych w zakresie realizacji funkcji sprawozdawczej, decyzyjnej
i kontrolnej rachunku kosztów. Natomiast na potrzeby taryfikacji świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych15 świadczeniodawcy,
Klasyfikacje Międzynarodowe udostępniane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047 ze zm.).
15 Art. 31 1c ust. 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 poz. 581).
13
14
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którzy podejmą współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, zobowiązani są do stosowania określonego rachunku kosztów od 1 stycznia
2020 r. Metodyka taryfikacji świadczeń wymaga posiadania porównywalnych,
sprawdzalnych informacji o kosztach realizacji świadczeń zdrowotnych. Z tego
względu Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców16. Rozporządzenie to podejmuje wyzwania dla połączenia perspektywy
sprawozdawczej, kontrolnej i decyzyjnej. Problemy wdrożeniowe proponowanych rozwiązań wynikają z faktu, że inne są potrzeby zewnętrznych interesariuszy w tym płatnika świadczeń, a inne są potrzeby zarządcze uwarunkowane
strukturą organizacyjną i przyjętym modelem zarządzania. W przedmiotowym
rozporządzeniu zbyt głęboko uregulowano zagadnienia ewidencyjne w aspekcie struktury planu kont, pominięto natomiast metodykę rozliczania kosztów
w procedurach kalkulacyjnych. Założenia przyjęte w rozporządzeniu są dyskutowane przez kadry menedżerskie i finansowo-księgowe podmiotów leczniczych. W powiązaniu z projektowanymi17 zmianami w zakresie organizacji
i finansowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz stworzeniem systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieć szpitali (PSZ), rozpoczyna się kolejny V etap ewolucji rachunku
kosztów w podmiotach leczniczych.

13.5. Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski:
1) Specyfika świadczeń zdrowotnych i organizacji systemu opieki zdrowotnej
wskazuje na możliwość zastosowania wielu podejść do pomiaru kosztów.
Często powoduje to dezorientację co do tego:
a) które metody rachunku kosztów mogą być przydatne w podejmowaniu
decyzji w danej organizacji,
b) w jakich warunkach ich stosowanie jest najbardziej korzystne,
c) w jaki sposób je wdrażać.
2) Wprowadzane ewolucyjne zmiany w zasadach ewidencji i rozliczania
kosztów są potwierdzeniem rosnącej świadomości o znaczeniu kosztów
Dz.U. 2015 poz. 1126.
Od grudnia 2016 r. stosowne projekty aktów prawnych skierowane są do konsultacji
społecznych.
16
17

13. Ewolucja kalkulacyjnego systemu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych...
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świadczeń zdrowotnych zarówno w pomiarze wyników świadczeniodawców, jak i kształtowania systemu opieki zdrowotnej.
3) Implementacja współczesnych trendów w modelowaniu rachunku kosztów
wymaga profesjonalnego osądu relacji przyczynowo-skutkowych w aspekcie kosztów podmiotów leczniczych.
4) Taryfikacja świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wyznacza nowy etap ewolucyjnych zmian w kalkulacyjnym rachunku
kosztów z uwzględnieniem technologii informatycznych dla grupowania
i rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych. Jednakże prawne uregulowania rachunku kosztów podmiotów leczniczych nie powinny ograniczać
stosowania indywidualnie ukształtowanych systemów rachunku kosztów,
spełniających różne funkcje i zadania.
5) Nowoczesny model rachunku kosztów w podmiotach leczniczych możliwy
jest do zbudowania na gruncie interdyscyplinarnego podejścia do procesów ekonomicznych.
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Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

14. W
 ybrane dylematy walutowej
płynności śróddziennej (intraday)
w świetle systemu CLS

14.1. Wprowadzenie
Wyzwania związane z zapewnieniem walutowej płynności śróddziennej
(intraday) nie stanowią nowego zagadnienia, gdyż dotyczą tradycyjnych systemów rozliczeniowych transakcji walutowych typu RTGS. Tego rodzaju systemy wymagają istotnych środków kapitałowych w celu rozliczania transakcji
walutowych, które są rozliczane według wartości nominalnych (brutto). Wraz
z postępem rynku walutowego zmieniają się jednak także metody, a co za tym
idzie – systemy rozliczeniowe transakcji walutowych, wśród których system
CLS jest najnowszym i najczęściej wykorzystanym. Szacuje się, że ponad 60%
światowych transakcji walutowych jest rozliczanych przez niewielką liczbę
uczestników bezpośrednich. Pomimo istniejących zalet tego systemu w dziedzinie ograniczania skutków ryzyka walutowego występują jednak nowe wyzwania związane z zapewnieniem płynności walutowej.
Niniejsze opracowanie ma na celu, po pierwsze, przedstawienie istoty systemu Continuous Linked Settlement (CLS) działającego według rozliczeń typu
Payment vs. Payment (PVP), a następnie omówienie wybranych zagadnień związanych z walutową płynnością śróddzienną, które dotyczą podmiotów zarówno
wewnątrz tego systemu, jak i poza nim – w tym mechanizmów zarządzania
ryzykiem płynności, które są dostępne w CLS.
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14.2. Istota i geneza systemu Continuous Linked Settlement
Zapotrzebowania na system Continuous Linked Settlement (CLS) powstało
po wydarzeniach z 1974 r., kiedy to nastąpił upadek Bankhaus Herstatt. Brak
uregulowania zobowiązań walutowych tego banku doprowadziło do istotnych
problemów płynności u innych instytucji bankowych. Chociaż bank Herstatt
znajdował się w Niemczech na 35. pozycji wśród banków o największej wartości aktywów, to był bardzo aktywnym uczestnikiem rynku walutowego. Większość transakcji walutowych w USD świadczyła o tym, że najbardziej dotknięte
upadkiem Herstatt były instytucje finansowe znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Obserwowano urzeczywistnienie się ryzyka, które dzisiaj jest znane
jako ryzyko rozliczeniowe (ryzyko Herstatt).
Bankhaus Herstatt, działający do 1974 r., został wówczas zamknięty przez
niemiecki nadzór w wyniku nadmiernego zadłużenia w stosunku do kapitału
własnego, nawet czterokrotnego. Wynikało to z jego znaczącej działalności
na rynku walutowym i nadzwyczajnej aprecjacji USD1, jaka była wtedy obserwowalna. W marcu 1974 r. specjalny audyt wykazał, że otwarte pozycje tego
banku wyniosły około 2 mld DEM, podczas gdy wówczas występujące limity
w banku wynosiły 25 mln DEM. To oznaczało, że otwarte pozycje walutowe
stanowiły 80‑krotność ustalonych limitów i trzykrotność kapitału własnego2.
W konsekwencji amerykańska rezerwa federalna (FED) zdecydowała się wycofać licencje na działalność bankową tego podmiotu. Ostatecznie niemiecki
nadzór 26 czerwca 1974 r. o godzinie 15:30 CET zamyka działalność banku.
Sednem problemu było to, że bank Herstatt miał nadal otwarte pozycje walutowe w bankach Stanów Zjednoczonych. Banki w Stanach Zjednoczonych
zdążyły rozliczyć transakcje w DEM z bankiem Herstatt, ale z powodu wycofania licencji prowadzenia działalności bankowej i różnic czasowych między
Stanami Zjednoczonych a Niemcami bank Herstatt nie zdążył przekazać amerykańskich USD swoim kontrpartnerom w Stanach Zjednoczonych. Tak więc
podmioty amerykańskie miały należności ze strony banku Herstatt, których
nie były w stanie zrealizować, a dodatkowo były wyeksponowane na pełną
wartość nominalną tych transakcji walutowych3. Ta sytuacja doprowadziła do
BIS, Bank Failures in Mature Economies, Basel Committee on Banking Supervision,
BIS, Basel 2004, s. 5.
2 Ibidem.
3 G. Galati, Settlement Risk in Foreign Exchange Markets and CLS Bank, “BIS Quarterly
Review” 2002 (December), s. 55.
1
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reakcji łańcuchowej. Systemy rozliczeniowe miały problemy z transakcjami
walutowymi (o pełnej wartości nominalnej), co doprowadziło do sytuacji,
w której bank korespondencyjny Herstatt Bank zawiesił wszystkie rozliczenia
walutowe. Kolejne banki także nie były skłonne do rozliczania swoich klientów, dopóki nie otrzymały potwierdzenia, że środki zostały już zaksięgowane
w bankach korespondencyjnych. Powstało także, coraz częściej omawiane,
ryzyko systemowe rozumiane jako ryzyko, w którym brak możliwości uregulowania zobowiązań jednego podmiotu powoduje brak możliwości uregulowania
zobowiązań innych podmiotów4. W ciągu trzech dni od zamknięcia działalności banku Herstatt wartość transakcji walutowych w systemie rozliczeniowym
w Nowym Jorku spadła o 60%5.
Między innymi zdarzenie związane z bankiem Hersttat można w pewnym
sensie określić jako punkt zwrotny w zagadnieniach dotyczących regulacji transakcji walutowych podmiotów bankowych i zarządzania ryzykiem walutowym6.
Dopiero w 1996 r. został przygotowany raport określający wytyczne zarządzania ryzykiem walutowym dla podmiotów bankowych. Owoce tego raportu,
znanego jako Allsopp report, i prace grupy, wówczas G-10, doprowadziły do
powstania niezależnego systemu, znanego jako Continuous Linked Settlement.
Ten system miał być stosowany w celu rozliczania transakcji walutowych i, co
najbardziej istotne, w celu ograniczenia ryzyka właściwego zdefiniowanego
w rekomendacji BIS7, jako ryzyko utraty całkowitej kwoty podlegającej transakcji z winy kontrahenta, np. upadek kontrahenta.
System CLS wszedł w życie 6 lat po raporcie Allsopp, w 2002 r., i jest obecnie najczęściej wykorzystywanym systemem rozliczeniowym transakcji walutowych na świecie.

14.3. Mechanizm funkcjonowania systemu CLS
System CLS rozpoczął swoją działalność jako niezależny podmiot komercyjny,
składający się z 39 uczestników, i umożliwił rozliczanie transakcji w 6 walutach.
Obecnie, w 2016 r., liczba walut wynosi 18, a liczba uczestników bezpośrednich
4 P. Miller, C. A. Northcott, CLS Bank: Managing Foreign Exchange Settlement Risk, “Bank
of Canada Review” 2002 (Autumn), s. 14.
5 G. Galati, Settlement Risk in…, op.cit., s. 55.
6 Ibidem.
7 BIS, Supervisory Guidance for Managing Risks Associated with the Settlement of Foreign Exchange Transactions, Basel Committee on Banking Supervision, BIS, Basel 2013, s. 3.
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– 62. Kluczem do działalności systemu CLS są podmioty w nim uczestniczące
i mechanizmy rozliczeniowe transakcji. Gdy mowa o podmiotach, można
wyróżnić: banki centralne/operatorów systemów RTGS oraz członków rozrachunkowych – grupę, w której uczestniczy uczestnik bezpośredni oraz uczestnik użytkownik (uczestnik third party). Kolejne podmioty są podmioty nostro,
rozliczeniowe banki centralne i dostawcy płynności8. Spośród wymienionych
podmiotów, ci, którzy korzystają bezpośrednio z zalet tego systemu, to członkowie rozrachunkowi, a w szczególności uczestnicy bezpośredni. Uczestnicy
bezpośredni mają obowiązek rozliczania się z zobowiązań niezależnie od tego,
czy są one własne, jednostek zależnych czy klientów. Uczestnicy bezpośredni
muszą być także udziałowcami CLS, co ma zapewnić większą spójność między użytkownikami i systemem. Uczestnik third party jest podmiotem, który nie
jest związany bezpośrednio z systemem CLS, chociaż korzysta z tych samych
usług, ale dokonuje tego za pośrednictwem uczestników bezpośrednich. Ci
ostatni świadczą usługi rozliczenia transakcji walutowych na rzecz uczestników third party. Członkowie rozrachunkowi, którzy nie posiadają rachunku
w banku centralnym, muszą korzystać z użytkowników/rachunków nostro. Rozliczeniowe banki centralne są podmiotami działającymi w podobny sposób co
członkowie rozrachunkowi. Podstawowa różnica polega jednak na tym, że nie
mogą być udziałowcami banku CLS, ani zapewniać usług dla podmiotów trzecich. Obecność dostawców płynności jest wymagana w specyficznych (wyjątkowych) okolicznościach w celu zapewnienia płynności walutowej dla takich
transakcji, które wcześniej nie mogły zostać sfinalizowane (z powodu braku
płynności). Podmioty nostro są to instytucje funkcjonujące jako agenci uczestników bezpośrednich, nieposiadających rachunków w macierzystych bankach
centralnych, w celu ułatwianie rozliczeń transakcji do i z rachunku uczestnika
bezpośredniego9. Ostatni niezwykle istotny podmiot biorący udział przy rozliczaniu transakcji walutowych jest to CLS Bank. Jest to podmiot, w którym
każdy z uczestników bezpośrednich ma rachunek walutowy w wielu walutach
i ma on za zadanie jedynie rozliczanie środków i transakcji pomiędzy uczestnikami bezpośrednimi, nie będąc centralnym kontrpartnerem (Central Counter
Party – CCP). Warto zaznaczyć, że rola CLS bank ogranicza się do rozliczania
zleceń, a obowiązki dokonywania transakcji leżą po stronie indywidualnych
podmiotów. Struktura CLS jest tak skonstruowana, aby każdy uczestnik bezpośredni posiadał konto w walutach uczestniczących w systemie CLS, a CLS
8
9

Ibidem, s. 10.
Ibidem, s. 10.
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Bank posiadał konto w każdym banku centralnym kraju macierzystego uczestnika bezpośredniego. Wartości netto transakcji są najpierw rozliczane na poziomie kont uczestników bezpośrednich w CLS bank, a ewentualne „dopłaty”
są dokonywane na szczeblu lokalnym w danym banku centralnym pomiędzy
kontami banku CLS a uczestnikami bezpośrednimi. Jeśli dany uczestnik systemu CLS nie posiada rachunku w banku centralnym, to wtedy taką rolę łącznika pełni podmiot nostro. Istota agenta nostro nie ogranicza się jedynie do roli
łącznika, ponieważ każdy z uczestników bezpośrednich opiera się w różnym
stopniu na agentach nostro w celu rozliczenia transakcji walutowych w CLS
bank pomimo tego, że odpowiedzialność ich rozliczenia leży po stronie uczestników bezpośrednich.
CLS ma za zadanie ograniczenie w szczególności jednego rodzaju ryzyka
– ryzyka właściwego, wcześniej zdefiniowanego jako ryzyko utraty całkowitej
kwoty podlegającej transakcji z winy kontrahenta, np. z tytułu upadku kontrahenta. Dla podmiotów zaangażowanych w transakcje walutowe moment
powstawania ryzyka właściwego występuje wtedy, gdy już nie można jednostronnie anulować dyspozycji zapłaty za walutę, która jest sprzedawana
(przez inny podmiot, np. bank korespondent)10. Analogicznie ryzyko to ustępuje w momencie otrzymania kupionej waluty. Wartość, na którą jest narażony
określony podmiot, stanowi to, co należy rozumieć jako ekspozycję walutową.
Ryzyko właściwe jest ograniczone za pomocą systemu CLS dzięki swoistemu
mechanizmowi rozliczeń transakcji walutowych, polegającemu na kompensowaniu wielostronnych pozycji walutowych netto i na systemie rozliczeniowym
PvP (Payment versus Payment)11. W przeciwieństwie do większości systemów
RTGS12 system CLS wymaga od uczestników finansowania transakcji w formie netto, chociaż faktyczne rozliczenie wewnątrz systemu następuje w formie brutto13. To oznacza, że wartości należności i zobowiązań w specyficznych
10 BIS, Progress in Reducing Foreign Exchange Settlement Risk, Committee on Payment
and Settlement Systems, BIS, Basel 2008, s. 27.
11 System rozliczeniowy typu PvP (Payment versus Payment) jest analogiczny do systemu
DvP (Delivery versus Payment) stosowanego w systemach rozliczeniowych papierów wartościowych, ale odnoszący się do transakcji walutowych. W nim dostawa jednej waluty następuje jedynie przy dostawie drugiej waluty, co wymaga rozliczeń transakcji walutowych jednocześnie. Warto podkreślić, że BIS podkreśla znaczenie systemów PvP i zachęca banki do
ich stosowania w celu zarządzania ryzykiem rozliczeniowym w transakcjach walutowych.
BIS, Supervisory Guidance for Managing Risks Associated with the Settlement of Foreign
Exchange Transactions, Basel Committee on Banking Supervision, BIS, Basel 2013, s. 1.
12 Real Time Gross Settlement – system wymian wartości brutto.
13 A. Kobayashi, Y. Hama et al., Payment and Settlement Systems Department, “Bank of
Japan Review” 2007 (August), s. 2.
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walutach są najpierw podsumowywane, a następnie porównywane i kompensowane poprzez salda rachunków walutowych uczestników bezpośrednich
w CLS Bank. Ostatecznie podsumowywane są wartości brutto każdej z transakcji, ale rozliczane są wartości netto wszystkich transakcji w danej walucie.
Jeśli dany podmiot posiada podsumowaną pozycję krótką w określonej walucie,
to powstaje obowiązek dokonania płatności na rzecz CLS Bank, który rozlicza
dalej podmioty posiadające długą pozycję walutową14.
Proces rozliczeń transakcji walutowych w systemie CLS jest przeprowadzany w określonych przedziałach czasowych. Następuje to, gdy uczestnicy
bezpośredni składają zlecenia do godziny 06:30 CET. O tej godzinie każdy z tych
podmiotów otrzymuje harmonogram wpłat do dnia wynikającego z uzgodnionych transakcji w wyodrębnionych walutach. Ustalane są więc krótkie pozycje wszystkich podmiotów. Przykładowo, jeśli jeden uczestnik zgłasza kupno
1,5 mln USD za 1 mln EUR oraz sprzedaży 1 mln USD za 100 mln JPY, to oznacza, że zobowiązania występują w wysokości 1 mln EUR, a należności występują na poziomie 0,5 mln USD i 100 mln JPY. Te wartości wynikają z różnicy
w należnościach i zobowiązaniach brutto w pojedynczych walutach. Między
godziną 07:00 a 09:00 CET uczestnicy bezpośredni wpłacają kwoty netto (jeśli
zachodzi taka potrzeba) zgodnie z wcześniej otrzymanym harmonogramem
na rachunek CLS w banku centralnym kraju macierzystego15. Między tymi
godzinami CLS Bank w sposób ciągły otrzymuje środki i rozlicza transakcje
(według wartości brutto) na kontach uczestników bezpośrednich wewnątrz
banku, chociaż ten proces może się wydłużać. Wpłaty i wypłaty na poziomie
krajów macierzystych mogą być kontynuowane do godz. 10:00 CET dla krajów Azji i Pacyfiku oraz do 12:00 CET dla krajów europejskich i Ameryki Północnej16. Każde z rozliczeń podlega trzem procesom kontroli ryzyka, które
zostaną dalej opisane. Wszystkie rozliczenia następują do godz. 12:00 CET. To
oznacza, że rozliczenia występują od 07:00 do 12:00 CET dla większość krajów, ale kraje Azji i Pacyfiku (ze względu na różnice czasowe) mają jedynie
3 godziny, aby rozliczyć wszystkie transakcje walutowe ze swoimi partnerami
– od 07:00 do 10:00 CET17.

BIS, Progress in Reducing Foreign…, op.cit., s. 27.
P. Miller, C. A. Northcott, CLS Bank: Managing…, op.cit., s. 13–25.
16 BIS, Progress in Reducing Foreign…, op.cit., s. 3.
17 J. Mägerle, D. Maurer, The Continuous Linked Settlement Foreign Exchange Settlement
System (CLS), SNB, Berne 2009, s. 7.
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14.4. Wybrane metody kontroli ryzyka w systemie CLS
System CLS stosuje trzy mechanizmy ograniczania ryzyka – dwa mechanizmy dla ryzyka kredytowego, a jeden dla ryzyka płynności18. Pierwszy mechanizm kontroli polega na obowiązku utrzymywania dodatniego salda walutowego
na każdym z rachunków walutowych każdego podmiotu. Chociaż w trakcie procesu rozliczeniowego transakcji walutowych mogą występować krótkotrwałe
ujemne salda rachunków walutowych, to ostatecznie to saldo musi być dodatnie.
Drugi mechanizm polega na wprowadzeniu limitu krótkich pozycji walutowych dla rachunków z ujemnym saldem. Ten limit jest uzależniony od zdolności kredytowych danego podmiotu, jego udziału w obrocie walutami czy
innych czynników płynnościowych i operacyjnych.
Ostatni mechanizm kontroli dotyczy ryzyka płynności. Wprowadzany jest
limit ujemnego salda, jednakowego dla wszystkich podmiotów, ale oddzielny
dla każdego z rachunków walutowych. Powód, dla którego te limity są różne,
wynika ze stopnia zaangażowania podmiotów będących dostawcami płynności. Wymienione limity są istotne z punktu widzenia zarządzania płynnością
banku CLS, ponieważ odzwierciedla to możliwości rozliczeniowe transakcji
walutowych we wspomnianych okienkach trzech i pięciu godzin.

14.5. Wybrane dylematy płynności intraday w systemach
rozliczeniowych transakcji walutowych
System CLS jest skutecznym systemem ograniczania ryzyka rozliczeniowego, ale nie oznacza, że całkowicie likwiduje ryzyko płynności. Co prawda
transakcje są rozliczane wewnątrz systemu w czasie rzeczywistym, ale to Bank
Centralny zapewnia płynność, a nie banki komercyjne19. Dodatkowo system
CLS polega na systemach RTGS w celu ostatecznego rozliczania transakcji
walutowych20. Należy podkreślić, że pomimo finansowania płynności środkami
P. Miller, C. A. Northcott, CLS Bank: Managing…, op.cit., s. 19.
CLS Bank International, Assessment of Compliance with the Core Principles for Systemically Important Payment Systems, 2011, s. 20. Warto także zwrócić uwagę na zagadnienia
związane ze źródłem pochodzenia płynności, tj. to, czy płynność powinna być zapewniona
ze środków banku centralnego czy banków komercyjnych. Zob. F. Hervo, Recent Developments in Intraday Liquidity in Payment and Settlement Systems, “Financial Stability Review”
(Special issue on liquidity) 2008, vol. 11 (February), s. 153.
20 F. Hervo, Recent Developments in Intraday…, op.cit., s. 152.
18
19
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banków centralnych większość z nich ma do dyspozycji określone narzędzia
w celu zapewnienia płynności intraday, np. nałożenie limitów debetu na dany
dzień, odsetek z tytułu wykorzystania płynności oferowanej przez bank centralny czy wymogu zapewnienia zabezpieczenia oferowanej płynności. Przykładowo centralny bank Szwajcarii w celu uniknięcia tymczasowego braku
płynności intraday, biorąc pod uwagę system CLS, wprowadził bezodsetkowy
mechanizm zapewnienia płynności za pośrednictwem rynku REPO21.
Zagadnienia związane z płynnością walutową nie stanowią w istocie nic
nowego, jeśli mowa o systemach RTGS. W takich systemach rozliczających
wartości brutto wymaga się od banków, aby miały znaczące zasoby kapitałowe
umożliwiające rozliczanie wszystkich transakcji walutowych do końca dnia.
W brytyjskim systemie rozliczeniowym CHAPS regularnie można zaobserwować ekspozycje na ryzyko płynności o wartościach powyżej 1 mld GBP dla
pojedynczych podmiotów, które muszą zostać zrealizowane do końca dnia22.
Dla dużych banków te wartości mogą sięgać wartości do 3 mld GBP. Klienci
banków (mowa tu o dużych przedsiębiorstwach) z kolei także opierają się
w dużej mierze na swoich bankach rozliczeniowych w celu zapewnienia płynności, co oznacza, że banki czasem udzielają kredytowych linii płynności, które
mogą przekraczać 10% kapitału podstawowego – Tier 1 banku23. Przy braku
odpowiedniego nadzoru może się to przekształcić w ryzyko kredytowe wtedy,
kiedy występują niekorzystne sytuacje ekonomiczne lub jeden duży podmiot
nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Systemy rozliczeniowe transakcji
walutowych typu dwustronnego kompensowania (jak CLS) także są narażone
na ryzyko płynności, które w niektórych przypadkach może się przekształcić
w ryzyko kredytowe. Dwustronne kompensowanie znacznie ogranicza ryzyko
płynności w porównaniu do systemów, w których transakcje są rozliczane
w formie brutto. Dodatkowo z tego względu, że rozliczenia transakcji walutowych następują w przedziałach czasowych, można uznać, że ryzyko płynności jest rozprzestrzenione w takim samym czasie. Jak podkreślają P. Miller
i in., pozostają wątpliwości związane z płynnością w systemie CLS, ponieważ
kwoty podlegające rozliczaniu są nadal duże (skupione w jednym systemie
rozliczeniowym) i to musi nastąpić w określonym czasie24. Rozliczenia wystę21 Instruction Sheet on the Intraday Facility, Appendix to the Guidelines of the Swiss
National Bank on monetary policy instruments, SNB, Zurich 2014, s. 1.
22 A. Ball, E. Denbee et al., Intraday Liquidity: Risk and Regulation, “Bank of England
Financial Stability Paper” 2011, vol. 11, s. 3.
23 Ibidem, s. 4.
24 P. Miller, C. A. Northcott, CLS Bank: Managing…, op.cit., s. 19.
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pują w formie netto w specyficznych przedziałach czasowych, co będzie potencjalnie oznaczać znaczące zapotrzebowanie na płynność przed czy w trakcie
rozliczenia transakcji, a w przypadku braku zapewnienia płynności występuje
ryzyko kredytowe25.
Trzy podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem płynności, które są poruszane w literaturze poświęconej systemowi rozliczeń CLS, to: wymóg rozliczania
transakcji walutowych w ściśle określonym przedziale czasowym, przeniesienie ryzyka płynności poza CLS za pośrednictwem transakcji In/Out Swap oraz
„przymusowe” narażenie agentów nostro na ryzyko płynności.
System rozliczeniowy CLS cechuje się względnie wąskimi przedziałami
czasowymi, w których występują rozliczenia walutowe. W przypadku występowania rozliczeń znaczących kwot transakcji walutowych może to doprowadzić
do istotnych presji w zapewnieniu płynności – nie tylko dla uczestników bezpośrednich, lecz także dla agentów nostro czy też dostawców płynności. Warto
też podkreślić, że wiele systemów RTGS dostosowało swoje godziny funkcjonowania tak, aby były w pełni zintegrowane z systemem CLS, co ma ograniczyć
opóźnienia w rozliczeniach, a tym samym ryzyko płynności.
Problem związany z ryzykiem płynności nie ogranicza się jedynie do przedziału czasowego, ale do sytuacji, kiedy jeden z podmiotów nie jest w stanie
rozliczyć się z transakcji walutowych w wymaganym czasie. Mowa tutaj o kompensowaniu transakcji walutowych. CLS z założenia rozlicza jedynie w sposób netto transakcje walutowe między uczestnikami, co oznacza, że w sytuacji,
kiedy dany podmiot nie jest w stanie rozliczyć się ze swoich zobowiązań walutowych w ustalonych godzinach, to ryzyko płynności jest rozszerzane na inne
podmioty. W takiej sytuacji są zagrożone nie tylko transakcje, w których on
uczestniczy, lecz także wszelkie inne rozliczenia walutowe. To ostatecznie oznacza, że nie wszystkie rozliczenia walutowe wewnątrz CLS mogą zostać kompensowane i rozliczone. Bank CLS w swoim regulaminie uwzględnia ściśle
określone rozwiązania w przypadku występowania opisanych wyżej sytuacji26.
Po pierwsze, może ustalić ponownie wysokość środków, które są wymagane
dla danej waluty, aby zostały uzupełnione przez podmioty, które wykazały się
brakiem płynności. Druga możliwość polega na zwróceniu się do dostawców
płynności, z którymi są podpisane umowy, o dostarczenie brakujących środków.
Trzecie przykładowe rozwiązanie polega na zastąpieniu danej waluty inną tym
25 R. Zhou, Understanding Intraday Credit in Large-Value Payment Systems, “Federal
Reserve Bank of Chicago Economic Perspectives” 2000, no. 24 (3), s. 29.
26 CLS Bank International, CLS Bank International Rules, 2015.
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podmiotom, które nie otrzymały danej waluty. Jak podkreślają Miller i in., jest
to rozwiązanie, które ma chronić przed powstawaniem ryzyka kredytowego
danego podmiotu27, ale ten podmiot nie będzie już chroniony w sytuacji, kiedy
zawiera transakcje walutowe poza systemem CLS.
Gdy mowa o podmiotach działających jako agenci nostro, to ci mogą jednak być szczególnie narażeni na ryzyko, m.in. wówczas, kiedy mają licznych
klientów typu uczestnicy bezpośredni i muszą oni rozliczać w sprecyzowanych odcinkach czasowych transakcje walutowe systemu CLS. Przykładowo
w 2007 r. było w Japonii 12 uczestników bezpośrednich, którzy się sami rozliczali
nawzajem, natomiast pozostałych 43 uczestników korzystało tylko z jednego
agenta nostro spośród trzech możliwych28. To oznacza, że jeden agent nostro
był niezwykle obciążony obowiązkiem rozliczaniem transakcji walutowych 43
podmiotów. Mogłaby się wydarzyć sytuacja, że jeden podmiot nie byłby w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań walutowych i wtedy agent nostro nie
byłby już w stanie rozliczyć transakcji pozostałych 42 podmiotów (i innych).
Podobne ryzyko występuje w przypadku transakcji, które zostaną rozliczone
poza określonymi godzinami, jak wówczas, kiedy są rozliczane transakcje podmiotów krajów Azji i Pacyfiku. Chociaż uczestnicy bezpośredni w pełni wykorzystują zalety systemu CLS, to agenci nostro już nie. Gdy uczestnicy bezpośredni
mogą korzystać z kompensowania pozycji, agenci nostro muszą traktować
pozycje swoich klientów według wartości brutto29. Jeśli agent nostro rozlicza
dwóch uczestników bezpośrednich, gdy jeden z nich ma długą pozycję, a drugi
krótką w tej samej walucie, to nie może tych pozycji skompensować – musi
traktować je oddzielnie i rozliczyć najpierw krótkie pozycje zgodnie z wymogami CLS od godz. 07:00 do 12:00 CET. Nie tylko powstaje presja związana
z płynnością u agentów nostro, lecz także w bankach centralnych. Jak podkreśla M. Knorr, wszelkiego rodzaju wymogi dostarczania środków w większej
kwocie, niż zostały otrzymane przez dany system rozliczeniowy, spadają ostatecznie na bank centralny udzielający pożyczki techniczne30, będąc zabezpieczonym wyłącznie papierami wartościowymi. To oznacza, że brak płynności
danego podmiotu może oznaczać zwiększenie wartości pożyczki technicznej,
a co za tym idzie wysokości ich zabezpieczenia31.
P. Miller, C. A. Northcott, CLS Bank: Managing…, op.cit., s. 20.
A. Kobayashi, Y. Hama et al., Payment and Settlement Systems…, op.cit., s. 3.
29 M. Knorr, CLS and Liquidity Management: New Challenges; New Tools, http://www.
silverline-pub.co.uk/CLS_and_Liquidity.htm (19.12.2015).
30 Także określane jako pożyczki intra-day. NBP, Kredyt intraday, http://www.nbp.pl/home.
aspx?f=/dzienne/intra.htm (29.11.2016).
31 Ibidem.
27
28
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Z tego względu, że CLS nakłada limity na wysokość krótkich pozycji (zobowiązania) dla pojedynczych walut, podmioty muszą uregulować swoje transakcje
w ściśle określonym czasie, aby uniknąć problemów związanych z płynnością
– mają możliwość skorzystania z tzw. I/O Swap (In/Out Swap). Jest to narzędzie nowe, którego sposób funkcjonowania nie jest jednak całkowicie nieznany
rynkowi, ponieważ opiera się na sposobie funkcjonowania EBA/Target Swap,
wprowadzonym w 1999 r. EBA/Target Swap także ma celu zarządzania potencjalnymi problemami z płynnością, ale tymi dotyczącymi systemu rozliczeniowego TARGET dla waluty EUR32.
W systemie CLS mechanizm I/O Swap polega na kompensowaniu znaczących pozycji między podmiotami wewnątrz systemu CLS poprzez wzajemne
finansowanie krótkich pozycji w jednym podmiocie długimi pozycjami drugiego podmiotu – oddzielnie dla każdej waluty.
Jedna noga kontraktu jest rozliczana wewnątrz systemu CLS, co ma na celu
zmniejszenie wartości całkowitych zobowiązań w określonej walucie. Druga
noga natomiast, o przeciwnych pozycjach, jest rozliczana poza systemem CLS
w normalnych godzinach systemów RTGS (do końca dnia roboczego). CLS
szacuje, że kontrakty I/O Swap ograniczają wymogi związane z zobowiązaniami walutowymi o 75%, doprowadzając ostatecznie do wymogu finansowania jedynie 1% wartości brutto transakcji walutowych33. Niektórzy uznają, że
taki mechanizm stanowi jednak przekształcenie ryzyka, które system CLS miał
znieść, z tego względu, że w wyniku dodatkowej transakcji poza systemem CLS
wprowadza się ryzyko ponownie do systemu, w którym nie funkcjonuje system
CLS34. Można by było uznać I/O Swap jedynie za tymczasowe rozwiązanie dla
podmiotów zmagających się z problemami płynności w określonym czasie lub
zwykłe zmniejszenie zobowiązań walutowych w określonym przedziale czasowym, ponieważ Swap nie musi być stosowany jedynie wtedy, kiedy faktycznie powstają problemy płynnościowe. Chociaż może to być prawdą, to ryzyko,
które jest przenoszone poza system CLS za pośrednictwem I/O Swap, szacuje
się na około 2–3%35.

32 Wells Fargo Bank, Momentum – Global Payments News and Highlights for Global
Financial Institutions, 2015, https://www.wellsfargomedia.com/sibos/media/MomentumMagazine_2015.pdf (29.11.2016).
33 https://www.cls-group.com/ProdServ/Pages/InOutSwaps.aspx (29.11.2016).
34 M. Knorr, CLS and Liquidity Management…, op.cit. Szacunki wskazują jednak, że
jedynie 2–3% ryzyka jest ponownie wprowadzane w porównaniu do okresu przed występowaniem systemu CLS.
35 Ibidem.
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Pomimo występowania narzędzi ograniczania ryzyka płynności w systemie
CLS, ono nadal występuje. Raport z 2007 r. przygotowany przez bank centralny
Japonii zwraca uwagę na pewną pułapkę płynności zachodzącą między CLS
a systemem rozliczeniowym BOJ-NET36. Ta pułapka, wcześniej omawiana,
występuje na rachunkach CLS w banku centralnym Japonii, doprowadzając
do opóźnienia rozliczeń walutowych. CLS wymaga, aby każdy uczestnik bezpośredni miał ogólnie dodatne saldo walutowe, chociaż może być ujemne dla
pojedynczych walut (do określonych limitów). Dodatkowo realizacja wypłat
jest uwarunkowana wpłatami w innych walutach, co oznacza, że wielkość
pułapki płynności jest uzależniona od stosunku wpłat i wypłat we wszystkich
uczestniczących walutach. Jeśli dany uczestnik nie wywiąże się z wpłat w jednej walucie, może to wpłynąć na termin dokonania wypłat wszystkich innych
walut, co spowoduje zablokowanie płynności w systemach RTGS37.

14.6. Podsumowanie
Upadek banku Herstatt doprowadził do istotnych zmian w zakresie regulacji i sposobu zarządzania ryzykiem rozliczeniowym w transakcjach walutowych na rynku finansowym, a w szczególności w sektorze bankowym.
Wprowadzenie systemu rozliczeniowego CLS w 2002 r. należy traktować
jako istotny krok w ograniczaniu ryzyka rozliczeniowego i, chociaż uznaje się,
że stosowanie systemu typu PvP jest najlepszym sposobem ograniczenia ryzyka
w transakcjach walutowych, należy pamiętać, że to ryzyko wraz z ryzykiem
płynności nadal występuje. To ostatnie staje się w takim systemie dosyć istotne
ze względu na wąskie przedziały czasowe i duże wartości pozycji walutowych
przy znaczącej koncentracji podmiotów rozliczających transakcje walutowe.
Pomimo stosowania w systemie CLS takich narzędzi jak I/O Swap, mających
na celu ograniczenie ryzyka płynności, w badaniach zwraca się uwagę na to,
jak mogą one w szczególności dotyczyć agentów nostro, którzy nie korzystają
z zalet systemu CLS.
System CLS jest złożonym systemem rozliczeniowym transakcji walutowych, który należy uznać za skuteczny w ograniczaniu wielu rodzajów ryzyka,
na które są narażone podmioty bankowe. Trudno jest znaleźć system czy też
mechanizm, który całkowicie zniósłby ryzyko kredytowe, ryzyko płynności czy
36
37

A. Kobayashi, Y. Hama et al., Payment and Settlement Systems…, op.cit., s. 5.
Ibidem, s. 6.

14. Wybrane dylematy walutowej płynności śróddziennej (intraday) w świetle systemu CLS
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inne, natomiast najbardziej istotne wydaje się stworzenie warunków, aby ograniczyć możliwe ryzyko – coś, co system CLS wydaje się zapewnić.
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Instytut Rachunkowości
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

15. Porównywalność skonsolidowanych
sprawozdań z sytuacji finansowej spółek
giełdowych z indeksu WIG20

15.1. Wprowadzenie
Przez wiele lat polskie spółki giełdowe miały obowiązek stosować określony wzór sprawozdania finansowego wynikający z przepisów krajowych.
Od 2005 r. w związku z obligatoryjnym przejściem spółek giełdowych w Unii
Europejskiej na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF) podmioty te nie mają obowiązku stosować określonego formatu sprawozdania finansowego. MSSF określają bowiem minimalny zakres informacji wymaganych w sprawozdaniu finansowym i nie narzucają ścisłego zakresu
pozycji, kolejności pozycji itp. W konsekwencji „sprawozdanie MSSF każdego
przedsiębiorstwa może być, w zakresie układu pozycji, nazewnictwa i ich
szczegółowości, różne (nawet) znacząco”1. Nie brak jest opinii, że brak wzorów sprawozdań finansowych w MSSF obniża porównywalność sprawozdań
finansowych między spółkami2.

1 D. Wędzki, Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w Polsce – jaśniej czy ciemniej?, w: Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, red. E. Walińska, Wolters Kluwer,
Warszawa 2008, s. 28.
2 Na przykład J. Gierusz, Dylematy harmonizacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowości” 2015, t. 82 (138), s. 32–33; The Effects of Mandatory IFRS Adoption in the
EU: a Review of Empirical Research, ICAEW, 2015, http://www.icaew.com/bettermarkets, s. 67; M. Giedroyć, E. Łazarowicz, Porównywalność sprawozdań finansowych według
Dyrektywy 2013/34/UE i MSSF, w: Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej,
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W związku z powyższym nasuwa się pytanie: czy brak wzorów sprawozdań finansowych utrudnia istotnie porównywalność sprawozdań finansowych3
między spółkami giełdowymi? Czy kolejność pozycji, liczba pozycji, nazewnictwo, zakres informacji prezentowany w sprawozdaniu finansowym są znacząco różne pomiędzy spółkami? Odpowiedzi na powyższe pytania powinny
ułatwić rozwiązanie problemu, czy spółkom należy narzucać czy też nie ściśle określony format sprawozdania finansowego. Ten problem wpisuje się
w aktualnie prowadzone prace przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości4 (RMSR) na rzecz lepszej komunikacji w sprawozdawczości
finansowej. W ramach tych prac RMSR będzie m.in.: a) rozważała strukturę
i treść sprawozdania z całkowitych dochodów, w tym wprowadzenie dodatkowych pozycji i alternatywnych mierników dokonań, b) badała, czy istnieje
konieczność poprawy struktury i treści sprawozdania z przepływów pieniężnych i sprawozdania z sytuacji finansowej5.
Opracowanie ma na celu analizę skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji
finansowej (bilansów6) polskich spółek giełdowych w zakresie stosowanych
formatów tych sprawozdań, w szczególności: zakresu pozycji, kolejności pozycji i nazewnictwa. W opracowaniu zostanie zweryfikowana następująca teza:
brak narzuconego wzoru sprawozdania z sytuacji finansowej utrudnia jego
porównywalność między podmiotami. Próbę badawczą będą stanowiły skonsolidowane sprawozdania z sytuacji finansowej za 2015 r. spółek notowanych
na GPW w Warszawie, wchodzących w skład indeksu WIG20, z wyłączeniem
spółek z sektora finansowego7.

red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2016, s. 102.
3 Należy dodać, że porównywalność sprawozdań finansowych między podmiotami
zależy w głównej mierze od stosowania przez daną grupę podmiotów tych samych zasad
ujmowania i wyceny pozycji w sprawozdaniu finansowym, natomiast format sprawozdań
finansowych ma mniejszy wpływ, niemniej jednak istotny na porównywalność sprawozdań.
4 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydaje MSSF.
5 IASB® Work Plan 2017–2021. Feedback Statement on the 2015 Agenda Consultation,
November 2015, www.ifrs.org, s. 17.
6 W MSSF termin „bilans” został zastąpiony nazwą „sprawozdanie z sytuacji finansowej”, gdyż uznano, że ten drugi termin precyzyjniej odzwierciedla funkcję tego sprawozdania. Przy czym jednostki nie mają obowiązku stosować tylko tej drugiej nazwy. Większość
badanych spółek (12 spośród 14) stosuje określenie „sprawozdanie z sytuacji finansowej”,
natomiast pozostałe – „bilans”.
7 Z powodu specyfiki działalności banków i ubezpieczycieli ich sprawozdania z sytuacji
finansowej znacząco się różnią od podmiotów o innym profilu działalności.
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15.2. Przegląd badań dotyczących struktury i treści sprawozdań
finansowych według MSSF
W Polsce przeprowadzono wiele badań empirycznych w zakresie sprawozdań finansowych spółek giełdowych sporządzanych według MSSF. Znaczna
część tych badań dotyczy wyceny i ujawnień odnośnie do różnych składników
aktywów i zobowiązań8. Mniej badań zostało natomiast przeprowadzonych
w zakresie struktury i treści poszczególnych części sprawozdań finansowych
polskich spółek giełdowych według MSSF9. W ramach tego obszaru badawczego częstym przedmiotem analizy jest sprawozdanie z całkowitych dochodów bądź też część tego sprawozdania dotycząca składników pozostałych
całkowitych dochodów10.
Autorce nie udało się znaleźć wyników badań dotyczących analizy formatów sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) według MSSF polskich spółek
giełdowych11. Istnieją natomiast takie badania o zasięgu międzynarodowym12.
W jednym z nich autorzy stwierdzają, że spółki holenderskie i brytyjskie prezentowały bardziej skondensowany (skrócony) bilans niż spółki francuskie czy
hiszpańskie. Ponadto wydaje się, że wiele spółek adoptowało MSSF w sposób, który minimalizuje tak bardzo, jak to możliwe, zmiany w zakresie formy
8 Na przykład S. Hońko, Wycena w rachunkowości, ZAPOL, Szczecin 2013; K. Klimczak, Sprawozdawcze ujęcie rezerw na zobowiązania w praktyce spółek giełdowych, „Studia
Oeconomica Posnaniensia” 2016, vol. 4. no. 11, s. 132–149; M. Rówińska, Koszt historyczny
i wartość godziwa aktywów – analiza modeli wyceny na podstawie wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
2015, nr 390, s. 212–221.
9 Na przykład E. Walińska, Sprawozdanie z polityki rachunkowości jako odrębny składnik sprawozdania finansowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, t. 87 (143),
s. 183– 196; D. Wędzki, Aplikacja Międzynarodowych Standardów…, op.cit., s. 20–29.
10 Na przykład J. Gad, Zasady prezentacji składników pozostałego wyniku całościowego
– praktyka sprawozdawcza spółek należących do WIG 30 oraz DAX w latach 2012–2013,
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2015, t. 83 (139), s. 65–86; A. Szychta, Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, 263, s. 65–88; E. Winnicka,
Zmiany w MSR 1 a praktyka wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2013, vol. 2, iss. 1, s. 169–189.
11 Autorka korzystała z bazy BazEkon i scholar.google.pl.
12 Na przykład IFRS. Observations on the Implementation of IFRS, Ernst & Young,
September 2006, https://www.feicanada.org/files/IFRS_Obs_on_the_Implementation.pdf
(22.03.2017); Ch. Nobes, Firm Size and National Profiles of IFRS Policy Choice, “Australian
Accounting Review” 2013, no. 66, vol. 23, iss. 3, s. 208–215; Ch. Stadler, Ch. Nobes, The
Influence of Country, Industry, and Topic Factors on IFRS Policy Choice, “Abacus” 2014,
vol. 50, no. 4, s. 386–421.
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sprawozdawczości finansowej, która była stosowana przez nie dotychczas
według krajowych regulacji. W konsekwencji sprawozdanie finansowe na przykład francuskiej spółki z branży handlu detalicznego jest bardziej podobne do
sprawozdania finansowego francuskiej spółki produkcyjnej niż do sprawozdania
finansowego holenderskiej czy brytyjskiej spółki z branży handlu detalicznego13.

15.3. R
 egulacje w MSSF odnośnie do struktury i treści
sprawozdania z sytuacji finansowej
Ogólne wytyczne dotyczące struktury i treści sprawozdania z sytuacji
finansowej określa MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych. Standard ten
wskazuje minimalną listę pozycji, które powinny być prezentowane odrębnie
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Nie określa jednakże kolejności ani
wzoru według którego jednostki powinny przedstawiać poszczególne pozycje. Jednostki mogą prezentować dodatkowe odrębne pozycje w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej, jeśli ze względu na wielkość, rodzaj lub funkcję danej
pozycji lub grupy podobnych pozycji oddzielna prezentacja jest konieczna do
zrozumienia sytuacji finansowej jednostki. Ponadto nazwy i kolejność pozycji lub grup podobnych pozycji mogą być zmieniane stosownie do charakteru
jednostki i jej transakcji, aby zapewnić informacje, które są potrzebne do zrozumienia sytuacji finansowej jednostki14.
MSR 1 pozostawia jednostce możliwość wyboru co do miejsca bardziej
szczegółowych ujawnień dotyczących aktywów i pasywów. Dalszy podział
(podkategorie) poszczególnych pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej jednostki mogą prezentować w sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub
w informacji dodatkowej15.
Aktywa i zobowiązania powinny być prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe. W pewnych
sytuacjach jednostki mogą prezentować wszystkie aktywa i zobowiązania według
kryterium płynności, jeśli taki sposób prezentacji pozycji dostarczy informacji,
które są wiarygodne i bardziej przydatne16.

IFRS. Observations on the Implementation of IFRS, op.cit., s. 7.
MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, IASB, SKwP, par. 57.
15 Ibidem, par. 77.
16 Ibidem, par. 60.
13
14
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W ramach aktywów spółki powinny wykazywać w sprawozdaniu z sytuacji finansowej co najmniej takie pozycje, jak17: 1) rzeczowe aktywa trwałe,
2) nieruchomości inwestycyjne, 3) aktywa niematerialne, 4) aktywa finansowe
(z wyłączeniem pozycji wymienionych w punktach 5, 8, 9 i 10), 5) inwestycje
ujmowane metodą praw własności, 6) aktywa biologiczne, 7) zapasy, 8) należności z tytułu dostaw i usług, 9) pozostałe należności, 10) środki pieniężne
i ich ekwiwalenty, 11) suma aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone
do sprzedaży oraz aktywów wchodzących w skład grup przeznaczonych do
sprzedaży, 12) aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego, 13) aktywa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
W przypadku kapitału własnego spółki powinny prezentować z kolei co
najmniej takie pozycje jak18: 1) wyemitowany kapitał podstawowy, 2) kapitały
rezerwowe przypisane udziałowcom jednostki dominującej oraz 3) udziały
niedające kontroli.
Natomiast odnośnie do zobowiązań spółki powinny wykazywać w sprawozdaniu z sytuacji finansowej co najmniej takie pozycje jak19: 1) zobowiązania
z tytułu dostaw i usług, 2) pozostałe zobowiązania, 3) rezerwy, 4) zobowiązania
finansowe z wyłączeniem trzech wcześniej wymienionych pozycji, 5) zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego, 6) zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 7) zobowiązania wchodzące w skład grup do
zbycia, które zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży.

15.4. Z
 akres pozycji w sprawozdaniach z sytuacji finansowej
spółek WIG20
Badane spółki (z wyjątkiem jednej) stosują taki sam ogólny układ prezentacji aktywów i pasywów, mianowicie: aktywa trwałe, aktywa obrotowe, kapitał własny, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe.
Tylko jedna spółka (CCC) prezentuje pozycje w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej według częściowo odmiennej kolejności, tj.: aktywa trwałe, aktywa
obrotowe, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe
oraz kapitał własny.

17
18
19

Ibidem, par. 54.
Ibidem.
Ibidem.
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Jak było już o tym wspominane, MSR 1 określa minimalną listę pozycji,
które powinny być przedstawione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Spółki
mogą natomiast wprowadzić dodatkowe pozycje. Wyniki analizy, które spółki
i w zakresie których rodzajów aktywów i pasywów stosują szerszy zakres ujawnień niż wymaga tego MSR 1, przedstawiają tabele 1–4.
Tabela 1. Aktywa – zakres pozycji
PGE

TAURON

ENEA

ENERGA

CCC

EUROCASH

LPP

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

Aktywa niematerialne

nie

tak

nie

tak

nie

tak

tak

Aktywa finansowe*

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

Zapasy

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Aktywa finansowe*

tak

nie

tak

tak

nie

nie

nie

Aktywa obrotowe

Nie – oznacza, że zakres pozycji odpowiada minimalnym wymaganiom MSR 1. Tak – oznacza, że
zakres pozycji jest szerszy, niż wynika to z wymagań MSR 1.
* Z wyłączeniem pozycji, które muszą być wykazane jako odrębne pozycje, tj. inwestycje ujmowane
metodą praw własności, należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek
WIG20 za 2015 rok.

Tabela 2. Aktywa – zakres pozycji (cd.)
POLSAT

ASSECO

ORANGE

KGHM

LOTOS

PGNiG

ORLEN

Rzeczowe aktywa
trwałe

tak

nie

nie

tak

nie

nie

nie

Aktywa niematerialne

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

Aktywa finansowe*

tak

nie

nie

tak

nie

nie

nie

Zapasy

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

Aktywa finansowe*

tak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

Nie – oznacza, że zakres pozycji odpowiada minimalnym wymaganiom MSR 1. Tak – oznacza, że
zakres pozycji jest szerszy, niż wynika to z wymagań MSR 1.
* Z wyłączeniem pozycji, które muszą być wykazane jako odrębne pozycje, tj. inwestycje ujmowane
metodą praw własności, należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek
WIG20 za 2015 rok.
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Jak wynika z tabel 1 i 2, w przypadku aktywów trwałych większość spółek
nie prezentuje dodatkowych pozycji w ramach rzeczowych aktywów trwałych czy aktywów finansowych, lecz prezentuje dalszy szczegółowy podział
w informacji dodatkowej. Odwrotna sytuacja jest w przypadku aktywów niematerialnych, gdzie jednak większość spółek wykazuje szerszy zakres informacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, niż jest to wymagane w MSR 1.
Wszystkie te spółki wykazują jako odrębną pozycję Wartość firmy. Ponadto
dwie spółki jako odrębne pozycje w ramach aktywów niematerialnych wykazują następujące kategorie: Relacje z klientami (Polsat), Marki (Polsat) i Znak
towarowy (LPP).
W przypadku aktywów obrotowych wszystkie spółki z wyjątkiem jednej
(Lotos) nie prezentują szczegółowych kategorii w ramach zapasów. W odniesieniu do aktywów finansowych tylko cztery spółki (PGE, Enea, Energa, Polsat) prezentują szerszy podział w ramach aktywów finansowych, niż wynika
to z wymagań w MSR 1.
Należy stwierdzić, że małe różnice w zakresie pozycji prezentowanych
w aktywach w sprawozdaniach z sytuacji finansowej badanych spółek nie
utrudniają w istotnym stopniu porównywalności tych sprawozdań. Prezentacja
aktywów wszystkich badanych spółek jest przejrzysta. To jednocześnie może
świadczyć, że nie jest konieczna zmiana wymagań w MSR 1 w tym zakresie.
Tabela 3. Pasywa – zakres pozycji
PGE

TAURON

ENEA

ENERGA

CCC

EUROCASH

LPP

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Rezerwy

nie

tak

nie

nie

nie

tak

nie**

Zobowiązania finansowe*

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie**

Rezerwy

nie

tak

nie

nie

nie

nie

nie

Zobowiązania finansowe*

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

Kapitał własny
Zobowiązania
długoterminowe

Zobowiązania
krótkoterminowe

Nie – oznacza, że zakres pozycji odpowiada minimalnym wymaganiom MSR 1. Tak – oznacza, że
zakres pozycji jest szerszy, niż wynika to z wymagań MSR 1.
* Z wyłączeniem pozycji, które muszą być wykazane jako odrębne pozycje, tj. zobowiązania z tytułu
dostaw i usług, pozostałe zobowiązania, rezerwy.
** Przy czym spółka używa szczegółowych nazw, w przypadku rezerw Rezerwy z tytułu świadczeń
pracowniczych, w przypadku zobowiązań finansowych Kredyty bankowe i pożyczki.
Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek
WIG20 za 2015 rok.
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Tabela 4. Pasywa – zakres pozycji (cd.)
POLSAT
Kapitał własny

ASSECO ORANGE

KGHM

LOTOS

PGNiG

ORLEN

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Rezerwy

nie

nie

nie

nie**

nie

nie

nie

Zobowiązania finansowe*

tak

tak

tak

tak

tak

nie***

nie****

Rezerwy

nd.

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Zobowiązania finansowe*

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie****

Zobowiązania
długoterminowe

Zobowiązania
krótkoterminowe

Nie – oznacza, że zakres pozycji odpowiada minimalnym wymaganiom MSR 1. Tak – oznacza, że
zakres pozycji jest szerszy, niż wynika to z wymagań MSR 1. Nd. – nie dotyczy, czyli taka pozycja
nie występuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej danej spółki.
*Z wyłączeniem pozycji, które muszą być wykazane jako odrębne pozycje, tj. zobowiązania z tytułu
dostaw i usług, pozostałe zobowiązania, rezerwy.
** Przy czym spółka używa szczegółowej nazwy dla rezerw Rezerwy na koszty likwidacji kopalń
i innych obiektów. *** Przy czym spółka używa szczegółowej nazwy dla zobowiązań finansowych
Kredyty, pożyczki i papiery dłużne. **** Przy czym spółka używa szczegółowej nazwy dla zobowiązań finansowych Kredyty, pożyczki i obligacje (w zobowiązaniach długoterminowych) oraz Kredyty
i pożyczki (w zobowiązaniach krótkoterminowych).
Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek
WIG20 za 2015 rok.

Jak wynika z tabel 3 i 4, w zakresie kapitału własnego wszystkie badane
spółki wykazują więcej pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, niż
wynika to z wymagań w MSR 1. U większości spółek liczba pozycji w kapitale
własnym wynosi 5–7 pozycji. Zwraca uwagę fakt, że wszystkie spółki prezentują w kapitale własnym jako odrębną pozycję informację o wynikach finansowych. Ponadto ponad połowa spółek w odrębnej pozycji prezentuje kapitał
ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej. Obie te kategorie kapitału
własnego nie są wymagane w MSR 1 jako odrębne pozycje.
Odnośnie do rezerw większość spółek nie prezentuje dodatkowych pozycji
ani w zobowiązaniach długoterminowych, ani zobowiązaniach krótkoterminowych. Przy czym w przypadku dwóch spółek zamiast ogólnej nazwy Rezerwy
stosują one bardziej szczegółową nazwę, mianowicie podają z jakiego tytułu
została utworzona ta rezerwa (np. Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych).
Natomiast w przypadku zobowiązań finansowych większość spółek prezentuje szerszy podział, niż wynika to z wymagań MSR 1. Zwykle są prezentowane 2–3 szczegółowe pozycje. Wśród tych szczegółowych pozycji najczęściej
występująca pozycja to ta dotycząca kredytów, pożyczek i obligacji.
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Ponadto zarówno w zobowiązaniach długoterminowych, jak i krótkoterminowych często w odrębnej pozycji spółki wykazują rozliczenia międzyokresowe przychodów/przychody przyszłych okresów.
Należy stwierdzić, że różnice pomiędzy spółkami w zakresie pozycji prezentowanych w grupie kapitału własnego, zobowiązań długoterminowych
i zobowiązań krótkoterminowych utrudniają w pewnym stopniu porównywalność sprawozdań z sytuacji finansowej badanych spółek. Określenie szerszego
zakresu pozycji w kapitale własnym i w zobowiązaniach (w szczególności odnośnie do zobowiązań finansowych), niż obecnie jest wymagany według MSR 1,
z pewnością wpłynąłby pozytywnie na porównywalność sprawozdań z sytuacji
finansowej pomiędzy jednostkami.

15.5. K
 olejność pozycji w sprawozdaniach z sytuacji finansowej
spółek WIG20
Badane spółki w bardzo podobnej kolejności prezentują poszczególne kategorie zarówno w aktywach trwałych, jak i aktywach obrotowych. U wszystkich
badanych spółek w przypadku aktywów trwałych kolejność pozycji jest generalnie następująca: rzeczowe aktywa trwałe, aktywa/wartości niematerialne,
aktywa finansowe, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Minimalne różnice między kolejnością pozycji dotyczą tego, że w przypadku trzech spółek najpierw są prezentowane aktywa/wartości niematerialne,
a potem rzeczowe aktywa trwałe. Ponadto w przypadku sześciu spółek aktywa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego są prezentowane przed pozycjami z zakresu aktywów finansowych lub wśród nich. W spółkach, w których
występowały nieruchomości inwestycyjne, są one prezentowane po rzeczowych aktywach trwałych i aktywach/wartościach niematerialnych lub między
tymi dwoma pozycjami.
W przypadku aktywów obrotowych kolejność pozycji jest generalnie następująca: zapasy, należności z tytułu dostaw i usług, inne pozycje z zakresu aktywów finansowych, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, aktywa przeznaczone
do sprzedaży.
Minimalne różnice między kolejnością pozycji dotyczą tego, że w przypadku trzech spółek bezpośrednio po zapasach jest prezentowany inny rodzaj
należności, a dopiero potem należności z tytułu dostaw i usług.
Należy stwierdzić, że badane spółki prezentują poszczególne pozycje
w aktywach trwałych i aktywach obrotowych w bardzo podobnej kolejności,
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a istniejące małe różnice nie utrudniają w istotnym stopniu porównywalności
sprawozdań z sytuacji finansowej pomiędzy spółkami.
W przypadku kapitału własnego ogólna kolejność pozycji jest następująca:
kapitał podstawowy/zakładowy, inne elementy kapitału własnego (2–4 pozycje,
w różnej kolejności i różny poziom agregacji), zyski zatrzymane, udziały niekontrolujące/kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym.
W zakresie zobowiązań długoterminowych również można znaleźć pewne
prawidłowości co do kolejności prezentacji poszczególnych pozycji. Mianowicie
wszystkie spółki z wyjątkiem jednej (PGE) prezentację zobowiązań długoterminowych rozpoczynają od zobowiązań z tytułu zadłużenia, tj. kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe, zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego. Potem niektóre spółki prezentują kolejne pozycje z zakresu zobowiązań finansowych, których nie wymaga MSR 1, np. pochodne instrumenty
finansowe. Następnie większość spółek przedstawia rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów bądź w odwrotnej kolejności, tj. rozliczenia międzyokresowe przychodów i rezerwy.
W przypadku zobowiązań krótkoterminowych ponad połowa spółek
(8 spółek) zaczyna prezentację od zobowiązań z tytułu zadłużenia, następnie
zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Część spółek zaczyna z kolei prezentację zobowiązań krótkoterminowych od zobowiązań z tytułu dostaw i usług
(5 spółek), a następnie zobowiązania z tytułu zadłużenia (4 spółki) lub zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (1 spółka). Potem spółki prezentują
już w różnej kolejności inne zobowiązania oraz rezerwy. Natomiast na końcu
listy zobowiązań większość spółek prezentuje rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Należy stwierdzić, że różnice w zakresie kolejności pozycji prezentowanych
w ramach kapitału własnego, zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych utrudniają w pewnym stopniu porównywalność sprawozdań z sytuacji
finansowej pomiędzy spółkami.
Jednocześnie można zauważyć, że część spółek (np. CCC, Enea, Lotos,
Orange, PGE, Polsat) prezentuje pozycje w zobowiązaniach krótkoterminowych w takiej samej kolejności i stosuje takie same nazwy pozycji, jak to czyniło w przypadku zobowiązań długoterminowych, uzupełniając zobowiązania
krótkoterminowe o dodatkowe pozycje charakterystyczne dla tej grupy zobowiązań (np. zobowiązania z tytułu podatku dochodowego). To pozytywnie
wpływa na przejrzystość prezentacji zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych i ułatwia też porównywalność między spółkami.
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15.6. N
 azwy pozycji w sprawozdaniach z sytuacji finansowej
spółek WIG20
W przypadku nazewnictwa poszczególnych pozycji w ramach aktywów
można zauważyć minimalne różnice pomiędzy określeniami stosowanymi przez
badane spółki. Na przykład wszystkie spółki z wyjątkiem jednej stosuje nazwę
Rzeczowe aktywa trwałe, natomiast 1 spółka – nazwę Środki trwałe; 9 spółek
Wartości niematerialne, zaś 5 spółek – Aktywa niematerialne. Wszystkie spółki
dla określenia rzeczowych aktywów obrotowych stosują określenie Zapasy, zaś
dla inwestycji w nieruchomości – Nieruchomości inwestycyjne. Większość spółek
stosuje nazwę Należności z tytułu dostaw i usług (10 spółek), 4 spółki stosują
natomiast minimalnie inne określenia, mianowicie: Należności od odbiorców
(3 spółki) oraz Należności handlowe (1 spółka).
W przypadku kapitału własnego można też zauważyć pewne drobne rozbieżności w zakresie nazewnictwa. Na przykład część spółek używa określenia Kapitał podstawowy (7 spółek), 5 spółek dla tego samego rodzaju kapitału
używa nazwy Kapitał zakładowy, zaś 2 spółki stosują określenie Kapitał akcyjny.
W przypadku udziałów niedających kontroli spółki używają z kolei następujących
określeń: Udziały niekontrolujące (6 spółek), Kapitał własny przypisany/przypadający udziałom niekontrolującym (3 spółki), Udziały mniejszości (1 spółka),
Udziały niedające kontroli (1 spółka), Kapitał udziałowców niekontrolujących
(1 spółka)20. Ponadto wszystkie spółki z wyjątkiem jednej stosuje nazwę Zyski
zatrzymane, zaś u tej jednej spółki jest pozycja Niepodzielony wynik finansowy
z dalszym podziałem na Zysk z lat ubiegłych i Zysk netto bieżącego okresu.
W przypadku zobowiązań też można zauważyć drobne różnice w nazwach
poszczególnych pozycji, np. większość spółek stosuje nazwę Zobowiązania
z tytułu dostaw i usług (10 spółek), 4 spółki stosują natomiast minimalnie inne
określenia, mianowicie: Zobowiązania wobec dostawców (3 spółki) oraz Zobowiązania handlowe (1 spółka). Część spółek stosuje określenie Rozliczenia
międzyokresowe przychodów (2 spółki), a część spółek Przychody przyszłych
okresów (3 spółki).
Należy stwierdzić, że różnice w zakresie nazewnictwa poszczególnych
pozycji w sprawozdaniach z sytuacji finansowej badanych spółek są niewielkie
i w związku z tym nie mają istotnego wpływu na porównywalność tego sprawozdania między podmiotami.
20

W pozostałych dwóch spółkach ta pozycja nie występowała.
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15.7. Podsumowanie
Z analizy sprawozdań z sytuacji finansowej spółek z indeksu WIG 20 wynika,
że istnieją małe różnice odnośnie do zakresu pozycji prezentowanych w aktywach trwałych i aktywach obrotowych oraz odnośnie do kolejności tych pozycji. Należy stwierdzić, że prezentacja aktywów badanych spółek jest przejrzysta
i brak narzuconego formatu sprawozdania z sytuacji finansowej w małym stopniu utrudnia porównywalność informacji o aktywach między spółkami. Natomiast w przypadku pasywów można zaobserwować więcej różnic odnośnie
do zakresu i szczegółowości pozycji oraz kolejności prezentowanych pozycji,
co w większym stopniu niż w przypadku aktywów utrudnia porównywalność
informacji o pasywach między spółkami. To może oznaczać, że w przypadku
kapitału własnego i zobowiązań (w szczególności zobowiązań finansowych)
należałoby minimalnie poszerzyć zakres obowiązkowych pozycji, niż wynika
to z obecnych wymagań MSR 1. Za taką zmianą przemawia fakt, że badane
spółki prezentowały szerszy zakres pozycji w kapitale własnym (wszystkie spółki)
i w zobowiązaniach finansowych (większość spółek), niż wynika to z MSR 1.
Ponadto można rozważyć wprowadzenie do MSR 1 zapisu, że jednostki
mogłyby (ale nie musiały) – w takim zakresie, w jakim to jest możliwe – stosować takie same nazwy pozycji i kolejność pozycji zarówno w zobowiązaniach
długoterminowych, jak i zobowiązaniach krótkoterminowych. Taka praktyka
stosowana przez niektóre badane spółki wpływa pozytywnie na przejrzystość
prezentacji zobowiązań w danej spółce i jednocześnie w pewnym stopniu ułatwia ich porównywalność między spółkami.
Reasumując, należy stwierdzić, że podział aktywów na aktywa trwałe
i obrotowe oraz pasywów na kapitał własny, zobowiązania długoterminowe
i krótkoterminowe oraz podanie minimalnego zakresu koniecznych pozycji do
ujawnienia sprawiają, że brak narzuconego formatu sprawozdania z sytuacji
finansowej nie utrudnia w dużym stopniu porównywalności tego sprawozdania
między spółkami w danym kraju. Jednakże powyższy wniosek wynika z analizy
sprawozdań z sytuacji finansowej małej grupy spółek i tylko z indeksu WIG20.
Autorka zamierza kontynuować niniejsze badanie, poszerzając je o analizę sprawozdań z sytuacji finansowej średnich i małych spółek giełdowych. Ponadto
autorka zamierza w kolejnych etapach badania uwzględnić inne części sprawozdania finansowego, np. rachunek zysków i strat czy też rachunek przepływów pieniężnych, jak również przeprowadzić analizę porównawczą struktury
i treści sprawozdań finansowych spółek giełdowych z różnych krajów.
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16. E
 fekty zewnętrzne w energetyce odnawialnej

16.1. Wprowadzenie
Rozwój energetyki odnawialnej, podobnie jak całego sektora energetycznego, jest ściśle związany z zakłóceniami rynkowymi, które owocują powstaniem
wielu efektów zewnętrznych. Dokonująca się zmiana paradygmatu energetyki
polegająca na odejściu od energetyki konwencjonalnej i zwróceniu się w coraz
szerszym zakresie w stronę lokalnej energetyki rozproszonej wyznacza nowe
trendy w aspekcie analizy kosztów zewnętrznych w energetyce.
W opracowaniu przedstawiono teoretyczne podstawy określania efektów
zewnętrznych w aspekcie rozwoju energetyki odnawialnej. Tekst składa się
z dwóch części. Pierwsza z nich to omówienie teoretycznych aspektów analizy
efektów zewnętrznych i możliwości rozwiązywania problemu efektów zewnętrznych w sektorze energetycznym. Druga dotyczy natomiast identyfikacji i oceny
efektów zewnętrznych w energetyce odnawialnej.

16.2. Teoretyczne aspekty efektów zewnętrznych
Zagadnienie związane z analizą efektów zewnętrznych do literatury przedmiotu zostało wprowadzone przez A. Marshalla, który zauważył, że opisywane
zmiany występują zawsze w sytuacji, kiedy do funkcji produkcji przedsiębiorstwa w danej branży wchodzą zmienne niebędące nakładami czynnika w sensie
fizycznym, lecz stanowią skutek działalności innych przedsiębiorstw z branży1.
E. Kraska, B. Rogowska, Rola i znaczenie koncepcji Alfreda Marshalla dla wyjaśniania
współczesnych mechanizmów rozwoju regionalnego, w: Gospodarka przestrzenna. Dylematy
1
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Rozwinięciem wspomnianych badań nad problematyką efektów zewnętrznych
są prace A. C. Pigou, który w przedstawionej teorii dobrobytu wprowadził m.in.
pojęcia korzyści prywatnych i społecznych, a w konsekwencji również pojęcie
kosztu prywatnego i społecznego. Rozbieżności pojawiąjące się pomiędzy korzyściami/kosztami prywatnymi i społecznymi zdefiniował jako efekty zewnętrzne2.
Kontynuacją podjętych rozważań były badania prowadzone przez wielu naukowców. T. Scitovsky wprowadził podział na pieniężne efekty zewnętrzne oraz efekty
technologiczne3. Szczególne znaczenie w aspekcie analizy problematyki efektów zewnętrznych mają także badania R. Coase’a, który powiązał występowanie
efektów zewnętrznych z działaniem nie tylko sprawców, lecz także odbiorców.
Pogląd ten został zaprezentowany w tzw. teoremacie Coase’a dotyczącym internalizacji efektów zewnętrznych4.
Obecnie problematyka efektów zewnętrznych jest analizowana przez wielu
badaczy i istnieje wiele propozycji ich zdefiniowania5. Niemniej jednak we
wszystkich definicjach wyraźnie podkreśla się równocześnie zachodzące relacje:
–– działalność jednego podmiotu powoduje stratę lub poprawę dobrobytu
drugiego podmiotu,
–– strata dobrobytu podmiotu nie jest zrekompensowana, a za poprawę dobrobytu nie jest dokonywana zapłata.
Mając na uwadze powyższe rozważania, na potrzeby niniejszego opracowania przez efekty zewnętrzne autor rozumie zjawisko polegające na przeniesieniu kosztów lub korzyści wynikających z działalności jednego podmiotu
na inne podmioty, przy czym dokonywane transfery kosztów czy korzyści nie
są w żaden sposób rekompensowane lub nie dokonuje się za nie zapłata.
Cechą charakterystyczną efektów zewnętrznych jest fakt, że nie jest możliwe
jednoznaczne przyporządkowanie transakcji indywidualnych podmiotom, które
pozostają pod wpływem danego działania, i nie ma możliwości skutecznego
wykluczenia innych podmiotów z wpływu negatywnych zjawisk czy dostępu do
i wyzwania współczesności, red. J. Potocki, J. Ładysz, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 339, Wrocław 2014, s. 64.
2 A. C. Pigou, The Economics of Welfare, Macmillan, London 1932.
3 T. Scitovsky, Two Concepts of External Economies, “Journal of Political Economy” 1954,
no. 2, s. 143–151.
4 R. Coase, The Problem of Social Cost, “Journal of Law and Economics” 1960, no. 3,
s. 1–14.
5 Zob.: E. V. Bowden, J. H. Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja
Innowacja, Warszawa 2002, s. 509; J. M. Buchanan, W. C. Stubblebine, Externality, w: Classic Papers in Natural Resource Economics, red. C. Gopalakrishnan, Palgrave Macmillan UK,
Londyn 2000, s. 138; J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2004, s. 98–99.
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określonych korzyści. Podmioty pozostające pod wpływem efektów zewnętrznych nie mają także żadnych możliwości negocjacyjnych odnośnie do zakresu
kosztów czy korzyści, których doświadczają.
Efekty zewnętrzne, bez względu na to, czy są rozpatrywane z perspektywy
kosztów czy korzyści zewnętrznych, mogą istnieć zarówno w produkcji, jak
i w konsumpcji6 (wykres 1) i są rezultatem7:
–– ubocznych produktów powstających w procesach produkcji czy konsumpcji,
–– odchylania się cen od społecznych kosztów produkcji w wyniku działania
praw rynkowych,
–– konieczności dostarczania określonych dóbr publicznych,
–– wprowadzanych regulacji administracyjnych zakłócających funkcjonowanie rynku.
Wykres 1. Podział efektów zewnętrznych ze względu na wektor kosztów/korzyści

Efekty
zewnętrzne

Koszty
zewnętrzne

Koszty zewnętrzne
produkcji
(publiczne/prywatne)

Koszty zewnętrzne
konsumpcji
(publiczne/prywatne)

Korzyści
zewnętrzne

Korzyści zewnętrze
produkcji
(publiczne/prywatne)

Korzyści zewnętrzne
konsumpcji
(publiczne/prywatne)

Źródło: opracowanie własne.

Analiza efektów zewnętrznych stanowi istotny element oceny racjonalności i efektywności każdego zdarzenia gospodarczego. Istnieje wiele metod rozwiązywania problemu efektów zewnętrznych, a racjonalność ich zastosowania
uzależniona jest od sektora, którego one mają dotyczyć. Inny jest zatem zakres
P. Cook, P. Mosley, On the Valuation of „External Effects” Inproject Appraisal, “Project
Appraisal” 1989, vol. 4, no. 3, s. 144.
7 A. Jewtuchowicz, T. Markowski, Efekty zewnętrzne w systemach lokalnych, w: Rozwój
gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, red. B. Gruchman, J. Tarajkowski, Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1990, s. 151.
6
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i możliwości stosowania metod dla sektora publicznego, a inny dla sektora prywatnego. Wewnątrz tych sektorów wybór metody uzależniony jest również od
typu i zakresu oddziaływania efektu zewnętrznego.

16.3. Możliwości rozwiązania problemu efektów zewnętrznych
Efekty zewnętrzne mogą być rozpatrywane i uwzględniane na wiele sposobów i przy użyciu różnorodnych metod. W przypadku sektora publicznego
najczęstsze rozwiązanie problemu efektów zewnętrznych sprowadza się do:
–– podatków i opłat – podatek lub opłatę nakłada się na czynności generujące
negatywne efekty zewnętrzne; obciążenie podmiotów podatkiem lub opłata
ma za zadanie skompensować problem negatywnych efektów zewnętrznych
poprzez doprowadzenie do równowagi rynkowej i osiągnięcie optimum,
kompensacja dokonywana jest zatem przez zawarcie w cenach działań ekonomicznych wszystkich ukrytych wartości efektów zewnętrznych;
–– zakazów i nakazów – cechą charakterystyczną zakazów jest ich nakierowanie na produkcję; wprowadzenie zakazu służy wyeliminowaniu danego
efektu; rozwiązanie takie wymusza na producentach stosowanie technologii i rozwiązań umożliwiających produkowanie substytutów spełniających
ustalone kryteria;
–– wprowadzanie nakazów natomiast cechuje uznanie przez władze, że świadczenie usługi lub produkcja dobra jest korzystna społecznie, co w konsekwencji sprowadza się do jego finansowania/współfinansowania ze środków
publicznych;
–– subsydiów/subwencji – wsparciu podlegają podmioty, których działanie
sprowadza się do powstawania pozytywnych efektów zewnętrznych; subwencje/subsydia przekazuje się zatem podmiotom, które przyczyniają się
do dostarczania produktów i zaspakajania usług publicznych;
–– regulacji – zastosowanie regulacji polega na wprowadzeniu norm, które
określają dopuszczalne poziomy czy limity w zakresie tworzenia efektów
zewnętrznych; podmioty, które nie wykorzystają limitów, mogą nimi w wielu
przypadkach handlować (np. prawa emisji).
W przypadku sektora prywatnego rozwiązanie problemów zewnętrznych
może zostać zrealizowane poprzez zastosowanie:
–– negocjacji – decydenci właściciele mogą się porozumieć w sprawie wzajemnego oddziaływania i ustalić zakres i sposoby rekompensaty;
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–– internacjonalizacji – internacjonalizacja efektów zewnętrznych polega
na podejmowaniu działań prowadzących do przekształcenia kosztów
zewnętrznych w koszty wewnętrzne funkcjonowania podmiotu gospodarczego odpowiedzialnego za powstanie danego efektu; działanie takie zmusza
sprawcę do włączenia kosztów przez siebie wygenerowanych do własnego
rachunku finansowego.
Zastosowanie poszczególnych rozwiązań problemów efektów zewnętrznych obarczone jest znacznym poziomem ryzyka i niepewności, a ich skuteczność często pozostaje dyskusyjna. Podstawowy problem dotyczy możliwości
zdobycia pełnych informacji o rozpatrywanym efekcie. W praktyce gospodarczej zazwyczaj jest to niemożliwe, co doprowadza do sytuacji, w której podejmuje się decyzje, nie mając wyczerpujących informacji. Ponadto wymienione
regulacje w różnym stopniu ingerują we własność prywatną, co uniemożliwia
przeprowadzenie pełnej analizy kosztów i korzyści. Kontrowersyjne jest także
podejście do pozytywnych efektów zewnętrznych, które wyraża się w powszechnym przekonaniu, że nie należy w sposób uprzywilejowany traktować podmiotów je wytwarzających.
Pomimo wielu problemów w praktyce gospodarczej obszernie stosuje się
metody uwzględniające efekty zewnętrzne w analizie kosztów i korzyści. Dzieje
się tak zwłaszcza w sektorze energetycznym, który generuje szereg efektów
zewnętrznych. Znaczenie tego sektora dla rozwoju społeczno-gospodarczego
i jego wpływ na środowisko naturalne w oczywisty sposób uzasadnia identyfikowanie i wycenianie efektów zewnętrznych kreowanych w ramach jego
oddziaływania.

16.4. Identyfikacja i ocena efektów zewnętrznych
w energetyce odnawialnej
Sektor energetyczny jest odpowiedzialny za powstawanie wielu efektów
zewnętrznych. Typowe są oddziaływania ze strony sektora energetycznego
powodujące efekty zewnętrzne, które mogą być analizowane m.in. w aspekcie:
–– zagospodarowania terenu,
–– przekształcenia krajobrazu,
–– atrakcyjności osiedleńczej,
–– emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
–– promieniowania radioaktywnego spowodowanego pracą instalacji,
–– poboru wody i jej zanieczyszczenia,
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––
––
––
––
––
––
––
––
––

hałasu,
wytwarzania odpadów,
oddziaływania na środowisko w przypadku awarii,
kształtowania rynku pracy,
postaw społecznych,
edukacji,
kształtowania postaw przedsiębiorczych,
funkcjonowania przedsiębiorstw,
wizerunku danej jednostki terytorialnej.
Pomimo iż problem efektów zewnętrznych w produkcji energii jest przedmiotem wieloletnich badań i analiz, obliczenie ich pieniężnej wartości jest
ciągle sprawą dyskusyjną i kontrowersyjną. Obecnie za najbardziej zaawansowaną, miarodajną i możliwą do zastosowania metodyką do szacowania kosztów
zewnętrznych jest „ścieżka oddziaływań”8, która pozwala włączyć do analizy
kosztów i korzyści wyceniane efekty zewnętrzne.
W przypadku efektów zewnętrznych generowanych przez sektor energetyczny, szczególnie istotne są niekorzystne efekty zewnętrzne związane z emisją
gazów, za którą to właśnie energetyka w istotnym stopniu odpowiada. W przypadku Polski wykorzystywana infrastruktura energetyczna i używane paliwa
powodują, że normy czystości powietrza w wielu miejscach w kraju są bardzo często przekroczone. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, Polska
ma najbardziej zanieczyszczone powietrze wśród państw Unii Europejskiej.
Zły stan powietrza jest w głównej mierze rezultatem przyjętego w Polsce
miksu energetycznego i dostępnej infrastruktury energetycznej. W szczególności wpływ na jakość powietrza atmosferycznego ma niska emisja, pochodząca
z indywidualnych gospodarstw domowych i transportu. Jak wynika z szacunków, koszty zewnętrzne generowane przez krajowy sektor energetyczny wynoszą około 7,1 mld EUR, co stanowi ponad 2% polskiego PKB9.
Zaprezentowane dane wskazują na bardzo duży koszt społeczny i środowiskowy polskiego sektora energetycznego, wykorzystującego głównie paliwa
kopalne, które systematycznie tracą konkurencyjność w stosunku do rozwiązań alternatywnych, w tym głównie energetyki odnawialnej, która staje się
coraz bardziej atrakcyjna.

8 U. Radović, Porównanie wpływu na zdrowie człowieka i środowisko naturalne różnych
źródeł energii – wyniki badań w programie Externe, www.if.pw.edu.pl (22.03.2017).
9 Subsydia i koszty zewnętrzne w energetyce, http://www.cire.pl/pliki/2/subsydiaikosztyzewnetrznewenergetyceew032014.pdf (22.03.2017).
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Tabela 1. N
 arażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone pyłem (PM10,
PM2.5) i ozonem (w mikrogramach na m3)
PM10

Wyszczególnienie

PM2.5

2000

2005

2010

2014

2000

2005

2010

2014

29

28

26

23

14

16

18

15

UE-28
Austria

26

29

27

21

.

24

20

15

Bułgaria

20

50

49

41

.

.

31

26

Czechy

30

35

30

28

.

26

23

19

.

20

25

18

.

14

18

13

Hiszpania

Francja

39

34

24

21

.

13

12

11

Niemcy

27

24

23

20

.

16

17

15

.

22

21

15

.

10

10

8

Polska

40

37

38

35

.

24

31

26

Węgry

.

39

31

28

.

.

22

20

Norwegia

Źródło: www.stat.gov.pl.

Z uwagi na rosnącą rolę energetyki odnawialnej coraz istotniejsze staje
się także analizowanie efektów zewnętrznych, jakie mogą być generowane
przez ten sektor energii. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 2, produkcja
i zużycie energii odnawialnej systematycznie rośnie. Zwiększa się także udział
energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych, zarówno w produkcji energii ogółem (z 4,75% w 2000 r. do 12,61% w 2015 r.), jak i w zużyciu energii ogółem
w (z 4,24% w 2000 r. do 8,98% w 2015 r.).
Tabela 2. P
 rodukcja i zużycie energii odnawialnej według źródeł wytwarzania w Polsce
(w tys. toe, w latach 2000–2015)
Udział energii pozyskanej
ze źródeł odnawialnych

Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych
Wyszczególnienie

2000

razem

w tym
geotermalnej biomasy

3801

3

3587

wiatrowej
0,46

w produkcji
w zużyciu
energii
energii
wodnej ogółem w % ogółem w %
181

4,75

4,24

2005

4549

11

4166

12

189

5,80

4,89

2010

6864

13

5866

143

251

10,18

6,75

2014

8084

20

6179

660

188

11,86

8,50

2015

8644

22

6268

934

158

12,61

8,98

Źródło: www.stat.gow.pl.
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Poza bezspornym korzystnym efektem zewnętrznym inwestycji w instalacje
wykorzystujące odnawialne źródła energii, jakim jest poprawa jakości powietrza, można wymienić szereg innych. Inwestycje ekologiczne, w tym zwłaszcza
w odnawialne źródła energii, cechuje zazwyczaj wysoki poziom innowacyjności, co w bezpośredni sposób przekłada się na szereg pozytywnych efektów
zewnętrznych. Z jednej strony wprowadzają korzystne dla środowiska rozwiązania, z drugiej strony działają prorozwojowo i tworzą postęp. Ponadto rozwój
odnawialnych źródeł energii w jednoznaczny sposób wpływa na lokalny rynyk
pracy, w tym głównie na rolnictwo i usługi. Lokalny charakter odnawialnych
źródeł energii pozytywnie oddziałuje na rynek pracy. Pozostaje oczywiście problem regionów, w których silnie reprezentowana jest energetyka konwencjonalna, gdzie efekty na rynku pracy mogą mieć w pewnym okresie charakter
negatywy. Niemniej jednak, jak wskazują doświadczenia wielu państw, które
przeprowadziły rewolucję energetyczną, efekty te są krótkotrwałe.
Lokalne czy regionalne jednostki terytorialne rozwijające odnawialne źródła
energii uzyskują także pozytywne efekty zewnętrze w postaci budowania sieci
powiązań pomiędzy mieszkańcami danego regionu, władzami samorządowymi
i przedsiębiorstwami. Przesądza o tym charakter energetyki prosumenckiej,
która ma skłonności do tworzenia powiązań sieciowych (w tym kapitałowych).
Ponadto nieprzeceniony we współczesnym świecie staje się wzrost lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, które poprzez inwestycje w odnawialne
źródła energii istotnie się poprawia. Niepewność dostaw czy zakłócenia
w dostawie energii prowadzą do zachwiania poczucia bezpieczeństwa energetycznego i w konsekwencji przyczyniają się do pejoratywnych skutków
społeczno-gospodarczych.
Negatywne efekty związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii
można analizować m.in. w aspekcie zajęcia terenu na potrzeby inwestycji czy
spowodowane przez nie przekształcenia krajobrazu. Z uwagi na swój lokalny
charakter i skalę inwestycje w energetyce odnawianej wymagają określonych
przestrzeni i nie pozostają bez wpływu na krajobraz.
Nie można także zapominać o zmianach wartości nieruchomości, które
są bezpośrednią konsekwencją zmian w krajobrazie powodowanych przez
lokalizację nowego źródła energii odnawialnej (w tym w szczególności przez
elektrownie/farmy wiatrowe). Jak wynika z prowadzonych badań i analiz,
zazwyczaj inwestycje w energię wiatrową przyczyniają się do spadku wartości nieruchomości pozostających w sąsiedztwie elektrowni10.
10 http://www.oddzialywaniawiatrakow.pl/oddzia%C5%82ywaniawiatrak%C3%B3w,menu,78,87.html (22.03.2017).
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Niezbadane pozostaje także oddziaływanie instalacji na zdrowie ludzi i zwierząt. Problemem może być również wpływ energetyki wodnej na zmiany czy
zaburzenie systemów wodnych w sąsiedztwie instalacji.
Istotnym efektem zewnętrznym oddziałującym na kształtowanie się jakości i poziomu życia jest także zmiana czasochłonności obsługi źródła energii.
Gospodarstwa domowe czy przedsiębiorstwa, podejmując decyzję dotyczącą
wymiany indywidualnego źródła ciepła na instalacje OZE, mogą spowodować
zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie czasu poświęcanego na eksploatację
instalacji. W konsekwencji może się to przyczynić do konieczności ponoszenia
kosztów w tytułu utraconego czasu lub osiągania korzyści z zyskanego czasu.
Analizując bariery rozwoju OZE, bardzo często wskazuje się na wysoki koszt
inwestycji w odnawialne źródła energii i wynikającą z tego faktu, trudną do
osiągnięcia konkurencyjną w stosunku do inwestycji w energetykę konwencjonalną rentowność z inwestycji. Należy mieć jednak na uwadze, że w warunkach
polskich, przygotowując obecnie projekty inwestycyjne w sektorze energetycznym, praktycznie nie bierze się pod uwagę efektów zewnętrznych, co jednoznacznie przesądza o atrakcyjności finansowej tradycyjnych rozwiązań.

16.5. Podsumowanie
Prowadzenie efektywnej gospodarki energetycznej zgodnej z zasadami
zrównoważonego rozwoju powinno być poprzedzone i poparte przeprowadzeniem pełnego rachunku kosztów i korzyści przyjętego miksu energetycznego.
Ze względu na skalę odziaływania energetyki na rozwój społeczno-gospodarczy wszystkie koszty zewnętrzne poszczególnych technologii energetycznych
powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju
sektora energetycznego. Niewątpliwie wysoki poziom kosztów zewnętrznych
w energetyce konwencjonalnej uzasadnia podejmowanie działań zmierzających do eliminacji emisji zanieczyszczeń, które mogą być realizowane m.in.
przez rozwój energetyki odnawialnej.
Podczas analizy efektów zewnętrznych w energetyce odnawialnej na szczególną uwagę zasługuje zmiana wektora ich oddziaływania w porównaniu z energetyką konwencjonalną. Energetyka odnawialna zmienia zatem paradygmat
traktowania kosztów zewnętrznych generowanych przez sektor energetyczny,
utożsamiany i identyfikowany jako generujący głównie efekty o charakterze
negatywnym, w kierunku pozytywnych efektów zewnętrznych.
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17. Ocena ekonomiczna medycyny
personalizowanej

17.1. Wprowadzenie
Medycyna personalizowana jest nowym podejściem do leczenia i opiera się
na zrozumieniu różnic między pacjentami chorującymi na tę samą chorobę przy
rozpoznawaniu złożoności chorób. Sposób leczenia dobierany jest do pacjenta,
a nie do choroby dzięki wykorzystaniu badań nad ludzkim genomem i wiedzy
z genetyki, genomiki i proteomiki. Z badań wynika, że udział pacjentów niereagujących na leki jest bardzo duży, choć zróżnicowany między poszczególnymi
chorobami. Przykładowo udział pacjentów, którzy są oporni na działanie leków
antydepresyjnych, wynosi 38%, w przypadku astmy udział takich pacjentów
sięga 40%, cukrzycy – 43%, artretyzmu – 50%, choroby Alzheimera – 70%, i co
stanowi ogromne wyzwanie ze względu na rosnącą zachorowalność – w przypadku nowotworów tradycyjne leki są nieskuteczne u 75% pacjentów1.
Należy ponadto uwzględnić pacjentów, u których pojawiają się niepożądane i negatywne konsekwencje. Populację chorych na jedną chorobę i leczonych standardowym lekiem można więc podzielić na trzy grupy. Do pierwszej
należą osoby dobrze reagujące na ten lek i w tym przypadku leczenie jest skuteczne, w drugiej grupie są osoby niereagujące na lek i dla nich leczenie jest
nieskuteczne. U pacjentów z trzeciej grupy lek, niezależnie od skuteczności,
wywołuje poważne i negatywne skutki niepożądane. Okazuje się, że problem
nieskuteczności leczenia i skutków niepożądanych odnosi się do dużej części
1 Personalized Medicine Coalition. The Case for Personalized Medicine, 2014, http://
www.personalizedmedicinecoalition.org/Userfiles/PMC–Corporate/file/pmc_the_case_for_
personalized_medicine.pdf (22.03.2017).
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populacji chorych i właśnie dla nich stosowanie testów genetycznych, czyli
leczenia personalizowanego, stanowi szansę lub wręcz gwarancję wyleczenia.
Definicję medycyny personalizowanej można sformułować w sposób następujący: jest to wykorzystanie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej człowieka
umożliwiające przewidzenie wszystkich możliwych przebiegów choroby i prognoz dotyczących leczenia, a dzięki temu osiągnięcie poprawy stanu zdrowia2.
Jest to leczenie „szyte na miarę”, gdyż pacjentów dzieli się na grupy na podstawie ich podatności na choroby lub reagowania na poszczególne sposoby leczenia. Dzięki identyfikacji czynników ryzyka możliwa jest skuteczna prewencja,
a dzięki identyfikacji genetycznej i znajomości molekularnych czynników choroby możliwe jest skuteczne leczenie.
Ekonomia zdrowia koncentruje się na dwóch podejściach w badaniach
zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. Po pierwsze, jest to analiza ekonomiczna bazująca na dorobku mikroekonomii i ekonomii sektora publicznego
i traktująca interesariuszy ochrony zdrowia jako podmioty gospodarujące,
a więc jest skoncentrowana przede wszystkim na efektywności podejmowanych
decyzji. Po drugie, jest to ocena ekonomiczna, która wykorzystuje podejście
farmakoekonomiczne, a wiec obejmuje swoim zakresem procedury medyczne
i ich skuteczność kliniczną oraz efektywność kosztową3.
Połączenie skuteczności klinicznej medycyny personalizowanej z ekonomią zdrowia pozwala na badanie ekonomicznych i społecznych aspektów
tego sposobu leczenia, co jest przedmiotem zainteresowania przedkładanego
opracowania.

17.2. Ocena ekonomiczna medycyny personalizowanej
Rzadkość zasobów (pracowników medycznych, pieniędzy, sprzętu) zmusza do nieustającego badania, jak zasoby ochrony zdrowia są wykorzystywane
w celu eliminowania wszelkich nieefektywności. Koncentrując się na medycynie
personalizowanej, należy sięgnąć do narzędzi oceny ekonomicznej, która jest
analizą komparatywną alternatywnych decyzji, uwzględniającą zarówno koszty,
jak i korzyści. W tym przypadku alternatywami są leczenie wykorzystujące testy
genetyczne, czyli leczenie pacjenta, i leczenie tradycyjne, czyli leczenie choroby.
2 M. F. Drummond, M. J. Sculpher, G. W. Torrance, B. J. O'Brien, G. L. Stoddart, Methods
for the Evaluation of Health Care Programmes, Oxford University Press, Oxford 2005.
3 S. Morris, N. Devlin, D. Parkin, Ekonomia w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer,
Warszawa 2011.
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17.2.1. Metody oceny ekonomicznej
Do oceny ekonomicznej wykorzystywane są cztery podstawowe metody.
Po pierwsze, jest to CMA (cost-minimization analysis – analiza minimalizacji
kosztów), którą wykorzystuje się, gdy wyniki zdrowotne są takie same i można
wybrać najtańszy sposób leczenia. Po drugie, CEA (cost-effectiveness analysis
– analiza efektywności kosztów) wykorzystywana jest, gdy wyniki mierzone
są w tych samych jednostkach, aby wybrać alternatywę, której koszt na jednostkę
wyniku jest niższy od progu przyjętego przez agencję HTA, czyli agencję oceny
technologii medycznej (AOTMiT w Polsce). Po trzecie, do dyspozycji istnieje
szczególna wersja CEA, jaką jest CUA (cost-utility analysis – analiza użyteczności i kosztów), która znajduje zastosowanie, gdy wyniki różnią się i potrzebna
jest wspólna miara, którą na ogół jest QALY (Quality-Adjusted-Life-Years – lata
życia skorygowane jakością). Zgodnie z CUA wybierana jest ta alternatywa,
dla której koszt uzyskania jednego QALY jest niższy od progu wyznaczonego
przez HTA. Po czwarte, można stosować CBA (cost-benefit analysis – analiza
kosztów i korzyści), gdy wyniki ze względu na swoje zróżnicowanie mogą być
wyrażone tylko w pieniądzu. Wybierana jest alternatywa, która daje największą nieujemną wartość bieżącą netto, czyli różnicę między zdyskontowanymi
oczekiwanymi korzyściami i kosztami w ujęciu pieniężnym.

17.2.2. Zestawienie korzyści i kosztów
Zaczynając od analizy jakościowej: tworząc intelektualne ramy analizy, warto
jest zacząć od wymienienia potencjalnych korzyści wykorzystywania medycyny personalizowanej4. Można do nich zaliczyć: większą pewność dotyczącą
postawionej diagnozy i przebiegu choroby; lepszą estymację ryzyka późniejszych powikłań i negatywnych skutków, co pozwala lepiej zarządzać leczeniem;
lepsze przewidywania reakcji na leczenie i ograniczenie negatywnych skutków; zmniejszenie marnotrawstwa zasobów ochrony zdrowia powodowanego
leczeniem pacjentów opornych na leki; poprawę jakości i efektywności kosztowej kuracji dopasowanej „na miarę” w porównaniu do leczenia tradycyjnego.
Warto również określić potencjalne konsekwencje dla każdego z rodzajów interesariuszy. Dla pacjentów na wzrost ponoszonych przez nich kosztów
4 T. D. Szucs, Economic Aspects of Personalised Health Care, European Centre of Pharmaceutical Medicine, University of Basel, http://www.roche.com/med_phc_szucs.pdf
(22.03.2017).
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wpłyną: wyższe ceny lekarstw i koszty testów farmakogenetycznych. Natomiast
obniżenie kosztów dla nich będzie możliwe dzięki: ograniczeniu prawdopodobieństwa negatywnych konsekwencji; wyeliminowaniu nieefektywnego leczenia; poprawie stanu zdrowia. Z punktu widzenia świadczeniodawcy/płatnika
wzrost kosztów leczenia personalizowanego będzie spowodowany: wyższymi
cenami lekarstw; kosztami testów farmakogenetycznych (uwzględniając koszty
fałszywych wyników pozytywnych i negatywnych); zwiększeniem populacji
pacjentów leczonych poszczególnymi lekarstwami; zwiększoną ochroną patentów obejmujących leki i testy; kosztami szkolenia przeprowadzania testów i ich
interpretacji. Natomiast obniżenie kosztów będzie możliwe dzięki: zmniejszeniu
wykorzystania zasobów w ochronie zdrowia po wyeliminowaniu marnotrawstwa; pominięciu leczenia tych, którzy są oporni na pewne sposoby leczenia;
zwiększeniu udziału skutecznego leczenia; uniknięciu leczenia pociągającego
za sobą negatywne skutki i powikłania; zmniejszeniu liczby błędów w sztuce
lekarskiej. Dla przemysłu wzrost kosztów będzie wynikał z: wyższych kosztów
R&D w krótkim okresie; kosztów dotyczących regulacji ze względu na bardziej rygorystyczny proces zatwierdzenia testów; skończeniu się modelu biznesu opartego na „kultowym” leku; zróżnicowania między przemysłem leków
i testów. Natomiast obniżenie kosztów będzie spowodowane: poprawą podejmowanych decyzji i dzięki temu podniesieniu skuteczności medycznej; precyzyjnemu skoncentrowaniu programów badawczych i dzięki temu uzyskaniu
lepszych rezultatów; wcześniejszej akceptacji nowych terapii; większej pewności co do postmarketingowych systemów inwigilacji; zwiększeniu populacji
pacjentów, dla której leki będą skuteczne. Z punktu widzenia wszystkich interesariuszy i budżetu państwa celem do osiągnięcia jest to, aby nie wykorzystywać, a więc i nie opłacać metod, które są nieskuteczne.
Korzyści uzyskiwane dzięki medycynie personalizowanej można sklasyfikować także jako bezpośrednie korzyści netto i korzyści pośrednie (społeczne)5.
Bezpośrednie korzyści netto są osiągane zarówno przez ochronę zdrowia, jak
i przez pacjentów i ich rodziny, na ogół będące opiekunami nieformalnymi. Do
korzyści osiąganych przez ochronę zdrowia można zakwalifikować nieponiesione koszty dzięki prewencji i skutecznemu leczeniu pomniejszone o koszty
tego leczenia i zaliczane są do nich oszczędności dzięki rzadszym i krótszym
hospitalizacjom, mniejszej liczbie konsultacji u specjalistów i na szpitalnych
5 J. Constanguay, N. de Marcellis-Warin, N. Mishagine, Evaluating The Potential Socio-Economic Impact of Personalized Medicine, Center for Interuniversity Research and Analysis
of Organizations, Montreal 2012, http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2012RP-10.pdf
(22.03.2017).
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oddziałach ratunkowych, czyli są to oszczędności wynikające z mniejszego zużycia zasobów ochrony zdrowia. Natomiast bezpośrednimi korzyściami netto dla
pacjentów są: zmniejszone wydatki bezpośrednie przede wszystkim na lekarstwa
i środki medyczne oraz opiekę, ograniczenie korzystania z opieki długoterminowej, ograniczone wydatki na dojazdy na leczenie. Korzyści pośrednie, określane także jako korzyści społeczne, osiągają pacjenci dzięki prewencji chorób,
możliwości ich wyleczenia, a są one osiągane dzięki ograniczeniu zachorowalności i umieralności. Oznacza to zmniejszenie prezenteizmu6 i absenteizmu7,
co przekłada się na wymiar gospodarczy (więcej PKB jest wytwarzane), a także
na wymiar psychologiczny, w ramach którego pacjenci i ich rodziny cieszą się
wyższą jakością życia zawodowego i prywatnego. Na poziomie zdrowia populacji te korzyści oznaczają poprawę jakości życia, wydłużenie czasu życia i ograniczenie liczby przedwczesnych zgonów. Poprawiają się także takie wskaźniki
jak QALY i DALY (Disability-Adjusted-Life-Years – lata życia skorygowane niesprawnością) pozwalające mierzyć status zdrowotny społeczeństwa.
Z punktu widzenia analizy ekonomicznej stosowane są dwie metody do
wyznaczenia wartości pieniężnej ograniczonej śmiertelności i zachorowalności. Najważniejsza jest metoda kapitału ludzkiego, a dodatkowo można sięgać
po metodę kosztów frykcyjnych i metodę gotowości do zapłaty. Najczęściej
wykorzystywana metoda kapitału ludzkiego koncentruje się na produkcyjności i wielkości produkcji, jaką osoby skutecznie leczone wytworzą dzięki
dobremu stanowi zdrowia. W przypadku stosowania tradycyjnego leczenia,
które prowadzi do prezenteizmu osób chorych i ich nieformalnych opiekunów, absenteizmu tych osób, a także inwalidztwa i przedwczesnych zgonów,
kosztem gospodarczym i społecznym jest wartość niewytworzonego przez nich
PKB na skutek choroby. Należy ponadto uwzględnić wartość niezapłaconych
podatków i składek, czyli ograniczonych dochodów budżetu państwa, a także
wartość świadczeń socjalnych wypłacanych osobom niezdolnym do pracy, czyli
zwiększonych wydatków budżetu państwa.

6 Prezenteizm to obecność w pracy pomimo złego samopoczucia spowodowanego chorobą. To pogorszenie samopoczucia prowadzi do obniżenia produkcyjności pracy, a więc
i wielkości produktu wytworzonego przez pracownika, a wartość niewytworzonego produktu jest miarą straty dla gospodarki na skutek choroby.
7 Absenteizm to nieobecność w pracy spowodowana chorobą. W wyniku tej nieobecności pracownik nie wytwarza produktu, którego wartość jest miarą straty dla gospodarki
spowodowanej chorobą.
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17.2.3. Korzyści ze stosowania ekonomii zdrowia
Dzięki analizie ekonomicznej można wyznaczyć wartości uzyskane dzięki
wydanym pieniądzom (value-for-money). Obliczenia i szacunki dokonywane
są w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, gdyż z jednej strony rosną
oczekiwania pacjentów i ich rodzin dotyczące skuteczności leczenia, a z drugiej zmieniają się uwarunkowania leczenia ze względu na postęp w naukach
medycznych i wymuszoną nim konieczność zmian dostosowawczych regulacji
prawnych dotyczących przede wszystkim wyceny procedur i sposobu zwracania szpitalom kosztów poniesionych na leczenie przez płatników. Przy takim
podejściu można wartość korzyści (najlepiej w ujęciu gospodarczym czy społecznym) podzielić przez cenę procedury lub koszt leczenia. Aby zestawić korzyści i koszty ponoszone, a także value-for-money, dzięki stosowaniu medycyny
personalizowanej i przy wykorzystaniu tradycyjnych metod leczenia najlepiej
jest wykreślić drzewo decyzyjne, czyli narzędzie powszechnie wykorzystywane
w medycynie. Dzięki temu zestawione zostały wszystkie możliwe alternatywy, ich
wymiar pieniężny i prawdopodobieństwo zaistnienia poszczególnych stanów8.
Z obliczeń dokonanych dzięki stosowaniu analizy ekonomii zdrowia
w 2014 r.9 wynika, że dzięki wykorzystaniu testu genetycznego o 34% rocznie zmniejszy się stosowanie chemioterapii u kobiet chorych na raka piersi10.
Liczba udarów zmaleje o 17 tysięcy rocznie po wprowadzeniu do diagnostyki
testów genetycznych11. Wydatki na leczenie jelita grubego zmniejszą się rocznie o 604 mln USD po wprowadzeniu testu genetycznego przed rozpoczęciem
leczenia12. Takiemu wzrostowi korzyści ze stosowania medycyny personalizowanej towarzyszy ograniczenie kosztów korzystania z postępu

P. R. Blank, H. Moch, T. D. Szucs, M. Schwenkglenks, KRAS and BRAF Mutation
Analysis in Metastatic Colorectal Cancer: A Cost-effectiveness Analysis from a Swiss Perspective, American Association for Cancer Research, http://clincancerres.aacrjournals.org/content/clincanres/17/19/6338.full.pdf (22.03.2017).
9 Personalized Medicine by the Numbers, Personalized Medicine Coalition, http://www.
personalizedmedicinecoalition.org/Userfiles/PMC–Corporate/file/pmc_personalized_medicine_by_the_numbers.pdf (22.03.2017).
10 Genomic Health, Health Economics, www.genomichealth.com/en-US/Publications/HealthEconomics.aspx#.U446Q5SwK0I (22.03.2017).
11 A. McWilliam, R. Lutter, C. Nardinelli, AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies Health Care Savings from Personalizing Medicine Using Genetic Testing: The Case of Warfarin, AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies 2006.
12 V. Shankaran, Conference presentation at the Gastrointestinal Cancers Symposium,
January 2009, http://www.medscape.com/viewarticle/586946) (22.03.2017).
8
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naukowo-technicznego w naukach medycznych. I tak koszt sekwencjonowania genomu człowieka w 2001 r. wyniósł 300 mln USD, a w 2014 r. już tylko
1 mln USD13.
W ocenie ekonomicznej przy badaniu efektywności kosztowej wykorzystuje
się obliczenia pokazujące koszty podzielone przez uzyskane lata życia, czyli
wiadomo, ile kosztuje każdy rok przedłużonego życia. Oczywiście w ciężkich
chorobach oprócz czasu życia znaczenie ma jego jakość i dlatego wykorzystuje
się analizę użyteczności i kosztów, zgodnie z którą koszty należy przeliczyć
na QALY, czyli lata życia skorygowane jakością14.
Rysunek 1. Ekonomiczna interpretacja korzystania z medycyny personalizowanej
w tablicy kosztów i efektywności
WYŻSZA WZGLĘDNA
WARTOŚĆ

ROZWIĄZANIE
POŻĄDANE

ROZWIĄZANIE
RZECZYWISTE

NIŻSZE
WZGLĘDNE
KOSZTY

WYŻSZE
WZGLĘDNE
KOSZTY
ROZWIĄZANIE
EWENTUALNE

ROZWIĄZANIE
ODRZUCANE

NIŻSZA WZGLĘDNA
WARTOŚĆ
Źródło: opracowanie własne.

Personalized Medicine Coalition, The Case for Personalized Medicine, 2014, http://www.
personalizedmedicinecoalition.org/Userfiles/PMC–Corporate/file/pmc_the_case_for_personalized_medicine.pdf (22.03.2017).
14 E. Nojszewska, Quality-Adjusted-Life-Years (QALYs) jako narzędzie ekonomicznej oceny
zdrowia, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2010, nr 22, s. 165–180.
13
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Płaszczyznę kosztów i efektywności można więc rozrysować w sposób
przedstawiony na rysunku 115. W praktyce najczęściej poprawie skuteczności
klinicznej towarzyszy wzrost kosztów leczenia. Dlatego agencje oceny technologii medycznej, w tym AOTMiT w Polsce, wprowadzają progi opłacalności.
W większości krajów, w tym także i u nas, jest to 3% PKB per capita na jedno
QALY, gdyż QALY pozwala w najlepszy sposób ocenić efektywność wydatków
na interwencje medyczne. Amerykańscy eksperci wyceniają granicę opłacalności leczenia na 50–100 tys. USD rocznie za jedno QALY, czyli za rok życia
„pełnej jakości”. Jest to brutalne podejście, ale jest ono spowodowane tym, że
wszystkie systemy ochrony zdrowia napotykają ograniczenie budżetowe. Taka
sytuacja jest wykorzystywana przez koncerny farmaceutyczne do promowania swojego produktu, np. „Leczenie raloksyfenem w porównaniu z leczeniem
alendronianem pozwala uzyskać dodatkowy rok życia skorygowany o jakość
za 21657 PLN”16.
Konfrontacja kosztów i korzyści ma na celu jednoznaczne określenie, czy
medycyna personalizowana jest efektywna kosztowo. Z literatury farmakoekonomicznej wynika, że tak jest i to dla wszystkich rodzajów chorób17. Jest
to szczególnie ważne w przypadku onkologii, gdyż na świecie daje się zaobserwować wzrost kosztów leczenia nowotworów18. Następuje więc konfrontacja obniżania się kosztów testów genetycznych i wzrostu kosztów leczenia
tradycyjnego, co stanowi argument nie do obalenia przy formułowaniu polityki zdrowotnej i wycenie procedur medycznych19.

17.2.4. P
 rzykład zastosowania ekonomii zdrowia – koszty
dla gospodarki i finansów publicznych wybranych
chorób onkologicznych w Polsce
Na medycynę personalizowaną można spojrzeć przez pryzmat kosztów dla
gospodarki, porównując koszty bezpośrednie, które są wyższe w porównaniu do
S. Morris, N. Devlin, D. Parkin, Ekonomia w ochronie zdrowia, op.cit.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:T3TpiMFkrVoJ:prawo.uni.
wroc.pl/~kwasnicki/EkonLit4/Ile%2520kosztuje%2520zycie.pdf+QALY&hl=pl&ct=clnk
&cd=3&gl=pl&lr=lang_pl (22.03.2017).
17 American Association for Cancer Research, http://clincancerres.aacrjournals.org/?utm_
source=home&utm_medium=dropdown&utm_campaign=menu (22.03.2017).
18 http://annonc.oxfordjournals.org/content/early/2016/10/20/annonc.mdw548.abstract
(22.03.2017).
19 The Case for Personalized Medicine, Personalized Medicine Coalition, http://personalizedmedicinecoalition.org/Resources/The_Case_for_Personalized_Medicine (22.03.2017).
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leczenia tradycyjnymi lekami, ale maleją z kosztami pośrednimi, które są wielokrotnością kosztów bezpośrednich. Uzasadnieniem przeprowadzania takich
analiz przede wszystkim jest znakomite podniesienie przeżywalności pacjentów
onkologicznych. Przykładowo w przypadku nowotworów krwi przy stosowaniu leczenia tradycyjnego przeżywalność pięcioletnia wynosi 38%, a po wprowadzeniu testów genetycznych i doborze leków dla poszczególnych pacjentów
przeżywalność ta wzrosła do 89%20.
Jeśli skuteczność kliniczna podwaja się lub nawet potraja, to oznacza
analogiczne obniżenie kosztów dla gospodarki i sektora finansów publicznych21. Koszty pośrednie to wartość niewytworzonego PKB na skutek absenteizmu i prezenteizmu chorych i ich nieformalnych opiekunów, inwalidztwa
i przedwczesnej śmierci. Finanse publiczne po stronie wydatków wypłacają
zasiłki, np. renty, a po stronie przychodów otrzymują niższe wpływy podatkowe i ze składek ubezpieczeniowych. Tabela 1 zawiera zestawienie wszystkich rodzajów kosztów poniesionych przez gospodarkę i finanse publiczne
w latach 2010–2014 spowodowanych rakiem piersi (C50), szyjki macicy (C53)
i jajnika (C56).
Tabela 1. Z
 estawienie wszystkich rodzajów kosztów gospodarczych dla społeczeństwa
spowodowanych wybranymi chorobami (C50, C53, C56) w okresie 2010–2014
(w PLN)
C50
lata
2010

C53

C56

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Suma

521 307 000,00

76 928 000,00

97 468 000,00

695 703 000,00

2011

478 737 000,00

64 342 000,00

81 852 000,00

624 931 000,00

2012

489 055 000,00

55 867 000,00

78 543 000,00

623 465 000,00

2013

518 471 000,00

57 332 000,00

84 568 000,00

660 371 000,00

2014

543 766 000,00

53 703 000,00

90 483 000,00

687 952 000,00

lata

KOSZTY POŚREDNIE – ABSENTEIZM CHORYCH

Suma

2010

359 758 255,26

57 765 742,94

66 875 186,94

484 399 185,14

2011

408 949 178,90

57 243 908,33

77 362 230,49

543 555 317,72

2012

461 741 414,03

62 099 271,63

85 817 183,06

609 657 868,72

2013

486 213 399,67

60 393 417,56

90 088 271,95

636 695 089,18

2014

526 990 926,25

62 820 363,95

98 577 240,99

688 388 531,19

20 Value of Personalized Medicine, PhRMA, http://phrma-docs.phrma.org/sites/default/
files/pdf/chart_pack-value_of_personalized_medicine.pdf (22.03.2017).
21 Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce, red. E. Nojszewska, Instytut Innowacyjna Gospodarka, Warszawa 2016.
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C50

lata
2010

C53

C56

KOSZTY POŚREDNIE – PREZENTEIZM CHORYCH

Suma

206 819 932,93

47 311 387,59

28 086 569,51

2011

227 513 876,54

47 631 869,51

25 032 356,04

300 178 102,08

2012

220 488 511,17

43 414 229,22

24 454 512,43

288 357 252,82

2013

213 260 532,81

44 939 681,33

23 297 264,13

281 497 478,27

2014

221 291 022,92

42 584 414,88

21 764 498,81

285 639 936,61

lata

KOSZTY POŚREDNIE – ABSENTEIZM OPIEKUNÓW

282 217 890,03

Suma

2010

1 393 503,06

239 437,42

269 914,22

1 902 854,69

2011

1 586 196,69

237 098,35

313 914,71

2 137 209,75

2012

1 706 445,43

250 271,42

335 385,43

2 292 102,29

2013

1 778 483,49

231 777,74

344 564,07

2 354 825,29

2014

2 007 859,77

259 142,11

383 994,33

2 650 996,21

lata
2010

KOSZTY POŚREDNIE – PREZENTEIZM OPIEKUNÓW
479 828 742,81

68 628 091,05

72 300 511,93

Suma
620 757 345,79

2011

515 672 609,60

73 761 612,52

77 699 257,63

667 133 479,76

2012

538 435 809,26

77 018 592,29

81 129 106,23

696 583 507,79

2013

544 153 911,30

77 842 578,81

81 991 211,14

703 987 701,25

2014

552 108 189,02

78 981 532,46

83 188 947,88

714 278 669,37

lata

KOSZTY POŚREDNIE – NIESPRAWNOŚĆ DO PRACY

Suma

2010

823 664 975,45

144 773 813,59

132 559 486,33

1 100 998 275,36

2011

782 722 214,80

116 417 211,28

136 600 901,52

1 035 740 327,59

2012

908 482 163,67

127 100 184,87

151 322 295,82

1 186 904 644,36

2013

993 275 575,14

123 576 714,54

173 347 107,51

1 290 199 397,19

2014

972 421 720,66

134 120 628,60

174 535 458,34

1 281 077 807,60

lata

KOSZTY POŚREDNIE – PRZEDWCZESNE ZGONY

Suma

2010

624 186 341,01

330 031 882,02

306 132 594,07

1 260 350 817,10

2011

672 232 943,59

311 004 568,82

298 779 499,74

1 282 017 012,15

2012

648 304 535,40

321 029 644,43

291 989 298,42

1 261 323 478,25

2013

724 117 335,34

298 739 212,39

309 798 676,42

1 332 655 224,15

2014

794 411 570,65

310 501 511,42

331 705 965,33

1 436 619 047,40

lata

FINANSE PUBLICZNE – RENTY

Suma

2010

147 093 200,00

28 216 500,00

27 670 500,00

202 980 200,00

2011

145 708 800,00

26 691 600,00

27 902 300,00

200 302 700,00

2012

141 660 100,00

24 665 100,00

27 629 200,00

193 954 400,00

2013

155 008 600,00

24 936 900,00

32 749 200,00

212 694 700,00

2014

125 989 300,00

21 453 100,00

24 802 000,00

172 244 400,00
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C50
lata
2010

C53

C56

FINANSE PUBLICZNE – ZASIŁKI CHOROBOWE
42 761 500,00

Suma

5 597 300,00

9 802 300,00

58 161 100,00

2011

47 074 600,00

5 728 100,00

10 822 300,00

63 625 000,00

2012

51 583 700,00

5 842 600,00

11 890 100,00

69 316 400,00

2013

56 677 400,00

5 274 100,00

12 744 500,00

74 696 000,00

2014

59 782 900,00

5 630 900,00

12 663 900,00

78 077 700,00

lata

FINANSE PUBLICZNE – ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE

Suma

2010

16 570 800,00

2 246 700,00

2 667 000,00

21 484 500,00

2011

24 451 400,00

2 786 800,00

3 860 500,00

31 098 700,00

2012

36 667 600,00

3 748 300,00

5 728 100,00

46 144 000,00

2013

39 825 200,00

4 322 900,00

6 487 100,00

50 635 200,00

2014

44 557 600,00

4 244 600,00

7 875 100,00

56 677 300,00

lata

FINANSE PUBLICZNE – REHABILITACJA LECZNICZA

2010

987 100,00

1 700,00

Suma

2 300,00

991 100,00

2011

1 360 700,00

6 200,00

2 700,00

1 369 600,00

2012

1 791 300,00

11 200,00

3 300,00

1 805 800,00

2013

2 564 300,00

5 200,00

0

2 569 500,00

2014

3 174 800,00

5 100,00

5 700,00

3 185 600,00

lata

FINANSE PUBLICZNE – RENTY SOCJALNE

Suma

2010

176 700,00

120 000,00

385 500,00

682 200,00

2011

237 900,00

114 800,00

381 300,00

734 000,00

2012

314 000,00

110 300,00

381 700,00

806 000,00

2013

371 300,00

129 800,00

462 600,00

963 700,00

2014

812 000,00

275 200,00

472 000,00

1 559 200,00

lata

FINANSE PUBLICZNE – UTRACONE DOCHODY PIT

Suma

2010

110 144 200,00

28 632 200,00

26 755 400,00

165 531 800,00

2011

112 769 900,00

26 209 400,00

26 619 800,00

165 599 100,00

2012

121 329 900,00

27 543 800,00

27 724 300,00

176 598 000,00

2013

131 673 300,00

26 919 700,00

30 170 300,00

188 763 300,00

2014

138 074 600,00

28 308 700,00

31 947 600,00

198 330 900,00

lata

FINANSE PUBLICZNE – UTRACONE DOCHODY CIT

Suma

2010

51 708 600,00

13 441 800,00

12 560 600,00

77 711 000,00

2011

51 454 100,00

11 958 700,00

12 145 900,00

75 558 700,00

2012

53 365 800,00

12 114 900,00

12 194 300,00

77 675 000,00

2013

53 949 300,00

11 029 500,00

12 361 400,00

77 340 200,00

2014

53 735 400,00

11 017 100,00

12 433 200,00

77 185 700,00
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C50

lata
2010

C53

C56

FINANSE PUBLICZNE – UTRACONE DOCHODY Z AKCYZY
95 777 600,00

24 897 600,00

23 265 500,00

Suma
143 940 700,00

2011

97 950 500,00

22 765 200,00

23 121 600,00

143 837 300,00

2012

102 577 100,00

23 286 600,00

23 439 200,00

149 302 900,00

2013

108 184 700,00

22 117 600,00

24 788 400,00

155 090 700,00

2014

111 158 800,00

22 790 300,00

25 719 800,00

159 668 900,00

lata

FINANSE PUBLICZNE – UTRACONE DOCHODY VAT

Suma

2010

187 020 700,00

48 616 400,00

45 429 600,00

281 066 700,00

2011

196 044 100,00

45 563 600,00

46 277 000,00

287 884 700,00

2012

203 127 700,00

46 113 100,00

46 415 400,00

295 656 200,00

2013

211 761 300,00

43 293 100,00

48 520 900,00

303 575 300,00

2014

216 004 200,00

44 286 100,00

49 978 900,00

310 269 200,00

lata
2010

FINANSE PUBLICZNE – UTRACONE SKŁADKI NA U. SPOŁ.
298 747 200,00

77 660 000,00

Suma

72 569 400,00

448 976 600,00

2011

319 389 800,00

74 231 000,00

75 393 200,00

469 014 000,00

2012

354 279 600,00

80 427 000,00

80 954 200,00

515 660 800,00

2013

389 313 400,00

79 592 400,00

89 203 500,00

558 109 300,00

2014

406 589 700,00

83 360 800,00

94 076 400,00

584 026 900,00

lata

FINANSE PUBLICZNE – UTRACONE SKŁADKI NA U. ZDROW.

2010

95 498 500,00

24 825 000,00

23 197 700,00

143 521 200,00

Suma

2011

97 709 700,00

22 709 200,00

23 064 800,00

143 483 700,00

2012

103 461 600,00

23 487 400,00

23 641 400,00

150 590 400,00

2013

110 573 700,00

22 606 000,00

25 335 800,00

158 515 500,00

2014

115 000 600,00

23 577 900,00

26 608 700,00

165 187 200,00

Źródło: Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce, red. E. Nojszewska, Instytut Innowacyjna Gospodarka, Warszawa 2016, s. 130–133.

Wartości kosztów poszczególnych kategorii nie można zsumować, ale miliony
złotych każdego roku poniesione na każdą z badanych chorób stanowią niepodważalny ekonomiczny argument za rozwojem medycyny personalizowanej, co nie tylko zwiększy skuteczność kliniczną, lecz także znacząco obniży
koszty leczenia i podniesie efektywność w ochronie zdrowia.
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17.3. Podsumowanie
Obserwując rozwój nauk medycznych umożliwiający skokową poprawę
skuteczności klinicznej, można sformułować konkluzję, że medycyna personalizowana stanowi klucz do poprawy efektywności w ochronie zdrowia. Do
podejmowania właściwych decyzji zarówno strategicznych, jak i operacyjnych konieczne jest nie tylko wykorzystywanie, lecz także rozwój narzędzi
analizy ekonomicznej (ekonomii zdrowia), a przede wszystkim prowadzenie
badań empirycznych. Dzięki temu można będzie wyznaczyć najkorzystniejszą
value-for-money.
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Wojciech Paprocki

Katedra Transportu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

18. Transport w XXI wieku jako przedmiot
badań ekonomisty

18.1. Wprowadzenie
W trakcie przygotowań do obchodów 50‑lecia Katedry Transportu w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie (przypadających w 2018 roku) warto zauwa‑
żyć, że ta jednostka organizacyjna utrzymała swoją pierwotną nazwę. W minio‑
nych dekadach nazwa i struktura organizacyjna uczelni zostały poddane
korektom, co wywołało falę zmian nazw i kształtu innych katedr i instytutów.
Ta fala nie objęła Katedry Transportu, gdyż pojęcie transport symbolizuje roz‑
legły i bardzo ważny zakres działalności społecznej i gospodarczej związanej
z przemieszczaniem osób i rzeczy dla zaspokojenia różnorodnych potrzeb
indywidualnych i zbiorowych.
Zmiany, w tym o zasadniczym charakterze wywołane wywrotowymi inno‑
wacjami (disruptive innovations), zachodzące w społeczeństwie i gospodarce
w minionych dwóch–trzech dekadach uzasadniają krytyczną analizę metody
badawczej i przyjętego zakresu badań poświęconych transportowi. Konieczne
jest także uwzględnienie potencjalnych zmian instytucjonalnych na szczeblu
krajowym i międzynarodowym, które mają lub mogą mieć potencjalnie wpływ
na istotne przeobrażenia w funkcjonowaniu rynku usług transportowych.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono autorski opis kilku zmian w funk‑
cjonowaniu transportu oraz zdefiniowano obserwowane kierunki ewolucji
projektów badawczych i programów dydaktycznych. Autor przedstawił także
sugestie, jakie wyzwania stoją przed ekonomistami, którzy w kolejnych latach
będą śledzić i analizować dalsze zmiany, a być może także formułować postu‑
laty co do pożądanych zmian.
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18.2. Transport jako obszar działalności
Pojęcie transportu dotyczy czynności wyodrębnionych z innej działalności.
Czyli nie każda zmiana położenia w przestrzeni przez osobę lub rzecz będzie
traktowana jako przedmiot badania poświęconego funkcjonowaniu transportu.
W wielu pozycjach literatury wskazuje się na zależność powstawania potrzeby
transportowej od występowania innych form działalności społecznej i gospo‑
darczej. Przy takim nastawieniu pomijana jest autokreatywna potrzeba czło‑
wieka do „bycia w ruchu”, czyli zmiany miejsca. Od początków XX w., kiedy
upowszechnił się samochód i motocykl, wiele osób wyrusza w podróż bez celu,
na początku rezygnując ze świadomego wyboru miejsca docelowego i trasy,
po której będzie się poruszać. Zachowanie człowieka zaspokajającego auto‑
kreatywną potrzebę przemieszczania się może być traktowane jako aktyw‑
ność utrudniająca standaryzację procesów gospodarczych. To może stawać
się w przyszłości przyczyną nasilających się konfliktów między zwolennikami
optymalizacji funkcjonowania systemów transportowych oraz osobami, które
cenią sobie przywiązanie do indywidualnej swobody.
W tym kontekście z co najmniej dwóch powodów zasadne jest przeana‑
lizowanie fenomenu popularności motoryzacji indywidualnej i wzrastającej
popularności jazdy na rowerze, w tym na rowerze z silnikiem elektrycznym
(e-bike)1. Po pierwsze, pojawiła się perspektywa utraty przez człowieka prawa
do indywidualnego sterowania pojazdem, jeśli upowszechni się technologia
ruchu pojazdów autonomicznych (autonomous vehicle). Po drugie, coraz czę‑
ściej obserwowana jest nowa postawa społeczna, która wiąże się ze wzrostem
awersji do posiadania własnego pojazdu wynikającej z zaangażowania w pro‑
ekologiczne ruchy społeczne, a w konsekwencji z upowszechnianiem się pre‑
ferencji dla współużytkowania pojazdów w ramach gospodarki współdzielenia
(sharing economy)2. Flota pojazdów drogowych prawdopodobnie już za dwie
lub trzy dekady zdominowana przez pojazdy z napędem elektrycznym (zasi‑
lanym z baterii, ogniwa wodorowego lub innego źródła) może stać się zaso‑
bem publicznym i objętym scentralizowaną procedurą sterowania. Z tego
zasobu ludzie będą korzystać w ramach zoptymalizowanego systemu zaspo‑
kajania potrzeb transportowych. System będzie obejmować zarówno pojazdy
1 Zweirad-Milliardengeschäft. Fahrräder machen sich in den Städten breit, “Handelsblatt”,
www.handelsblatt.com (30.12.2016).
2 J. Eddington, Ride-Sharing vs. Ride-Hailing: What’s Difference?, The Zebra-Quote,
www.thezebra.com (2.01.2017).
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przystosowane do przewozu dużych grup osób (50–200), jak i małych grup (do
10 osób), a nawet tylko indywidualnego pasażera. W miarę rozwoju technologii
cyfrowych zoptymalizowany system zintegruje wszystkie gałęzie transportu,
przede wszystkim drogowy i szynowy, być może obejmie nowe gałęzie trans‑
portu, których jeszcze nie znamy lub mamy jedynie wstępne wizje (hyperloop?)3.
Tworzenie zoptymalizowanego wielogałęziowego systemu zaspokajania
potrzeb transportowych o zasięgu lokalnym (w tym przypadku – aglomeracyj‑
nym) należy uznać za innowację wywrotową, gdyż doprowadzi do wykształce‑
nia systemu odizolowanego od krajowego systemu transportowego. W takim
systemie użytkownik transportu utraci swobodę wyboru sposobu zaspokaja‑
nia swoich indywidualnych potrzeb i w sposób wymuszony stanie się uczest‑
nikiem sharing economy bez względu na swoje preferencje konsumenckie.
To będzie przy tym system, w którym rower i podobne do niego urządzenia
zostaną wyeliminowane z użytku jako środki transportu. Każdy konsument
będzie mógł być aktywny w ruchu, idąc, biegnąc lub jadąc na rowerze, ale jedy‑
nie we wskazanych obszarach (parkach wypoczynku i rekreacji), całkowicie
oddzielonych od stref ruchu środków transportu publicznego. Taka segregacja
będzie konieczna ze względu na brak tolerancji dla jednoczesnego występo‑
wania w ruchu obiektów o heterogenicznym charakterze: z jednej strony zau‑
tomatyzowanych pojazdów o cechach autonomous vehicle, a z drugiej strony
pojazdów sterowanych przez człowieka zachowującego się w sposób sponta‑
niczny, a przez to nieprzewidywalny.
Tworzenie zoptymalizowanych wielogałęziowych systemów zaspokajania
potrzeb transportowych ograniczy się zapewne do systemów obejmujących
swoim zasięgiem jedynie niektóre aglomeracje na świecie. W scenariuszu prze‑
mian – jako etap przejściowy – może zostać rozwinięty model amsterdamsko‑
-kopenhaski. Drogą ewolucji i pod wpływem coraz silniejszej presji wywieranej
przez społeczności lokalne na władzach samorządowych osiągnięty zostanie
stan pełnego wyparcia tradycyjnych pojazdów z centrów miast4. Będzie tam
miejsce wyłącznie dla pieszych i (zelektryfikowanych) rowerzystów, którzy
zostaną jednak zobowiązani do przestrzegania limitu prędkości (25–30 km/h).
Jest to scenariusz rozwoju tym bardziej prawdopodobny, im bardziej będzie się
upowszechniać przekonanie wśród mieszkańców tych aglomeracji, iż lokalna
jazda e-bike o masie własnej do 20 kg jest bardziej cool niż jazda własnym eSUV
3 A. Dörner, Vision von Elon Musk. Wie die Bahn beim Hyperloop mitfährt, “Handels‑
blatt“, www.handelsblatt.com (11.05.2016).
4 Empowering Cities. The Real Story of how Citizens and Business Are Driving Smart Cities, “The Economist”, Intelligence Unit Limited, London 2016, s. 7.
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o masie własnej około 1500 kg5. Doświadczenia fińskie pokazują, że można
spopularyzować jazdę rowerem w okresie opadów śniegu przy ujemnej tem‑
peraturze6. Użytkownicy transportu zautomatyzowanego, obejmującego także
regionalną i ponadregionalną kolej, będą natomiast korzystać jedynie z wyod‑
rębnionych korytarzy, zlokalizowanych pod ziemią i na estakadach. Na pery‑
feriach tych aglomeracji pojawią się dworce automobilowe, podobnie jak już
obecnie znajdują się tam lotniska. W tych dworcach o dużym potencjale reten‑
cji tradycyjnych pojazdów użytkownicy samochodów będą mogli rozpoczynać
lub kończyć swoje indywidualne podróże po sieci publicznych dróg prowa‑
dzących przez tereny o niskim poziomie urbanizacji. Z centrów takich aglo‑
meracji zostanie wycofana produkcja przemysłowa, więc zaniknie potrzeba
wywożenia nowej produkcji. Ludność i miejsca pracy w sferze usług będą
zaopatrywane w ramach procesów scentralizowanego sterowania dystrybu‑
cją i odbiorem odpadów. Wizje, które w pierwszej dekadzie XXI w. wydawały
się wyłącznie science fiction, do końca trzeciej dekady mogą być – co najmniej
częściowo – zrealizowane. Przykładem mogą być roboty, które będą poruszać
się wewnątrz obiektów (indoor), a także na zewnątrz (outdoor). Ich autono‑
miczny ruch będzie tym sprawniejszy, im powszechniejsze będzie wyposaże‑
nie infrastruktury miejskiej, w tym ulic, w stacjonarne i mobilne urządzenia
Internet of Things (IoT)7. Zaopatrzenie w towary tradycyjnych placówek handlu
detalicznego, lokali gastronomicznych i innych placówek usługowych będzie
się odbywać w wyznaczonych oknach czasowych, tj. w takich porach doby,
kiedy miejskie ulice centrów miast są praktycznie wolne od ruchu mieszkań‑
ców i osób przybywających do centrów w celu zaspokojenia różnorodnych
potrzeb (m.in. edukacyjnych, dojazdu do pracy, turystycznych). Ruch pojaz‑
dów mechanicznych przystosowanych do współpracy z lokalnymi systemami
sterowania oraz ruch robotów po ulicach i podwórzach będzie w stu procen‑
tach monitorowany i będzie mógł być blokowany lub zwalniany w zależności
od sytuacji w poszczególnych częściach aglomeracji oraz na fragmentach ulic
i poszczególnych posesji. Procesy fizycznej dystrybucji towarów będą w prze‑
ważającej części stanowić element gospodarki maszyn (machine economy)
funkcjonującej bez pracowników8.
M. Rohwetter, E-Bikes. Läuft bei uns, “Die Zeit“, www.zeit.de (30.12.2016).
A. Reidl, Radfahren im Winter. Mit dem Stadtrad durch den Schnee, “Die Zeit“, www.
zeit.de (30.12.2016).
7 M. ten Hompel, Social Networked Industry für die Industrie 4.0, CEMAT Hannover
2016, www.competence-site.de (6.06.2016), s. 13.
8 The Upside of Disruption. Megatrends Shaping 2016 and beyond, EY 2016, www.ey.com
(7.06.2016), s. 29.
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Przez kolejne dekady na terenach niezurbanizowanych, a także w aglome‑
racjach, w których zaniechane będą projekty utworzenia zoptymalizowanych
wielogałęziowych systemów zaspokajania potrzeb transportowych, utrzymywać
się będzie „stary system transportowy”, w którym pozostanie ruch heteroge‑
niczny, nieuporządkowany i nadal, czyli jak obecnie, niosący duże zagrożenie
dla bezpieczeństwa osób i obciążający w nadmiernej skali środowisko natu‑
ralne. Wydaje się, że dynamika różnokierunkowych przemian w systemach
transportowych będzie w najbliższych dekadach utrudniała integrację tych
systemów w skali ponadregionalnej. W takiej sytuacji niezwykle ambitnym
zadaniem będzie zabieganie o spójność systemów transportowych9. Bez osią‑
gnięcia spójności część potrzeb będzie pozostawała niezaspokojona, a efektyw‑
ność całego systemu transportowego będzie na niższym poziomie niż poziom
teoretycznie możliwy do osiągnięcia. Idea ukształtowania jednolitego, zrów‑
noważonego systemu transportowego pozostanie więc w grupie celów postu‑
lowanych, ale niedających się zrealizować w rzeczywistości.
Monitorowanie i analiza procesów tworzenia i funkcjonowania nowych
systemów obok starych systemów transportowych stanowi szczególnie duże
wyzwanie dla badaczy, którzy zajmują się działalnością transportu.

18.3. Transport jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Transport jest dyscypliną w dziedzinie nauk technicznych. W tej dyscypli‑
nie minione dwa stulecia przyniosły ogromny rozwój, którego następstwem
było wyodrębnienie się dwóch nowych gałęzi transportu lądowego: szynowego
(kolejowego) i drogowego (samochodowego), a także transportu powietrznego
(lotniczego). W ten sposób ukształtowany został współczesny system transportu,
który obejmuje także transport wodny (morski i śródlądowy) funkcjonujący
sprawnie od XVI w., czyli ery wielkich odkryć geograficznych. Podstawową
cechą systemu jest jego globalna dostępność – praktycznie człowiek jest w stanie
dotrzeć i dowieźć potrzebne mu rzeczy do (prawie) dowolnego miejsca na świe‑
cie. W drugiej dekadzie XXI w. pojawiły się nowe perspektywy. Małe urządzenia
bezzałogowe zdolne do latania (drony) mogą dostarczać rzeczy o niewielkiej
masie (do około 20 kg) i niewielkich rozmiarach (do około 0,25 m3) w dowolne

Dążenie do spójności systemu transportowego postuluje J. Burnewicz. Zob. J. Bur‑
newicz, Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 7.
9
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miejsce pozbawione infrastruktury transportowej. Drony służą już obecnie do
obsługi incydentalnych dostaw do rezydentów, którzy korzystają z peryferyj‑
nej lokalizacji10, a także są testowane w ruchu wielkomiejskim. Ze względu
na wzrastającą popularność e-commerce i tendencję do zamawiania kupionych
towarów z dostawą do domu pojawiają się różne scenariusze obsługi dostaw
na ostatnim odcinku (last mile). W drugiej dekadzie XXI w. w centrach miast
gwałtownie wzrasta ruch samochodów dostawczych, więc wzrastająca liczba
kurierów przyczynia się do pogłębienia kongestii na sieci ulicznej. W dłuższej
perspektywie wyobrażalne jest zdominowanie dostaw wewnątrz centrów miast
przez miniroboty11. Wówczas w rubryce „wybrana gałąź transportu” najpopu‑
larniejszy wybór dotyczyłby hasła „robotem” (per Roboter)12. Konieczność zna‑
lezienia alternatywy dla ruchu samochodów dostawczych dobrze rozumieją
już producenci z przemysłu motoryzacyjnego, którzy pracują nad nowymi roz‑
wiązaniami intermodalnymi przewidzianymi do wdrożenia w logistyce miej‑
skiej. Przykładem jest projekt Daimlera, który planuje traktować samochody
dostawcze jako lądowiska dla dronów13.
Ponadto dzięki kolejnym etapom rozwoju techniki transportu kosmicznego
działającego od lat 50. minionego wieku będzie można na zasadach komercyjnych
odbywać loty na księżyc lub inne planety (w pierwszej kolejności na Marsa)14.
Sprawność transportu, a także relatywnie malejące koszty (jednostkowe) jego
funkcjonowania stały się czynnikami współkreującymi globalizację gospodarki
światowej. Jej wyrazem jest wzrost potoków pasażerów przemieszczających
się w relacjach lokalnych, regionalnych, międzyregionalnych i międzykonty‑
nentalnych oraz wzrost potoków ładunków przewożonych na bliskie i dalekie
odległości.
Kiedy człowiek korzystał głównie z transportu wodnego, to najczęściej używał
naturalnych dróg – rzek, jezior i mórz. Budowa infrastruktury ograniczała się
do obiektów punktowych, czyli portów. Wraz z rozwojem transportu lądowego
wzrastało znaczenie infrastruktury liniowej: linii kolejowych i dróg o utwar‑
dzonej nawierzchni. Tworzenie wyodrębnionych stref ruchu środków trans‑
portu zarządzanego przy zastosowaniu technologii cyfrowych, zlokalizowanych
Amazon to Test Drone Delivery in the UK, “Multimodal”, www.multimodal.org.uk
(1.08.2016).
11 A. Tieg, Logistik. Gassigehen mit 6D9, “Die Zeit“, www.zeit.de (2.01.2017).
12 S. Schmitt, Transportroboter. Eimer auf Rädern, “Die Zeit“, www.zeit.de (2.01.2017).
13 S. Banker, The Best Part Of Daimler’s New Drone-Equipped Delivery Van Has Nothing
To Do With Drones, “Logistics View Points”, https://logisticsviewpoints.com (30.12.2016).
14 T. Jahn, Elon Musk und SpaceX. Eine Million Menschen auf dem Mars, “Handelsblatt“,
www.handelsblatt.com (28.09.2016).
10
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zarówno w aglomeracjach, jak i na terenach o niskim poziomie urbanizacji,
wymaga przygotowania i wdrażania nowych projektów obejmujących infra‑
strukturę techniczną, w tym transportową, energetyczną i telekomunikacyjną15.
W ciągu minionych dwustu lat, a w szczególności od początku drugiej
połowy XX w., obok zagadnień technicznych przedmiotem badań naukowych
coraz częściej stawały się zagadnienia mikro- i makroekonomiczne. Zgodnie
z obowiązującą klasyfikacją badań naukowych transport stał się przedmiotem
badań w dyscyplinach: teorii ekonomii, finansów i nauki o zarządzaniu. Współ‑
cześnie – ze względu na kompleksowość podejmowanych zagadnień – nie spo‑
sób prowadzić badań naukowych poświęconych funkcjonowaniu transportu,
które dałoby się ograniczyć do jednej dyscypliny w dziedzinie nauk ekonomicz‑
nych. Transport stał się przedmiotem badań interdyscyplinarnych, przy czym
w wielu przypadkach ich zakres obejmuje nie tylko dziedzinę nauk ekonomicz‑
nych, lecz także inne dziedziny nauk: wspomniane już nauki techniczne, jak
również nauki społeczne i nauki o Ziemi.

18.4. Zmiany w systemie transportowym i jego otoczeniu
Charakter wyzwań, które są postawione przed badaczami zainteresowa‑
nymi rozwojem transportu, jest dwojaki. Z jednej strony proces rozwoju tech‑
niki i technologii, a także zmiany w zachowaniach uczestników procesów
społecznych i gospodarczych są czynnikami wywołującymi potrzebę perma‑
nentnej korekty teorii opisującej funkcjonowanie transportu. Z drugiej strony
przemiany w polityce społecznej i gospodarczej, a także w polityce: klima‑
tycznej, ekologicznej i energetycznej, powodują, że potrzebne są kolejne prace
badawcze poświęcone analizie możliwych i dopuszczalnych scenariuszy zmian
strukturalnych w systemie transportowym w ramach korekty ładu gospodar‑
czego kształtowanego przez władzę publiczną. Polityka transportowa musi być
poddawana permanentnej krytycznej ocenie i korygowana. Zadaniem badaczy
jest wskazywanie możliwych rozwiązań systemowych wraz z opisem przewi‑
dywanych korzyści i niedogodności, które mogą wystąpić w przypadku zasto‑
sowania któregokolwiek z nich.

15 B. Mazur, Wpływ procesów cyfryzacji na zmiany przestrzeni miejskiej, w: Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych,
red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
– Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2016, s. 107.
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Współczesny rozwój techniki i technologii, określany jako czwarta rewolu‑
cja przemysłowa, otwiera zupełnie nowe możliwości doskonalenia procesów
transportowych i metod zarządzania zarówno poszczególnymi podmiotami
gospodarczymi, jak i całym systemem transportowym. Jednym z podstawo‑
wych wyzwań jest szczegółowe rozpoznanie nowego modelu biznesowego,
w którym usługodawcy, czyli przewoźnicy osób i rzeczy, zostają całkowicie
odcięci przez operatorów wirtualnych platform od swoich klientów, tj. pasa‑
żerów i załadowców16. Analizując ten model, trzeba uwzględnić szczególny
scenariusz, w którym jeden operator zajmuje niespotykaną do tej pory pozycję
na rynku, stając się monopsonem. Prace nad tym modelem będą nowatorskie
m.in. z tego powodu, iż w teorii ekonomii do tej pory działanie monopsonów
zostało poddane analizie w bardzo wąskim zakresie. W naukach o zarządza‑
niu oczekiwane jest kontynuowanie prac nad dynamicznymi zmianami zacho‑
wań uczestników rynku. W ramach procesów tzw. uberyzacji17 i amazonizacji18
zachodzących w kanałach dostaw dostosowują się oni do stawianych im wyma‑
gań przez podmioty uzyskujące dominację na rynku dzięki wykorzystywaniu
najnowszych technologii cyfrowych. W ramach megatrendów (w wersji przed‑
stawionej przez Frosta i Sullivana19): Connected Living oraz Big Data Clouds
prawdopodobnie wykształcone zostaną praktyki gospodarcze, które dzięki
centralizacji danych o zachowaniu uczestników rynku występujących zarówno
po stronie popytowej, jak i po stronie podażowej rynku pozwolą na opanowa‑
nie i optymalizowanie wszystkich procesów. Przy pełnej centralizacji zarzą‑
dzania tymi procesami kryterium mikroekonomicznej efektywności będzie
odnoszone do efektywności działania całego systemu, natomiast straci na zna‑
czeniu efektywność działania poszczególnych uczestników i wykorzystania ich
zasobów. Zmiana modelu podejmowania decyzji na szczeblu przedsiębior‑
stwa otworzy możliwość uzyskania efektów, które do tej pory w teorii trakto‑
wano jako osiągalne jedynie w makroskali. Niewidzialna (i pojedyncza) ręka

16 W. Paprocki, Role of Virtual Platform Operators in Transforming Consumer Goods Market, “Journal of Management and Financial Sciences” 2017, vol. XI, iss. 27, s. 25–37.
17 S. Banker, The Ubers over Last Mail Freight, “Logistics View Points” 29.08.2016, https://
logisticsviewpoints.com (30.12.2016).
18 L. Bay, Autokauf im Internet. Die Amazonisierung des Autohandels, “Handelslatt“, www.
handelsblatt.com (28.12.2016).
19 J. Pieriegud, Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów
gospodarki, w: Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, red. J. Gajew‑
ski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akade‑
mia Bankowa, Gdańsk 2015, s. 20.
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zmonopolizowanego i jednocześnie zmonopsowanego rynku zacznie wypeł‑
niać funkcję, którą w latach 30. minionego wieku w literaturze przypisywano
jedynie „centralnemu planiście”20.
W funkcjonowaniu systemów transportowych – wraz z upowszechnianiem
się nowych technologii – można się spodziewać zjawiska, które będzie typowe
dla całej gospodarki. Zmiana charakteru pracy człowieka będzie prowadziła
do eliminacji zawodów21, w tym prawdopodobnie najbardziej popularnych
w transporcie zawodów kierowcy (samochodu) lub maszynisty (lokomotywy
kolejowej) lub operatora (urządzenia przeładunkowego: dźwigu, wózka widło‑
wego). Automatyzacja i robotyzacja nie muszą prowadzić jednak do eliminacji
pracy, gdyż trzeba uwzględniać dynamikę procesów gospodarczych. Tak jak
komputeryzacja nie wywołała strukturalnego bezrobocia, tak robotyzacja także
nie musi wywołać tego zjawiska22. W gospodarce japońskiej poszukuje się alter‑
natywnego zatrudnienia w dość prosty sposób – jeśli w przyszłości ruch auto‑
busów autonomicznych miałby być bardziej bezpieczny niż jazda autobusów
miejskich prowadzonych przez człowieka, to kierowców należałoby przekwa‑
lifikować na stanowisko stewarda pomagającego podróżnym23.
Wyobrażalny jest scenariusz, w którym decydenci (politycy i urzędnicy)
występujący w roli władzy publicznej oraz wspierające ich zaplecze intelektu‑
alne będą tracić zdolność do kreowania ładu gospodarczego. Przyczyną będzie
postępująca emancypacja operatorów wirtualnych platform, którzy przejmą rolę
architektów całego systemu obsługi mobilności poszczególnych osób i całego
społeczeństwa, a także systemu dystrybucji rzeczy oraz dóbr pozbawionych
rzeczowej postaci. W XXI w. powracamy do sytuacji znanej z XIX w. – przed‑
siębiorcy są bardziej kreatywni niż politycy i urzędnicy, a środowisko bizne‑
sowe jest bardziej kompetentne niż władza publiczna. Współcześnie źródłem
przewagi liderów staje się przewaga intelektualna uzyskiwana dzięki wykorzy‑
stywaniu w innowacyjnych przedsiębiorstwach tzw. wąskiej sztucznej inteli‑
gencji (narrow artificial intelligence). To znaczy, że władza publiczna ma coraz
20 Chodzi o koncepcję, którą sformułował O. Lange w latach 1936–1937, wskazującą
na możliwość osiągnięcia lepszego wyniku optymalizacji działania w skali całej (scentrali‑
zowanej) gospodarki niż w skali poszczególnych przedsiębiorstw występujących na rynku.
Zob. J. Górski, W. Sierpiński, Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870–1950, PWN,
Warszawa 1975, s. 512.
21 T. Durden, Rise Of The Machines: Millions Of American Jobs Will Be Wiped Out In The
Next Five Years, Zero Hedge, www.zerohedge.com (7.12.2016).
22 J. Joffe, Roboter. Feierabend Forever!, “Die Zeit“, www.zeit.de (24.03.2016).
23 M. Kölling, Japans Antwort auf Roboter. Sinnlose Jobs – die Zukunft der Arbeit, “Han‑
delslatt“, www.handelsblatt.com (3.01.2017).
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mniejszą zdolność do kształtowania kierunków rozwoju społecznego i gospo‑
darczego. O ile w epoce podboju kosmosu (w latach 1960–1980) władze pań‑
stwowe (głównie w USA i ZSRR) kreowały proces rozwoju technologicznego,
to w epoce rozwoju technologii cyfrowych (po 2010 r.) prywatny sektor w USA
i innych krajach w różnych regionach świata zaczął pełnić rolę samodzielnego
i niezależnego lidera procesu przemian społecznych i gospodarczych24. Szcze‑
gólne cechy charakteryzują proces rozwoju, który trwa od ponad dwóch dekad,
występuje w Chinach, gdzie scentralizowana władza publiczna utrzymuje
kontrolę nad dynamicznym działaniem podmiotów gospodarczych zarówno
w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Dynamika rozwoju amerykańskich
liderów, w których dominującą rolę menedżerską odgrywają wizjonerzy cha‑
rakteryzujący się wytrwałością w realizacji podjętych przez siebie wieloletnich
planów rozwojowych, pokazuje ich przewagę nad władzą publiczną (polity‑
ków i urzędników). O ile wizjonerzy przez dziesięciolecia kontynuują swoją
pracę w roli głównego menedżera (Chief Executive Officer – CEO), to funkcjo‑
nariusze władz publicznych rotują na stanowiskach w rytm przeprowadzanych
wyborów i wyznaczonych limitów kadencji. W przedsiębiorstwach prywatnych
cały zespół kadr kierowniczych wielu szczebli musi w pełni się podporządko‑
wać swojemu szefowi. Zupełnie inaczej funkcjonują władze publiczne. W Unii
Europejskiej władza Imperium (czyli władza publiczna na trzech szczeblach:
ponadpaństwowym, tj. unijnym, państwowym i samorządowym) wykazuje
daleko posuniętą impotencję, koncentrując się na wypracowaniu kompromi‑
sów i taktycznym odsuwaniu na przyszłość podejmowanie istotnych decyzji
o zasadniczym znaczeniu społecznym i gospodarczym. Jedną z podstawowych
przyczyn bardzo zawodnego funkcjonowania Imperium jest powoływanie naj‑
ważniejszego organu wykonawczego, czyli Komisji UE, jako kolektywu przy
(deklarowanym) wykorzystaniu kompetencji jako kryterium doboru, natomiast
w ogóle bez uwzględnienia różnorodności podstaw programowych i ideowych
reprezentowanych przez poszczególnych członków Komisji. W takiej sytuacji
w sposób nieskoordynowany działają komisarze, a w konsekwencji cały apa‑
rat urzędniczy Komisji.

L. Łukaszuk, Współpraca i rywalizacja w przestrzeni kosmicznej. Prawo – polityka
– gospodarka, Dom Organizatora, Toruń 2012, s. 141.
24
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18.5. Poszukiwanie kierunków korekty europejskiej
polityki transportowej
Przy nasilających się nastrojach antyunijnych trzeba rozważać scenariusz
rozwiązania się Unii bądź też scenariusz wyjścia z niej niektórych państw.
W przypadku realizacji takiego scenariusza rządy poszczególnych państw
staną przed wyzwaniem definiowania i rozwiązywania problemów w ramach
własnych kompetencji i swoich wewnętrznych możliwości. O tym, że władze
państwowe w krajach członkowskich UE są nieprzygotowane do takiej roli,
świadczy zachowanie rządu brytyjskiego od momentu ogłoszenia wyników
referendum o Brexicie.
W transporcie wiele rozwiązań stosowanych w krajach członkowskich UE
zostało narzuconych decyzjami organów Imperium. Spotykany jest pogląd,
że część tych decyzji była irracjonalna25. Jeśli miałyby zostać wyeliminowane
błędne rozwiązania, to ujawnia się potrzeba sformułowania propozycji nowych
rozwiązań kształtujących ład na rynku usług transportowych oraz w relacjach
między transportem i jego otoczeniem.
Można wskazać dwa przykłady, które ilustrują skalę potencjalnych wyzwań
dla władz w Polsce w następstwie potencjalnego upadku UE lub też potencjal‑
nej rezygnacji przez Polskę z członkostwa w UE. Z funduszy UE przestałby być
dofinansowywany rozwój infrastruktury w Polsce. Ten scenariusz jest prawdo‑
podobny od 2023 r. lub nawet wcześniej. Jeśli UE jako struktura ponadnaro‑
dowa się utrzyma, ale dojdzie do ograniczenia transferów finansowych między
krajami członkowskimi, to Polska nie będzie mogła korzystać ze wsparcia
projektów infrastrukturalnych. Jest przy tym druga strona medalu – władze
w Polsce przestaną być skrępowane zasadami prowadzenia projektów infra‑
strukturalnych. Wyzwaniem dla zaplecza naukowego i środowiska menadżer‑
skiego wspierających polski rząd stanie się wypracowanie średniookresowego
programu rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce, który byłby realizo‑
wany w latach 2023–2030. Dodatkowym wyzwaniem będzie znalezienie źródeł
finansowania zaplanowanych inwestycji rozwojowych, a także finansowania
prac utrzymaniowych w zakresie infrastruktury technicznej.
Potencjalne rozwiązanie UE będzie oznaczać unieważnienie prawodaw‑
stwa obowiązującego w Imperium. W takim przypadku dyrektywa 91/440/EWG
J. Burnewicz, Sektor samochodowy Unii Europejskiej, Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności, Warszawa 2005, s. 7.
25
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i kolejne przepisy unijne regulujące rynek usług kolejowych przestaną obowią‑
zywać. Zaplecze naukowe i środowisko menedżerskie wspierające polski rząd
stanęłoby w takiej sytuacji przed wyzwaniem przedstawienia średniookreso‑
wego scenariusza przekształceń strukturalnych na rynku usług transporto‑
wych. Wśród rozpatrywanych rozwiązań można by dopuścić wyeliminowanie
z polskiego rynku zagranicznych operatorów kolejowych oraz przywrócenie
zintegrowanego pionowo państwowego przedsiębiorstwa kolejowego. Dla
takiego scenariusza konieczne jest przygotowanie nowego mechanizmu wspie‑
rania przedsiębiorstwa z krajowych (centralnych i samorządowych) funduszy
publicznych. Dodatkowym wyzwaniem byłoby ukształtowanie nowych relacji
polskiego przedsiębiorstwa kolejowego z partnerami w krajach sąsiedzkich,
aby zapewnić perspektywę rozwoju międzynarodowych przewozów osób i rze‑
czy zarówno na osi północ-południe, jak i wschód-zachód.

18.6. Plan Balcerowicza à rebours
W kreowaniu systemu transportowego możliwe są dwa skrajne scenariu‑
sze. W praktyce zawsze dochodzi do wykształcenia się scenariusza pośred‑
niego. Pierwszy ze skrajnych scenariuszy wiązałby się z kontynuacją podjętego
w 1989 r. planu Balcerowicza, w którym założono wycofanie się władzy pań‑
stwowej z roli uczestnika rynku usług transportowych. Liberalizacja rynku
usług transportu drogowego polegająca na zniesieniu jakichkolwiek barier wej‑
ścia na ten rynek dla przewoźników pasażerskich i towarowych doprowadziła
w pierwszej fazie procesu zmian (w latach 1990–1991) do zapaści po stronie
podażowej w segmencie usług regionalnych przewozów autobusowych i jed‑
noczesnej eksplozji oferty przewoźników ładunków, zarówno w podsegmen‑
cie przewozów krajowych, jak i międzynarodowych. Odcięcie państwowego
przedsiębiorstwa kolejowego od wsparcia finansowego wywołało długoletni
proces degradacji bazy technicznej tej gałęzi transportu i redukcję oferty kolei
zarówno w segmencie przewozów pasażerów, jak i segmencie przewozu ładun‑
ków. W Polsce – podobnie jak w innych krajach europejskich – kolej prawie
całkowicie wycofała się z obsługi przesyłek wagonowych, co przyczyniło się
do ekspansji transportu drogowego. Mimo gwałtownego wzrostu liczby zare‑
jestrowanych pojazdów drogowych (samochodów osobowych i ciężarowych)
w dwóch ostatnich dekadach XX w. z funduszy publicznych nie finansowano
rozwoju infrastruktury drogowej, w tym nie podjęto budowy autostrad. Kory‑
gowanie negatywnych następstw realizacji planu Balcerowicza w odniesieniu
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do systemu transportowego trwa w Polsce do tej pory. Kontynuowanie tego
planu, nawet z daleko idącymi modyfikacjami, nie wydaje się być współcze‑
śnie scenariuszem godnym rekomendacji.
Drugi ze skrajnych scenariuszy to prowadzenie polityki gospodarczej zwanej
etatyzmem. Cechami charakterystycznymi są: wyznaczenie rządowego programu
rozwoju gospodarczego, realizacja programów rozwojowych finansowanych
ze środków publicznych i podporządkowanie zachowań podmiotów gospodar‑
czych z sektora prywatnego realizacji programu rządowego26. Od 2015 r. rząd
w Polsce deklaruje bezpośrednie zaangażowanie w rozwój krajowego systemu
transportowego. Gałęzią transportu, która we władzach centralnych znala‑
zła jednoznacznie wytypowanego partnera, jest żegluga śródlądowa. W tym
samym resorcie deklarowane jest także wsparcie dla żeglugi morskiej – pomi‑
jając fakt, że w Polsce nie ma zarejestrowanej floty statków dalekomorskich.
Żegluga śródlądowa w Polsce ma zerowe znaczenie na rynku usług w segmen‑
cie przewozów pasażerskich i quasi-zerowe znaczenie w segmencie przewozów
towarowych. Pozostałe gałęzie transportu, w tym transport drogowy i kolejowy,
znajdują się pod pieczą Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Nie ma
obecnie nawet wstępnej koncepcji, jak miałby wyglądać plan Balcerowicza á
rebours w odniesieniu do krajowego systemu transportowego, wyodrębnio‑
nego organizacyjnie, prawnie i kapitałowo z systemu międzynarodowego. Od
końca 2015 r., w warunkach zablokowania państwowych inwestycji w rozwój
technologii cyfrowych, w tym na rozwój infrastruktury przesyłania danych,
wydaje się, że w polskim rządzie nie ma dostatecznego zrozumienia dla zna‑
czenia przeobrażeń w społeczeństwie i gospodarce wywołanych upowszech‑
nianiem technologii cyfrowych. Z tego powodu przed krajowym zapleczem
naukowym i środowiskiem menedżerskim staje szczególne wyzwanie przed‑
stawienia odpowiednio kompleksowych wizji rozwoju nowoczesnego systemu
transportowego w Polsce, który będzie stanowił czynnik rozwoju nowoczesnej
gospodarki narodowej. W tych wizjach konieczne jest uwzględnienie przedsta‑
wionych wyżej tendencji w rozwoju gospodarki światowej: wpływu wdraża‑
nia wywrotowych innowacji na strukturalne zmiany społeczne i gospodarcze
oraz wzrostu roli liderów w sektorze prywatnych przedsiębiorstw globalnych
w rozwoju gospodarki ery cyfrowej.

26 A. Lityńska, W. Giza, T. Skrzyński, Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra‑
kowie, Kraków 2010, s. 12 i nast.
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W Polsce znajdujemy się na absolutnym początku prac nad wizją rozwoju
systemu transportowego, która potencjalnie wpisywałaby się w narodowy pro‑
gram rozwoju gospodarczego, jeśli zostanie on przygotowany i zaakceptowany
do realizacji.

18.7. Podsumowanie
W drugiej dekadzie XXI w. ekonomiści zajmujący się rozwojem transportu
mogą z pasją kontynuować swoje prace badawcze. Wyzwań jest wiele, a wyniki
prac mogą spotkać się z zainteresowaniem zgłaszanym zarówno przez władze
publiczne (różnych szczebli), jak i menedżerów z sektora transportu oraz z jego
otoczenia. W procesie kształcenia akademickiego na studiach pierwszego, dru‑
giego i trzeciego stopnia, a także w zajęciach prowadzonych dla uczestników
procesu kształcenia ustawicznego powinny być wykorzystywane nowe pod‑
ręczniki prezentujące nowoczesne rozwiązania.

Literatura
Amazon to Test Drone Delivery in the UK, “Multimodal”, www.multimodal.org.uk.
Banker S., The Best Part Of Daimler’s New Drone-Equipped Delivery Van Has Nothing
To Do With Drones, “Logistics View Points” 12.09.2016, https://logisticsviewpo‑
ints.com.
Banker S., The Ubers over Last Mail Freight, “Logistics View Points” 29.08.2016,
https://logisticsviewpoints.com.
Bay L., Autokauf im Internet. Die Amazonisierung des Autohandels, “Handelslatt“
28.12.2016, www.handelsblatt.com.
Burnewicz J., Sektor samochodowy Unii Europejskiej, Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności, Warszawa 2005.
Burnewicz J., Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
Dörner A., Vision von Elon Musk. Wie die Bahn beim Hyperloop mitfährt, “Han‑
delsblatt“, www.handelsblatt.com.
Durden T., Rise Of The Machines: Millions Of American Jobs Will Be Wiped Out In
The Next Five Years, Zero Hedge, 7.12.2016, www.zerohedge.com.
Eddington J., Ride-Sharing vs. Ride-Hailing: What’s Difference?, The Zebra-Quote,
13.04.2016, www.thezebra.com.

18. Transport w XXI wieku jako przedmiot badań ekonomisty

291

Empowering cities. The Real Story of how Citizens and Business are Driving Smart
Cities, “The Economist”, Intelligence Unit Limited, London 2016.
Górski J., Sierpiński W., Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870–1950, PWN,
Warszawa 1975.
ten Hompel M., Social Networked Industry für die Industrie 4.0, CEMAT Hannover
2016, www.competence-site.de.
Jahn T., Elon Musk und SpaceX. Eine Million Menschen auf dem Mars, “Han‑
delsblatt“, 28.09.2016, www.handelsblatt.com.
Joffe J., Roboter. Feierabend Forever!, “Die Zeit“, 24.03.2016, www.zeit.de.
Kölling M., Japans Antwort auf Roboter. Sinnlose Jobs – die Zukunft der Arbeit, “Han‑
delslatt“, 3.01.2017, www.handelsblatt.com.
Lityńska A., Giza W., Skrzyński T., Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej
w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko‑
nomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
Łukaszuk L., Współpraca i rywalizacja w przestrzeni kosmicznej. Prawo – polityka
– gospodarka, Dom Organizatora, Toruń 2012.
Mazur B., Wpływ procesów cyfryzacji na zmiany przestrzeni miejskiej, w: Cyfryzacja
gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych,
red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Instytut Badań nad Gospodarką Ryn‑
kową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2016.
Paprocki W., Role of Virtual Platform Operators in Transforming Consumer Goods
Market, “Journal of Management and Financial Sciences” 2017, vol. XI, iss. 27.
Pieriegud J., Wykorzystanie megatrednów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki, w: Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2015.
Reidl A., Radfahren im Winter. Mit dem Stadtrad durch den Schnee, “Die Zeit“,
27.12.2016, www.zeit.de.
Rohwetter M., E-Bikes. Läuft bei uns, “Die Zeit“, 30.12.2016, www.zeit.de.
Schmitt S., Transportroboter. Eimer auf Rädern, “Die Zeit“, 1.01.2017, www.zeit.de.
The Upside of Disruption. Megatrends Shaping 2016 and beyond, EY 2016, www.
ey.com.
Tieg A., Logistik. Gassigehen mit 6D9, “Die Zeit“, 6.10.2016, www.zeit.de.
Zweirad-Milliardengeschäft. Fahrräder machen sich in den Städten breit, “Handels
blatt“, 30.12.2016, www.handelsblatt.com.

Katarzyna Sadowy

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

19. P
 olicentryzm jako kierunek rozwoju Warszawy
– program warszawskich centrów lokalnych

19.1. Wprowadzenie
Struktura przestrzenna miast ma ścisły związek z ich funkcjonowaniem
i rozwojem społeczno-gospodarczym. W XX w. lokalizacja obiektów przemysłowych w miastach i proces urbanizacji były przyczyną powstania rozległych
monofunkcyjnych obszarów – dzielnic przemysłowych i mieszkaniowych. Dominowało również przekonanie o konieczności koncentracji w śródmieściu funkcji administracyjnych, kulturalnych, szkolnictwa wyższego, a nawet rekreacji
i sportu (parki, stadiony). Tak kształtowała się również Warszawa, przy czym
tym kierunkom rozwoju towarzyszyła stale podnoszona kwestia braku wyraźnie wyodrębnionego centrum stolicy i potrzeba jego ukształtowania.
W okresie transformacji zmiany gospodarcze i ustrojowe znalazły także
swoje odbicie w układzie przestrzennym Warszawy. Nastąpiła likwidacja ośrodków przemysłowych, z kolei na osiedlach mieszkaniowych, które wcześniej
były „sypialniami” Warszawy wraz z gospodarką rynkową zaczęły się pojawiać
nowe ośrodki handlu i usług, od handlu naręcznego lub obwoźnego, poprzez
mikro- i małe przedsiębiorstwa po super- i hipermarkety. Jednocześnie Warszawa zaczęła ulegać procesom rozpełzania się (urban sprawl) oraz ekstensywnej zabudowie peryferyjnych terenów miasta i otaczających go gmin. Kolejnym
procesem, który nałożył się na te przemiany był podział Warszawy na 11 gmin
w latach 1994–2002. Przyczynił się on do decentralizacji funkcjonalnej i przestrzennej, wzmocnienia roli dzielnic i być może miał pewien wpływ na – występujący do dziś – brak wyraźnie wyodrębnionego centrum stolicy.
Na początku XXI w. w polityce miasta i w gospodarce pojawiły się
i zaczęły nabierać coraz większego znaczenia trendy związane z rozwojem
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zrównoważonym, w tym z dążeniem do zmniejszenia oddziaływania na środowisko, zrównoważonej konsumpcji, ograniczenia zbędnej mobilności, społecznej odpowiedzialności biznesu, koncentracji na roli jakości życia. Zarazem
jednak rosnąca konsumpcja, coraz większa liczba samochodów, a także dalsze
rozpełzanie się Warszawy spowodowały, że uzyskanie i utrzymanie pożądanej
jakości życia stało się trudniejsze.
W 1990 r. Komisja Europejska w dokumencie Green Paper on the Urban
Environment1 wprowadziła model miasta zwartego (compact city). Miał on mieć
pozytywne skutki środowiskowe (ograniczenie transportu, możliwość rezygnacji
z komunikacji na rzecz ruchu pieszego i rowerowego, mniejsze zużycie energii)
oraz gospodarcze (łatwość tworzenia klastrów, lepsza dostępność rynku pracy
dla pracodawców i pracobiorców, efekty synergii). Idea ta stała się przedmiotem szerokiej dyskusji2. W ostatnich latach wskazuje częściej na negatywne
efekty zewnętrzne kształtowania miasta zwartego, związane przede wszystkim ze zmianami klimatu, trudnościami z przewietrzaniem oraz unikaniem
powstawania wysp ciepła, ale także ograniczonym potencjałem przestrzennym,
mniejszą elastycznością w odpowiedzi na zmiany społeczne i gospodarcze.
Zyskiwać na znaczeniu zaczęła natomiast idea miasta policentrycznego
– skupionego nie wokół jednego centralnego ośrodka i podzielonego na strefy
pracy i zamieszkania, ale oferującego zróżnicowaną strukturę przestrzenną
i gospodarczą, z wyraźnie wyodrębnionymi miejscami koncentracji aktywności gospodarczej i/lub społecznej. W przypadku Warszawy, która ma stosunkowo niski poziom gęstości zaludnienia i rozległy obszar, nie ma natomiast
perspektyw znacznego przyrostu ludności w najbliższych latach, realizacja
modelu miasta zwartego jest mało realna. Natomiast miasto policentryczne
wydaje się modelem w pełni odpowiadającym zarówno na potrzeby, jak i możliwości społeczno-gospodarcze.

1 Komisja Europejska, Green Paper on the Urban Environment, COM(90) 218 final,
tom 90 z Documents (Commission of the European Communities), Office for Official Publications of the European Communities, 1990.
2 Między innymi M. Breheny, The Compact City and Transport Energy Consumption,
“Transactions of the Institute of British Geographers” 1995, s. 81–101; The Compact City:
A Sustainable Urban Form?, red. E. Burton, M. Jenks, K. Williams, Routledge, 2003; E. Holden, I. T. Norland, Three Challenges for the Compact City as a Sustainable Urban Form: Household Consumption of Energy and Transport in Eight Residential Areas in the Greater Oslo
Region, “Urban Studies” 2005, vol. 42, no. 12, s. 2145–2166; R. Burgess, The Compact City
Debate: A Global Perspective, w: Compact Cities: Sustainable Urban Forms for Developing
Countries, 2000; M. Neuman, The Compact City Fallacy, “Journal of Planning Education
and Research” 2005, vol. 25, no. 1, s. 11–26.
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W opracowaniu przedstawiono związek modelu policentrycznego z wybranymi współczesnymi trendami gospodarczymi i zainicjowany w 2015 r. program Warszawskich Centrów Lokalnych, który jest narzędziem kształtowania
miasta policentrycznego.

19.2. Idea miasta policentrycznego a gospodarka lokalna
Policentryzm miast może przyjmować różny charakter. W pierwszym rzędzie możemy mieć do czynienia z konurbacjami lub aglomeracjami złożonymi
z kilku lub nawet kilkunastu miast o zbliżonej wielkości i znaczeniu (np. konurbacja górnośląska3, Trójmiasto4, obszar metropolitalny Bydgoszczy i Torunia5).
Układy policentryczne powstają także poprzez przyłączenie do dużego, centralnego miasta mniejszych ośrodków, na skutek rozpełzania się miast i wzrostu
powiązań funkcjonalnych (np. obszar metropolitalny Krakowa6).
Miasto policentryczne, które jest przedmiotem niniejszych rozważań, jest
natomiast dużym ośrodkiem miejskim, w którym na skutek zachodzących
zmian społecznych i gospodarczych zamiast jednego wyraźnie wyodrębnionego centrum pojawiają się liczne mniejsze centra o znaczeniu dzielnicowym
lub jeszcze bardziej lokalnym. Ich funkcje zaspokajają potrzeby lokalnych społeczności, mają także wpływ na wzorce mobilności oraz na lokalizację miejsc
pracy i przedsiębiorczości.
Policentryczny układ miast zaczął być postrzegany jako korzystny w wielu
krajach świata. W Chinach, gdzie przemiany instytucjonalne i gospodarcze wpłynęły na gwałtowne przemiany urbanistyczne, policentryzm wskazywany jest
m.in. jako metoda ograniczania nadmiernej mobilności oraz lepsze powiązanie
miejsc pracy i zamieszkania7. W Mexico City, wcześniej będącym przykładem
3 E. Zuzańska-Żyśko, Funkcje metropolitalne w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym,
„Studia Regionalne i Lokalne” 2012, vol. 13 nr 48, s. 39–61.
4 M. Szmytkowska, Top-down czy bottom-up? Dylematy kształtowania policentrycznych
obszarów metropolitalnych na przykładzie Trójmiasta, „Studia Regionalne i Lokalne” 2014,
vol. 15, nr 57, s. 26–45.
5 D. Szymańska, J. Chodkowska-Miszczuk, J. Biegańska, Bydgosko-Toruński Obszar
Funkcjonalny (Metropolitalny) w świetle wybranych wskaźników, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia” 2013, vol. 44, nr 2, s. 319–332.
6 D. Ogrodnik, Śródmieścia miast małych jako lokalne węzły struktury w regionach metropolitalnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2015,
vol. 19, nr 2, s. 69–77.
7 D. Lin, A. Allan, J. Cui, The Impact of Polycentric Urban Development on Commuting
Behaviour in Urban China: Evidence from Four Sub-Centres of Beijing, „Habitat International” 2015, vol. 50, s. 195–205.
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monocentrycznego megacity, zmiana wzorców gospodarczych i inwestycje
zagranicznego kapitału przyczyniły się do decentralizacji i powstania bardziej
policentrycznego układu8. W Niemczech można także zauważyć decentralizację obszarów wewnątrz i wokół takich miast jak Frankfurt, Kolonia czy Monachium9. Można też jednak zaobserwować, że niektóre miasta z jednym wyraźnie
wyodrębnionym centrum stają się jeszcze silniej monocentryczne, podczas gdy
tradycyjnie policentryczne ośrodki stają się jeszcze bardziej policentryczne, jak
pokazują odpowiednio przykłady hiszpańskie Madrytu i Barcelony10.
Kształtowanie się struktury policentrycznej w miastach wynika w przeważającej mierze z dwóch przyczyn – zmian gospodarczych i nowych rodzajów
polityki miejskiej. Związki pomiędzy kształtowaniem się sieci lokalnych centrów a czynnikami gospodarczymi nie są jeszcze dobrze rozpoznane11. Z kolei
polityka miejska sprzyjająca takiej strukturze wiąże się z partycypacyjnym
modelem zarządzania miastami i wzmocnieniem roli społeczności lokalnych12.
W niniejszym opracowaniu warto wskazać kilka czynników, które mogą sprzyjać decentralizacji przestrzennej i funkcjonalnej miast, chociaż dokładne określenie ich oddziaływania na pewno wymaga dalszych badań.
W ostatnich latach, a szczególnie po kryzysie 2008 r., na sile przybrał nurt
gospodarki alternatywny wobec globalizacji, lokalizm. Wiąże się on zarówno
ze stroną podażową – powstawaniem małych i mikroprzedsiębiorstw zakorzenionych w lokalnej społeczności lub tradycji gospodarczej – jak i popytową
– zmianami stylu konsumpcji części nabywców, którzy poszukują dóbr i usług
wytwarzanych lub dostarczanych lokalnie, nierzadko chcą znać producentów
lub dostawców. Oprócz czynników ideowych czy ideologicznych (rezygnacja
z korzystania z sieci handlowych lub gastronomicznych łamiących zasady sprawiedliwego handlu, prac pracowniczych, ochrony środowiska) tego rodzaju
popyt wynika z poszukiwania dóbr wyższej jakości, unikalnych i/lub postrzeganych jako bezpieczniejsze (np. w przypadku żywności). Strona podażowa

A. G. Aguilar, J. Hernandez, Metropolitan Change and Uneven Distribution of Urban
Sub-Centres in Mexico City, 1989–2009, “Bulletin of Latin American Research” 2015.
9 A. Krehl et al., Agglomeration Economies Shaping the Spatial Structure in German City
Regions?, AESOP Annual Congress 2014.
10 C. Marmolejo, J. Masip, E. Chica, Czy policentryzm wywiera wpływ na zjawisko niekontrolowanego rozrostu miast w hiszpańskim systemie metropolitalnym?, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2012, vol. 109, nr 1‑A/1, s. 493–506.
11 A. Krehl et al., Agglomeration Economies Shaping…, op.cit.
12 P. A. Hillgren, A. Seravalli, M. A. Eriksen, Counter-Hegemonic Practices; Dynamic Interplay between Agonism, Commoning and Strategic Design, “Strategic Design Research Journal” 2016, vol. 9, no. 2, s. 89.
8
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została natomiast wzmocniona przez kryzys, w wyniku którego z rynku pracy
wielu dużych miast zniknęła pewna liczba posad w międzynarodowych korporacjach. Także styl życia związany z pracą w dużej firmie zaczął być postrzegany
jako mniej atrakcyjny, zwłaszcza gdy utracił takie zalety jak wysoka pewność
zatrudnienia czy wysokie zarobki i inne korzyści o charakterze pozapłacowym.
W rezultacie wykształceni i twórczy młodzi ludzie zaczęli częściej podejmować decyzje o założeniu własnej działalności. W przypadku niektórych miast
przyczyniło się to do stworzenia lub umocnienia wizerunku miasta jako przyjaznego, atrakcyjnego i wyjątkowego. Tak stało się w przypadku Amsterdamu,
gdzie w 2014 r. kapitał przeznaczony na start-upy wyniósł 0,5 mld EUR, a pojawiające się nowe przedsiębiorstwa nawiązują do tradycji rzemiosła najwyższej
jakości, z którego miasto było znane przed rewolucją przemysłową13.
Innowacyjna lokalna przedsiębiorczość staje się także coraz ważniejszym
elementem polityki miejskiej. Wynika to między innymi z przekonania, że lokalizm niesie za sobą większą odpowiedzialność w stosunku do otoczenia zarówno
społecznego, jak i przyrodniczego, a kapitał lokalnych przedsiębiorstw będzie
bardziej trwale związany z miastem lub gminą14. Rozdrobniona przedsiębiorczość może więc zapewnić większą stabilność lokalnych dochodów i miejsc
pracy w przypadku szoków gospodarczych i staje się ważnym uzupełnieniem
lub alternatywą dla lokalizacji dużych przedsiębiorstw.
Miasta poszukują różnych form współpracy z partnerami z sektora prywatnego i pozarządowego przy kształtowaniu bardziej zróżnicowanej struktury – zarówno gospodarczej, jak i przestrzennej. Rosnącej stale roli miast
w gospodarce towarzyszy obecnie coraz większy nacisk ze strony mieszkańców
na zaspokojenie ich potrzeb jako priorytetu np. w stosunku do dużych przedsięwzięć czy inwestycji takich jak organizacja międzynarodowych wydarzeń
lub lokalizacja nowych dzielnic biurowych. Także różnorodność kulturowa,
migracje i mobilność sprawiają, że potrzebne są nowe formy uczestnictwa
w życiu gospodarczym, społecznym czy kulturalnym. W dużych miastach
Europy podejmuje się różnego rodzaju działania w tym zakresie, które wiążą
się także z decentralizacją ich układów przestrzennych i lokalizacją ważnych
funkcji w dotąd zmarginalizowanych pod tym względem obszarach miasta.
Do tego nurtu można zaliczyć różnego rodzaju Living Labs m.in. w krajach

B. van Oosterhout, Made (It) in Amsterdam, A-mag, maj–czerwiec 2015, s. 5.
D. J. Hess, Localist Movements in a Global Economy. Sustainability, Justice, and Urban
Development in the United States, MIT 2009, s. 65.
13
14
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skandynawskich15, program Reinventer Paris w Paryżu16 czy przedstawiony
w niniejszym opracowaniu program Warszawskich Centrów Lokalnych17.

19.3. Charakter i cele programu Warszawskie Centra Lokalne
Program Warszawskie Centra Lokalne został zainicjowany przez władze m.st. Warszawy w 2015 r., a realizacja jego I etapu została powierzona
Oddziałowi Warszawskiemu Stowarzyszenia Architektów Polskich (OW SARP).
W ramach tego etapu zdefiniowano Centrum Lokalne (CL) na potrzeby realizacji programu; określono cele szczegółowe programu; zanalizowano strukturę przestrzenną Warszawy pod kątem lokalizacji istniejących i potencjalnych
CL; stworzono typologię CL; stworzono mapę CL dla wszystkich dzielnic Warszawy z wyłączeniem Śródmieścia; określono rekomendacje 10 CL do II etapu
programu, tj. inwestycji miejskich wspierających rozwój i prawidłowe funkcjonowanie wybranych CL.
W koncepcji sieci centrów lokalnych OW SARP wykorzystano centra wielofunkcyjne o charakterze podobnym do tradycyjnych rynków, placów i ulic
handlowych, gdzie krystalizującym czynnikiem wykształcenia centrum jest
powiązanie przestrzeni publicznej z handlem, usługami, miejscami spotkań
czy odpoczynku, a miejsca pracy znajdują się w tych właśnie obszarach. Pod
uwagę wzięto centra o zasięgu lokalnym – pomiędzy dzielnicowym a osiedlowym. Z analizy wyłączono dzielnicę Śródmieście, która wymaga jednak osobnych badań i analiz.
Zidentyfikowane istniejące centra lokalne są bardzo zróżnicowane – od
prawidłowo funkcjonujących, z dobrze ukształtowaną przestrzenią publiczną
i różnorodnym programem, po centra potencjalne, z nielicznymi funkcjami
i ułomną przestrzenią publiczną. Dla prawidłowego funkcjonowania wymagają więc całego spektrum działań, różnią się też zakresem niezbędnych interwencji czy inwestycji.

15 S. Juujärvi, K. Pesso, Actor Roles in an Urban Living Lab: What Can We Learn from
Suurpelto, Finland?, “Technology Innovation Management Review” 2013, vol. 3, no. 11;
C. Veeckman et al., Linking Living Lab Characteristics and Their Outcomes: Towards a Conceptual Framework, “Technology Innovation Management Review”, 3.12 2013.
16 Rèinventer Paris. Appel à projets urbains innovants, Pavillon de l`Arsenal, Paryż 2016.
17 Warszawskie Centra Lokalne, red. M. Happach, K. Sadowy, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Warszawa 2015.
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Celem rozpoczętego w 2015 r. programu jest poprawa funkcjonowania Warszawy zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnomiejskim. Ma ona wynikać
z poprawy dostępności do funkcji niezbędnych w życiu codziennym, a do pewnego stopnia – także dostępności miejsc pracy w pobliżu miejsca zamieszkania.
W ten sposób ograniczona ma zostać zbędna mobilność, wynikająca z konieczności dojazdów. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej i uprzywilejowanie lokalnego ruchu pieszego i rowerowego prowadzi z kolei do podniesienia
jakości życia, pobudzenia lokalnej aktywności, tworzenia więzi sąsiedzkich,
a także powstania lokalnych miejsc pracy i wzmocnienia lokalnej przedsiębiorczości. Same procesy kształtowania CL powinny z kolei służyć budowie
i rozwojowi narzędzi współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami – administracją publiczną, mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorcami i NGO. Podsumowując: w wyniku realizacji programu można spodziewać się długofalowych
efektów w postaci:
–– podniesienia jakości życia,
–– pobudzenia aktywności społecznej i gospodarczej,
–– zmian w modelach mobilności mieszkańców,
–– nowych modeli współpracy pomiędzy miejskimi interesariuszami.
II faza programu, tj. faza pilotażu, rozpoczęła się jesienią 2015 r. Wskazanych zostało do niej 10 CL, położonych w 10 różnych dzielnicach Warszawy.
Wybór wiązał się z kilkoma decydującymi czynnikami. Pierwszym z nich było
istniejące już centrum lokalne, spełniające przynajmniej część wymogów zawartych w definicji, ale niefunkcjonujące prawidłowo i wymagające interwencji,
w tym inwestycji publicznych. Z tego względu możliwy był wybór tych CL, gdzie
dominująca część przestrzeni publicznej stanowią nieruchomości będące we
władaniu m.st. Warszawy. Kolejnym czynnikiem było stworzenie możliwości
testowania w ramach fazy pilotażu wielu metod interwencji i kształtowania
CL o różnorodnym charakterze. W efekcie w ramach rekomendacji OW SARP
wskazanych zostało 10 lokalizacji. W etapie pilotażowym w 2016 r. część z nich
objęta została konsultacjami społecznymi, dalszymi analizami i projektami
koncepcyjnymi. Ze względu na zagadnienia gospodarcze szczególnie istotne
są następujące centra:
–– Mokotów – CL obejmujące skwer S. Broniewskiego „Orszy” i część parku
Morskie Oko przed Pałacem Szustra. W tym wypadku Centrum Lokalne
znajduje się na prawidłowo ukształtowanym obszarze miasta, o charakterze wręcz śródmiejskim. Przestrzeń publiczną otaczają liczne lokale
użytkowe. To Centrum Lokalne ma duży potencjał współdziałania lokalnych interesariuszy, w tym bardzo aktywnych organizacji pozarządowych
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i przedsiębiorców. W 2016 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w celu
identyfikacji potrzeb społeczności lokalnych i lokalnych przedsiębiorców.
W grudniu 2016 r. rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na koncepcję
zagospodarowania CL wraz z programem18. W tym CL widać bardzo istotną
rolę lokalnych przedsiębiorstw dla jego prawidłowego funkcjonowania.
–– Ochota – CL przy ul. Mołdawskiej, obejmujące istniejące tymczasowe targowisko oraz niezagospodarowaną przestrzeń pomiędzy nim a budynkami
mieszkalnymi. Centrum Lokalne jest zlokalizowane na obszarze rezerwy
pod planowany fragment ul. Racławickiej. Stanowi dobrą możliwość wprowadzenia rozwiązań tymczasowych (niezbędnych w wielu lokalizacjach
w Warszawie), a także właściwego zarządzania lokalnymi targowiskami.
Kupcy stanowią w tego rodzaju lokalizacjach bardzo silną grupę interesariuszy. Z kolei społeczności lokalne przywiązują dużą wagę do tej formy
lokalnego handlu. Plany związane z lokalnymi targowiskami budzą najczęściej obawy, po pierwsze przed usunięciem targowisk, po drugie przed
wzrostem cen. W 2016 r. opracowano w procesie partycypacyjnym koncepcję architektoniczną, której główne działania wiążą się z podniesieniem
jakości organizacyjnej i technicznej targowiska19.
–– Praga Północ – CL obejmujące Plac Hallera oraz jego bezpośrednie otoczenie. W budynkach otaczających plac znajduje się wiele lokali użytkowych,
z których znaczna część jest nieużytkowana. Największe wyzwanie tego
CL stanowi wprowadzenie programu dla lokali i stworzenie metod aktywizacji gospodarczej. W 2016 r. opracowano w procesie partycypacyjnym
koncepcję architektoniczną. Zaproponowane w niej zmiany przestrzenne
i organizacyjne mają na celu doprowadzenie do wynajęcia lokali użytkowych (w większości komunalnych), a tym samym zaspokojenie potrzeb
lokalnej społeczności, ale także poprawę efektywności wykorzystania zasobów komunalnych i podniesienie ich wartości20.
–– Rembertów – CL w rejonie Al. gen. A. Chruściela obejmujące dwa budynki
publiczne – urząd dzielnicy i bibliotekę – wraz z placem pomiędzy nimi.
W tym wypadku szczególną rolę odgrywają dwa zagadnienia: budowy programu łączącego podmioty publiczne (urząd i biblioteka) oraz prywatne
(wprowadzenie funkcji handlowych i gastronomicznych na placu), a także
organizacji ruchu i parkowania w dzielnicy, gdzie dominuje komunikacja
18 Autorzy pracy, która uzyskała I nagrodę: M. Kaufman, M. Maraszek, J. Dziedziejko,
M. Wnęk i H. Trammer.
19 Autorzy projektu koncepcyjnego: pracownia MAU Mycielski.
20 Autorzy projektu koncepcyjnego: pracownia JAZ PLUS Architekci.
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samochodowa. W 2016 r. opracowano w procesie partycypacyjnym koncepcję architektoniczną, której interesującą częścią jest powiązanie aktywności
gospodarczej tego CL z przedsiębiorczością wschodniego regionu Polski
sąsiadującego z Warszawą. Społeczność lokalna jest z nim bowiem powiązana i produkty regionalne znajdują tu szczególny popyt21.
–– Wawer – CL w rejonie stacji Falenica. Projekt koncepcyjny tego CL został
opracowany jeszcze w 2015 r. Obejmuje on lokalne targowisko, dom handlowy Fala, a także obiekty użyteczności publicznej, w tym bibliotekę.
Głównym celem była poprawa standardu lokalnego targowiska, ale także
podniesienie jakości przestrzeni publicznej. Interesującym zagadnieniem
jest zapewnienie odpowiednich form funkcjonowania różnych rodzajów
handlu – od handlu naręcznego, bardzo popularnego wzdłuż ul. Walcowniczej, przez lokalne targowisko, po dom handlowy. Także stacja kolejki
jako miejsce lokalnej przedsiębiorczości związanej z klubokawiarnią może
stanowić interesujące studium przypadku22.
W CL przy osiedlu „Niedźwiadek” w Ursusie23, podobnie jak przy pl. Grunwaldzkim na Żoliborzu24, lokalna przedsiębiorczość miała mniejsze znaczenie
niż organizacja przestrzeni publicznej i terenów rekreacji. W CL na Białołęce,
Targówku i w Wilanowie prace nie zostały jeszcze rozpoczęte.

19.4. Podsumowanie
Policentryczny układ miast staje się coraz bardziej znaczącym kierunkiem
ich przekształceń. Wynika on w pierwszej kolejności nie z przyjętych odgórnie założeń urbanistycznych czy planistycznych, ale ze zmian, jakie zachodzą
w gospodarce i w społeczeństwie. Nowe przedsiębiorstwa, wykorzystujące
także nowe trendy konsumpcji i stylu życia, aktywizacja społeczności lokalnych
i związane z nimi nowe rodzaje polityki miejskiej mogą sprzyjać kształtowaniu lokalnych centrów aktywności gospodarczej i społecznej oraz policentrycznej strukturze przestrzennej. W chwili obecnej ten trend wydaje się sprzyjać

21 Autorzy projektu koncepcyjnego: Architektoniczne Biuro Projektów AB-PROJEKT
Sp. z o.o.
22 Autorzy projektu koncepcyjnego: K. Kwieciński, M. Siuda, M. Tomasiak, D. Kabała,
A. Miller, V. Piękoś-Kwiecińska, K. Dziarmakowska.
23 Autorzy projektu koncepcyjnego: pracownia 22architekci.
24 Autorzy projektu koncepcyjnego: pracownia 22architekci.
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trwałemu, zrównoważonemu rozwojowi miast, większej odporności na szoki
gospodarcze czy problemy społeczne i środowiskowe.
Zaprezentowany w opracowaniu program rozwoju sieci Warszawskich
Centrów Lokalnych znajduje się obecnie w fazie pilotażu. Trudno jest więc
na razie ocenić jego wpływ na lokalną gospodarkę. Natomiast sama identyfikacja ponad 150 centrów na obszarze Warszawy, podobnie jak bardzo silne
zaangażowanie lokalnych społeczności w dyskusje nad całym programem
i jego pilotażowymi lokalizacjami, wskazuje na znaczny potencjał tego rodzaju
działań. Policentryczność może stać się bazą wielu działań zarówno jednostek
samorządu terytorialnego (na szczeblu miejskim i dzielnicowym), jak i innych
podmiotów – rad osiedli, zarządów spółdzielni mieszkaniowych, organizacji
pozarządowych i wreszcie samych przedsiębiorców. Daje także konkretne ramy
do współdziałania międzysektorowego.
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20. Sytuacja społeczno-gospodarcza a poziom
nadwyżki operacyjnej polskich gmin

20.1. W
 prowadzenie
Sektor publiczny, podobnie jak prywatny, podlega ograniczeniu budżetowemu. Od wielu lat problem równoważenia budżetów należy do największych
wyzwań stojących przed władzami publicznymi.
Roczny wynik finansowy jednostki samorządu terytorialnego można analizować w następujących ujęciach:
–– szerokim – uwzględniającym całość przepływów finansowych, tj. dochody,
przychody, wydatki i rozchody,
–– typowym rocznym zestawieniu budżetowym jako różnicę pomiędzy zrealizowanymi w danym roku dochodami i wydatkami,
–– operacyjnym poprzez odjęcie od dochodów bieżących całości wydatków
bieżących,
–– majątkowym – jako różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami majątkowymi.
Realizując gospodarkę budżetową, władze publiczne prowadzą własną
politykę dochodową i wydatkową, przychodową i rozchodową. Racjonalność
tej polityki wyraża się m.in. w umiejętnym kształtowaniu wzajemnych relacji dochodów i wydatków bieżących. Zewnętrznym jej wymiarem jest wynik
operacyjny budżetu, traktowany jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi danej jednostki samorządu terytorialnego. Wartość
dodatnia tej różnicy jest określana mianem nadwyżki operacyjnej, a w przypadku wartości ujemnej występuje deficyt operacyjny. Wynik budżetu bieżącego wskazuje, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć
wydatki bieżące dochodami bieżącymi.
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Szczególne znaczenie poznawcze ma wielkość nadwyżki operacyjnej. Jest
ona często wykorzystywana przy konstruowaniu wskaźników finansowych
przydatnych w ocenie sytuacji finansowej gminy. Poziom nadwyżki operacyjnej informuje o realizacji zadań bieżących, ale przede wszystkim warunkuje
możliwości realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych służących kształtowaniu procesów rozwoju lokalnego. Jej wartość jest często wykorzystywana
przy konstruowaniu wskaźników finansowych przydatnych w ocenie sytuacji
finansowej gminy. Relacja nadwyżki operacyjnej do uzyskanych dochodów
jest jednym z ważnych mierników, odzwierciedlających stopień samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest badanie zmian wielkości nadwyżki operacyjnej wypracowywanej przez polskie gminy i miasta
na prawach powiatu, a podstawowym celem jest wykazanie występujących
w tym zakresie tendencji i uwarunkowań w skali kraju i poszczególnych województw w powiązaniu z sytuacją społeczno-gospodarczą. Analizą objęto lata
2007–2015 (czas realizacji projektów inwestycyjnych unijnej perspektywy
finansowej 2007–2013). Dane liczbowe badano odrębnie dla gmin ogółem
i ich kategorii oraz dla miast na prawach powiatu. Część analityczną opracowania poprzedza omówienie teoretycznych zagadnień równowagi budżetowej.
Analizując poziom nadwyżki operacyjnej, warto mieć na uwadze tezę, iż
racjonalne kształtowanie wyniku operacyjnego jednostki samorządu terytorialnego ma bardzo istotne znaczenie dla ilości i jakości świadczenia usług
publicznych, a przede wszystkim dla możliwości kształtowania kierunków
i tempa rozwoju jednostek terytorialnych.

20.2. Równowaga budżetowa w wybranych teoriach
Równowaga budżetowa jest to stan, w którym wydatki budżetu jednostki
sektora finansów publicznych są w całości pokryte dochodami tej jednostki.
W ujęciu tradycyjnym równowaga budżetowa oznacza pełne pokrycie wydatków budżetowych dochodami budżetowymi, a także nadwyżkę dochodów nad
wydatkami. Można ją analizować w różnym zakresie czasowym jako równowagę krótko- i długookresową. W tym drugim przypadku ma miejsce bilansowanie wyników finansowych kilku kolejnych lat.
W gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego istotne
znaczenie ma zasada równowagi budżetowej, która postuluje, aby kwota pla
nowanych wydatków znalazła pełne pokrycie w planowanych dochodach. Jej
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istotą jest dążenie do bilansowania budżetu w taki sposób, aby nie generował
on deficytu budżetowego. W Polsce jej wyrazem prawnym są przepisy ustawy
o finansach publicznych1.
W ujęciu matematycznym równowaga dochodów i wydatków budżetu jest
zjawiskiem niezwykle rzadkim. Zarówno na etapie planowania, jak i wykonywania budżetu zachowanie takiego stanu jest bardzo trudne. Końcowy finansowy wynik budżetu przybiera formę nadwyżki budżetowej (w sytuacji, gdy
uzyskane w danym roku dochody są wyższe od zrealizowanych wydatków) lub
deficytu budżetowego (gdy wydatki są wyższe od dochodów).
Problemy utrzymania równowagi budżetowej są nierozerwalnie związane
z teorią i praktyką finansów publicznych. Poszczególne doktryny ekonomiczne
odnosiły się do problematyki budżetu i jego salda, a interpretacja tego zjawiska nie była i nie jest jednoznaczna. W początkowym okresie (XIX w. i trzy
pierwsze dekady XX w.) opowiadano się za utrzymaniem dyscypliny budżetowej w aspekcie równoważenia dochodów i wydatków budżetowych (np. doktryna liberalna, ortodoksyjna teoria finansów publicznych)2. Budżet uznawano
za niezrównoważony tylko wówczas, gdy wydatki przewyższały dochody, czyli
gdy występował deficyt budżetowy3. W ujęciu klasycznym zasada równowagi
traktowana była jako złota zasada gospodarki budżetowej. Finansiści klasyczni,
np. Adam Smith, Dawid Ricardo, przenosili na finanse publiczne podstawowe
prawo finansów prywatnych. W tym rozumieniu równowaga budżetowa ozna
czała takie ukształtowanie wydatków, aby nie przekraczały one wysokości
dochodów, tzn. aby nie wystąpił deficyt budżetowy.
Teoria klasycznej równowagi zakładała matematyczną równość pomiędzy
dochodami a wydatkami budżetu, a w gospodarowaniu środkami publicznymi
– zastosowanie zasad finansów prywatnych. W praktyce założenia tej teorii nie
znajdowały jednak możliwości pełnej realizacji. Budżety publiczne były uchwalane jako zrównoważone, jednak na etapie końcowego wykonania okazywały się
one często deficytowe lub stosowano sztuczne metody zmniejszania deficytu4.
Na konieczność zrównoważenia budżetów publicznych zwracano uwagę
także w teorii ortodoksyjnej. Zakres zadań finansowanych z budżetu publicznego

1 Art. 52 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016
poz. 1870).
2 Por. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2013, s. 47–49, 318.
3 Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Wolters Kluwer,
Warszawa 2008, s. 299.
4 Szerzej zob. P. M. Gaudemet, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000, s. 180–187.
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ograniczono tu do wydatków niezbędnych. Za konieczny warunek uzasadnienia realizacji wydatków publicznych na cele gospodarcze uznano ich wysoką
produktywność, odpowiadająca co najmniej produktywności wydatków podmiotów prywatnych. Jednocześnie działalność sektora publicznego nie mogła
wpływać negatywnie na sytuację sektora prywatnego. Proponowana tu koncepcja małego budżetu oznaczała, że powinien on być tworzony do wysokości,
która pozwala finansować ewidentne zadania publiczne państwa, a zwłaszcza
zapewnienie ładu wewnętrznego i obrony narodowej. J. B Say stwierdza, że
podatek jest ciężarem nie tylko z prywatnego, lecz także społecznego punktu
widzenia, a ograniczenie wydatków państwowych sprzyja umiarkowanej
zwyżce cen i płac5.
Poglądy ekonomiczne i finansowe na temat równowagi budżetowej ulegały zmianie począwszy od lat 30. XX w6. J. M. Keynes odrzucił twierdzenie, że
działalność wydatkowa państwa musi mieścić się w granicach gromadzonych
dochodów. Na tej bazie sformułował przeciwstawną równowadze koncepcję
nazywaną teorią systematycznego deficytu. Dowodził w niej, że deficyt nie tylko
nie jest złem, lecz może być nawet zjawiskiem korzystnym7, o ile nie współistnieje
z deficytem bilansu płatniczego. Jego finansowanie prowadzi do zwiększenia
popytu, może także spowodować zmniejszenie bezrobocia. Środki finansowe
pozyskane w wyniku takiej polityki powinny pokrywać inwestycje o możliwie
wysokim współczynniku kreacji wtórnego popytu w gospodarce. Keynes w swojej teorii zwracał także uwagę na rolę finansów publicznych w procesie stabilizowania gospodarki, traktując je jako główne narzędzie interwencji państwa
stosowane w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. Umiejętne posługiwanie
się instrumentami funkcji stabilizacyjnej finansów publicznych powinno prowadzić do pobudzania efektywnego popytu w gospodarce i wzrostu inwestycji,
a przez to zwiększenia produkcji i spadku bezrobocia. Oczywiście deficyt ma
także negatywne następstwa, takie jak rosnąca inflacja, a w dłuższym okresie
uzależnienie sektora publicznego od kredytów, a więc rosnący dług publiczny
i koszty jego obsługi. Niebezpiecznym zjawiskiem jest nadmiernie narastający
deficyt budżetowy. Jego przyczyną są ciążące na państwie obowiązki publiczne
i socjalne, które wymuszają ponoszenie wydatków publicznych ponad poziom
osiąganych dochodów. Zgodnie z teorią Keynesa w takiej sytuacji konieczne
Szerzej zob. S. Owsiak, Finanse publiczne…, op.cit., s. 47.
Zob. E. Kosiński, Procedura budżetowa a deficyt, Zagadnienia prawne na tle porównawczym, Warszawa 2001, s. 15 i inne.
7 Zob. J. Gliniecka, J. Harasimowicz, Zasady polskiego prawa budżetowego, Bydgoszcz–
–Gdańsk 2000, s. 48; PM. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Warszawa 2000, s. 32.
5
6
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jest nie równoważenie budżetu, lecz nawet zwiększenie deficytu po to, aby kreować popyt w gospodarce i umożliwić jej wejście na drogę wzrostu. Źródłem
jego finansowania jest dług publiczny8.
Rozważając problem równowagi budżetowej, warto zwrócić jeszcze uwagę
na teorie neokeynsowskie, przede wszystkim prace amerykańskiego ekonomisty
A. Hansena9, według którego równowaga nie jest celem samym w sobie i powinna
być traktowana jako jeden z elementów funkcjonowania ogólnego mechanizmu
gospodarki rynkowej. Zaleca on takie finansowanie wydatków rządowych, aby
gospodarka wróciła do równowagi, pełnego wykorzystania zdolności wytwórczych i likwidacji lub ograniczenia bezrobocia. Polityka władz publicznych
powinna mieć na celu przeciwdziałanie recesji. Zaciąganie długu jest według
niego nie tylko nieszkodliwe, ale przynosi korzyść gospodarce i społeczeństwu
oraz może przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej państwa (w zależności od bieżącej sytuacji makroekonomicznej). Hansen dopuszcza sytuację
odchylenia od stanu równowagi budżetowej typu deficytowego w warunkach
realizacji przedsięwzięć użyteczności publicznej, które nie przynoszą korzyści
finansowych, ale zaspokajają podstawowe potrzeby mieszkańców.
Warto jeszcze przywołać amerykańskiego ekonomistę A. Lernera. Zaleca
on wzrost wydatków publicznych wtedy, gdy wydatki prywatne są niewystarczające do zapewnienia pełnego zatrudnienia, a także zastosowanie progresywnych podatków wtedy, gdy nadmierny wzrost wydatków globalnych grozi
wywołaniem zjawisk inflacyjnych10.
W praktyce ani złota zasada gospodarki, ani systematyczny deficyt nie
znalazły pełnego potwierdzenia w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Konieczne było poszukiwanie rozwiązań pośrednich, uwzględniających złożoność mechanizmu rynkowego i specyfikę funkcjonowania sektora publicznego.
Wśród teorii wskazujących możliwość kształtowania równowagi w zróżnicowanych warunkach można wskazać dwie: budżetu cyklicznego oraz impasu.
Pierwsza z nich zakłada, że w zależności od faz cyklu gospodarczego naturalne
są zarówno deficyty, jak i nadwyżki budżetowe. Zgodnie z tą teorią nadwyżki
budżetowe należy wypracowywać w czasie dobrej koniunktury, a zgromadzone
środki wykorzystywać następnie w okresach recesji. Równowaga powinna być
S. Owsiak, Finanse publiczne…, op.cit., s. 55–56.
Do najbardziej znanych prac A.H. Hansena należą: Fiscal Policy and Business Cycles,
W. W. Norton, New York 1941 oraz Economic Policy and Fuli Employment, McGraw-Hill,
New York–London 1947.
10 R. Damasiewicz, Finanse krajów kapitalistycznych, PWE, Warszawa 1985, s. 170, za:
S. Owsiak, Finanse publiczne…, op.cit., s. 59.
8
9
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rozpatrywana w dłuższym okresie, np. w ramach cyklu pięcioletniego. Niepewność związana z tą teorią to przede wszystkim nieregularna długość cykli
ekonomicznych, trudność utrzymania nadwyżek w ramach cyklu i uzyskania
ich w wysokości gwarantującej pokrycie deficytów. Niewiadome jest także, czy
wysokość nadwyżek w okresie dobrej koniunktury pokryje deficyty powstałe
w okresie spadku lub spowolnienia rozwoju gospodarczego. Druga z wymienionych – teoria impasu – dopuszcza występowanie deficytu budżetowego, ale
tylko w określonych warunkach i w wysokości dostosowanej do ogólnej sytuacji makroekonomicznej. Jego poziom powinien być ograniczony wysokością
zakładanego wzrostu podaży towarów i usług, która ma wchłonąć dodatkową
podaż pieniądza wykreowanego w ramach finansowania budżetu. Zagrożeniem mogą być tu trudności w obliczeniu wielkość impasu, która odpowiadałaby danej koniunkturze gospodarczej, i fakt, że impas jest niebezpieczny
w warunkach inflacji. Przykładem zastosowania teorii impasu są regulacje
przyjęte w traktacie z Maastricht odnoszące się do wielkości deficytu, ograniczającego jego poziom do bariery 3% PKB.
Należy podkreślić, że współcześnie w nauce finansów publicznych dominuje przeświadczenie o wielości czynników, które kształtują równowagę budżetową11. Mają one podłoże ekonomiczne, organizacyjne, techniczne i polityczne
w ścisłym powiązaniu z organizacją sektora finansów publicznych.

20.3. Wyniki operacyjne polskich gmin w latach 2007–2015
Jak wspomniano we wprowadzeniu, wynik operacyjny budżetu stanowi
jeden z najistotniejszych wskaźników oceny sytuacji finansowej gminy. Jego
poziom informuje, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć
wydatki bieżące osiąganymi dochodami bieżącymi. Wynik operacyjny stanowi
jedno z ważnych kryteriów ocen pozwalających wnioskować, czy gmina ma
możliwości finansowe podejmowania realizacji nowych inwestycji lub spłaty
wcześniejszego zadłużenia.
Analiza nadwyżki operacyjnej, a w rezultacie wykorzystanie jej do konstrukcji różnorodnych wskaźników, może okazać się wielce pomocna w procesie oceny możliwości finansowania gminnych inwestycji własnymi środkami
budżetowymi. Wielkość nadwyżki operacyjnej determinuje także możliwość

11

Szerzej S. Owsiak, Finanse publiczne…, op.cit., s. 223 i inne.
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korzystania przez samorząd z kredytów. Ten czynnik pozwala instytucjom bankowym oceniać, czy dany podmiot ma zdolność kredytową.
Ujemny wynik bieżący (deficyt operacyjny) oznacza, że bieżące wydatki
jednostki samorządu terytorialnego przekraczają jej możliwości finansowe.
Może to być spowodowane m.in. błędami popełnionymi na etapie planowania
budżetu, wysokimi kosztami obsługi zadłużenia wynikającymi z jego nadmiernego wzrostu czy też niższym, niż zakładano, wzrostem dochodów jednostki.
W tabeli 1 przedstawiono poziom dochodów i wydatków bieżących notowany w latach 2007–2015. Wartości liczbowe i wyniki obliczeń zestawiono dla
gmin ogółem, ich poszczególnych typów, a także dla miast na prawach powiatu.
Ilustracją graficzną analizowanych zjawisk jest rysunek 1.
Analizując dane zebrane w skali kraju należy podkreślić, że we wszystkich
analizowanych latach w budżetach gmin i miast na prawach powiatu notowano dodatni wynik operacyjny. Jego poziom był jednak zróżnicowany. Według
kryterium wielkości osiąganej nadwyżki operacyjnej cały analizowany okres
można podzielić na trzy przedziały czasowe. Pierwszy obejmuje lata dobrej
koniunktury (2007–2008), drugi to okres kryzysu finansowego i gospodarczego
oraz jego bezpośrednich następstw (2009–2012), a trzeci to lata 2013–2015.
Badając poziom i dynamikę zmian nadwyżki operacyjnej (tabela 1), należy
zwrócić uwagę na różnice występujące pomiędzy poszczególnymi typami analizowanych jednostek. W latach 2007–2008 najwyższy przyrost nadwyżki operacyjnej notowano w gminach wiejskich, niższy w miejsko-wiejskich i wiejskich.
Gorsze wyniki zanotowano w miastach na prawach powiatu. Korzystne tendencje w gminach to przede wszystkim następstwo dobrej koniunktury, zaś
negatywne zjawiska notowane w 2008 r. w miastach na prawach powiatu były
przede wszystkim następstwem zmian prawnych. W wyniku wprowadzenia
ulgi na dzieci i zmiany skali podatkowej (18% i 32%) nastąpił spadek wpływów
z PIT, szacowany łącznie na około 6 mld PLN12. To właśnie największe miasta,
stanowiące największe skupiska podatników podatku dochodowego od osób
fizycznych, poniosły największe koszty tych zmian prawnych.

12 Ze sprawozdań Ministerstwa Finansów wynika, że w wyniku tej regulacji w latach
2007–2009 odliczenia te kształtowały się łącznie w przedziale od 5,4 mld PLN do 6,0 mld PLN
rocznie, co miało wpływ na zmniejszenie się potencjalnych wpływów do budżetów JST
z tytułu ich udziałów we wpływach z PIT.

45 508,13

7 197,15

12 376,10

10 692,75

1 683,36

17 346,47

15 164,78

2 181,69

22 982,70

19 650,60

3 332,10

42 343,86

35 550,44

6 793,42

Wydatki bieżące

Wynik operacyjny

Dochody bieżące

Wydatki bieżące

Wynik operacyjny

Dochody bieżące

Wydatki bieżące

Wynik operacyjny

Dochody bieżące

Wydatki bieżące

Wynik operacyjny

Dochody bieżące

Wydatki bieżące

Wynik operacyjny

5 751,74

39 537,99

45 289,73

3 902,10

21 638,99

25 541,09

2 415,31

16 719,22

19 134,53

1 760,49

11 642,48

13 402,97

8 077,90

50 000,70

58 078,59

2008

5 426,44

61 434,10

950,12

14 201,90

15 152,02

1 656,85

20 642,33

22 299,19

2 776,37

25 973,06

28 749,43

2 819,47

26 589,86

29 409,33

Gminy wiejskie

1 288,46

20 025,05

21 313,50

Gminy miejsko-wiejskie

622,75

13 754,51

14 377,25

2011
66 860,54

Gminy miejskie

4 687,57

59 752,61

64 440,18

Gminy ogółem

2010

2 981,70

43 287,49

46 269,19

2 502,60

45 836,32

48 338,92

2 787,57

48 443,33

51 230,90

Miasta na prawach powiatu

3 442,84

23 158,94

26 601,78

1 856,22

18 032,81

19 889,03

892,20

12 633,04

13 525,24

6 191,26

53 824,80

60 016,05

2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

52 705,28

Dochody bieżące

2007

2 571,94

51 053,41

53 625,35

3 293,52

27 827,84

31 121,36

1 939,36

21 667,13

23 606,49

1 007,73

14 811,07

15 818,80

6 240,61

64 306,04

70 546,65

2012

4 152,06

52 534,50

56 686,56

3 817,99

28 750,86

32 568,85

2 294,91

22 444,08

24 738,99

1 227,53

15 075,36

16 302,89

7 340,44

66 270,30

73 610,73

2013

2014

5 154,54

55 105,31

60 259,85

4 005,39

30 102,81

34 108,20

2 559,87

23 564,83

26 124,70

1 531,59

15 947,72

17 479,32

8 096,86

69 615,36

77 712,22

Tabela 1. D
 ochody bieżące a wydatki bieżące w budżetach wybranych grup JST w latach 2007–2015 (w mln PLN)

5 849,38

56 927,59

62 776,98

4 172,60

30 757,52

34 930,11

2 905,43

24 309,34

27 214,77

1 652,72

16 388,28

18 041,00

8 730,74

71 455,14

80 185,88

2015
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Rysunek 1. Nadwyżka operacyjna w budżetach gmin i miast na prawach powiatu
w latach 2007–2015
Nadwyżka operacyjna w budżetach gmin i miast
na prawach powiatu w latach 2007–2015
8 000,00
7 000,00
w mln PLN

6 000,00

Gminy miejskie
Gminy miejsko-wiejskie
Gminy wiejskie
Miasta na prawach
powiatu

5 000,00
4 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
0,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W okresie 2009–2011 nastąpiły silne i względnie trwałe zmiany poziomu
nadwyżki operacyjnej we wszystkich rodzajach jednostek samorządu terytorialnego. O ile w 2008 r. nadwyżka operacyjna gmin wynosiła 8,1 mld PLN,
w kolejnym roku spadła do 6,1 mld PLN, zaś w 2010 r. – do 4,7 mld PLN. W miastach na prawach powiatu jej wartości wyniosła odpowiednio 5,7 mld PLN,
2,98 mld PLN i 2,5 mld PLN. Notowana niekorzystna tendencja w poziomie
wyniku operacyjnego była spowodowana przede wszystkim obniżeniem tempa
wzrostu PKB13, co było następstwem pojawienia się kryzysu na światowych
rynkach finansowych, a potem także kryzysu gospodarczego. We wszystkich
typach gmin uwidoczniły się notowane już wcześniej w miastach na prawach
powiatu spadki wpływów z podatków dochodowych.
Trzeci podokres to notowany począwszy od 2013 r. stopniowy przyrost wartości nadwyżki operacyjnej. Poszczególne typy gmin cechowało zróżnicowane
tempo zmian. Najwyższa dynamika przyrostu w tym okresie cechuje miasta
na prawach powiatu (+40,9%) i gminy miejsko-wiejskie (+34,6%), a znacznie niższa – gminy miejskie (+9,3%). W skali wszystkich samorządów dopiero
w 2015 r. wielkość nadwyżki operacyjnej (nominalna, tzn. w cenach bieżących)
wróciła do poziomu poprzedzającego spowolnienie gospodarcze połączone
z kryzysem finansów publicznych.

13

W latach 2007–2009 w Polsce wskaźnik ten obniżył się bowiem z 6,8% do 1,6%.
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W tabeli 2 przedstawiono dane dotyczące liczby gmin (według typów)
i miast na prawach powiatu według osiągniętego wyniku bieżącego w latach
2007–2015.
Tabela 2. D
 ochody bieżące a wydatki bieżące w budżetach JST w latach 2007–2015
(w mln PLN)
Wyszczególnienie

Liczba jednostek samorządu terytorialnego według osiągniętego wyniku
bieżącego
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gminy
Nadwyżka operacyjna
Deficyt operacyjny

2350

2355

2 245

2 014

2 248

2 331

2 387

2 366

2 368

63

58

168

400

166

83

26

47

44

Miasta na prawach powiatu
Nadwyżka operacyjna
Deficyt operacyjny

64

64

56

52

61

62

63

65

66

1

1

9

13

4

3

3

1

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Analiza danych zawartych w tabeli 2 pozwala stwierdzić, że liczba jednostek notujących nadwyżkę operacyjna była zmienna w czasie. W szczególności uwagę zwraca, że:
–– w całym analizowanym okresie zdecydowanie dominowały jednostki kończące
rok nadwyżką operacyjną. W gminach średnio w całym okresie dotyczyło
to 95,1% wszystkich jednostek, a w miastach na prawach powiatu 94,0%.
Powszechność nadwyżki operacyjnej w budżetach jednostek samorządu
terytorialnego powinna mieć korzystny wpływ na ich kondycję finansową;
–– występuje silna zależność pomiędzy liczbą jednostek notujących nadwyżkę
operacyjną a ogólną sytuacją społeczno-gospodarczą kraju i poszczególnych
regionów. O ile w latach 2007–2008 i 2013–2015 nadwyżkę operacyjną wypracowało około 97–99% gmin oraz 98,5–100% miast na prawach powiatu,
to w latach 2009–2011 było to odpowiednio 83,4–93,1% oraz 80,0–93,8%;
–– w okresie 2007–2015 największą liczbę jednostek notujących nadwyżkę operacyjną zanotowano w 2015 r. (2368 gmin i 65 miast na prawach powiatu),
a najmniejszą w 2010 r. (2014 gmin i 13 miast na prawach powiatu). Tym
samym deficyt operacyjny w 2010 r. zanotowało 400 gmin i 13 miast na prawach powiatu, a w 2015 r. – 44 gminy i żadne miasto na prawach powiatu;
–– liczba jednostek wykazujących dodatni wynik bieżący zwiększyła się w 2015 r.
w porównaniu do 2014 r. o 2 gminy, natomiast w porównaniu do 2013 r.
zwiększyła się o 19 jednostek.

20. Sytuacja społeczno-gospodarcza a poziom nadwyżki operacyjnej polskich gmin

315

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w 2016 r. samorządy
odnotowały największą nadwyżkę w finansach od lat. Było to w części następstwem stopniowej poprawy sytuacji gospodarczej. Wysoki poziom nadwyżki
operacyjnej można tłumaczyć także odkładaniem w czasie decyzji inwestycyjnych. W 2016 r. wszystkie miasta, gminy, powiaty i województwa wydały
na swój rozwój tylko 24,2 mld PLN, a więc o 35% mniej niż rok wcześniej. To
z kolei przekłada się na spadek inwestycji w gospodarce ogółem o 5,5%. Tak
niski wynik odnotowano wcześniej w 2006 r. Największy spadek inwestycji rok
do roku odnotowano w miastach na prawach powiatów (około 37%) i w województwach (58%). Główną przyczyną słabych wyników inwestycyjnych jest
opóźnienie podpisywania umów i kontraktowania nowej perspektywy finansowej. Władze publiczne odkładają decyzje inwestycyjne, czekając na uruchomienie konkursów dla nowych projektów unijnych. Należy mieć tu na uwadze, że
kumulacja inwestycji wymaga większych nakładów, a wiadomo, że przeciętny
stan finansów gmin nie jest dobry. Samorządy są często zadłużone, a bieżących
oszczędności nie mogą przeznaczyć na inwestycje w kolejnym roku. Trzeba
też pamiętać, że możliwości nadrobienia zaległości inwestycyjnych są ograniczone, pewnych potrzeb nie da się zaspokoić w krótkim przedziale czasu.
Drugą przyczyną utrzymującej się w ostatnich latach tak wysokiej nadwyżki
operacyjnej jest niski poziom planowania finansowego widoczny w wielu jednostkach samorządu terytorialnego. W wielu budżetach ma miejsce zachowawcze planowanie dochodów, a z drugiej strony przeszacowywanie wydatków,
zwłaszcza ich części operacyjnej. Kwoty te nie są korygowane w trakcie roku
budżetowego, co skutkuje tworzeniem nadwyżki operacyjnej. Takie praktyki
widoczne są przede wszystkim w gminach zarządzanych w sposób biurokratyczny, niestosujących zintegrowanych instrumentów zarządzania, w szczególności niepotrafiących przygotować prognoz finansowych bilansujących całość
bieżących, ale i prognozowanych przepływów finansowych. Tak więc ta cześć
nadwyżki operacyjnej może być traktowana jako wynik błędów planowania
finansowego, a więc swego rodzaju zaniechanie szansy pełnego wykorzystania
własnego potencjału finansowego.
Negatywny wpływ na poziom nadwyżki operacyjnej mają także ogólne uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
Istotnym problemem jest tu adekwatność środków finansowych do zakresu
zadań przekazanych gminom do realizacji. Decentralizacji zadań powinna
towarzyszyć decentralizacja dochodów, zapewniająca nie tylko ich wystarczalność, lecz także określoną samodzielność. Mimo że reguła ta wynika zarówno
z zapisów Konstytucji (delegacji zadań powinny towarzyszyć zmiany w podziale
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dochodów publicznych), jak i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (systemy finansowe powinny odpowiadać rzeczywistym zmianom zachodzącym
w poziomie kosztów), w Polsce jest ona często naruszana.
Kategoria nadwyżki operacyjnej jest jednym z mierników oceny sytuacji
finansowej, w szczególności własnego potencjału inwestycyjnego (rozwojowego) gminy. Jest też kategorią, którą posługują się banki i instytucje ratingowe w ocenie jej zdolności kredytowej.
Wśród wskaźników, które można wykorzystać w ocenie sytuacji finansowej samorządów, wykorzystujących nadwyżkę operacyjną można wymienić:
–– udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (nadwyżka operacyjna/dochody ogółem), obrazujący zdolność do ponoszenia wydatków
inwestycyjnych, a także możliwość zaciągania długu,
–– udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (nadwyżka operacyjna/dochody bieżące),
–– udział nadwyżki operacyjnej w zobowiązaniach ogółem (nadwyżka operacyjna/zobowiązania bieżące), który służy do oceny wiarygodności kredytowej,
–– udział nadwyżki operacyjnej w wydatkach bieżących (nadwyżka operacyjna/wydatki bieżące).
Z powyższego zestawu wskaźników dla potrzeb analitycznych niniejszego
opracowania wybrano udział nadwyżki operacyjnej w dochodach. Wskaźnik
ten wskazuje na możliwości zwiększania wydatków bieżących, a jego wzrost
może oznaczać zwiększające się możliwości realizacji nowych inwestycji.
Wyniki obliczeń obrazujące poziom nadwyżki operacyjnej do dochodów
ogółem dla okresu 2007–2015 przedstawiono w tabeli 3 i na rysunku 2.
Tabela 3. Nadwyżka operacyjna do dochodów bieżących w latach 2007–2015
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

Gminy ogółem

13,66% 13,91% 10,32%

2007

2008

2009

7,27%

8,12%

8,85%

9,97% 10,42% 10,89%

Gminy miejskie

17,63% 18,02% 13,72%

8,96% 10,93% 12,26% 14,08% 14,65% 16,10%

Gminy miejsko-wiejskie

12,58% 12,62%

9,33%

6,05%

7,43%

Gminy wiejskie

14,50% 15,28% 12,94%

9,66%

9,59% 10,58% 11,72% 11,74%

Miasta
na prawach
powiatu

16,04% 12,70%

5,18%

5,44%

6,44%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

8,22%

4,80%

9,28%

7,32%

2014

2015

9,80% 10,68%

8,55%

11,95%
9,32%
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Rysunek 2. Nadwyżka operacyjna w relacji do dochodów bieżących w latach 2007–2015
Nadwyżka operacyjna w relacji do dochodów bieżących lata 2007-2015
18,00%
16,00%
14,00%

Gminy ogółem
Gminy miejskie
Gminy miejsko-wiejskie
Gminy wiejskie
Miasta na prawach powiatu

12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

––

––

––

––

Analizując powyższe wyniki obliczeń, należy zwrócić uwagę, że:
relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących nie tylko ulegała
zmianom w czasie, lecz także wykazywała znaczące różnice dla poszczególnych typów gmin;
poziom wskaźnika był zróżnicowany w poszczególnych latach – w ścisłym
powiązaniu z bieżącą sytuacją społeczno-gospodarczą. W okresie przed kryzysem stosunek nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących w miastach
na prawach powiatu kształtował się na zbliżonym poziomie średnio około
14%, a w gminach około 17–18%. Pogorszenie tej relacji w latach kryzysu
szczególnie widoczne było w miastach na prawach powiatu: jej wielkość
zmalała z 12,7% w 2008 r. do 5,2% w 2010 r. (spadek o 10,9 punktów procentowych) i do 4,8% w 2012 r. W gminach zanotowano spadek z 18,0%
w 2008 r. do 8,96% w 2010 r. (–6,4 punktów procentowych). Z kolei lata
2011–2015 to wzrost wartości wskaźnika o 3,6 punkty procentowe w gminach i 4,1 punkty procentowe w miastach na prawach powiatu;
zanotowano spadek wartości wskaźnika nadwyżki operacyjnej do dochodów
ogółem – najwyższy w miastach na prawach powiatu (–6,7%), następnie
w gminach wiejskich (–2,6%), gminach miejsko-wiejskich (–1,9%) i w gminach miejskich (–1,5%);
w 2015 r. relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących dla miast
na prawach powiatu była już istotnie zbliżona do relacji dla gmin i wynosiła 9,3% (w gminach jej poziom wyniósł 10,9%). We wszystkich rodzajach
analizowanych jednostek w zestawieniu z 2010 r. zanotowano poprawę
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kondycji finansowej, nie była ona jednak tak korzystna jak w okresie
przedkryzysowym.
W tabeli 4 przedstawiono zmiany wartości wskaźnika nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem dla gmin i miast na prawach powiatu w podziale
na województwa.
Tabela 4. Wynik operacyjny gmin ogółem i miast na prawach powiatu

Wyszczególnienie

Miasta
Miasta
Miasta
na
na
na
Gminy
Gminy
Gminy
prawach
prawach
prawach
powiatu
powiatu
powiatu
2008

Polska

8 077,9

2010

5 751,7

2012

4 687,6 2 502,6

6 240,6

Gminy

Miasta
na
prawach
powiatu

2015

2 571,9

8 730,7

5 849,4

Dolnośląskie

558,6

202,6

247,2

121,2

615,7

191,0

718,5

289,2

Kujawsko-pomorskie

371,4

283,5

270,2

101,4

329,2

207,6

444,6

297,2

Lubelskie

427,3

197,2

237,2

–24,7

382,9

71,0

431,0

110,0

Lubuskie

178,7

47,1

50,6

22,9

135,2

29,4

218,7

84,3

Łódzkie

607,5

329,1

405,8

44,1

493,4

69,5

622,7

329,5

706,4

386,7

471,8

216,1

499,2

273,2

813,6

305,3

1 374,8 1 364,8

896,7

411,7

937,5

190,1

1 285,5

1 648,7

69,8

45,5

199,5

19,5

223,4

36,9

Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie

234,8

48,3

Podkarpackie

468,4

113,0

251,5

45,8

351,1

47,8

490,8

117,4

Podlaskie

244,7

173,5

144,0

76,3

186,7

67,9

284,6

100,5

Pomorskie

446,0

359,8

343,7

248,7

354,4

178,9

548,6

469,0

Śląskie

633,3

1 155,2

339,2

790,5

422,5

726,3

587,0

1 104,7

Świętokrzyskie

326,0

85,5

145,0

35,4

205,7

28,3

303,2

61,5

Warmińsko-mazurskie

277,9

100,1

96,6

31,0

194,0

51,0

325,1

59,5

Wielkopolskie

927,8

595,6

551,3

194,5

679,5

267,3

1 082,0

478,3

Zachodniopomorskie

294,2

309,6

167,1

142,2

253,9

153,0

351,3

357,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analizując zróżnicowanie regionalne poziomu nadwyżki operacyjnej w latach
2007–2015 należy podkreślić, że w większości województw zaobserwowano
podobne tendencje. Były one zbieżne z omówionymi powyżej zależnościami
występującymi w skali kraju – początkowo notowano wysoki poziomu nadwyżki operacyjnej, następnie jej spadek w wyniku kryzysu i stopniową odbudowę, widoczną zwłaszcza w ostatnich dwóch latach analizowanego okresu.
W 2010 r. najwyższy spadek nadwyżki operacyjnej – liczony w stosunku do
2007 r. – zanotowano w gminach województw: lubuskiego (71,6%), opolskiego
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(70,3%), warmińsko-mazurskiego (65,2%), dolnośląskiego (55,8%), a najniższy
– pomorskiego (22,9%), kujawsko-pomorskiego (27,2%), łódzkiego (33,2%), małopolskiego (33,2%) i mazowieckiego (34,8%). W miastach na prawach powiatu
największy spadek zanotowano w województwach: lubelskim (112%), łódzkim
(86,6%), mazowieckim (69,8%) i warmińsko-mazurskim (69,0%), a najmniejszy – w opolskim (5,8%), pomorskim (30,8%), śląskim (31,6%), dolnośląskim
(40,2%) i lubuskim (51,5%).
Z kolei największy przyrost wartości nadwyżki operacyjnej gmin w latach
2010–2015 miał miejsce w województwach: lubuskim (331%), warmińsko-mazurskim (236%), opolskim (220%), dolnośląskim (191%) i zachodniopomorskim
(120%), a najmniejszy – w mazowieckim (43%), łódzkim (53%), pomorskim
(60%) i kujawsko-pomorskim (65%). Większe różnice notowano w miastach
na prawach powiatu, gdzie największy przyrost cechował jednostki zlokalizowane w województwach: łódzkim (646%), lubelskim (345%), mazowieckim
(300%) i lubuskim (269%), a najniższy – w opolskim (19%), podlaskim (31,8%),
śląskim (39,7%), małopolskim (41,2%) i świętokrzyskim (73,8%).
Analizując udział poszczególnych województw w całości wypracowanej
w skali kraju nadwyżki operacyjnej – w 2015 r. w miastach na prawach powiatu
– jej największe wartości przypadały na województwa: mazowieckie (28,2%
ogółu nadwyżki operacyjnej wypracowanej w skali kraju), śląskie (18,9%), wielkopolskie (8,2%), zachodniopomorskie (6,1%) i łódzkie (5,6%). Najniższy udział
w tworzeniu nadwyżki operacyjnej tej grupy samorządów miały województwa:
opolskie (0,6%), warmińsko-mazurskie (1,0%), świętokrzyskie (1%), lubuskie
(1,4%), podlaskie (1,7%) i lubelskie (1,9%). Z oczywistych przyczyn mniejsze
zróżnicowanie notowano w gminach, gdzie na poszczególne województwa
przypadało: mazowieckie (14,7% ogółu nadwyżki operacyjnej wypracowanej
w skali kraju), następnie na wielkopolskie (12,4%), małopolskie (9,3%), dolnośląskie (7,3%) i łódzkie (7,1%). Najniższy udział w tworzeniu nadwyżki miały
województwa: lubuskie (2,5%), opolskie (2,6%), podlaskie (3,3%), świętokrzyskie (3,5%) i warmińsko-mazurskie (3,7%).
Podsumowując, można stwierdzić, że najwyższy bezwzględny poziom tej
nadwyżki występował, z oczywistych względów, w największych miastach
Polski i w gminach najintensywniej zagospodarowanych otaczających te miasta. Największe skupiska gmin wykazujących ujemną nadwyżkę operacyjną
występują w województwach przygranicznych wschodnich (lubelskie, podlaskie), północnych (warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) i zachodnich
(lubuskie, fragmenty dolnośląskiego).
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Podobne tendencje wykazuje analiza poziomu nadwyżki operacyjnej
w stosunku do dochodów bieżących poszczególnych gmin i miast na prawach
powiatu. Stan i zmiany zróżnicowań przestrzennych w takim ujęciu są niemal
identyczne jak te zidentyfikowane w przypadku nadwyżki operacyjnej wyrażonej w wartościach bezwzględnych.
Na podstawie przeprowadzonych autorskich prognoz14 można zakładać, że
do 2022 r. nastąpi zmiana ilościowych proporcji między gminami posiadającymi dodatnią i ujemną nadwyżkę operacyjną środków finansowych – zwiększy się znacznie liczba gmin z tak określonym niedoborem finansowym. Gminy
z ujemną nadwyżką operacyjną przestrzennie obejmą prawie całą ścianę
zachodnią Polski (województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie,) na północy zachodnią cześć województwa pomorskiego i całe warmińsko-mazurskie, a na wschodzie znaczne obszary województwa podlaskiego
i lubelskiego. Poza tym duże skupiska gmin z ujemną nadwyżką operacyjną
pojawić się mogą w województwach opolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Ujemną nadwyżkę operacyjną będzie wykazywała również większość największych miast Polski.
Sytuacja ta w istotnym stopniu będzie następstwem realizacji przez samorządy dużych programów inwestycyjnych, współfinansowanych funduszami
UE. Na potrzeby ich współfinansowania konieczne będzie zaciąganie nowego
długu, generującego coraz wyższe koszty jego obsługi. Także powstałe w wyniku
procesów inwestycyjnych sieci, urządzenia i obiekty, zwłaszcza te zrealizowane
w sferze społecznej, będą generowały dodatkowe koszty utrzymania, zwiększające wydatki bieżące, a tym samym obniżające wynik operacyjny budżetu.

20.4. Podsumowanie
Wynik budżetu bieżącego wskazuje, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Dodatni wynik
bieżący (nadwyżka operacyjna) daje jednostce samorządu terytorialnego możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje, lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte
zobowiązania na cele inwestycyjne. Ujemny wynik bieżący (deficyt operacyjny)
14 Szerzej zob. J. Sierak, M. Bitner, A Gałazka, Oszacowanie środków niezbędnych do
zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014–2020. Raport z przeprowadzonych badań, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Krajowe Obserwatorium Terytorialne, Warszawa 2013.
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oznacza, że bieżące wydatki jednostki samorządu terytorialnego przekraczają
jej możliwości finansowe. Może to być spowodowane na przykład nadmiernym
wzrostem zadłużenia wraz z kosztami jego obsługi lub niższym, niż zakładano,
wzrostem dochodów jednostki.
Z analiz przeprowadzonych w opracowaniu wynika, że w latach 2007–2015
wielkość nadwyżki operacyjnej była współzależna z sytuacją społeczno-gospodarcza kraju. Jej przyrost był następstwem szybszego wzrostu dochodów
bieżących, a nie wydatków bieżących. Była ona znacznie wyższa w okresie
dobrej koniunktury, a w okresie spowolnienia gospodarczego jej poziom się
pogorszył. Wpływ na poziom nadwyżki miały także zmiany prawne skutkujące
obniżeniem wielkości dochodów podatkowych oraz decyzje zarządcze władz
samorządowych, skutkujące określoną wielkością dochodów poszczególnych
strumieni finansowych i ich wzajemnych relacji.
Przeprowadzone analizy pozwalają dokonać następujących podsumowań:
–– we wszystkich analizowanych latach w zagregowanych w skali kraju budżetach gmin i miast na prawach powiatu notowano dodatni wynik operacyjny.
W okresie 2007–2015 największą liczbę jednostek z nadwyżką operacyjną
zanotowano w 2015 r.;
–– występuje silna zależność pomiędzy ogólną sytuacją społeczno-gospodarczą a wynikiem finansowym gmin – poziom nadwyżki operacyjnej obniżył
się w bardzo dużym stopniu w okresie kryzysu we wszystkich typach badanych samorządów, w największym stopniu w miastach na prawach powiatu;
–– w wyniku pogorszenia wyników operacyjnych nastąpił spadek inwestycji
samorządowych, co z kolei skutkowało spadkiem inwestycji w gospodarce
ogółem;
–– w dwóch ostatnich latach wraz z poprawą sytuacji gospodarczej zanotowano stopniowy przyrost wartości nadwyżki operacyjnej, najwyższa dynamika cechowała miasta na prawach powiatu i gminy miejsko-wiejskie,
najniższa gminy miejskie;
–– istotnym uwarunkowaniem zewnętrznym kształtowania nadwyżki operacyjnej jest adekwatność środków finansowych do zakresu zadań przekazanych
gminom do realizacji. Konieczne jest stworzenie mechanizmów umożliwiających monitorowanie i okresową ewaluację przestrzegania konstytucyjnych
gwarancji zapewniania JST udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań oraz dostosowywania zmian w podziale
dochodów publicznych do zmian w zakresie zadań i kompetencji JST;
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–– na poziom nadwyżki operacyjnej wpływa jakość zarządzania gminą. W większym stopniu własny potencjał finansowy wykorzystują samorządy zarządzane strategicznie niż preferujące model biurokratyczny;
–– badanie różnic regionalnych wykazało najwyższy bezwzględny poziom
nadwyżki w największych miastach Polski i w gminach najintensywniej
zagospodarowanych otaczających te miasta, a najniższy w województwach
przygranicznych wschodnich (lubelskie, podlaskie), częściowo północnych
i zachodnich.
Zgodnie z prognozami nadwyżka operacyjna sektora jednostek samorządu
terytorialnego pozostanie na stabilnym poziomie. Dobre wyniki operacyjne będą
uwarunkowane dalszym wzrostem gospodarczym Polski. Warunkiem dobrych
wyników operacyjnych będzie także podejmowanie działań mających na celu
racjonalizację wydatków operacyjnych. Należy mieć przy tym na uwadze, że
w latach 2018–2020 może dojść do znacznego zwiększenia wydatków majątkowych w wyniku realizacji inwestycji współfinansowanych z budżetu UE.
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21. Los seniorów w Polsce – uwarunkowania
godności ich życia

21.1. Wprowadzenie
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2015 r. około 23% ludności Polski stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej1, przy czym zdecydowanie
więcej było seniorów młodszych (60–74 lata), którzy stanowili prawie 70% w tej
grupie. Odsetek seniorów starszych wynosił 30%. Szybki wzrost tej grupy ludności jest zwany „srebrnym tsunami” – określeniem tym posługują się media,
aby zwielokrotnić zainteresowanie problemami osób starszych. Zmieniająca
się struktura demograficzna ludności nie tylko w Polsce, lecz także w wielu
krajach staje się kluczowym problemem obok takich zjawisk jak zmiany klimatyczne czy negatywne efekty procesu globalizacji.
Proces starzenia się ludności Polski, wynikający z różnych przyczyn i wyrażający się ciągłym wzrostem udziału osób starszych w populacji, stanowi ogromne
wyzwanie dla gospodarki i społeczeństwa. Proces ten jest nieuchronny i szczególnie trudny dla polityki społecznej i mógłby być złagodzony przez uświadomienie dorosłym członkom społeczeństwa, że starość potrzebuje różnej pomocy
– od wsparcia instytucjonalnego po postawy i reakcje młodszego pokolenia.
Uwrażliwienie na problemy seniorów może być przeciwwagą dla lekceważenia,
na jakie osoby starsze są narażone nawet wśród lekarzy, którzy na forach internetowych chwalą się pogardliwie, jak „zneutralizować w gabinecie staruszkę”.
Wstrząsająca była relacja z 23 stycznia 2017 r. w jednej z wrocławskich gazet

Ludność w wieku 60+, http://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-ludnosc-w-wieku-60–21-22‑stycznia-dzien-babci-dzien-dziadka,23,2.html (22.03.2017).
1
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o obojętności osób, które nie pomogły osobie starszej przejść po oblodzonej
jezdni na drugą stronę ulicy.
Można zaryzykować przypuszczenie, że osoby starsze wobec rosnącej
liczebności tej grupy w społeczeństwie będą, w szeroko pojętym otoczeniu,
żyć w odczuwalnym przez nich nieposzanowaniu godności własnego istnienia.

21.2. Godność życia – ujęcia definicyjne
W badaniach statystyki społecznej przeważa zdecydowanie rozpoznanie
empiryczne jedynie warunków życia osób starszych. Wiedza o losie seniorów
jest niewygodna politycznie, znajduje się jedynie w medycznej, pedagogicznej
i demograficznej literaturze specjalistycznej.
Rezultaty jednego z pierwszych w Polsce badania dotyczącego życia seniorów, przeprowadzonego przez M. Bombol i T. Słaby w latach 2009–2010, skierowanego do osób 55+ pozwoliły nie tylko na diagnozę sytuacji, lecz także
zrodziły refleksje autorek co do kilku podstawowych problemów metodologicznych, jakie nie zostały rozwiązane w kolejnych badaniach, które prowadziły różne zespoły badawcze, agencje badań społecznych czy Główny Urząd
Statystyczny2. Refleksje te wyrażały przede wszystkim główne stwierdzenie,
znajdujące nadal potwierdzenie mimo upływu kilku lat, że nie istnieje możliwość prowadzenia analiz porównawczych wyników fragmentarycznych badań
problemów życia seniorów, głównie z powodu braku ustalonego progu wieku,
który pozwala populację osób zaliczyć do grupy osób starszych. Ale najważniejsze jest stwierdzenie, które potwierdzają kolejne badania, że przedmiotem
badań były dotychczas infrastrukturalne warunki życia, które warunkowały
stopień zaspokojenia potrzeb, zwany często mylnie jakością życia zamiast
poziomem życia.
Jakość życia, w tym osób starszych, czyli zadowolenie z życia i poczucie
szczęścia, zależne od sytuacji w wielu domenach cząstkowych codziennego
życia i oceniane za pomocą wyłącznie mierników subiektywnych, zajmowała
niewielką część uwagi badawczej.
Obecna sytuacja życia ludzi w starszym wieku, uwarunkowana strukturą
demograficzną i wieloletnimi zaniedbaniami w strategiach polityki społecznej, wymaga rozszerzenia i ukierunkowania definicji godności życia, powinna
M. Bombol, T. Słaby, Konsument 55 + wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2011.
2
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ona bowiem obejmować w szerszym zakresie stany negatywne i stany emocjonalne, płynące z różnych źródeł i w różnym stopniu dotykające różnych grup
społecznych, szczególnie osób w starszym wieku.
Kategoria badawcza „godność życia” została wprowadzona do badań skutków procesów gospodarczych i demograficznych w 1986 r. przez J. Drewnowskiego i adaptowana w 1994 r. przez T. Słaby do budowy systemu wskaźników
jako skutków transformacji rynkowej.
J. Drewnowski konieczność badań godności życia jednostek uzasadniał
negatywnymi skutkami rozwoju cywilizacji, do których zaliczył degradację
środowiska naturalnego, napięcia społeczne wynikające z lokalnych i regionalnych nierówności społecznych oraz wzrost zjawisk patologicznych. Zdefiniował godność życia jako obowiązek działania na rzecz innych członków
społeczeństwa w celu pomniejszenia negatywnych aspektów życia, jakie niesie rozwój cywilizacyjny. T. Słaby podstawy definicji godności życia związała
wówczas z trzema obowiązkami, które powinny być realizowane równolegle,
a mianowicie wobec natury, wobec zaniedbanych rejonów i wobec drugiego
człowieka. W odniesieniu do osób starszych szczególnego znaczenia nabiera
trzeci z wymienionych obowiązków, tym bardziej, że duży udział w ich spełnianiu może być zrealizowany przez innych członków społeczeństwa. M. Bombol i T. Słaby, zajmując się w latach 2010–2012 rynkiem nowoczesnych usług
dla seniorów mieszkających w dużych miastach, zwróciły uwagę, iż kierunki
rozwoju produkcji i usług, zaspakajające potrzeby zwane potocznie komfortowymi, tak jak wszelkie aktywności zaliczane do form spędzania czasu wolnego
powinny odnosić się także do subpopulacji osób starszych. Nawiązały wówczas do materialnych uwarunkowań szczęścia, ale zwróciły uwagę, że wraz
z zachodzeniem procesów starzenia rośnie znaczenie optymistycznego spojrzenia na życie, które może relatywnie szybko zmienić się w stan deprywacji
osobistej, marginalizacji i społecznego odrzucenia. Autorki wpisały takie stany
w kategorie godności życia.
R. Antczak zwrócił uwagę, że badania opisu życia ludzi przez OECD pt.
How’s life? zajmowały się przede wszystkim pozytywnymi efektami prowadzonej
polityki z użyciem mierników subiektywnych. Negatywne efekty prowadzonych
(lub zaniechanych) działań, takie jak ubóstwo lub deprywacja materialna, mierzono głównie w sposób obiektywny (np. stopa ubóstwa, liczba samobójstw)3.
Zwrócił uwagę, że w psychologii przyjmuje się, iż występowanie emocji
R. Antczak, Oblicza dobrostanu mieszkańców Polski w I dekadzie XXI wieku. Godność
życia. Etap 2, Badanie Statutowe Kolegium Zarzadzania i Finansów SGH, Warszawa 2012.
3
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pozytywnych nie oznacza brak odczuć negatywnych. Można być więc zadowolonym z życiu, a jednocześnie odczuwać stres. W tym kontekście zdefiniował
pojęcie godności człowieka jako niezbywalnego, przypisanego każdej jednostce
prawa do odpowiednich (godnych) warunków życia. Odwołał się do T. Słaby,
która godność życia traktowała jako jedną z czterech kategorii pomiaru zaspokojenia potrzeb, jako kategorii subiektywnej, definiowanej jako „nieodczuwalnie stanów deprywacji, które mogą wynikać z negatywnych aspektów życia
ludności w zmieniających się realiach gospodarczych” 4.
Godność życia nie była oddzielną kategorią badawczą, wymienioną explicite w kolejnych edycjach Diagnozy Społecznej, aczkolwiek diagnozowane
zjawiska, takie jak stres życiowy, wywołany przez negatywne doświadczenia, kontakty z urzędami, relacje w małżeństwie, ekologię, poziom cywilizacji wypełniają silnie tę kategorię. Zwrócić należy uwagę na objęcie Diagnozą
Społeczną, prowadzoną cyklicznie od 2000 r. przez Radę Monitoringu Społecznego, w ramach opisu indywidualnej jakości życia uczucia woli życia, którą
można traktować jako ważny warunek poszanowania godności życia. Należy
także przytoczyć opinię J. Czapińskiego o uwarunkowaniu negatywnych stanów psychicznych w kontekście kryzysu finansowego na podstawie wyników
prezentowanych w Diagnozie Społecznej 2011, który stwierdził, iż w przeciwieństwie do społeczeństw zachodnich (USA, Kanada) w Polsce zależność między wiekiem i depresją jest pozytywna. W Stanach Zjednoczonych to ludzie
młodsi częściej cierpią na depresję niż starsi, w Polsce zaś odwrotnie – niemal
z każdym rokiem życia zwiększa się nasilenie objawów depresji psychicznej.
J. Czapiński wiąże to z wpływem braku zdolności adaptacyjnych do realiów
nowego systemu życia w gospodarce rynkowej, Osoby starsze czują się bardziej zagubione.
Omawiana kategoria nie jest wyodrębniona również w badaniach GUS,
który przyjął w badaniu jakości życia polskiej ludności w 2013 r. koncepcję
i strukturę domen życia Eurostatu. W tym przypadku zjawiska izolacji społecznej, zaufanie do innych osób, wsparcie od innych zaliczono do domeny czasu
wolnego i relacji społecznych.
Konieczność dostosowywania pojemności zbioru zjawisk opisujących godność i wyodrębnienie podzbiorów wskaźników dla diagnozy różnych grup społecznych, np. osób starszych w przynajmniej dwóch grupach wiekowych, osób
niepełnosprawnych o różnym stopniu i zaawansowaniu upośledzenia, dzieci
T. Słaby, Poziom i jakość życia, w: Statystyka społeczna, red. T. Panek, A. Szulc, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
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i młodzieży w domach dziecka wydaje się kwestią pierwszej wagi w przygotowaniu metodyki badań. Bo choć definicja godności życia może być uniwersalna,
mierniki wyłącznie subiektywne, badania ilościowe uzupełnione jakościowymi,
to jednak uwarunkowania niegodne życia są zróżnicowane przez nieidentyczne
czynniki, co rodzi inne rozwiązania systemu opieki. Identyczny wydaje się tu
stosunek innych członków społeczeństwa.

21.3. Godność życia – wybrane wyniki badań empirycznych
w Polsce
Badania problemów życia osób starszych nie były w Polsce systematycznie
prowadzone. Ponadto spectrum problemów badawczych było niezbyt szerokie
i koncentrowało się wokół problemów opieki zdrowotnej, warunków mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Dodatkowo badania empiryczne osób
w starszym wieku charakteryzują się dwoistym charakterem. Spotkać można
bowiem dość często dwie sytuacje, a mianowicie5:
1) seniorzy są mistrzami zaprzeczenia mimo niedostatków finansowych i różnych uzależnień,
2) seniorzy określają siebie jako szczęśliwych, gdyż są „kowalami własnego
szczęścia”.
Dlatego badania wśród osób starszych mogą przynosić wyniki nie w pełni
prawdziwe, subiektywna kwantyfikacja różnych stanów w życiu seniorów
może bowiem nie odzwierciedlać rzeczywistych stanów. Na zjawisko te zwróciły uwagę autorki badania dotyczącego wykluczenia społecznego rdzennych
mieszkańców polskiej wsi6.
Jednym z pierwszych badań, w który szukano uwarunkowań godnego życia
codziennego, było rozpoznanie empiryczne niedoborów konsumpcji7. I choć
nie było ono ukierunkowane wyłącznie na osoby starsze, dotykało niezwykle stresogennych obszarów życia tych osób, ponieważ niedobory konsumpcji występujące po zakończeniu pracy zawodowej były najbardziej dotkliwe.

5 G. E. Vaillant, Pozytywne starzenie się, w: Psychologia pozytywna w praktyce,
red. P. A. Linley, S. Joseph, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 336.
6 T. Słaby, Jakość i godność życia a wykluczenie społeczne starszych rdzennych mieszkańców polskiej wsi w świetle badań empirycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016,
s. 117–154.
7 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, T. Słaby, J. Witek, Niedobory konsumpcji w polskich
gospodarstwach domowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
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Niedobory konsumpcji u osób starszych w decydującym stopniu są zdeterminowane sytuacją materialną, ale ich zachowania rynkowe, relacje z otoczeniem
wyznacza zmiana hierarchii wartości. Osoby starsze ulegają „przewartościowaniu”, np. spada ich prestiż, przeważają negatywne przeżycia emocjonalne,
zmniejsza się realizacja zainteresowań, życie codzienne staje się coraz trudniejsze i narażone na przykre działania ze strony otoczenia. W gospodarstwach
osób starszych najbardziej stresogenne odczuwane braki wystąpiły w zakresie
ochrony zdrowia oraz rezygnacji z kontaktów przy użyciu telefonu, 45% emerytów i aż 60% zrezygnowało z uczestnictwa w kulturze.
Dość znaczące w kontekście identyfikacji uwarunkowań godności życia
miały wyniki badań godności życia zamożnych osób starszych o stosunkowo
krótkim stażu emerytalnym8, wśród relatywnie zamożnych seniorów. Ich definicja godności życia to najwyższa własna wartość, którą ma każdy, niezależnie
od statusu społecznego i – w szczególności – od sytuacji materialnej, aczkolwiek
musi występować zróżnicowanie intensywności siły innych czynników wpływu
na subiektywnie przez nich odczuwaną godność życia. Przejście na emeryturę
osób posiadających stosunkowo wysokie dochody do chwili decyzji o korzystaniu ze świadczeń społecznych skutkuje co prawda relatywnie wysoką emeryturą i bardzo często kontynuacją dotychczasowej pracy, ale nie oznacza to,
że negatywne stany emocjonalne związane z byciem seniorem są tym osobom
obce. W pierwszym w Polsce badaniu jakościowym godności życia, zaprojektowanym przez R. Antczaka9, dotyczącym wpływu pieniędzy na odczuwanie
pożądanej godności życia, uzyskano wypowiedź, że „dobre warunki materialne
pomagają prowadzić godne życie – łatwej jest wtedy prowadzić życie w poszanowaniu moralności”. Co zatem powodowało u tych osób stany negatywne,
mogące naruszać ich godność życia? Symptomy rozgoryczenia były widoczne
z powodu nowego, stresującego stylu życia po zmianie sytuacji zawodowej.
Zamożni seniorzy jeszcze kontynuowali dawny styl życia, ale ich wypowiedzi
cechował już wyraźny wpływ świadomości o cieniach życia na emeryturze. Jako
przyczyny naruszające godność życia seniorów wymieniali: obniżenie stopy
życiowej, samotność, brak kontaktu ze znajomymi z pracy, odcięcie od tętniącego życiem świata, marazm, rozczarowanie, że nie mogę skorzystać z pieniędzy zgromadzonych w II filarze. Ich opinie dotyczące życia na emeryturze były
T. Słaby, Jakość i godność życia zamożnych seniorów, w: Kierunki i determinanty przemian konsumpcji. Aktualne problemy, red. U. Łangowska-Szczęśniak, A. Bobrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.
9 R. Antczak, Badanie własne pt. Godność życia w społecznych wyobrażeniach, KZiF
SGH 2011, zrealizowane na potrzeby pracy doktorskiej pod kierunkiem T. Słaby.
8
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silnie negatywnie, ponieważ nie wszyscy badani pracowali po ukończeniu pracy
zawodowej. Można było usłyszeć następujące opinie w odpowiedzi na pytanie,
dlaczego życie na emeryturze narusza godność życia: „Jeśli ktoś żyje z samej
emerytury to jest to żenujące, mało komu starcza to na godne życie, mimo płacenia odpowiednich składek przez całe życie”; „W obecnej sytuacji traktuje się
emerytów i rencistów jak zło konieczne, jak jakiś podgatunek ludzi, nikt się nie
zastanawia, ile pieniędzy każdy z nas przekazał na fundusze społeczne. Przecież gdyby te pieniądze pracowały przez te lata to byłoby ich sporo”.
Na ważny wątek w analizie godności życia zwraca uwagę J. Czapiński,
akcentując rolę woli życia, podstawowej warstwy podtrzymującej chęć życia
każdego człowieka, warunkującej zarówno jakość, jak i godność życia. W autorskiej koncepcji cebulowej teorii szczęścia wskazuje, że wola życia przywraca
właściwą ocenę dobrostanu psychicznego10. Według danych Diagnozy Społecznej 2015 można wyraźnie ocenić na podstawie kilkunastu lat obserwacji, iż
wraz z wiekiem u osób coraz starszych właśnie wola życia jest najsilniejszym
uwarunkowaniem dobrostanu.
Interesujące wyniki dotyczące sytuacji osób starszych uzyskało Centrum
Badania Opinii Społecznej (CBOS) w badaniu przeprowadzonym w 2016 r.11.
Respondentom zadano pytanie, czy w Polsce występuje ageizm, czyli zjawisko
dyskryminacji ludzi z powodu ich starzenia. Wśród ludzi istnieje stereotypowe
myślenie, iż osoby starsze są chore, brzydkie, chorują psychicznie, są biedne,
wyizolowane. Mało identyfikuje się ich mądrość i doświadczenie, życzliwość
i dobroduszność. Takie myślenie rodzić może negatywny stosunek do seniorów w ich staraniach o pracę, lekceważenie w urzędach czy agresję słowną
i cielesną. Ponad jedna trzecia respondentów spotkała się w Polsce w 2016 r.
z gorszym, a nawet złym traktowaniem osób starszych w różnych sytuacjach
publicznych (urzędach, bankach, komunikacji publicznej, placówkach służby
zdrowia), a 11% zaobserwowało takie postępowanie w rodzinie. Respondenci
w starszym wieku rzadziej obserwowali takie sytuacje, głównie z powodu
mniejszej ich mobilności i – można też przypuszczać – z chęci samouspokojenia. Jednak starsi seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, chorzy, niepełnosprawni,
częściej deklarowali, iż doświadczyli złego traktowania. Grupa tak deklarujących respondentów oceniała źle swoją sytuację materialną, miała wyższe

10 Diagnoza Społeczna 2015, red. J. Czapiński, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, s. 222.
11 Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane?, CBOS, Komunikat
z badań nr 164/2016.
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wykształcenie, zamieszkiwała w większych miastach, co mogło determinować
ich większą świadomość społeczną.
Kolejne badanie, zrealizowanego w 2016 r. przez CBOS, przyniosło dość
zaskakujące wyniki dotyczące poczucia osamotnienia, ponieważ tylko 13%
osób w wieku 66–74 lata nie miało z kim porozmawiać, a w grupie starszych
seniorów (w wieku powyżej 75 lat) nie wystąpiła znacząca różnica takich odpowiedzi. W badaniu nie zapytano, dzięki czemu/komu zjawisko osamotnienia
tych osób nie było często zauważalne. Wysunięto przypuszczenie, iż „zwalnia” osoby starsze z takiego odczucia pójście do kościoła. Należy zauważyć, że
badanie to przeprowadzono wśród osób w wieku 18 lat i więcej, zatem mogło
nie odzwierciedlać rzeczywistej sytuacji, osamotnione mogły być także osoby
zdecydowanie młodsze.
Sytuacja osób starszych jest trudniejsza wśród osób urodzonych i zamieszkałych na wsi, w szczególności gdy warunki zewnętrzne w postaci często panującej biedy (tzw. Polska B) potęgują wiele negatywnych przyczyn naruszania
godności życia seniorów. Należy dodać, iż rzeczywistej oceny sytuacji można
dokonać jedynie w wyniku realizacji badania jakościowego, podczas którego
sytuację opisują osoby zewnętrzne, np. z opieki społecznej. Badanie zostało
zrealizowane w 2014 r. w czterech województwach północno-wschodnich przez
czteroosobowy zespół autorek z SGH i SGGW w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki12. Godność życia została scharakteryzowana przez odpowiedzi na trzy pytania, najbardziej charakteryzujące poczucie
krzywdy, bezradności, opuszczenia, „zawinionych” przez starość, a mianowicie: 1) czy starsi ludzie są nikomu niepotrzebni? 2) czy obecnie osoby starsze
nie mają na nic wpływu? 3) czy osoby starsze są na marginesie życia?.
Rozkład odpowiedzi dotyczących pierwszego wymienionego pytania, oceniającego odrzucenie przez najbliższe otoczenie, wskazał, że w ujęciu ogółem
40% mieszkańców wsi w starszym wieku uważało, że są nikomu niepotrzebni.
W trzech województwach: lubelskim, świętokrzyskim i podlaskim odsetek tak
twierdzących był większy (od 43% do 48%). Zdecydowana większość (80%)
odpowiedziała, iż są przekonani, że starsze osoby nie mają na nic wpływu,
a blisko 75% czuło się pokrzywdzone przez los. Ponad 30% spośród 400 osób
biorących udział w badaniu oczekiwało pomocy od innych, szczególnie w województwie lubelskim (53%) i warmińsko-mazurskim (43%). W przeprowadzonym jednocześnie badaniu jakościowym uzyskano opinie 24 przedstawicieli
środowiska gminnych ośrodków pomocy społecznej lub samorządu lokalnego.
12

Projekt nr 2013/09/B/HS4/03603.
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Osoby te znały społeczno-gospodarczą sytuację regionu, a także sytuację
poszczególnych rodzin, osób potrzebujących lub/i korzystających ze wsparcia
instytucji pomocowych. Trzy następujące wypowiedzi charakteryzują godność
życia seniorów zamieszkałych w tych województwach dość dramatycznie: „Ci
ludzie są porzuceni sami sobie, zabija ich stres, (…) oni się boją, oni się tak boją
samotności i zimy”; „Te osoby na przykład, którym my udzielamy pomocy, usług
opiekuńczych, są to osoby właśnie takie pozostawione sobie, osierocone (...).
Interweniuje ośrodek, pomimo że pan czy pani ma dzieci, i to nie 1, 2, tylko 5,
6, 7, 8”; „Przemoc wobec osób starszych – psychiczna, fizyczna i finansowa.
I się potem zaczyna: babka dawaj rentę”. Z wypowiedzi przedstawicieli kilku
organizacji pomocowych zarysowało się ostrzejsze oblicze sytuacji, mogące
charakteryzować zjawiska naruszające godność życia seniorów, rdzennych
mieszkańców wsi w Polsce północno-wschodniej.

21.4. Podsumowanie
Na podstawie krótkiego przeglądu badań dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce w aspekcie uwarunkowań poszanowania godności ich życia
można bez wątpienia postulować włączenie do badań kategorii godności życia
bardziej ukierunkowanych na osoby starsze. Dotychczasowe diagnozy są szczątkowe i oceniają uwarunkowania godnego życia w sposób pośredni. Ich brak
zmiejsza tempo działań minimalizujących wszelkie niedogodności życia osób
starszych oraz potęguje brak empatii i pomocy ze strony młodszych przedstawicieli polskiego społeczeństwa. Być może tekst tego krótkiego opracowania
może wydawać się ekspresywny, jednak spróbujmy jako czytelnicy wyobrazić
sobie, co nas czeka za 20–40 lat, czy już teraz przygotowujemy się do „jesieni
życia”, czy budujemy w sobie myśl o konieczności pozyskiwania szeroko pojętych warunków życia, w tym sytuacji materialnej, mieszkaniowej i kontaktów przyjacielskich. Swoją starość można „przygotować” w dużym stopniu
samemu. Raport ONZ (Global Age Watch) wykazał, że w 2015 r. w rankingu
państw przyjaznych seniorom w wieku 60+ Polska zajęła 62. miejsce wśród
91 badanych państw. Z krajów należących do Unii Europejskiej Polska zajęła
ostatnie miejsce13.
13 W. Kuliński, Raport ONZ: W Polsce nie da się żyć, raport waaadzy: przeżywamy złoty
okres, 12.04.2015, https://wirtualnapolonia.com/2015/04/12/raport-onz-w-polsce-nie-da-sie-zyc-raport-waaadzy-przezywamy-zloty-okres/ (22.03.2017).
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Od początku XXI w. godność życia jest stosunkowo najnowszym celem
badawczym, relatywnie najgorzej rozpoznanym empirycznie, szczególnie ważnym w kontekście skutków kryzysu demograficznego i braku systemowych rozwiązań w polityce ludnościowej. Zdecydowaną pomoc w tym zakresie niesie
rozwój statystyki cech jakościowych oraz osiągnięcia psychologii poznawczej,
a także doświadczenia Eurostatu. Wiele rozwiązań jest ciągle arbitralnych, co
świadczy o skali trudności w statystycznej diagnozie problemów społecznych,
jakie występują we wszystkich społeczeństwach.
Do uwarunkowań zewnętrznych godności życia polskich seniorów, barier
dotyczących sfery fizycznej można zaliczyć brak domów opieki z częściową
odpłatnością, powolny rozwój specjalizacji geriatycznej w lecznictwie podstawowym, brak usług adresowanych do osób starszych, brak edukacji szkolnej
o potrzebach seniorów, nierozwinięty wolontariat. Natomiast w odniesieniu
do poszanowania godności życia osób starszych dla zmniejszenia ich poczucia
odrzucenia, izolacji, poniżania można zrobić wiele, relatywnie tanio i szybko,
rozpowszechniając medialną edukację społeczną. Konieczna jest nauka, jak
rozpoznawać potrzeby seniorów, przyczyny ich izolacji, nieuczestniczenie
w życiu kulturalnym. Najważniejszym uwarunkowaniem wysokiego stanu
godności życia osób starszych jest brak pogardy, obojętności i chęci różnorakiej pomocy. Podkreślić należy konieczność intensyfikacji badań empirycznych
z użyciem kategorii badawczej „godność życia” i szerokie rozpowszechnienie
ich rezultatów.
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22. Paradygmat otwartych innowacji
w polskich realiach

22.1. Wprowadzenie
Dyskusja na temat istoty paradygmatu trwa w środowisku naukowym już
od dawna. Pojęcie paradygmatu inaczej interpretują filozofowie, inaczej językoznawcy, a jeszcze inaczej badacze z zakresu nauk o zarządzaniu. Na rzecz
niniejszego opracowania przyjęto rozumienie istoty paradygmatu zaproponowane przez T. Kuhna1. Zgodnie z nim paradygmat oznacza zespół pojęć i teorii, które są powszechnie akceptowane przez środowisko naukowe specjalistów
z danej dziedziny. Może on ulegać zmianie na przestrzeni czasu, stanowi bowiem
historycznie zmienną jednomyślność (consensus omnium) wspólnoty badaczy
konkretnej dyscypliny. Tak rozumiany paradygmat umożliwia postęp wiedzy
i rozwiązywanie kolejnych problemów. Ze względu na bogactwo subdyscyplin w ramach nauk o zarządzaniu większość badaczy uznaje, że zarządzanie
jest nauką wieloparadygmatyczną. Jednym z obszarów zarządzania, w którym aktualnie dokonuje się zmiana paradygmatu, jest teoria tworzenia innowacji. W ramach teorii innowacji zdecydowanie odchodzi się od zamkniętego
modelu tworzenia innowacji ku modelowi otwartemu. Paradygmat otwartych
innowacji jest już dobrze opisany w literaturze i z powodzeniem stosowany
przez coraz więcej przedsiębiorstw. Powstaje jednak pytanie, czy i na ile koncepcja tworzenia innowacji w modelu otwartym jest realizowana w polskich
realiach. Czy jest to jedynie deklaracja czy stan rzeczywisty?
Opracowanie ma na celu weryfikację skali wykorzystania paradygmatu
otwartych innowacji w warunkach polskiej gospodarki. Analizie poddano
1

T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2011, s. 10.
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najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa działające na polskim rynku, które
w ostatnich trzech latach zrealizowały przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową we współpracy z zewnętrznymi podmiotami. Badania
obejmowały dwa etapy: pierwszy dotyczył wprowadzenia innowacji produktowych, drugi – innowacji procesowych. Łącznie przebadano 243 podmioty
(123 w pierwszym etapie i 120 w drugim etapie).
Ocenę stopnia wykorzystania paradygmatu otwartych innowacji w polskich
realiach poprzedza krótkie omówienie samego pojęcia paradygmatu i przybliżenie paradygmatu otwartych innowacji na gruncie teoretycznym.

22.2. Istota paradygmatu
Paradygmat to pojęcie kazuistyczne i wielopłaszczyznowe. Według Powszechnej Encyklopedii Filozofii paradygmat oznacza: „(gr. paradeigma – wzór, model;
łac. Paradigma – wzór, przykład) – pierwotne określenie idei platońskiej, która
stanowiła prawzór rzeczy zmiennych; współcześnie: w językoznawstwie – zespół
form deklinacyjnych albo koniugacyjnych właściwych danemu rodzajowi wyrazów; w retoryce – wyjątkowo jasny i typowy przykład ilustrujący omawianą
kwestię”2. Swój rodowód pojęcie paradygmatu czerpie ze starożytnej Grecji,
od Platona i Arystotelesa. Platon przedstawiał paradygmat jako pewną ideę
lub formę, natomiast Arystoteles nadawał mu znaczenie konkretnego wzoru,
formalnej przyczyny zaistnienia określonej rzeczy. Z kolei w języku łacińskim
termin paradigma przedstawiał wzór odmiany gramatycznej. W późniejszym
okresie określenie „paradygmat” stosowano przede wszystkim w językoznawstwie. L. Wittgenstein3 paradygmat utożsamiał ze wzorem, kluczem, który służy
do zrozumienia formowania się pojęć i terminów poprzez eksponowanie typowych podlegających pod ten termin przykładów. Według autora katalog owych
przykładów jest zmienny pod wpływem czasu aż do momentu, w którym katalog
przykładów zostaje na tyle zawężony, że nie można już go pomniejszyć, ale dzięki
zdobywaniu nowej wiedzy istnieje możliwość rozbudowania listy przykładów.
W naukach o zarządzaniu najbardziej rozpowszechniona jest koncepcja
paradygmatu zaproponowana przez T. Kuhna. Autor Dwóch biegunów4 zapożyczył rozumienie paradygmatu (jako wzorca) z językoznawstwa, ale rozszerzył je,
2 Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin
2007, s. 86.
3 Na podstawie fragmentu hasła „paradygmat”. Ibidem.
4 T. S. Kuhn, Dwa bieguny, PIW, Biblioteka Myśli Współczesnej, Warszawa 1985.
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przypisując mu znaczenie modelu i dominującej teorii naukowej wraz ze wzorami praktyk badawczych. Według T. Kuhna paradygmaty to „(…) powszechnie
uznawane osiągnięcia naukowe, które w pewnym czasie dostarczają społeczności uczonych modelowych problemów i rozwiązań”5. Tak rozumiany paradygmat
to przede wszystkim uznawana w pewnym czasie teoria bądź teorie naukowe.
Przykładem może być system geocentryczny i heliocentryczny w astronomii.
Z jednej strony paradygmat funkcjonuje niczym wzorzec odmiany gramatycznej, dostarcza bowiem modelowych praktyk, które można reprodukować w dalszych badaniach; z drugiej – wyznacza problemy do rozwiązania, a więc określa
kształt dalszych badań. Badania te związane są z procesem uściślenia pewnych
pojęć i wyciągania z teorii dalszych konsekwencji. Co ważne, pod wpływem dalszych badań zachodzą zmiany także w samym paradygmacie. Sygnałem zmian
jest pojawienie się pewnych niezgodności, które T. Kuhn nazywa anomaliami6.
Anomalie oznaczają sytuacje, w których badany przedmiot zachowuje się niezgodnie z przewidywaniami wynikającymi z założeń paradygmatu. Co ciekawe,
anomalie nie stanowią o końcu istnienia paradygmatu, nie są nawet symptomem
jego kryzysu. Natomiast jeśli w określonej sytuacji pojawi się zbyt duża ilość
anomalii i proces badawczy nie będzie w stanie poradzić sobie z ich rozwiązaniem w zakresie stosowanych dotychczas praktyk, może doprowadzić to do
odrzucenia owych anomalii w wyniku zachowania ich wiarygodności7. Sytuacje, które są rozdzielnymi incydentami w procesie rozwoju nauki, w ramach
których dawny paradygmat zostaje wyparty w określonej części lub całości
przez nowo ukształtowany paradygmat, którego nie da się postawić w zgodności z ówczesnym, są nazywane przez T. Kuhna mianem rewolucji naukowych8.
Według niego wystąpienie kryzysu jest nieodzownym warunkiem pojawienia się
nowego paradygmatu. Stronnicy odmiennych paradygmatów egzystują w odrębnych, różnych od siebie światach. Co ciekawe, warunkiem wyabstrahowania
się paradygmatu nie jest arystotelowska koncepcja prawdy zgodnej ze stanem
rzeczywistości, lecz większe możliwości heurystyczne i skuteczność oddziaływania. Według T. Kuhna głównym czynnikiem przyjęcia się nowego paradygmatu
jest moc perswazji, jaką paradygmat przejawia. Paradygmat może zatem być
uznawany za incydentalny i historyczny9.
T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, op.cit., s. 10.
Ibidem, s. 17.
7 S. Rainko, Dwa paradygmaty, PIW, Warszawa 2011, s. 95–96.
8 T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, op.cit., s. 167.
9 S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992, s. 37.
5
6
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Powyższa koncepcja rozwoju nauki opierająca się na zmianach paradygmatów w wyniku rewolucji naukowych była szeroko dyskutowana w środowisku
naukowym, co skłoniło T. Kuhna do modyfikacji swojego pierwotnego podejścia. W kolejnych publikacjach autor wyraźnie podkreślił znaczenie określonego środowiska badawczego, które ma istotny wpływ na kształtowanie się
paradygmatów10. Uznał, że paradygmat łączy w sobie pewną społeczność
naukowców, a społeczność badaczy tworzy się w obrębie jednostek ludzkich,
które uznają określony paradygmat. Jest to swoiste koło definicyjne.
Druga modyfikacja pierwotnej koncepcji T. Kuhna polegała na wyróżnieniu
dwóch odmiennych poziomów paradygmatu. Pierwszy z nich wyraża wszystko
to, co powszechne i wspólne dla danego zbioru uczonych. Ten poziom paradygmatu nosi nazwę matrycy dyscyplinarnej, która określa wspólną właściwość zbioru uczonych zajmujących się badaniem konkretnej dziedziny nauki,
która tworzy agregat usystematyzowanych składników. Drugi, bardziej złożony
poziom paradygmatu dotyczy przede wszystkim pojmowania symbolicznych
generalizacji, spójnych poglądów na konstrukcję świata czy podzielania tych
samych wartości poznawczych oraz struktur pojęciowych i wzorców badawczych, które w szczególności wyznaczają precyzyjne ujmowanie paradygmatu11.
W efekcie powyższych zmian T. Kuhn powrócił do klasycznego rozumienia
paradygmatu jako pewnego modelu czy wzorca, czyli tego, co porządkowało
praktyki naukowe i wytwarzało schematy myślowe. Według T. Kuhna paradygmat należy rozumieć jako całość, która stanowi obiekt badania naukowego
i określana jest w wyniku stosowania „użycia paradygmatycznego”, czyli paradygmatów w wąskim znaczeniu tego słowa12. Na samym początku dysponujemy jedynie pewnymi modelami i wzorcami, które nie wyrażają całościowej
i pełnej teorii naukowej. Dopiero w trakcie procesu badawczego konstruuje
się strona znaczeniowa zasadniczych pojęć.
Zgodnie z powyższym rozumieniem można wyróżnić trzy główne momenty
paradygmatu13. Pierwszy z nich to paradygmat jako pewien wzorzec i model.
Jest to węższe ujęcie znaczenia paradygmatu, które wyznacza praktyki naukowe
i schematy myślowe prowadzące do określenia teorii. Za drugi moment paradygmatu uznaje się kontynuację konkretyzowania teorii naukowych wraz
z całą jej bazą pojęciową i dalsze poszukiwanie następstw wynikających z paradygmatu. Trzecim i ostatnim zarazem momentem paradygmatu są anomalia,
10
11
12
13

S. Rainko, Dwa paradygmaty, op.cit., s. 114.
S. Kamiński, Nauka i metoda…, op.cit., s. 174.
T. S. Kuhn, Dwa bieguny, op.cit., s. 502.
T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, op.cit., s. 248–251.
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czyli sytuacje, w których mamy do czynienia z niezgodnością przewidywań,
jakie wyciągaliśmy z paradygmatu.
Na rzecz niniejszego opracowania przyjęto następujące rozumienie istoty
paradygmatu: paradygmat oznacza zespół pojęć i teorii, które są powszechnie akceptowane przez środowisko naukowe specjalistów z danej dziedziny.
Może on ulegać zmianie na przestrzeni czasu, stanowi bowiem historycznie
„zmienną jednomyślność” (consensus omnium) wspólnoty badaczy konkretnej
dyscypliny. Tak rozumiany paradygmat umożliwia postęp wiedzy i rozwiązywanie kolejnych problemów.
Jednym z obszarów zarządzania, w którym aktualnie mamy do czynienia ze
zmianą paradygmatu jest teoria tworzenia innowacji. Na skutek zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa zdecydowanie odchodzą od zamkniętego
modelu tworzenia innowacji ku modelowi otwartemu, bazującemu na przepływach wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Założenia koncepcji tworzenia innowacji w modelu otwartym prezentuje kolejny podrozdział.

22.3. Koncepcja otwartych innowacji nowym paradygmatem
tworzenia innowacji
Narastająca globalizacja, przyśpieszenie postępu technologicznego, powstanie nowych form organizacji i kooperacji przedsiębiorstw, skrócenie cyklu życia
innowacji, rozwój technologii IT, a jednocześnie wzrost kosztów działalności
badawczo-rozwojowej, rozproszenie zasobów wiedzy i konieczność łączenia
różnych technologii w celu podjęcia zamierzonych przedsięwzięć sprawiły, że
dotychczasowy model tworzenia innowacji oparty na wewnętrznym potencjale
przedsiębiorstw przestał być efektywny. Coraz częściej wskazuje się na zmianę
paradygmatu tworzenia innowacji z modelu zamkniętego na model otwarty,
bazujący na wymianie wiedzy i nowych rozwiązań pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem.
Sama koncepcja łączenia zewnętrznych i wewnętrznych zasobów poprzez
tworzenie więzi międzyorganizacyjnych oraz różnego rodzaju sieci innowacji
nie jest nowa, jednak dopiero książka H. W. Chesbrougha, wydana w 2003 r., pt.
Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology,
wywołała szeroką dyskusje zarówno w świecie praktyków, jak i teoretyków14.
H. W. Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting
from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
14
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H.W. Chesbrough jest zdania, iż koncepcja otwartych innowacji jest paradygmatem, w którym firmy mogą i powinny wykorzystać zarówno zewnętrzne, jak
i wewnętrzne pomysły w swoich procesach innowacyjnych oraz wewnętrzne
i zewnętrzne ścieżki wprowadzania innowacji na rynek. Według późniejszych
publikacji tego samego autora15 otwarte innowacje to celowy przypływ i wypływ
wiedzy, który przyspiesza wewnętrzne innowacje w firmie. Otwarte podejście
oznacza, że firmy powinny w większym stopniu korzystać z zewnętrznych
pomysłów i technologii w swoim biznesie oraz pozwalać korzystać innym firmom z nieużywanych obecnie pomysłów.
Można zatem powiedzieć, że pojecie otwartych innowacji powstało, aby
odróżnić tradycyjny proces innowacyjny, który jest realizowany wewnątrz firmy
i jedynie z wykorzystaniem jej wewnętrznych zasobów, od procesu, który coraz
powszechniej funkcjonuje na rynku i polega na wykorzystaniu idei powstających wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz wewnętrznych i zewnętrznych sposobów wprowadzenia nowego produktu, czyli nowej technologii na rynek16.
Koncepcja otwartych innowacji to celowe wykorzystanie przepływów (przypływu i odpływu) wiedzy dla przyśpieszenia innowacji wewnętrznych i rozszerzania rynku dla zewnętrznego ich wykorzystania17.
Badacze zwracają uwagę na różne aspekty zjawiska otwartych innowacji.
Dla J. Westa i S. Gallaghera18 otwarte podejście w tworzeniu innowacji oznacza systematyczne dopingowanie i badanie wewnętrznych i zewnętrznych
źródeł innowacji, co integruje badania z możliwościami i zasobami firmy. Zdaniem J. Westa, W. Wanhaverbeke’a oraz H. W. Chesbrough’a otwarte innowacje
są zarówno zestawem działań dla uzyskania korzyści płynących z prowadzenia innowacji, jak i modelem kreowania, objaśniania i badania tych działań19.
Z kolei K. Laursen i A. Salter20 postrzegają otwartość jako liczbę różnych
zewnętrznych źródeł aktywności innowacyjnych firmy. Zgodnie z tą logiką im
większa liczba zewnętrznych źródeł, tym większa otwartość firmy.
15 H. W. Chesbrough, Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Boston 2006.
16 Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa
2008.
17 O. Gassman, E. Enkel, H. W. Chesbrough,, The Future of Open Innovation, www.alexandria.unisg.ch/publications/62764 (22.03.2017).
18 J. West, S. Gallagher, Challenges of Open Innovation: The Paradox of Firm’ Investment
on Open Source Software, “R&D Management” 2006, vol. 36, no. 3.
19 Open Innovation: Researching a New Paradigm, red. H. W. Chesbrough, W. Wanhaverbeke, J. West, Oxford University Press, Oxford 2006.
20 K. Laursen, A. Salter, Searching High and Low: What Types of Firms Use Universities
as a Source of Innovation?, “Research Policy” 2004, no. 33.
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Otwarcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie może przebiegać
według trzech schematów. Podstawą ich wyróżnienia jest kierunek przepływu
innowacji, który może przyjąć postać: dośrodkową, gdzie dominuje procesu
przepływu innowacji z otoczenia do przedsiębiorstwa – „do wewnątrz”; odśrodkową, gdzie dominuje procesu przepływu innowacji z przedsiębiorstwa do
otoczenia – „na zewnątrz”; mieszaną, gdzie przepływ innowacji odbywa się
poprzez współpracę przedsiębiorstw w ramach sieci biznesowych lub aliansów strategicznych21.
Otwarty proces tworzenia innowacji wymaga zaangażowania zewnętrznych
podmiotów, którymi mogą być: klienci, dostawcy, konkurencyjne przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze, organizacje samorządowe, organizacje
społeczne i tzw. społeczności internetowe. Dobór poszczególnych kategorii
zewnętrznych uczestników procesu innowacyjnego może odbywać się w sposób selektywny lub otwarty22.
Otwarte innowacje mogą być też rozpatrywane przez pryzmat procesów
tworzenia wartości. Otwarte innowacje łączą bowiem dwa główne procesy
tworzenia wartości ekonomicznej: zewnętrzne nabywanie wiedzy technicznej
(technology exploration) i zewnętrzne wykorzystanie tej wiedzy (technology
exploitation)23. Zewnętrzne nabywanie technologii (zamierzony napływ wiedzy,
inaczej zewnętrzna eksploracja wiedzy) określa, w jakim stopniu organizacje
uzyskują dostęp do zewnętrznych zasobów wiedzy technicznej – idei, pomysłów
lub wytworów własności intelektualnej – w celu uzupełnienia posiadanej przez
nie bazy wiedzy i tworzenia dzięki temu unikalnej wartości dla odbiorców24.
Z kolei zewnętrzne wykorzystanie technologii (zamierzony wypływ wiedzy
technicznej, inaczej zewnętrzna eksploatacja wiedzy) określa komercjalizację
posiadanej przez organizacje wewnętrznej bazy wiedzy, w drodze przepływu
21 H. W. Chesbrough, Open Innovation, Harvard Business Review Press, Boston 2003;
H. W. Chesbrough, A. R. Garman, Otwarta innowacyjność: recepta na trudne czasy, „Harvard
Business Review Polska” 2010, nr 11; O. Gassmann, E. Enkel, Open Innovation Forschung,
w: Gestaltung von Innovationssystemen, red. M. Weissenberger-Eib, Cactus Group Verlag,
Kassel 2005; O. Gassmann, E. Enkel, Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process Archetypes, www.alexandria.unisg.ch/EXPORT/DL/20417 (22.03.2017).
22 J. Phillips, Open Innovation Typology, w: A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing. Advice from Leading Experts, red. P. Sloane, Kogan Page Limited, London 2011, s. 22–36.
23 K. P. Hung, Open Innovation and Firm Performance: Moderating Roles of Internal R&D
and Environmental Turbulence, American Academy of Management Conference, San Antonio 2011; U. Lichtenthaler, Open Innovation: Past Research, Current Debates, and Future
Directions, “Academy of Management Perspectives” 2011, vol. 25 (1).
24 J. Zhang, C. Baden-Fuller, The Influence of Technological Knowledge Base and
Organizational Structure on Technological Collaboration, “Journal of Management Studies”
2010, vol. 47 (4).

342

Agnieszka Sopińska

tej wiedzy z organizacji do otoczenia, czemu towarzyszy umowne zobowiązanie
w postaci pieniężnej lub niepieniężnej25. W takim ujęciu koncepcja otwartych
innowacji utożsamiana jest z procesem systematycznej zewnętrznej eksploracji i eksploatacji wiedzy technicznej, które to odpowiednio włączają lub ograniczają zaangażowanie różnych podmiotów w strumień bieżącego rozwoju
technologii i działań komercjalizacyjnych26.
Warto zaznaczyć, że koncepcja otwartych innowacji może być analizowana
z trzech perspektyw: z perspektywy poziomu organizacji, poziomu pojedynczych projektów innowacyjnych oraz z poziomu indywidualnego (postawy
członków organizacji)27.
Logika otwartości procesu innowacyjnego wymaga zmiany podejścia do
kwestii własności intelektualnej i zarządzania nią. W modelu zamkniętym
najważniejszą kwestią była budowa w tajemnicy przed otoczeniem własnego
portfolio własności intelektualnych, a następnie jego ochrona poprzez prawa
własności, patenty czy wzory przemysłowe. W modelu otwartym przeciwnie, stawia się na dzielenie się wiedzą z otoczeniem i pozyskiwanie innowacji
z zewnątrz. Oczywiście stopień otwartości w zakresie zarządzania własnością intelektualną jest ściśle zdeterminowany przez specyfikę branży, w której
działa podmiot, jego model biznesowy oraz przez strategię realizowaną przez
przedsiębiorstwo28.
Realizacja innowacji w modelu otwartym staje się wymogiem, warunkiem
koniecznym dla współczesnych przedsiębiorstw, a nie jedynie jedną z możliwych
opcji postępowania. Zmiany zachodzące w sferze technologicznej, szczególnie
w obszarze rozwoju systemów komunikacji elektronicznej, internetu, sprawiły,
iż transfer informacji jest łatwy, szybki i powszechny. W wyniku tego następuje
internacjonalizacja nie tylko sfery produkcyjnej, ale przede wszystkim sfery
B+R. W świecie szeroko rozpowszechnionej i dostępnej wiedzy przedsiębiorstwa nie mogą wyłącznie polegać na swoich badaniach, muszą dzielić się wiedzą

U. Lichtenthaler, Open Innovation in Practice: An Analysis of Strategic Approach
to Technology Transactions, “IEEE Transactions on Engineering Management” 2008,
vol. 55 (1).
26 E. Burg, E. Raaij, H. Berends, Dynamics of Open Innovation: A Process Study of the
Development of Fiber Metal Laminates, American Academy of Management Conference, San
Antonio 2011.
27 M. Pichlak, Otwarte innowacje jako nowy paradygmat w zarządzaniu innowacjami,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2012, z. 60, nr kol. 1871.
28 A. Sopińska, W. Mierzejewska, Otwarte innowacje produktowe realizowane przez
przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2017.
25
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i nabywać rozwiązania od innych podmiotów. Ponadto powinny udostępniać
swoje rozwiązania, których aktualnie nie wykorzystują (rozwiązania wykraczające poza ustaloną strategię działania przedsiębiorstwa), innym podmiotom.
Postęp technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawia, że coraz częściej otwarte innowacje bazują na kolektywnej inteligencji wirtualnych społeczności działających w internecie, na zsumowanej wiedzy i doświadczeniu
tych społeczności, czyli na tzw. mądrości tłumu29. Wykorzystanie społeczności
internetowych w procesie innowacyjnym może przybierać różne formy. Społeczność internetowa może być traktowana przez przedsiębiorstwo jedynie
jako źródło pozyskiwania pomysłów z rozproszonych źródeł bądź jako pełnoprawny partner dwukierunkowego procesu tworzenia innowacji.
Większość naukowców, ale także praktyków nie ma wątpliwości, że zaszła
radykalna zmiana w pojmowaniu procesu innowacyjnego i jego realizacji.
Tradycyjne podejście do innowacji, oparte na wynikach własnego zaplecza
badawczo-rozwojowego, długotrwałych i kosztownych badań chronionych
przed konkurencją przestaje się sprawdzać. Na rynku liczy się czas i szybkość
reagowania na potrzeby konsumentów, stąd niezbędna staje się współpraca
z zewnętrznymi podmiotami, która pozwala rozłożyć koszty i ryzyko danego
przedsięwzięcia innowacyjnego. Nowym paradygmatem tworzenia innowacji staje się model tworzenia ich we współpracy z zewnętrznymi podmiotami
w tzw. modelu otwartym.
Koncepcja otwartych innowacji jest już na tyle dobrze osadzona w literaturze przedmiotu, że spokojnie można ją uznać za nowy paradygmat tworzenia
innowacji. Powstaje jednak pytanie, na ile paradygmat otwartych innowacji
jest wykorzystywany w polskich realiach.

22.4. Wykorzystanie modelu otwartych innowacji
w polskich realiach
Za podstawę wnioskowania odnośnie do wykorzystania koncepcji otwartych
innowacji w realiach polskich posłużyły wyniki badań statutowych pt. Konfiguracja zasobów w modelach otwartych innowacji, zrealizowanych w latach 2015–
2016 przez pracowników Instytutu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie pod kierunkiem A. Sopińskiej. Część pierwsza badań, dotycząca
A. Sopińska, Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu” – podstawa sukcesu
współczesnego przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 4.1.
29
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kategorii otwartych innowacji produktowych, została zrealizowana w 2015 r.30,
a jej efektem jest monografia pt. Otwarte innowacje produktowe realizowane
przez przedsiębiorstwa działającej w Polsce. Podejście zasobowe31. Część druga
badań, dotycząca innowacji procesowych, została zrealizowana w 2016 r.32.
W obu badaniach podmiotem były innowacyjne przedsiębiorstwa działające na rynku polskim. Operat losowania w przypadku obu badań stanowiły:
baza 500 najbardziej innowacyjnych firm – wg Gazety Prawnej oraz Ranking
najbardziej innowacyjnych firm w Polsce – Kamerton. Dobór próby do badań
był losowy, a warunkiem zaklasyfikowania przedsiębiorstwa do próby było
wprowadzenie w ostatnich trzech latach przynajmniej jednej innowacji produktowej (w etapie I badań) lub innowacji procesowej (w etapie II badań) we
współpracy z zewnętrznymi podmiotami. Oba etapy badania przeprowadzono
metodą standaryzowanych telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych ze
wspomaganiem komputerowym, tzw. metodą CATI. W ramach I etapu badań
(dotyczącego innowacji produktowych) zrealizowano 123 wywiady, a w ramach
etapu II (dotyczącego innowacji procesowych) 120 wywiadów33. Charakterystykę zbadanych przedsiębiorstw prezentuje tabela 1. Jak widać, próba badawcza była w nieznacznym stopniu zróżnicowana. Przeważały podmioty średnie,
działające na rynku minimum kilkanaście lat, z dominującym udziałem kapitału krajowego, prowadzące działalność produkcyjną i mające doświadczenie
międzynarodowe.
Ze względu na etapowy przebieg procesu innowacyjnego istniała konieczność
uwzględnienia aspektu czasowego od momentu powstania idei danej innowacji
do momentu finalnego jej wdrożenia i komercjalizacji. W obu badaniach przyjęto perspektywę czasową trzyletnią. Respondentami były osoby posiadające
wiedzę na temat innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwo, tj. osoby
o randze właściciela, prezesa/wiceprezesa, dyrektora generalnego/zastępcy
dyrektora generalnego, dyrektora/zastępcy dyrektora pionu lub departamentu.

30 Raport z badań statutowych nr KZiF/S/03/15: Konfiguracja zasobów w modelach
otwartych innowacji. Etap I–Innowacje produktowe, kierownik: A. Sopińska, uczestnicy:
A. Sopińska, P. Wachowiak, W. Mierzejewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Warszawa 2015.
31 A. Sopińska, W. Mierzejewska, Otwarte innowacje produktowe…, op.cit.
32 Raport z badań statutowych nr KZiF/S/36/16: Konfiguracja zasobów w modelach otwartych innowacji. Etap II–Innowacje procesowe, kierownik: A. Sopińska, uczestnicy: A. Sopińska, W. Mierzejewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.
33 Współczynnik response rate dla I etapu badań wyniósł 0,54, a dla II etapu – 0,69.
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Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej w obu etapach badania
Parametry charakterystyki

Udział (w %)
Etap I – Innowacje
produktowe

Etap II – Innowacje
procesowe

Wielkość przedsiębiorstw
(mierzona liczbą
zatrudnionych)

Mikro

5,7

3,3

Małe

13,0

12,5

Średnie

44,7

44,2

Duże

36,6

40,0

Pochodzenie dominującego
udziałowca

Zagraniczne

Dominująca branża działania

8,1

12,5

Krajowe

91,9

87,5

Produkcja

76,4

74,2

Usługi

19,5

19,2

Handel
Data powstania
przedsiębiorstwa

Zasięg geograficznego
działania przedsiębiorstwa

4,1

6,7

Przed 1989 r.

42,3

50,0

W latach 1989–2004

44,7

41,7

Po 2004 r.

13,0

8,3

Lokalny

5,7

5,0

Regionalny

4,9

1,7

Krajowy

23,6

20,0

Międzynarodowy

65,9

73,3

n1 = 123 (etap I), n2 = 120 (etap II).
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie analizy uzyskanych wyników w obu etapach badania można
wnioskować, że innowacyjne przedsiębiorstwa działające w Polsce w niewielkim
zakresie wykorzystują model otwarty w procesie tworzenia innowacji zarówno
produktowych, jak i procesowych. O niskim poziomie wykorzystania modelu
otwartego świadczy niewielka liczba innowacji produktowych i procesowych
zrealizowanych we współpracy z zewnętrznymi podmiotami na przestrzeni
ostatnich trzech lat przez badane przedsiębiorstwa (rysunek 1).
Niski poziom wykorzystania koncepcji otwartych innowacji przez badane
podmioty dodatkowo potwierdza odsetek podmiotów, które na przestrzeni
ostatnich trzech lat zrealizowały zaledwie jedną lub dwie innowacje we współpracy z zewnętrznymi podmiotami. Jedną innowację procesową zrealizowało
aż 15% przedsiębiorstw, a jedną innowację produktową – 13%. Odpowiednio
dwie innowacje procesowe zrealizowało 25% badanych podmiotów, a dwie
innowacje produktowe – 16,3%.
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Rysunek 1. Liczba powstałych innowacji produktowych i procesowych w modelu
otwartym na przestrzeni ostatnich trzech lat
Innowacje procesowe – n1

1–3 innowacji

1–3 innowacji

4,17% 4,17%

4–6 innowacji

3,33% 9,17%
23,33%

Innowacje produktowe – n2

10,57%

7–9 innowacji
55,83%

10–12 innowacji

13,82%
25,20%

13–15 innowacji
16 i więcej
innowacji

4–6 innowacji

5,69%

5,69%

39,02%

7–9 innowacji
10–12 innowacji
13–15 innowacji
16 i wiecej
innowacji

n1 = 120; n2 = 123.
Źródło: opracowanie własne.

W wyniku porównania szczegółowego rozkładu odpowiedzi uzyskanych
w obu etapach badania można stwierdzić, iż skala zjawiska tworzenia innowacji w modelu otwartym była relatywnie wyższa w przypadku innowacji produktowych niż procesowych. Za takim wnioskowaniem przemawia: większy
odsetek wskazań na wdrożenie powyżej 16 innowacji na przestrzeni ostatnich
trzech lat w przypadku innowacji produktowych niż w przypadku innowacji
procesowych; relatywnie większy odsetek wskazań na realizację zaledwie 1–3
innowacji w przypadku innowacji procesowych niż w przypadku innowacji produktowych; większy odsetek wskazań na wdrożenie 10–12 innowacji w przypadku innowacji produktowych niż procesowych.
Co ciekawe, sama idea otwarcia procesu powstawania innowacji wśród
badanych przedsiębiorstw była znana, o czym świadczy relatywnie duży odsetek
podmiotów, które zadeklarowały zrealizowanie na przestrzeni ostatnich trzech
lat przynajmniej jednej innowacji produktowej/procesowej we współpracy
z zewnętrznymi podmiotami (tabela 2). W przypadku innowacji produktowych
odsetek ten wynosił 69%, natomiast w przypadku innowacji procesowych 65%
z tzw. próby wyjściowej. Jednak liczba innowacji produktowych i procesowych
zrealizowanych w wyniku współpracy badanych przedsiębiorstw z zewnętrznymi podmiotami była zdecydowanie mizerna.
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Tabela 2. Rozkład próby wyjściowej w badaniu
Czy w ostatnich trzech latach wprowadzili Państwo jakąkolwiek innowację,
która powstała we współpracy z zewnętrznymi partnerami?
Innowacja produktowa

Innowacja procesowa

Tak

228

69%

175

65%

Tak, ale bez współpracy
z zewnętrznymi podmiotami

103

31%

96

35%

0

0%

0

0%

331

100%

271

100%

Nie
Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie Noty metodycznej Centrum Badań Marketingowych
INDICATOR.

Pamiętając, że do badania zostały wybrane podmioty wykazujące się najwyższym poziomem innowacyjności, i wiedząc, iż wśród przebadanych podmiotów dominowały przedsiębiorstwa produkcyjne (w badaniu I stanowiły
one 76,4%, a w badaniu II – 74,2%), dla których innowacje produktowe i procesowe są istotnym źródłem budowania przewagi konkurencyjnej, możemy
być zaniepokojeni takim wynikiem. Warto jednak zaznaczyć, że w badaniach
nie brano pod uwagę wysokości nakładów finansowych ponoszonych przez
uczestników otwartych innowacji produktowych, a jedynie liczbę innowacji
powstałych w wyniku współpracy, co może częściowo zakłócać wnioskowanie.
Przeprowadzone badania wykazały, że większość powstałych w modelu
otwartym innowacji produktowych i procesowych to innowacje przyrostowe
(stopniowe), a nie radykalne. Prawie połowa (48,8%) respondentów uznała, iż
powstałe w modelu otwartym innowacje produktowe to innowacje przyrostowe,
polegające na ulepszaniu lub modyfikacji już istniejących produktów. W przypadku powstałych w modelu otwartym innowacji procesowych odsetek wskazań na przyrostowy ich charakter był jeszcze wyższy i wynosił 55%. Można,
zatem postawić tezę, że sam fakt zaangażowania zewnętrznych podmiotów
w proces tworzenia innowacji produktowych lub procesowych nie jest gwarantem uzyskania innowacji radykalnych pod względem ich stopnia nowości.
Co ciekawe, stopień nowości innowacji powstałych w modelu otwartym
był wyższy w przypadku innowacji produktowych niż w przypadku innowacji
procesowych. Świadczy o tym wyraźnie wyższy odsetek wskazań uznających
powstałe innowacje produktowe za radykalne niż w przypadku innowacji procesowych. Dla innowacji procesowych z kolei wyższy był odsetek wskazań oceniających powstałe innowacje za stopniowe (rysunek 2).
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Rysunek 2. Stopień nowości powstałych innowacji produktowych i procesowych
w modelu otwartym na przestrzeni ostatnich trzech lat
w równym stopniu obie
kategorie innowacji

26,0%
30,8%
48,8%

dominowały innowacje stopniowe
dominowały innowacje radykalne

25,2%

14,2%

0,0%

10,0%

innowacje produktowe

55,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

innowacje procesowe

n1 = 120; n2 = 123.
Źródło: opracowanie własne.

W badanych przedsiębiorstwach inicjatywa tworzenia otwartych innowacji,
niezależnie czy produktowych, czy procesowych, generalnie należała przede
wszystkim do przedsiębiorstw, a nie ich zewnętrznych podmiotów. Można
powiedzieć, że zewnętrzne podmioty samodzielnie bardzo sporadycznie inicjowały proces powstawania otwartych innowacji. Jeśli to czyniły, to raczej we
współpracy z przedsiębiorstwami (rysunek 3).
Rysunek 3. Inicjatorzy prac nad tworzeniem innowacji produktowych i procesowych
w modelu otwartym
w równym stopniu
obie strony

46,3%

23,3%
10,6%
7,5%

zewnętrzne podmioty

43,1%

przedsiębiorstwo
0,0%

10,0%

20,0%

innowacje produktowe

30,0%

40,0%

50,0%

69,2%
60,0%

70,0%

80,0%

innowacje procesowe

n1 = 120; n2 = 123.
Źródło: opracowanie własne.

Bardziej wnikliwa analiza pozwoliła jednak zauważyć, iż zewnętrzne podmioty relatywnie częściej były inicjatorami tworzenia innowacji produktowych
niż innowacji procesowych. Mały odsetek wskazań na zewnętrzne podmioty
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jako najczęstszych inicjatorów tworzenia otwartych innowacji może być spowodowana dwoma przyczynami. Po pierwsze, może po części wynikać z subiektywizmu odpowiedzi respondentów, którymi byli jedynie przedstawiciele
innowacyjnych przedsiębiorstw. Po drugie, może odzwierciedlać pewną ogólną
prawidłowość co do charakteru otwarcia procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku. Możliwe, że przedsiębiorstwa
działające na rynku polskim preferują modele otwarcia innowacji bazujące
na dominującej roli przedsiębiorstwa w procesie tworzenia innowacji. Warto
to zweryfikować w kolejnych badaniach na większej populacji i przy zastosowaniu innych metod badawczych.

22.5. Podsumowanie
Koncepcja otwartych innowacji na naszych oczach staje się paradygmatem teorii innowacji, spełnia bowiem warunek dobrze opisanego zespołu pojęć
i teorii, które są powszechnie akceptowane przez środowisko naukowe specjalistów zajmujących się zagadnieniem innowacji i innowacyjności. Idea otwartych
innowacji jako nowy paradygmat tworzenia innowacji jest w wyraźnej opozycji
do wcześniejszego paradygmatu tworzenia innowacji w modelu zamkniętym.
Nowy paradygmat stopniowo wypiera poprzedni. Coraz więcej przedsiębiorstw
korzysta ze współpracy z zewnętrznymi podmiotami przy tworzeniu innowacji. Świadome zewnętrzne nabywanie wiedzy technicznej (technology exploration) i zewnętrzne wykorzystanie tej wiedzy (technology exploitation) staje się
gwarantem sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa.
Obecnie nikt już nie kontestuje konieczności otwarcia procesów innowacyjnych, pojawia się jednak pytanie o faktyczny poziom wykorzystania nowego
paradygmatu w polskich realiach. Na ile koncepcja otwartych innowacji jest
realizowana przez przedsiębiorstwa działające na rynku polskim? W celu
odpowiedzi na to pytanie autorka opracowania od kilku lat bada zjawisko
tworzenia innowacji w modelu otwartym przez przedsiębiorstwa działające
na rynku polskim. Wychodząc z założenia, że nowa idea najpierw absorbowana jest przez podmioty dominujące w danej dziedzinie, badaniom poddała
najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa. Wnioski płynące z przeprowadzonych badań są następujące:
–– Po pierwsze, wykorzystanie koncepcji otwartych innowacji jako paradygmatu
w tworzeniu innowacji produktowych i procesowych przez innowacyjne
przedsiębiorstwa działające na rynku polskim jest niewielkie. Co prawda
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sama idea otwartych innowacji jest znana badanym podmiotom (świadczy
o tym relatywnie duży odsetek podmiotów deklarujących tworzenie innowacji we współpracy z zewnętrznymi podmiotami), ale niewystarczająco
eksploatowana, o czym świadczy mała liczba powstałych w tym modelu
innowacji, zarówno produktowych, jak i procesowych.
–– Po drugie, fakt zaangażowania zewnętrznych podmiotów w proces tworzenia innowacji produktowych lub procesowych nie jest gwarantem uzyskania innowacji radykalnych pod względem ich stopnia nowości. Większość
innowacji powstałych we współpracy w badanych podmiotach miała charakter jedynie modyfikująco-usprawniający, a nie radykalny.
–– Po trzecie, modele otwarcia innowacji, które preferowały innowacyjne
przedsiębiorstwa działające na rynku polskim, to przede wszystkim modele
popytowo-podażowe, bazujące na niewielkim zaangażowaniu zewnętrznych podmiotów, gdzie inicjatywa tworzenia innowacji nadal pozostaje
po stronie samego przedsiębiorstwa, a nie jego zewnętrznych partnerów.
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23. Paradygmatyczne właściwości kategorii
przedsiębiorstwa w naukach o zarządzaniu

23.1. Wprowadzenie
Przedsiębiorstwo jako kluczowy przedmiot poznania w naukach o zarządzaniu mieści się w obrębie paradygmatu czy też w ujęciu bardziej praktycznym – szeregu paradygmatów określających nauki o zarządzaniu. Przyjęcie
tego założenia implikuje zestaw metodologicznych i merytorycznych konsekwencji ważnych zarówno dla samego przedsiębiorstwa, jak i rozwoju nauk
o zarządzaniu. Jednakże rola i znaczenie współczesnego przedsiębiorstwa jako
podstawowego ogniwa działalności gospodarczej1 i procesu rozwoju społeczno-gospodarczego sprawiają, że coraz częściej staje się ono także względnie
samodzielną kategorią – przedmiotem interdyscyplinarnych badań i studiów.
W ich obrębie przyjmuje się dostatecznie wyrazisty zestaw założeń i aksjomatów o charakterze paradygmatycznym czy wręcz explicite uznawanych przez
autorów tych badań za paradygmaty dotyczące przedsiębiorstwa. W tym
miejscu wystarczy przykładowo wspomnieć powszechnie akceptowane ujęcia
przedsiębiorstwa jako podmiotu, którego poznanie wyznaczają: wewnętrzne
i zewnętrzne relacje społeczne (socjologia), prawa i obowiązki przedsiębiorstwa (nauki prawnicze) czy też z dyscyplin bliższych zarządzaniu – długookresowe pomnażanie wartości przedsiębiorstwa (finanse)2.

W tym miejscu pominięto gospodarstwo domowe, rozpatrywane jako podstawowe
ogniwo działalności gospodarczej głównie na gruncie ekonomii i dyscyplin pokrewnych.
2 W podanym kontekście w niektórych opracowaniach pisze się nie tyle o paradygmatach, co o modelach przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę metodologiczny aspekt
sygnalizowanych ujęć wydaje się, iż można je postrzegać także jako pretendujące do roli
1
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W nawiązaniu do powyższych spostrzeżeń opracowanie ma na celu prześledzenie dualnego charakteru przedsiębiorstwa jako swoistej pochodnej paradygmatów nauk o zarządzaniu, a zarazem wyodrębniającej się, samodzielnej
kategorii paradygmatycznej. Rozpoznanie oparto na przykładowych, celowo
wybranych ujęciach proponowanych w opracowaniach autorów krajowych
i zagranicznych. Podjętej analizie towarzyszy wstępna teza, iż w procesie rozwoju nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwo w coraz większym stopniu staje
się kategorią paradygmatyczną, określającą metodologiczne i merytoryczne
kanony naukowej eksploracji problematyki współczesnego zarządzania.

23.2. Przedsiębiorstwo a paradygmaty nauk o zarządzaniu
Rozpatrywanie przedsiębiorstwa w perspektywie paradygmatów nauk
o zarządzaniu wymaga w pierwszej kolejności próby odpowiedzi na pytanie
o naturę i stan rozwoju tych nauk jako bezpośrednio determinujących owe
paradygmaty. Sytuacja w tym względzie jest przedmiotem licznych dyskusji i,
niestety, trudno uznać ją za jednoznacznie określoną.
Po pierwsze, w studiach o charakterze epistemologicznym występują silne,
różne, nierzadko przeciwstawne nurty. Jest wśród nich nurt uznający, że nauki
o zarządzaniu są naukami wciąż jeszcze młodymi, niedostatecznie wykształconymi i przez to znajdującymi się w fazie przedparadygmatycznej, a także nurt
postmodernistyczny – co prawda znacznie słabszy – mówiący wręcz o postparadygmatycznym stadium ewolucji nauk o zarządzaniu. Naturalną, wspólną
właściwością tych etapów jest brak konsensusu w kwestiach kluczowych dla
danej nauki, równoległe funkcjonowanie wielu konkurencyjnych podejść do
zagadnień poznania w wydzielonej dziedzinie3.
Po drugie, abstrahując od dyskusji dotyczącej stopnia dojrzałości i etapu
rozwoju, na którym znajdują się nauki o zarządzaniu, nie sposób dostrzec, iż
jako dyscyplina „miękka” nie wykształciły one jednego paradygmatu, ale jeśli
już to funkcjonuje w ich obrębie szereg paradygmatów, a więc należą one do
nauk wieloparadygmatycznych4. Rodzi to kolejne pytanie o kryteria podziału
paradygmatów przedsiębiorstwa na gruncie poszczególnych dyscyplin. Por. T. Gruszecki,
Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 33–37.
3 Ł. Sułkowski, Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa 2012, s. 104.
4 „W zarządzaniu jest dużo więcej paradygmatów niż w naukach przyrodniczych, gdyż
systemy społeczne i technologiczne ulegają szybszym zmianom niż świat przyrody. Czasami spotykamy się wręcz z konkurencyjnymi paradygmatami”. W. M. Grudzewski et al.,

23. Paradygmatyczne właściwości kategorii przedsiębiorstwa w naukach o zarządzaniu

355

i odpowiadające im rodzaje, typy paradygmatów zarządzania, przy jednoczesnej świadomości wielości ich propozycji i ujęć. Przykładowo na podstawie
rozległych studiów literaturowych Ł. Sułkowski5 wskazuje na siedem podejść
do formułowania paradygmatów, wykorzystywanych przez badaczy organizacji i zarządzania – poczynając od kryterium subdyscyplin nauk o zarządzaniu
(definiuje ich aż 18 z teorią organizacji jako otwierającą ten zestaw), po kryterium metafor organizacji w szeroko znanym ujęciu G. Morgana6. Wśród
wydzielonych podejść jest również ujęcie proponowane przez M. J. Hatch7, które
pozwala względnie wyraźnie określać także istotę przedsiębiorstwa na gruncie
czterech paradygmatów (perspektyw poznawczych) w naukach o zarządzaniu.
Analiza relacji w układzie: cztery paradygmaty zarządzania a przedsiębiorstwo
(tabela 1) wskazuje przede wszystkim, że mają one silne osadzenie w czasie,
a więc są kategoriami dynamicznymi, historycznie zmiennymi. W odniesieniu
do przedsiębiorstwa wraz z wykształcaniem się kolejnych perspektyw poznawczych można mówić o tendencji do narastającej kompleksowości tej kategorii,
przechodzącej kolejno od względnie prostego przedmiotu poznania jednoznacznie zdeterminowanego właściwościami procesu przyspieszonej industrializacji, poprzez obiekt bardziej złożony, funkcjonalnie ustrukturyzowany (system),
po dynamiczny, subiektywny konstrukt oparty na wiedzy i aktywnie kształtujący swoją rzeczywistość.
Tabela 1. P
 aradygmaty (perspektywy poznawcze) w naukach o zarządzaniu
a przedsiębiorstwo
Perspektywa

Przedmiot

Przedsiębiorstwo

Klasyczna

Oddziaływanie
organizacji
na społeczeństwo,
zarządzanie organizacją.

Przedsiębiorstwo jako organizacja przemysłowa
kształtująca charakter pracy i więzi pracownicze
(nurt socjologiczny – E. Mayo, M. Weber,
K. Marks).
Przedsiębiorstwo jako organizacja przemysłowa
zarządzana pod kątem optymalizacji
podstawowych procesów (nurt naukowego
zarządzania – F. Taylor, H. Fayol).

Modernistyczna

Organizacja widziana
przez pryzmat
obiektywnych pomiarów.

Przedsiębiorstwo jako funkcjonalny system
składający się z podsystemów i elementów
systemu (L. von Bertalanffy, H. Simon, J. March).

Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010, s. 20.
5 Ł. Sułkowski, Epistemologia i metodologia…, op.cit., s. 106–108.
6 G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
7 M. J. Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
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Perspektywa

Przedmiot

Przedsiębiorstwo

Symboliczno-interpretująca

Organizacja widziana
przez pryzmat
subiektywnych oglądów.

Przedsiębiorstwo jako byt subiektywny (teoria
ustanowienia – K. E. Weick).
Przedsiębiorstwo jako proces konstruowania
i odczytywania tworzącej ją społecznej
rzeczywistości (społeczna konstrukcja
rzeczywistości – P. Berger, T. Luckman).

Postmodernistyczna

Teoria organizacji
i praktyki
teoretyzowania.

Przedsiębiorstwo jako organizacja zdobywająca
wiedzę i wykorzystująca informacje.
Przedsiębiorstwo jako organizacja o strukturze
poziomej i zanikających strukturach pionowych
(J-F. Lyotard, G. Burrel, G. Morgan).

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. J. Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2002, s. 63.

Każda nowa perspektywa ewidentnie poszerzała obowiązujące w środowisku
i powszechnie akceptowane wyobrażenie przedsiębiorstwa, sygnalizując zarazem jeszcze jedną istotną okoliczność. Bardziej kompleksowy obraz przedsiębiorstwa był w znacznej mierze owocem postępującego rozwoju subdyscyplin
nauk o zarządzaniu (np. zarządzania strategicznego, nauki o przedsiębiorstwie), a także stawania się przedsiębiorstwa przedmiotem poznania bardziej
odległych nauk (socjologii, psychologii społecznej, historii, antropologii i in.).
Oprócz kryterium perspektywy poznawczej użyteczne w identyfikowaniu
paradygmatycznych właściwości przedsiębiorstwa jest także odwołanie się do
ewolucji kierunków i nurtów w teorii zarządzania – kluczowej subdyscyplinie
nauk o zarządzaniu. Dobór i wydzielenie konkretnych nurtów ma charakter
subiektywny, co zresztą otwarcie przyznają autorzy poniższego zestawienia
(tabela 2), natomiast zastosowano w tym przypadku zobiektywizowany układ
chronologiczny.
Tabela 2. Kierunki i nurty w teorii zarządzania a wizja organizacji (przedsiębiorstwa)
Kierunek

Wyzwania i praktyki

Wizja organizacji (przedsiębiorstwa)

Naukowe zarządzanie
(przełom XIX i XX w.)

Niska wydajność pracy,
robotników, niskie płace
(popyt), opanowanie
technologii i wielkości
zakładów przemysłowych.

Mechanistyczna, zdeterminowana
przez technologię i umiejętności;
poszukiwanie korzyści skali,
specjalizacji, standaryzacji,
centralizacji, koncentracji
i synchronizacji.

Administracja (początek
XX w.)

Nieefektywność struktur
organizacyjnych.

Mechanistyczna, zdeterminowana
przez przepisy i formalizację.

Stosunki międzyludzkie
(lata 30. i 40. XX w. w USA,
lata 50. XX w. w Europie)

Niezadowolenie z pracy
i niskie morale, niski poziom
identyfikacji z pracodawcą.

Organizacja jako „mieszanka”
struktury formalnej i nieformalnej,
opartej na stosunkach
międzyludzkich.
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Wyzwania i praktyki
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Wizja organizacji (przedsiębiorstwa)

Podejście systemowe
(lata 50. i 60. XX w.)

Suboptymalizacja,
trudności w zarządzaniu
wielkimi, niejednorodnymi
organizacjami.

Organizacje jako systemy
społeczno-techniczne
podlegające regulacji, sterowaniu
i projektowaniu.

Gra organizacyjna (lata
80. XX w.)

Wewnętrzne
i międzyorganizacyjne
antagonizmy, rozgrywki,
konflikty.

Organizacja jako przestrzeń gry
o zasoby, władzę, informacje.

Równowaga
organizacyjna

Zakłócenie równowagi
funkcjonalnej, społecznej
i materialnej, zewnętrznej
i wewnętrznej.

Organizacja jako systemy
zmierzające do równowagi;
zakłócenia równowagi jako czynnik
dynamiki i zmiany.

Sieć

Trudności w zarządzaniu
współpracą, informacją
i wiedzą w układach wewnątrzi międzyorganizacyjnych
o różnym stopniu spójności.

Organizacja jako sieć powiązań
o zmiennej konfiguracji.

Źródło: A. K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Rozwój teorii organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa
2011.

Wizje organizacji zawarte w tabeli 2 są w swojej istocie w dużej mierze
zbieżne z wcześniejszymi konstatacjami wyprowadzonymi na gruncie paradygmatów (perspektyw poznawczych) zawartymi w tabeli 1 – chronologicznie:
mechanistyczny twór zdeterminowany przez wymogi industrialnego rozwoju,
systemowy charakter przedsiębiorstwa, organizacja o rosnącym stopniu uwzględnienia subiektywnych interesów społecznych i paradygmatu kompromisu
(gra organizacyjna). Tym bardziej więc warto zatrzymać się nad przekrojem
„wyzwania i praktyki”, który eksponuje kwestię kluczową – przesłanki i bodźce
zmian paradygmatycznych właściwości przedsiębiorstwa. Wśród przyczyn tych
przeobrażeń, w pierwszym okresie kształtowania się wizji przedsiębiorstwa,
przeważały uwarunkowania wewnętrzne, po części wynikające z określonego
stanu jego rozwoju (opanowanie technologii, nieefektywne struktury, niski
poziom identyfikacji z pracodawcą), po części zaś będące pochodną dążenia
do nowych, perspektywicznych rozwiązań (poszukiwanie korzyści skali, koncentracji, specjalizacji). W miarę upływu czasu i narastania stopnia złożoności, zarówno rzeczywistości, jak i samego fenomenu przedsiębiorstwa, coraz
większego znaczenia nabierały zewnętrzne przesłanki zmian jego paradygmatycznych właściwości (konkurencja, relacje międzyorganizacyjne, trudności we
współpracy, różne grupy interesariuszy przedsiębiorstwa). Jakkolwiek powyższe obserwacje potwierdzają ogólnie znaną prawdę o pogłębianiu się trudności
w rozpoznaniu sygnalizowanych zjawisk i procesów, nie sposób nie zauważyć, iż swoistym wspólnym mianownikiem, a zarazem kluczową przesłanką
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przeobrażeń czasowo szerzej akceptowanych wizji przedsiębiorstwa były praktyczne potrzeby zarządzających, zrodzone w warunkach rosnącego znaczenia
mechanizmów rynku i potrzeb nabywców. Nauki o zarządzaniu ukazały i wciąż
potwierdzają swój empiryczny charakter, będąc swoistym pasem transmisyjnym pomiędzy pierwotnymi impulsami i inspiracjami wyrastającymi na gruncie
potrzeb procesu zarządzania a finalną weryfikacją poznawczej i aplikacyjnej
użyteczności propozycji tych nauk, dokonywaną także w sferze zarządzania.

23.3. P
 rzedsiębiorstwo jako wyodrębniająca się samodzielna
kategoria paradygmatyczna
Takie podejście do przedsiębiorstwa uwzględnia, z jednej strony, jego znaczenie w metodologii badań i studiach na gruncie nauk o zarządzaniu, z drugiej strony – także sposób stawiania tej kategorii poznawczej w innych naukach
podejmujących badania przedsiębiorstwa. W dalszych uwagach ograniczono
się do obszaru nauk o zarządzaniu. W wymiarze teoretycznym można by postawić tezę, że wykształcanie się wspomnianej już nauki o przedsiębiorstwie jako
subdyscypliny nauk o zarządzaniu wydaje się najpełniejszym potwierdzeniem
„wybijania się” przedsiębiorstwa na pozycję samodzielnego paradygmatu.
W wymiarze bardziej praktycznym kolejną propozycją prześledzenia kształtowania się właściwości paradygmatycznych przedsiębiorstwa jako samoistnej kategorii poznawczej może być odwołanie się do współczesnych orientacji
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. J. Lichtarski zaproponował osiem takich
orientacji, na podstawie których można podjąć próbę identyfikacji szerzej
akceptowanych, względnie trwałych cech przedsiębiorstwa (tabela 3).
Propozycja spojrzenia na paradygmatyczne właściwości przedsiębiorstwa
jako względnie samodzielnej kategorii poznawczej przez pryzmat orientacji
w zarządzaniu wskazuje na możliwość wydzielenia dwóch typów organizacyjnej wizji przedsiębiorstwa. Naturalnie takie wydzielenie ma charakter umowny,
a kryteria podziału nie są ostre i po części się pokrywają.
Pierwszy typ, który można by określić jako „organizacja zadaniowa”, to przedsiębiorstwo zorientowane na wynik, na zmiany, na człowieka czy też na wiedzę. W każdym z tych przypadków atrybuty przedsiębiorstwa jako przedmiotu
procesu poznania (studia merytoryczne, metodologia badań) koncentrują się
wokół konkretnego, apriorycznie przyjętego zagadnienia, względnie zestawu
zagadnień. Ich rozpoznanie buduje i wzbogaca tak postrzeganą istotę przedsiębiorstwa, jak również okoliczności i zjawiska jej towarzyszące. Postrzeganie
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paradygmatycznych właściwości przedsiębiorstwa pod kątem realizowanych
przez nie zadań ma niewątpliwie walor praktyczny. Jednak z uwagi chociażby
na bogaty zestaw zadań przypisywanych współczesnym przedsiębiorstwom prowadzi ono – co znajduje potwierdzenie w różnych pracach – do wysypu i swoistej inflacji paradygmatów przedsiębiorstwa, formułowanych przy pojemnym
alibi wieloparadygmatyczności nauk o zarządzaniu.
Tabela 3. W
 spółczesne orientacje w zarządzaniu a paradygmatyczne właściwości
przedsiębiorstwa
Orientacja w zarządzaniu

Przedsiębiorstwo

prorynkowa

Organizacja realizuje swoje cele, opierając się na poznawaniu
i zaspokajaniu na odpowiednim poziomie potrzeb klientów.

projakościowa

Organizacja dążąca do doskonałości procesów i produktów.

procesowa

Organizacja oparta na zintegrowanych procesach ściśle wiążących
– we wszystkich etapach, a nie tylko w etapie końcowym – jej
działania z oczekiwaniami klientów.

strategiczna

Organizacja integrująca w wymiarze rozwojowym kształtowanie
podstawowych jej wyznaczników (wizja, misja, cele, przedmiot
i zakres, środki i sposoby ich wykorzystania itp.).

na wynik

Organizacja respektująca podstawowe zasady racjonalności
ekonomicznej jako podmiot realizujący cele zarobkowe.

na zmiany

Organizacja poddana konieczności permanentnych przeobrażeń,
wyposażona w atrybuty zdolności do ich wprowadzania (elastyczność,
zwinność, innowacyjność itp.).

na człowieka

Organizacja łącząca w jedną całość idee wrażliwości społecznej,
ekologicznej i ekonomicznej (triada people – planet – profit).

na wiedzę

Organizacja kształtująca swoją działalność i rozwój przede wszystkim
w oparciu na efektywnym tworzeniu i wykorzystaniu wiedzy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Lichtarski, O współczesnych orientacjach w teorii
i praktyce zarządzania przedsiębiorstwami, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 51–57.

Drugi typ paradygmatycznej wizji przedsiębiorstwa jako samodzielnej kategorii poznawczej można by określić jako „organizacja rozwojowa”. Zgodnie
z informacjami zawartymi w tabeli 3 należą do niego propozycje występujące
pod hasłami orientacji prorynkowej, projakościowej, procesowej i strategicznej. W tych przypadkach ważniejsze od selektywnych, profilowanych zadań
jest kompleksowe ujęcie przedsiębiorstwa jako podmiotu poddanego tak współcześnie istotnemu wyzwaniu, jakim jest imperatyw rozwoju. Identyfikacja
względnie trwałych właściwości przedsiębiorstwa pod kątem zaspokojenia
potrzeb nabywców czy też organizacyjnej doskonałości (jakość) stwarza szanse
budowania podstaw długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa. Perspektywa
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procesowa wydaje się być odwołaniem do najbliższego rzeczywistości przebiegu
wewnętrznych i zewnętrznych sekwencji działań przedsiębiorstwa. Wreszcie
perspektywa strategiczna, najbardziej wyraziście określająca funkcje rozwojowe organizacji, łączy je w spójną i logiczną całość uwzględniającą po części
również perspektyw wcześniej wskazane.
Zgodność z rzeczywistością danego etapu ogólnego rozwoju i poznawcza
użyteczność każdej z wymienionych orientacji potwierdza także wieloparadygmatyczny charakter przedsiębiorstwa jako wyodrębniającej się, samodzielnej kategorii poznawczej. Pozostając w tym nurcie, można by pokusić się
o wskazanie dwóch dodatkowych, perspektywicznych orientacji w zarządzaniu, uzupełniających wizję paradygmatycznych konstatacji w odniesieniu do
przedsiębiorstwa jako organizacji rozwojowej. Pierwszą z nich jest perspektywa przedsiębiorstwa jako systemu otwartego, drugą – perspektywa modelu
biznesu definiowanego wokół internetu. Każde z tych zagadnień zasługuje
na obszerne, oddzielne opracowania, stąd w tym miejscu zostaną one jedynie
syntetycznie zasygnalizowane.
Perspektywa przedsiębiorstwa jako systemu otwartego ilustruje ewolucję procesu rozszerzania się jego granic, wynikającego m.in. z poszukiwania
nowych możliwości i form partnerskiego rozwoju, tworzenia wartości poprzez
współdziałanie w szerszym, bardziej elastycznym układzie relacji, w szczególności angażujących klientów8. W efekcie takich przemian wiele współczesnych
przedsiębiorstw znacząco odeszło od pierwotnych, tradycyjnych idei wewnętrznej koncentracji zasobów (in-house philosophy), wprowadzając w to miejsce
całkiem nowe reguły i strategie, np. CRM, kooperencja. Charakter i stopień
upowszechnienia rozwiązań właściwych perspektywie przedsiębiorstwa jako
systemu otwartego są na tyle intensywnie dyskutowane, iż trudno byłoby je
na dzisiaj uznać za wyznaczające paradygmatyczne właściwości przedsiębiorstwa. Tym niemniej szersze trendy i tendencje zarówno w rozwoju technologii
komunikacyjnych (np. cloud computing), jak i praktyce zarządzania wydają
się wskazywać na duży potencjał sygnalizowanej formuły przedsiębiorstwa
w przyszłości.
Perspektywa modelu biznesu definiowanego wokół internetu jest zarazem
kontynuacją i rozszerzeniem idei przedsiębiorstwa jako systemu o zacierających się, coraz bardziej otwartych granicach. Pojawienie się internetu i nowych
możliwości z tym związanych objawiło się również w sferze organizacji
Szerzej zob. C. K. Prahalad, V. Ramasvamy, Future of Competition: Co-Creating Value
with Customers, Harvard Business Press Books, Boston 2004.
8
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i działalności przedsiębiorstw, nierzadko prowadząc do głębokich przeobrażeń
o charakterze jakościowym. Wystarczy wskazać chociażby rewolucję związaną
z postępującym wykorzystaniem przez przedsiębiorstwa mediów społecznościowych czy też redefinicję tradycyjnego modelu marketingu – przejścia od
klasycznej formuły 4P do formuły marketingu ABCDE9. W efekcie uruchomienia i utrwalania rozwiązań wynikających z definiowania modelu biznesowego
wokół internetu szereg kluczowych funkcji przedsiębiorstwa – np. w zakresie
tworzenia innowacji z szerokim udziałem dotychczasowych i potencjalnych
klientów (crowdsourcing) – można zrealizować szybciej, taniej i z większym
prawdopodobieństwem rynkowego sukcesu. Postępująca trwałość i nieodwracalność nowo wykształcających się właściwości przedsiębiorstwa jest dodatkowo poparta coraz liczniejszym udziałem wśród populacji nabywców jednostek
i całych zbiorowości, dla których kontakt ze sferą gospodarczą poprzez internet
(sieć zależności) jest czymś oczywistym i bezproblemowym. W jeszcze dalszej
perspektywie na gruncie działalności gospodarczej może to skutkować tworzeniem maksymalnie płynnych, otwartych konstrukcji, w niewielkim stopniu
przypominających przedsiębiorstwo ukształtowane na gruncie paradygmatów
z czasów protoplastów nauk o zarządzaniu.

23.4. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza przedsiębiorstwa jako kategorii poznawczej
na gruncie nauk o zarządzaniu wydaje się wstępnie potwierdzać jego szczególny, dualny charakter.
Przedsiębiorstwo, co poniekąd oczywiste, jest mniej lub bardziej wyrazistym odzwierciedleniem czy też eksponentem paradygmatów występujących
na gruncie wieloparadygmatycznej dyscypliny, jaką są nauki ekonomiczne.
Owo odzwierciedlenie, zgodnie z naturą paradygmatów, ma charakter dynamiczny i historyczny, a względnie trwałe cechy i właściwości przedsiębiorstwa
zmieniają się w miarę ewoluowania podejść, ujęć i perspektyw wyznaczanych
przez teorię zarządzania czy też poszczególne, coraz liczniej wydzielane subdyscypliny nauk o zarządzaniu. Z tego punktu widzenia najświeższe trendy
w studiach i badaniach istoty przedsiębiorstwa koncentrują się wokół takich
szerzej wyznaczanych i akceptowanych jego atrybutów (paradygmatów) jak
D. Tapscott, D. Ticol, A. Lowy, Digital Capital: Harnessing the Power of Business Webs,
Harvard Business School Press, Boston 2000, s. 39–165.
9
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wykorzystywanie informacji i wiedzy, kształtowanie wewnętrznej równowagi
interesów czy też usieciowienie przedsiębiorstw.
Równolegle do powyższych zależności i zmian współczesne przedsiębiorstwo jako przedmiot studiów i badań objawia się także coraz wyraźniej jako
nabierająca samodzielności (samoistna) kategoria poznawcza o właściwościach
paradygmatycznych. Przyczynia się do tego zarówno rosnące zainteresowanie przedsiębiorstwem na gruncie różnych nauk i dyscyplin, które dla swoich badań przyjmują właściwe im paradygmaty przedsiębiorstwa (socjologia,
nauki prawne, historia, antropologia), jak i studia nad przedsiębiorstwem prowadzone w obrębie subdyscyplin nauk o zarządzaniu, nierzadko budujących
swoją jeszcze świeżą, specjalistyczną rację bytu (nauka o przedsiębiorstwie).
Koncentrując się na tych drugich, można by wskazać takie współcześnie szeroko uznawane właściwości paradygmatyczne przedsiębiorstw jak ich kompleksowa (społeczna, ekologiczna i ekonomiczna wrażliwość), złożona elastyczność
umożliwiająca znalezienie się w procesie permanentnych zmian, ewentualnie
w dalszej perspektywie – otwartość i zacieranie granic przedsiębiorstwa, docelowo internetowy model biznesu.
Oba wydzielone nurty rozwoju paradygmatów przedsiębiorstwa mają
charakter umowny i zostały zaprezentowane bardzo pobieżnie. W praktyce
występuje daleko idące, wielokierunkowe oddziaływanie i przenikanie się
aplikacyjnych (empirycznych) i poznawczych (teoretycznych) bodźców przeobrażeń i rozwoju zarządzania, przedsiębiorstw i nauk o zarządzaniu. W tym
trójkącie zależności ma swoje miejsce również dorobek szeregu innych nauk
i dyscyplin, które coraz częściej podejmują badania nad przedsiębiorstwem.
Dopiero głębokie studia nad tak złożonym, wręcz synkretycznym obrazem
zależności poznawczych i mechanizmów sprawczych są w stanie zidentyfikować i wyodrębnić ewentualne elementy skumulowanej wiedzy, wypełniające
dyspozycję paradygmatu jako zespołu pojęć i teorii szeroko akceptowanego
przez specjalistyczne środowisko naukowe.
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Instytut Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

24. Otwarta architektura produktów
inwestycyjnych jako wyzwanie
dla konglomeratów finansowych

24.1. Pojęcie i znaczenie architektury produktów
inwestycyjnych
Początki stosowania terminu „architektura” wobec rozwiązań systemowych
tworzonych przez człowieka datowane są na drugą połowę XX w. W odniesieniu do systemów zarządczych pojęcie to weszło do powszechnego użycia wraz
z pracą R. M. Henderson i K. B. Clark, w której zawarto definicję innowacji
architektonicznej jako „zmiany sposobu, w jaki składniki danego produktu
są wzajemnie połączone, przy czym zasadnicze koncepcje struktury (a zarazem podstawy naukowe tych składników) pozostają niezmienne”1. Pierwsza
definicja architektury produktowej przypisywana jest zarazem K. Ulrichowi,
który zapisał ją jako „schemat, według którego funkcje danego produktu przyporządkowywane są fizycznym jego składnikom, włączając w to specyfikację
współzależności pomiędzy tymi składnikami”2. Opis ten z powodzeniem można
zastosować do konfiguracji produktów inwestycyjnych, tj. portfela oferowanych
klientowi produktów i usług opartych na elementach wewnętrznych (pochodzących z rodzimej grupy finansowej) lub zewnętrznych (których źródłem
1 R. M. Henderson, K. B. Clark, Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing
Product Technologies and the Failure of Established Firms, „Administrative Science Quarterly”, no. 35/1, marzec 1990, s. 9.
2 C. Y. Baldwin, When Open Architecture Beats Closed. The Entrepreneurial Use of Architectural Knowledge, Harvard Business School, Working Paper 10–063, Boston, październik
2010, s. 2 i nast.
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są zewnętrzne, konkurencyjne konglomeraty finansowe). Wybór architektury
produktów inwestycyjnych stanowi więc kluczowy dylemat strategiczny stojący
przed wieloma grupami finansowymi: polegać na własnej ofercie produktowej
czy otwierać się na rozwiązania pochodzące z obcych sieci dystrybucyjnych.
Możliwe są także podejścia hybrydowe – łączące cechy obu skrajnych opcji
doboru produktów oferowanych klientom.

24.2. Typologia architektury produktów inwestycyjnych
Biorąc pod uwagę postępujący i wielowymiarowy proces globalizacji produktów i usług bankowości detalicznej3, w szczególności w odniesieniu do wyższych segmentów klienckich (tj. bankowości prywatnej i bankowości osobistej),
a także wobec oferty inwestycyjnej, wyróżnić można trzy zasadnicze podejścia
do procesu dystrybucji bankowej, tj. architekturę: zamkniętą, otwartą kierowaną oraz otwartą (rysunek 1).
Rysunek 1. Systematyka typów architektury produktów inwestycyjnych w światowych
konglomeratach finansowych

Architektura zamknięta
(closed architecture)

• w sieci dystrybucyjnej danej instytucji finansowej
oferowane są wyłącznie produkty wewnętrzne
(tj. pochodzące z własnej grupy)

Architektura otwarta
kierowana (guided open
architecture)

• sieć dystrybucyjna instytucji finansowej otwarta
jest dla produktów selektywnie dobranych
dostawców zewnętrznych

Architektura otwarta
(open architecture)

• w sieci instytucji finansowej oferowane są
produkty pochodzące od wielu zewnętrznych
dostawców, zaś produktów własnych albo nie ma,
albo stanowią margines procesu dystrybucji

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Arzeni, N. Collot, Cross-Border Distribution of UCITS,
Caceis Investor Services Regulation references, Luksemburg 2011, s. 1–69.

3 Por. S. L. Schmukler, Benefits and Risks of Financial Globalization: Challenges for Developing Countries, World Bank Policy Research Report “Globalization, Growth and Poverty”,
World Bank, Washington, czerwiec 2004, s. 1–27.

24. Otwarta architektura produktów inwestycyjnych jako wyzwanie dla konglomeratów...

367

Ocena charakteru architektury produktowej funkcjonującej w grupach kapitałowych jest trudna nie tylko ze względu na nieostre rozgraniczenie pomiędzy
poszczególnymi stopniami otwartości na włączanie zewnętrznych produktów do
własnej sieci dystrybucyjnej. Ostateczną cezurą rodzaju architektury pozostają
praktyczne aspekty struktury produktowej związane z istotnością produktów
własnych (wewnętrznych) i obcych (zewnętrznych) w planach sprzedażowych
przypisanych sieci dystrybucyjnej. W praktyce więc dużo ważniejsze może okazać
się dysponowanie średnio zdywersyfikowaną gamą produktów zewnętrznych,
którym przypisano wysoki priorytet, niż nominalnie bogata oferta produktów
zewnętrznych, która nie podlega aktywnej promocji we własnej sieci4.
W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na analizie wyższego
segmentu klienckiego (bankowość prywatna – private banking) ze względu
na sekwencję, w jakiej wdrażane są zazwyczaj innowacje w sektorze finansowym. Z uwagi na związane z tym procesem ryzyko i koszty zazwyczaj nowe
rozwiązania produktowe oferowane są w pierwszym rzędzie tym właśnie grupom klientów (top down).
Wybór rodzaju architektury produktowej stanowi przy tym strategiczną
decyzję każdej z instytucji finansowych. Jest on bowiem powiązany z szeregiem
dalekosiężnych skutków dla całych grup finansowych, dla których efektywne
gospodarowanie kanałami dystrybucji jest zasadniczym warunkiem skuteczności gospodarczej. Ukształtowanie architektury produktowej charakteryzuje się
znaczną inercją – konglomeraty finansowe obierające pewien typ tego rodzaju
konfiguracji wykazują zachowawczość i rzadko bywają skłonne do eksperymentowania z modyfikacją istniejącej struktury produktowej.
Rachunek korzyści i strat wynikających z otwierania architektury produktowej stanowi zasadniczą przesłankę wprowadzania zewnętrznej oferty
produktowej do sieci dystrybucyjnej danej instytucji finansowej. Jego pełna
kwantyfikacja jest niełatwym zadaniem, skutki tego procesu są bowiem wielowymiarowe, jednakże można pokusić się o stworzenie zbioru korzyści i zagrożeń wynikających z włączania zewnętrznych produktów do rodzimej sieci
dystrybucyjnej, co zobrazowano na rysunku 2.

Por. dyskusję w: L. Dziawgo, Open-product architecture. Inspirująca koncepcja oferowania produktów i usług finansowych, „e-Finanse”, no. 1, Rzeszów 2005, s. 1–11.
4
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Rysunek 2. Rachunek korzyści (+) i zagrożeń (–) wynikających z procesu otwierania
architektury produktowej w konglomeratach finansowych

+ dostęp do zdywersyfikowanej gamy
międzynarodowych produktów i usług
inwestycyjnych

- ewentualna „kanibalizacja” własnej oferty
produktowej przez dostawców
zewnętrznych

+ możliwość świadczenia holistycznego
doradztwa bankowego, włącznie
z usługami pomocniczymi (okalającymi)

- ryzyko reputacyjne związane
z wprowadzeniem produktów i usług,
których przejrzystość informacyjna może
być ograniczona

+ wymuszenie konkurencyjności własnej
(wewnętrznej) oferty produktowej
+ poprawa kompetencji i statusu własnej
sieci sprzedażowej (szkolenia, wyposażenie
w narzędzia sprzedażowe i specjalistyczne)
+ udział w opłatach dystrybucyjnych
(retrocessions, pot. kickbacks) dostawców
zewnętrznych

- opór ze strony istniejącego zarządu
(decyzja otwierania architektury burzy
status quo i zagraża partykularnym,
krótkoterminowym interesom bieżącego
kierownictwa)
- wysokie koszty produktów zewnętrznych,
które trudno obniżyć we własnej sieci

Źródło: opracowanie własne.

Istotną przesłanką dotyczącą charakteru architektury produktowej w grupach finansowych są systemowe zjawiska dotyczące sektora finansowego,
wpływające zarazem na konkurencyjność oferty produktowej5. Co warte zaakcentowania, wymowa tych zjawisk dla inicjatyw mających na celu otwieranie architektury produktowej ku produktom zewnętrznych grup finansowych
nie jest jednoznaczna. Choć bowiem (generalnie) większość rozpatrywanych
zjawisk skłania ku poszerzaniu oferty produktowej o ofertę zewnętrznych
grup finansowych, czynniki przemawiające za otwartą architekturą związane są z pozytywną, stabilną koniunkturą inwestycyjną, rosnącą globalizacją
i umiarkowanym poziomem wymogów regulacyjnych. Światowy sektor usług
inwestycyjnych wciąż jednak boryka się z licznymi i poważnymi reperkusjami
ostatniego globalnego kryzysu finansowego, które powodują wzrost kosztów
Por. G. Shub, Global Asset Management 2016: Doubling Down on Data, The Boston
Consulting Group (BCG), Boston 2016, s. 1–32.
5
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prowadzonej działalności i awersję do podejmowania ryzyka innowacji w domenie architektury produktowej. Komplikowane jest to przez widmo rosnącego
izolacjonizmu politycznego6, co może przełożyć się na bariery w nieskrępowanej, transgranicznej dystrybucji produktów inwestycyjnych (warunek sine qua
non skutecznie działającej otwartej architektury produktowej).
W tabeli 1 podsumowano zbiór tendencji na międzynarodowych rynkach
inwestycyjnych i ich znaczenie dla procesu otwierania architektury produktowej.
Tabela 1. T
 endencje na międzynarodowym rynku produktów inwestycyjnych i ich związki
z otwieraniem architektury produktów inwestycyjnych
Kategoria zjawiska

Korzyści (+)/zagrożenia (–) wynikające z otwierania
architektury produktowej wraz z objaśnieniami

Zmiana struktury oferowanych
produktów (rosnące znaczenie
pasywnych strategii inwestycyjnych,
w tym ETF)

+
(otwieranie architektury stwarza szansę na włączenie
do oferty produktowej szerokiej gamy produktów
indeksowych/ETF)

Odejście od tradycyjnych (quasiaktywnych) produktów inwestycyjnych
i rosnące znaczenie kompleksowego
doradztwa inwestycyjnego

+
(otwarta architektura produktowa wymusza
kompleksowe doradztwo inwestycyjne, w ramach
którego oferowane są zintegrowane produkty
wewnętrzne i zewnętrzne dostosowane do potrzeb
klienta)

Popularyzacja produktów alternatywnych
i wyspecjalizowanych – z uwzględnieniem
pasywów i aktywów klienta (liability
driven investment – LDI), jego cyklu
życia (lifecycle investing), kreowanych
na konkretną datę (target date),
absolutnego zwrotu (absolute return) itp.

+
(z reguły dana grupa finansowa nie jest w stanie
dostarczyć kompleksowej oferty w każdym
z wyspecjalizowanych obszarów produktowych i musi
wspomagać się ofertą zewnętrznych podmiotów)

Rosnąca korelacja aktywów
i poszczególnych instrumentów
inwestycyjnych – konieczność szerszej
dywersyfikacji (m.in. rodzajowej,
geograficznej, walutowej)

+
(konieczność szerokiej dywersyfikacji inwestycyjnej
skłania ku coraz powszechniejszemu wykorzystaniu
produktów i usług zewnętrznych dostawców, których
oferta wykazuje mniejszą zbieżność z produktami
własnej grupy finansowej)

Wzrastające wymogi regulacyjne
i ostrożnościowe (np. kapitałowe)

–
(włączenie obcych produktów i usług do sieci
dystrybucyjnej własnej grupy finansowej rodzi
konieczność sprostania kompleksowym wymogom
kilku reżimów regulacyjnych)

Na przykład w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej lub realizacją
kontrowersyjnych, przedwyborczych obietnic przez administrację prezydenta D. Trumpa.
Por. rozważania: R. Inglehart, P. Norris, Trump, Brexit and the Rise of Populism: Economic
Have-Nots and Cultural Backlash, “Harvard Kennedy School (HKS) Working Papers”,
no. RWP16–026, Cambridge, 29.07.2016, s. 1–53.
6
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Kategoria zjawiska

Korzyści (+)/zagrożenia (–) wynikające z otwierania
architektury produktowej wraz z objaśnieniami

Konieczność racjonalizacji kosztowej
(m.in. poprzez integrację i outsourcing
usług wspomagających działalność
zasadniczą)

–
(skomplikowane procesy towarzyszące otwieraniu
architektury produktowej pociągają za sobą
wymóg dodatkowych nakładów w obszarze
zgodności/compliance oraz zarządzania ryzykiem)

Digitalizacja i obrót internetowy
produktami inwestycyjnymi

+
(rosnąca porównywalność cech produktów
inwestycyjnych, konkurencja i wykorzystanie analizy
zasobów danych do adresowania oferty w stosunku
do potrzeb klienta wymusza większy stopień
wyrafinowania i kompleksowości oferty (m.in. dzięki
otwieraniu architektury produktowej)

Rosnąca rola obrotu algorytmicznego
i zautomatyzowanego

+
(rosnąca presja na marże w wyniku coraz istotniejszej
roli algorytmicznych i automatycznych systemów
obrotu skłania do oferowania wartości dodanej
w postaci kompleksowych usług opartych na szerokiej
gamie produktowej)

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Shub, Global Asset Management 2016: Doubling Down
on Data, The Boston Consulting Group (BCG), Boston 2016, s. 1–32.

Od strony praktycznej warto odnieść się do bieżącego stanu architektury produktowej wśród grup finansowych działających w Polsce. Jak widać
w zbiorczym podsumowaniu (załącznik 1), oferta w pełni otwarta na produkty
zewnętrznych sieci dystrybucyjnych wciąż stanowi margines na polskim rynku
i charakterystyczna jest dla globalnych banków inwestycyjnych pozbawionych rozwiniętej, tradycyjnej sieci dystrybucyjnej na terenie kraju. Z jednej
strony bowiem nadmierne otwarcie na produkty zewnętrzne postrzegane jest
jako zagrożenie dla realizacji marż na własnych (często bardzo dochodowych
i utrwalonych marketingowo) produktach aktywnie rozprowadzanych w macierzystych kanałach sprzedażowych. Z drugiej zaś banki o wymiarze lokalnym
lub regionalnym (z perspektywy międzynarodowej) pozbawione są możliwości
efektywnego (także w kontekście sumarycznych kosztów) włączania produktów
obcych grup finansowych, których struktura prowizji może być nieprzejrzysta
i odbiegać może od standardów oferowanych na rynku krajowym.
Polski rynek produktów inwestycyjnych wciąż cechuje się niskim poziomem
umiędzynarodowienia i wysokimi kosztami na tle europejskim7 i (w szczególności)
Por. raport na temat opłat pobieranych od europejskich funduszy inwestycyjnych:
N. H. Mikkelsen, European Fund Expenses Are Decreasing in Percentage. But Investors Pay
More in Nominal Values, Morningstar, Chicago, sierpień 2016, s. 1–39 oraz dane portalu
Elfin o opłatach od polskich funduszy inwestycyjnych: http://inwestycje.elfin.pl/?id=inwestycje/fundusze//prow_rodzaj.html (6.02.2017).
7
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amerykańskim8, co ma związek z ograniczonym poziomem świadomości polskich konsumentów usług bankowości detalicznej. Koncentrację na własnych
produktach można więc interpretować z jednej strony jako pochodną wciąż
niedawnego kryzysu globalnej bankowości lat 2007–2009, a także wykorzystywanie swoistej renty pierwszeństwa (first mover advantage, technological
leadership9) z tytułu obecności na wciąż mało rozwiniętym i niewystarczająco
konkurencyjnym rynku produktów i usług inwestycyjnych.

24.3. Podsumowanie
Stopniowe otwieranie architektury produktowej to proces, który coraz
wyraźniej zaznacza się w światowych finansach. Spowodowane jest to rosnącą
konkurencyjnością globalnego rynku inwestycyjnego, a także szeregiem tendencji, które skłaniają do dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych. Spowolnienie
tego procesu przypadło na lata 2007–2009, kiedy to międzynarodowe grupy
finansowe starały się skupić na promocji własnej oferty produktowej i w sposób wysoce selektywny włączać produkty zewnętrzne do swoich kanałów dystrybucji. Powrót globalnej koniunktury inwestycyjnej w wielu klasach aktywów
wzmógł tendencje do wzbogacania oferty produktowej o rozwiązania pochodzące ze strony zewnętrznych instytucji finansowych.
Na tym tle polski rynek – choć ulegający stopniowej dywersyfikacji (także
międzynarodowej) – wciąż jawi się jako niekonkurencyjny, słabo powiązany
z otoczeniem i niewystarczająco zrozumiany przez ogół społeczeństwa. Ten
zespół czynników w sposób ograniczony skłania istniejące w Polsce grupy
finansowe do aktywnego włączania zewnętrznych produktów do swoich sieci
dystrybucyjnych, co jest istotne z punktu widzenia jakości zarządzania inwestycyjnego w długim okresie.

8 2016 Investment Company Fact Book, Investment Company Institute, Waszyngton
2016, s. 88–109.
9 Efekt ten w kontekście innowacji w branży finansowej omówiono w: L. E. López,
E. B. Roberts, First-Mover Advantages in Regimes of Weak Appropriability: The Case of Financial Services Innovations, “Journal of Business Research”, vol. 55, iss. 12, grudzień 2002,
s. 997–1005.

372

Piotr Wiśniewski

Literatura
2016 Investment Company Fact Book, Investment Company Institute, Washington
2016.
Arzeni A., Collot N., Cross-Border Distribution of UCITS, Caceis Investor Services
Regulation references, Luksemburg, maj 2011.
Baldwin C. Y., When Open Architecture Beats Closed. The Entrepreneurial Use of Architectural Knowledge, Harvard Business School, Working Paper 10–063, Boston,
październik 2010.
Dziawgo L., Open-product architecture. Inspirująca koncepcja oferowania produktów
i usług finansowych, „e-Finanse”, no. 1, Rzeszów 2005.
Henderson R. M., Clark K. B., Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms, „Administrative
Science Quarterly”, no. 35/1, marzec 1990.
http://inwestycje.elfin.pl/?id=inwestycje/fundusze//prow_rodzaj.html
http://ocdn.eu/jcmsforbes/dd1919d534fae9e5c1bc12e8aa311748.pdf
Inglehart R., Norris P., Trump, Brexit and the Rise of Populism: Economic Have-Nots
and Cultural Backlash, “Harvard Kennedy School (HKS) Working Papers”,
no. RWP16–026, Cambridge, 29.07.2016.
López L. E., Roberts E. B., First-Mover Advantages in Regimes of Weak Appropriability: The Case of Financial Services Innovations, “Journal of Business Research”,
vol. 55, iss. 12, grudzień 2002.
Mikkelsen N. H., European Fund Expenses Are Decreasing in Percentage. But Investors
Pay More in Nominal Values, Morningstar, Chicago, sierpień 2016.
Schmukler S. L., Benefits and Risks of Financial Globalization: Challenges for Developing Countries, World Bank Policy Research Report “Globalization, Growth and
Poverty”, World Bank, Washington, czerwiec 2004.
Shub G., Global Asset Management 2016: Doubling Down on Data, The Boston Consulting Group (BCG), Boston 2016.
www.comperia.pl
www.privatebanking.pl

24. Otwarta architektura produktów inwestycyjnych jako wyzwanie dla konglomeratów...

373

Załącznik 1. Charakterystyka architektury produktów inwestycyjnych oferowanych
klientom bankowości prywatnej (private banking) przez wybrane grupy
finansowe w Polsce na 31.12.2016 r.
Bank

Nazwa programu/
rachunku
podstawowego

Kryterium
kwalifikacji

Rodzaj
architektury
produktowej

Cechy architektury
produktowej

Alior Bank SA

Konto osobiste
– Private Banking

Aktywa
minimum
400.000 PLN
lub kredyt
równy
1 mln PLN

otwarta
kierowana/
otwarta

Relatywnie różnorodna
gama funduszy
(pochodzących z 16 polskich
i zagranicznych TFI), której
rosnąca dywersyfikacja
zbliża tę ofertę do otwartej
architektury produktowej

Bank BGŻ
BNP
Paribas SA

Pakiet Private
Banking

Aktywa
600.000 PLN
(preferowane
1 mln PLN)
lub
równowartość
tej kwoty
w walucie
obcej

otwarta
kierowana

Choć w ramach działalności
private banking podkreślana
jest rola doradztwa
inwestycyjnego i kontroli
ryzyka, zaś pewne elementy
oferty dotyczą inwestycji
alternatywnych (passion
investments), zasadnicza
część gamy produktowej
skupiona jest na ofercie
rodzimej grupy i wybranych
produktach zewnętrznych
polskich TFI

Bank
Handlowy
w Warszawie
SA/Citi
Handlowy

Citigold Private
Client

Aktywa
minimum
3 mln PLN

otwarta
kierowana

Względnie różnorodna
oferta lokalnych (polskich)
i zagranicznych funduszy
inwestycyjnych w ramach
kilku TFI pogrupowanych
według klas aktywów

Bank
Millennium
SA

Bankowość
Prywatna
Millennium

Aktywa
minimum
1 mln PLN

otwarta
kierowana

Bank w ramach tego
segmentu usług finansowych
oferuje dostęp do własnych
produktów, kilku polskich
TFI oraz obszernej gamy
funduszy BlackRock

Bank Pekao
SA – Private
Banking

Private Banking
Banku Pekao S. A.

Aktywa
minimum
1.000.000 PLN

zamknięta

Bank oferuje wyłącznie
fundusze Pioneer w ramach
pięciu kategorii subfunduszy
pogrupowanych według klas
aktywów, branż, percepcji
ryzyka i właściwości
geograficznej

Deutsche
Bank Polska
SA

Deutsche Bank
Private Banking

Ustalane
indywidualnie

otwarta

Bank – poprzez specjalną
platformę („db Navi”)
– oferuje dostęp do 789
bardzo zdywersyfikowanych
funduszy krajowych
i zagranicznych
reprezentujących około 20
różnych TFI
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Bank

Nazwa programu/
rachunku
podstawowego

Kryterium
kwalifikacji

Rodzaj
architektury
produktowej

Cechy architektury
produktowej

ING Bank
Śląski SA
– Premium

ING Private
Banking

Aktywa
minimum
500.000 PLN

otwarta
kierowana

Inwestycje w ramach
dziewięciu aktywnie
zarządzanych strategii
(portfeli) inwestycyjnych
pogrupowanych wg klas
aktywów i poziomów ryzyka,
dziesięciu rodzin funduszy,
a także gotowych strategii
w formie ubezpieczeniowych
funduszy kapitałowych

mBank SA

mBank Private
Banking

Aktywa
minimum
1 mln PLN

otwarta

Bank wprost odwołuje
się do modelu „otwartej
architektury produktowej”
(opartej na dostępie
do ponad 700 polskich
i zagranicznych funduszy
inwestycyjnych różnych
kategorii) i był w tym
zakresie pionierem
na polskim rynku usług
inwestycyjnych

Pion
Bankowości
Prywatnej
Getin Noble
Bank SA

Noble Private
Banking

Aktywa
minimum
1 mln PLN

otwarta
kierowana

Koncentracja na produktach
dwóch TFI z własnej
grupy kapitałowej oraz
wyselekcjonowane,
zewnętrzne TFI (według
kryteriów efektywności
zarządzania oraz
dywersyfikacji: rodzajowej,
geograficznej, ryzyka
i walutowej)

PKO Bank
Polski

Bankowość
Prywatna – Konto
PLATINIUM II

Aktywa
minimum
1 mln PLN

otwarta
kierowana

Koncentracja
na zdywersyfikowanej
ofercie własnego TFI
i włączenie produktów
wybranych zewnętrznych TFI
(brak wyspecyfikowanych
kryteriów ich selekcji)

Raiffeisen
Bank
Polska SA

Program Friedrich
Wilhelm Raiffeisen

Aktywa
minimum
1 mln PLN

otwarta
kierowana

Relatywnie zróżnicowana
oferta funduszy krajowych
(spośród pięciu TFI)
i zagranicznych (w ramach
trzech rodzin) oraz innych
produktów inwestycyjnych
przy niewielkiej roli
doradztwa inwestycyjnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ofertowych poszczególnych instytucji finansowych oraz zestawień: D. Korczakowski, serwis internetowy poświęcony bankowości prywatnej
(www.privatebanking.pl), magazynu „Forbes” (http://ocdn.eu/jcmsforbes/dd1919d534fae9e5c1bc12e8aa311748.pdf) i porównywarki finansowej Comperia (www.comperia.pl) (2.02.2017). Uwaga:
grupy finansowe przedstawiono w porządku alfabetycznym.
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Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

25. Giełda a gospodarka. Czy zmiany indeksów
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
antycypują zmiany produktu krajowego
brutto?

25.1. Wprowadzenie
Giełdy papierów wartościowych zazwyczaj definiuje się jako spotkanie
osób zawierających transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych,
odbywające się w określonym czasie i miejscu, podporządkowane określonym
normom i zasadom1. Uważa się, że instytucje te, w zależności od poziomu ich
rozwoju mierzonego kapitalizacją, liczbą notowanych podmiotów i ich strukturą branżową, są jedną z najważniejszych części rynku finansowego i mają
istotny wpływ na rozwój gospodarki danego kraju2.
Należy podkreślić, że między rynkiem finansowym a jego otoczeniem, w tym
pozostałymi segmentami gospodarki, często zachodzą zależności dwustronne.
Z jednej strony dobrze funkcjonujący rynek finansowy ma wpływ na gospodarkę. Dzięki niemu kapitał transferowany jest do tych przedsiębiorstw, w których jest on efektywnie wykorzystywany, co zwiększa tempo wzrostu produktu
krajowego brutto (PKB). Z drugiej strony gospodarka wpływa na rynek finansowy. Dobra koniunktura gospodarcza stymuluje optymizm inwestorów i ich
decyzje inwestycyjne.

Giełdy w gospodarce światowej, red. W. Januszkiewicz, PWE, Warszawa 1991.
Kapitalizację giełd, inaczej wartość rynkową emitentów, definiuje się jako iloczyn kurs
i liczby wyemitowanych akcji (na podstawie www.gpw.pl).
1
2
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W literaturze wskazuje się najczęściej na następujące funkcje, które giełdy
pełnią w gospodarce: alokacja kapitału, mobilizacja oszczędności, wycena
instrumentów finansowych i antycypowanie cyklów gospodarczych3.

25.2. Giełda a gospodarka
W procesie oceny wpływu giełdy na gospodarkę najczęściej wykorzystuje
się wskaźnik wyrażający relację wartości rynkowej notowanych na giełdzie
przedsiębiorstw do PKB. Uważa się, że wpływ giełdy na gospodarkę wyrażony tym wskaźnikiem zaczyna się na poziomie co najmniej 20%4. Natomiast
wskaźnik na poziomie wyższym niż 40% wskazuje na duże znaczenie giełdy
dla gospodarki5. W przypadku giełd rynków rozwiniętych wartość tego wskaźnika kształtuje się w przedziale 40–70%, a w niektórych krajach (np. Wielka
Brytania, Kanada, USA) przekracza on poziom 100%.
Giełda otwiera przedsiębiorstwom drogę do kapitału i ułatwia ich rozwój.
Procesy te realizowane są w pierwszym etapie poprzez wprowadzenie przedsiębiorstw na giełdę, co pozwala na zapewnienie finansowania ich działalności, a następnie, poprzez obecność na rynku publicznym, plasowanie kolejnych
emisji i pozyskiwanie kolejnych funduszy na dalszy rozwój. Dzięki temu przedsiębiorstwa zyskują bezpośredni dostęp do rynku kapitałowego, co umożliwia
im finansowanie przyszłego rozwoju. W skali makro procesy takie prowadzą
do dynamizowania gospodarki6.
Giełda pozwala na mobilizowanie oszczędności, umożliwiając każdemu
oszczędzającemu i inwestorowi korzystanie z wymiany i upłynniania jego
kapitałów. Przyciąganie nowych oszczędności na giełdę może być realizowane poprzez właściwą komunikację połączoną z wykorzystaniem bieżącej
koniunktury7. W sytuacji, gdy lokaty bankowe stają się coraz mniej atrakcyjne
pod względem stóp zwrotu, a rynek nieruchomości charakteryzuje się stagnacją cen, giełda może stanowić atrakcyjną alternatywę da inwestycji.

3
4

1998.

J. Socha, Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003.
K. Nowak, Polski rynek kapitałowy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań

E. Gruszczyńska-Brożbar, Inwestycje giełdowe, Helion, Gliwice 2007.
B. Belletante, Giełda jej funkcjonowanie i rola w życiu gospodarczym, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Poznań 1996.
7 J. Socha, Rynek papierów wartościowych…, op.cit.
5
6
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Giełda pozwala również na antycypowanie cyklów gospodarczych8, gdyż
ceny akcji są miarą gospodarki jako całości9, dlatego często nazywana jest barometrem gospodarki10. W Stanach Zjednoczonych największy spadek produkcji
wystąpił w 1932 r., podczas gdy krach na giełdzie miał miejsce już w 1929 r.
Mogło tak się stać, ponieważ wielu inwestorów dostrzegło, że przedsiębiorstwa
notowane na giełdzie mają problemy ze sprzedażą towarów i muszą obniżać
ceny. Z tego też powodu opis cykli koniunkturalnych wydaje się często zbieżny
z opisami zmian cen akcji11. Należy jednak brać pod uwagę, że giełda jako
barometr gospodarki powinna być oceniania z perspektywy krótko- i długoterminowej. W perspektywie krótkoterminowej giełda zachowuje się bardzo
dynamicznie, natomiast w dłuższym okresie ta relacja ma charakter bardziej
umiarkowany. Wskazuje się, że zmiany cen na giełdzie wynikają z przewidywań,
a giełda odzwierciedla raczej stosunek środowiska finansowego do przyszłej
koniunktury gospodarczej. Stąd trwała zwyżka wskaźnika giełdy w mniejszym
stopniu wyraża aktualnie dobry stan gospodarki, a w większym przywidywanie jego polepszenia się12.
Z perspektywy makroekonomicznej można wskazać na jednoznaczne
wzajemne korzyści funkcjonowania giełdy dla gospodarki. Spółki notowane
na giełdzie wykazują lepszą efektywność i skuteczność gospodarczą niż przedsiębiorstwa niepubliczne. Pokazują to jednoznacznie wskaźniki dynamiki i efektywności gospodarowania. Spółki giełdowe wykazują większą skłonność do
inwestowania niż przedsiębiorstwa spoza giełdy, chociaż wykorzystują one możliwości pozyskiwania kapitałów na giełdzie w ograniczonym zakresie. Giełda
tym samym prowadzi do racjonalnej alokacji kapitału, która jest niemożliwa
poza rynkiem kapitałowym. Korzyści gospodarki wyrażają się także w nadawaniu jej większej dynamiki przez szybko rozwijające się spółki giełdowe. Coraz
większe zróżnicowanie reprezentowanych na giełdzie branż przyczynia się
natomiast do poszerzania obszarów działania, pozytywnych impulsów wzrostowych, efektywnościowych i alokacyjnych płynących z rynków kapitałowych13.

J. Bernstein, Cykle giełdowe, WIG PRESS, Warszawa 1996.
P. Samuelson, Ekonomia, Rebis, Poznań 2004.
10 B. Belletante, Giełda jej funkcjonowanie…, op.cit.
11 M. Czekała, Analiza fundamentalna i techniczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
12 B. Belletante, Giełda jej funkcjonowanie…, op.cit.
13 B. Wyżnikiewicz, Giełda i gospodarka. Analiza makroekonomiczna, „Organizacja” 2000,
nr 7–8.
8
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25.3. G
 iełda Papierów Wartościowych w Warszawie
a gospodarka Polski
Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dla
gospodarki Polski, mierzone wskaźnikiem relacji kapitalizacji do PKB (dalej:
GPW/PKB) zmieniało się wraz z jej rozwojem i koniunkturą na rynkach kapitałowych. W pierwszym okresie swojego funkcjonowania, tj. w latach 1998–2000,
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie miała niski wpływ na sytuację
gospodarczą kraju. Wskaźnik GPW/PKB w tym okresie kształtował się poniżej 20% (wykres 1).
Wykres 1. Relacja kapitalizacji krajowych spółek giełdowych do produktu krajowego
brutto (1998–2016, według stanu na koniec roku)
50%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.gpw.pl i www.stat.gov.pl.

Uważa się, że w tym okresie nie występowały powiązania pomiędzy koniunkturą giełdową, mierzoną kapitalizacją giełdy, a koniunkturą w gospodarce14.
Sytuacja taka wynikała z dwóch zasadniczych przyczyn. Po pierwsze, liczba
spółek notowana w tym okresie była stosunkowo niska. Po drugie, struktura
branżowa spółek znajdujących się w obrocie giełdowym znacząco różniła się od
struktury gospodarki Polski: giełda była zdominowana przez branże finansowe
J. Czekaj, M. Woś, J. Żarnowski, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
14
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i handel, zaś w strukturze gospodarczej dominowały w tym czasie przemysł
ciężki, energetyka, a jednocześnie reprezentacja sektora usługowego na GPW
była marginalna (tabela 1).
Tabela 1. U
 dział poszczególnych sektorów w kapitalizacji GPW (podział zgodnie
z klasyfikacją GPW, stan na 31 grudnia 1997 r.)
Sektor

Kapitalizacja (mld PLN)

Udział (%)

13 791

36,0

Przemysł chemiczny

5 743

15,0

Handel

4 425

11,6

Banki

Przemysł spożywczy

3 537

9,2

Przemysł surowcowy

3 449

9,0

Przemysł elektromaszynowy

2 690

7,0

Budownictwo

2 403

6,3

Usługi inne

1 303

3,4

Ubezpieczenia

633

1,7

Przemysł lekki

291

0,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.gpw.pl.

Na początku XXI w. sytuacja na GPW zmieniła się diametralnie. Liczba spółek
notowanych na giełdzie wzrosła do blisko 400, a nowe spółki reprezentowały
coraz większą liczbę różnych branż. W tym czasie pojawiło się wiele nowych
spółek z takich sektorów jak usługi, budownictwo, przemysł chemiczny czy
górnictwo. Dzięki temu rozkład branżowy GPW zbliżył się do struktury branż
występujących w gospodarce narodowej. Na koniec 2016 r. banki komercyjne
stanowiły 36% kapitalizacji spółek giełdowych, spółki przemysłowe i wydobywcze to 30% kapitalizacji, zaś usługi pokrywały 25% całego rynku (tabela 2).
Tabela 2. U
 dział poszczególnych sektorów w kapitalizacji GPW (podział zgodnie
z klasyfikacją GPW, stan na 31.12.2016 r.)
Sektor
Banki komercyjne

Kapitalizacja (mld PLN)

Udział (%)

183 396

30,9

75 559

12,7

Energetyka

37 173

6,3

Firmy ubezpieczeniowe

30 871

5,2

Chemia podstawowa

25 064

4,2

Górnictwo metali

24 820

4,2

Telekomunikacja

23 949

4,0

Wydobycie i produkcja
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Sektor

Odzież i obuwie

Kapitalizacja (mld PLN)

Udział (%)

20 222

3,4

Górnictwo węgla

10 416

1,8

Wynajem nieruchomości

10 348

1,7

Hotele i restauracje

10 010

1,7

Hutnictwo metali nieżelaznych

9 748

1,6

Części samochodowe

8 340

1,4

Gry wideo

7 051

1,2

Systemy informatyczne

6 775

1,1

Budownictwo ogólne

6 650

1,1

Artykuły codziennego użytku

6 324

1,1

Sprzedaż nieruchomości

6 137

1,0

91 480

15,4

Inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.gpw.pl.

Wzrost liczby spółek debiutujących na GPW stymulowany przez duże oferty
skarbu państwa i coraz liczniejsze oferty prywatne prowadziły do wzrostu kapitalizacji spółek giełdowych, a tym samym wzrostu wskaźnika GPW/PKB, którego
wartość systematycznie rosła w pierwszej dekadzie XXI w. Wskaźnik ten swoje
maksimum osiągnął w 2007 r. (43%), co było wynikiem korzystnej koniunktury
giełdowej. W kolejnych dwóch latach wartość tego parametru spadła o ponad
połowę w wyniku globalnego kryzysu giełdowego, a spadek ten był stymulowany ciągłym wzrostem krajowego PKB. Szacuje się, że na koniec 2016 r.
wartość wskaźnika GPW/PKB kształtowała się na poziomie 31% (wykres 1).

25.4. GPW jako barometr gospodarki Polski
Kształtowanie się wskaźnika GPW/PKB w okresie ostatnich pięciu lat powyżej 30% może stanowić przesłankę do weryfikacji tezy uznania GPW za barometr gospodarki krajowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że zależność
między koniunkturą makroekonomiczną (reprezentowaną przez tempo wzrostu
PKB wobec analogicznego kwartału poprzedniego roku) i koniunkturą giełdową (wyrażoną przez procentowe zmiany średniej wartości indeksu WIG) nie
występowała do 1995 r.: roczne tempo wzrostu PKB w 1995 r. wyniosło 7%, zaś
w tym czasie wzrost WIG utrzymywał się na stałym poziomie 1–2%. Od 1996 r.
tempo wzrostu PKB i zmiany indeksu WIG wskazywały tendencję wzrostową.
W latach 1997–1999 obydwa wskaźniki wykazywały zbliżone tendencje, przy
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czym kwartalne zmiany średniej wartości WIG zachowały się wyprzedzająco
wobec kwartalnego tempa wzrostu PKB. Powstała zatem sytuacja, w której
zmiany indeksu WIG pełniły funkcję antycypującą wobec dynamiki produktu
krajowego brutto15.
Z analizy koniunktury gospodarczej i giełdowej przeprowadzonej za lata
1996–2016 wynika, że w latach 2007–2008 i 2011 spadki koniunktury giełdowej mierzone indeksem szerokiego rynku WIG wyprzedzały spadki PKB.
W latach 2001 i 2005 odnotowano równoczesny spadek WIG i PKB. Podobnej zależności „wyprzedzania” zmian PKB nie stwierdzono w sytuacji wzrostu
gospodarczego. W tym przypadku miał miejsce równoczesny wzrost obu mierników koniunktury. Przeprowadzone badania wskazują jednak na zachwianie
się wcześniej obserwowanych zależności w pierwszej połowie 2015 r. Sytuacja ta może być wynikiem wielu czynników krajowych i międzynarodowych,
politycznych i gospodarczych, których oddziaływanie jest różnokierunkowe16.
W tym kontekście za ważne należy uznać wskazane powyżej zastrzeżenia,
w szczególności czynniki polityczne. Po wyborach prezydenckich w maju,
a następnie parlamentarnych w październiku 2015 r. doszło w Polsce do zmiany
rządu, a w konsekwencji – do gruntownych zmian w wielu obszarach życia politycznego i gospodarczego. Z punktu widzenia rynku kapitałowego zdarzenia
te skutkowały zmianami zarządów spółek giełdowych z dominującym udziałem
skarbu państwa, które w większości przypadków zostały potraktowane przez
inwestorów giełdowych jako ryzyko inwestycyjne. Istotny wpływ na postrzeganie rynku kapitałowego miały również plany związane z reformą funduszy emerytalnych i wprowadzeniem podatku bankowego oraz tzw. ustawa frankowa,
która miała powodować zmianę umów kredytów hipotecznych denominowanych we franku szwajcarskim17. Z punktu widzenia inwestorów giełdowych
wszystkie te działania skutkowały brakiem przewidywalności oceny przyszłej
koniunktury giełdowej, istotnym ograniczeniem inwestycji lub całkowitym ich
wstrzymaniem. Uważa się, że dla rynku kapitałowego nie ma większego zagrożenia niż brak jego przewidywalności wynikający z obciążeń politycznych.
Wskazane powyżej czynniki polityczne miały największy wpływ na spółki
i branże, do których odnosiły się poszczególne zdarzenia. Dotyczyło
B. Wyżnikiewicz, Giełda i gospodarka. Analiza…, op.cit.
B. Wyżnikiewicz, Między wzrostem gospodarczym i giełdą brak ścisłej zależności, https://
www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/miedzy-wzrostem-gospodarczym-i-gielda-brak-scislej-zaleznosci/ (15.01.2017).
17 Takie tezy zostały postawione m.in. w artykułach Polityka szkodzi giełdzie, Trzy miesiące PiS – jak wpłynęły na gospodarkę.
15
16

382

Tomasz Wiśniewski

to przedsiębiorstw, w których skarb państwa miał dominujący udział, co wiązało się z brakiem stabilności zarządów, a także banków i spółek, w których
akcjonariacie występowały fundusze emerytalne, odpowiednio w kontekście
podatku bankowego i rozważanej reformy systemu emerytalnego. Z punktu
widzenia indeksów GPW największy udział spółki „obciążone polityczne” mają
w indeksach WIG i WIG20, które obejmują odpowiednio wszystkie i największe spółki giełdowe. Zjawisko to nie występuje w zasadzie w przypadku indeksów spółek średnich (mWIG40) i małych (sWIG80), które tworzą w większości
spółki o rodowodzie prywatnym18, ze słabym udziałem banków i niskim zaangażowaniem funduszy emerytalnych. Charakterystyka poszczególnych indeksów została przedstawiona w tabeli 3.
Tabela 3. Charakterystyka wybranych indeksów GPW (stan na 31.12.2016 r.)
Indeks

Typ

Udział spółek
Udział
skarbu
funduszy
państwa
emerytalnych
(w %)
(w %)

Udział
banków19
(w %)

WIG20

20 największych i najbardziej płynnych
spółek giełdowych

77

35

37

mWIG40

40 średnich spółek giełdowych pod
względem wartości i płynności

15

16

16

sWIG80

80 średnich spółek giełdowych pod
względem wartości i płynności

3

14

5

WIG

Wszystkie spółki giełdowe spełniające
minimalne kryteria z punktu widzenia
sytuacji finansowej i struktury akcjonariuszy

52

27

30

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.gpw.pl.

Zróżnicowanie występujące pomiędzy analizowanymi indeksami jest również widoczne z punktu widzenia kształtowania się ich wartości w latach 1998–
2016 (wykres 2). Od 1998 do 2005 r. występowały nieznaczne różnice pomiędzy
stopami zwrotu poszczególnych indeksów. Poziom tego zróżnicowania wzrósł
w latach 2005–2008, a powstałe w tym okresie „zaburzenie” miało wpływ na dalsze kształtowanie się analizowanych wskaźników. Wyraźnie można wskazać
na utrzymywanie się od tego czasu niższej stopy w przypadku indeksu WIG20
18 Przez pojęcie rodowód prywatny należy rozumieć przedsiębiorstwa, w których akcjonariacie nie występuje skarb państwa, zaś dominującą rolę odgrywają osoby fizyczne lub
firmy komercyjne.
19 Zgodnie z metodyką GPW w przypadku indeksu WIG20 udział spółek z jednego sektora jest limitowany do 5, zaś w przypadku indeksu WIG udział spółek z jednej branży jest
ograniczony do poziomu 30%.
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i poprawy koniunktury w przypadku indeksów spółek małych i średnich, która
była nieznacznie lepsza niż w przypadku indeksu WIG. Do kolejnych zmian
doszło w połowie 2015 r. Od tego okresu następuje spadek indeksu WIG, zaś
wartości indeksów mWIG40 i sWIG80 kształtują się w trendzie wzrostowym.
Wykres 2. Wartość indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za okres
31.12.1997–31.12.2016 (dla wszystkich indeksów przyjęto 31.12.1997 r. = 100 pkt)
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0

WIG

WIG20

07
.20
31
0
.12 8
.20
31
0
.12 9
.20
31
1
.12 0
.20
31
1
.12 1
.20
31
1
.12 2
.20
31
1
.12 3
.20
31
1
.12 4
.20
15

06

.12

31

31

.12

.20

05
31

.12

.20

04
31

.12

.20

03
31

.12

.20

02
31

.12

.20

01
31

.12

.20

00
31

.12

.20

99
31

.12

.20

98

.19

31

.12

.19

.12

31

31

.12

.19

97

0,0

mWIG40

sWIG80

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.gpwinfostrefa.pl.

Obserwacje te stanowią przesłankę do weryfikacji wskaźnika stanowiącego miarę koniunktury giełdowej i zastosowanie w miejsce indeksu WIG jednego z dwóch indeksów: mWIG40 lub sWIG80. Ze względu na niski udział
w kapitalizacji GPW spółek małych, wchodzących w skład indeksu sWIG80,
za uzasadniony należy uznać wybór mWIG40 jako indeksu odpowiadającego
za stosunkowo wyższą kapitalizację i płynność spółek wchodzących w skład
tego wskaźnika.
Biorąc pod uwagę wskazane zastrzeżenia, przeprowadzono weryfikację
zależności pomiędzy koniunkturą makroekonomiczną wyrażoną przez PKB
i koniunkturą giełdową wyrażoną przez procentowe zmiany średniej wartości
indeksu mWIG40 (wykres 3).
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Wykres 3. Kwartalne zmiany PKB i indeksu mWIG40 (dane za okres
I kwartał 1999–III kwartał 2016)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.gpwinfostrefa.pl i www.stat.gov.pl.

W badaniu zależności zastosowano model objaśniający zmiany koniunktury makroekonomicznej zmianami koniunktury giełdowej, przy czym zmiany
PKB w danym kwartale były odniesione do zmian indeksu giełdowego z kwartału wcześniejszego. Badanie przeprowadzono odrębnie dla indeksu WIG
i mWIG40 dla całego analizowanego okresu i podokresu obejmującego cztery
ostatnie lata. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. W
 yniki oszacowania parametrów modelu regresji liniowej koniunktury
gospodarczej i koniunktury giełdowej w wybranych okresach
Indeks

Cały okres (1999–2016)

Ostatnie lata (2012–2016)

WIG

const WIG
(6,89) (12,52)
R-kwadrat: 0,68

const WIG
(3,92) (1,53)
R-kwadrat: 0,13

mWIG40

const mWIG40
(8,62) (9,12)
R-kwadrat: 0,53

const mWIG40
(8,57) (2,79)
R-kwadrat: 0,31

Kursywą w nawiasach podano wartości statystyk t-Studenta.
Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że o ile w całym okresie zmiany
indeksu WIG lepiej opisują koniunkturę gospodarczą, o tyle w okresie ostatnich
czterech lat to zmiany indeksu mWIG40 są lepszym parametrem koniunktury
giełdowej objaśniającym zmiany makroekonomiczne.

25.5. Podsumowanie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w coraz większym stopniu
spełnia funkcję miejsca wyceny kapitału. Przemawia za tym rosnąca liczba
notowanych podmiotów, wartość obrotów i liczba inwestorów biorących udział
w transakcjach giełdowych. Należy jednak podkreślić, że wycena kapitału
przez GPW może być obciążona wydarzeniami nadzwyczajnymi. Doświadczenia istotnych spadków kursów papierów wartościowych, które miały miejsce
na giełdach w latach 1994, 1999 czy 2008 wskazują, że euforia może opanować
inwestorów i analityków na każdym parkiecie, nawet dojrzałym i doświadczonym. Dlatego uważa się, że każda giełda, niezależnie od poziomu rozwoju, może
przejściowo stracić zdolność obiektywnej wyceny przedsiębiorstw, ponieważ
krótkotrwały brak normalności jest wręcz cechą każdej giełdy.
Można uznać, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, mimo nadal
wczesnego stadium rozwoju, stanowi jeden z najważniejszych elementów rynku
finansowego w Polsce i postrzegana jest jako ogromny sukces transformacji
gospodarczej kraju w okresie ostatnich 25 lat. W ciągu kilkunastu lat udało się
od podstaw zbudować w Polsce sprawnie funkcjonującą instytucję finansową,
która przez swoją otwartość jest w stanie zapewnić duże możliwości inwestycyjne zarówno firmom polskim, jak i zagranicznym20. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie tym samym stała się istotnym elementem gospodarki
krajowej, zaś jej znaczenie wraz z rozwojem rynku kapitałowego ciągle wzrasta.
Znaczenie GPW jako barometru gospodarki potwierdzają wyniki przeprowadzonych analiz zależności zmian koniunktury makroekonomicznej
i zmian koniunktury giełdowej. Istotny wpływ na proces weryfikacji tej zależności ma właściwy dobór analizowanych wskaźników. Z przeprowadzonych
badań wynika, że brak uwzględnienia czynników zewnętrznych, w szczególności zdarzeń o charakterze politycznym wpływających na rynek kapitałowy,
może prowadzić do uzyskania niepoprawnych wniosków. W tym kontekście za
Finanse: instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje, red. M. Podstawka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
20
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uzasadnione należy uznać przeprowadzenie wstępnej weryfikacji danych przed
właściwym procesem ich analizy. Takie działania mogę być szczególne uzasadnione w przypadku badań giełd rozwijających się lub giełd, gdzie istotny udział
mają spółki, na których koniunkturę mają wpływ czynniki inne niż rynkowe.
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26. K
 ooperacja ekonomii z innymi naukami

26.1. Wprowadzenie
Wiedza naukowa wzrasta, rozwija się i zmienia. Dzięki temu powstają
wciąż programy badawcze, które otwierają się na nowe zjawiska, a stare problemy są przedstawiane w innym świetle. W konsekwencji dyscypliny naukowe
łączą się i dzielą. Dlatego tworzą się „dyscypliny hybrydowe”, które „chlubią
się swoją otwartością”1, a intersubiektywność stała się obecnie głównym walorem naukowym. Istotnym czynnikiem tych zmian jest też „klimat intelektualny
i kulturalny epoki”2, gdyż każda dyscyplina to nie tylko wiedza naukowa, lecz
także wynik „środowiskowej zapobiegliwości”3.
W ten sposób można spojrzeć również na ekonomię – naukę, którą trudno
zaklasyfikować, wskazać jednoznacznie przedmiot badań i metody badawcze.
Wynika to z natury ekonomii, ale też z dwóch procesów: imperializmu ekonomii i kooperacji z innymi naukami.
Związek między poszczególnymi dziedzinami może być przynajmniej trojaki4. Przede wszystkim można zaproponować podejście czysto narzędziowe,
czyli szukać metod lub specyficznych cech, które każda z nauk ma do zaoferowania. Można tworzyć wspólne obszary badawcze, które w ujęciu interdyscyplinarnym dają możliwość rozwoju każdej z nauk. W końcu można kolonizować
inne dyscypliny, żeby narzucić własny punkt widzenia. W tym imperialistycznym kontekście nie ma wielu możliwości współpracy.
1 B. Kuc, Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą, Wydawnictwo PTM,
Warszawa 2012, s. 29.
2 Ibidem.
3 Ibidem, s. 33.
4 Przy założeniu, że związek istnieje i jest możliwy do opisania – propozycja autorki.
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Opracowanie ma na celu scharakteryzowanie związku ekonomii z innymi
naukami ścisłymi i społecznymi, głównie z: matematyką, fizyką, logiką, socjologią i psychologią. Nie wyczerpuje to długiej listy „partnerów” ekonomii.
Pominięto bowiem współpracę z zarządzaniem, towaroznawstwem, finansami,
metafizyką, filozofią, medycyną czy językoznawstwem. Próbowano ocenić,
czy dany związek jest narzędziowy, interdyscyplinarny czy imperialistyczny.
Stanowi to inną formę określenia relacji, czyli wykazania symetryczności lub
asymetryczności, koniunkcji, rozłączności, ewentualnie sprzeczności i przeciwieństwa. W aspekcie związków między naukami jest to trudne do oceny.
Aby zrealizować cel badawczy, postawiono dwa główne pytania badawcze:
1) Jaki rodzaj relacji tworzy ekonomia z matematyką, fizyką, logiką, socjologią i psychologią?
2) Czy związek z innymi naukami jest dla ekonomii twórczy czy destrukcyjny?
Po wstępnej analizie literatury przedmiotu można postawić hipotezy robocze, że ekonomia z każdą z badanych dyscyplin stworzyła wyjątkowe, odmienne
i twórcze relacje. Bez tych nauk ekonomia nie rozwinęłaby się w takim stopniu
jak obecnie i nie stworzyła takiego zaplecza teoretycznego. Kooperacja ekonomii z innymi naukami jest więc płodna poznawczo i rozwojowa.
Przeprowadzono badania, opierając się na następujących metodach: analiza
i synteza elementarna, przyczynowa i krytyczna w ujęciu wąskim i szerokim.
Tematyka opracowania dotyczy obszaru badań filozofii nauk, historii myśli
ekonomicznej i metodologii ekonomii. Tekst składa się z pięciu głównych
części dotyczących relacji ekonomii z matematyką, fizyką, logiką, socjologią
i psychologią.

26.2. Ekonomia a matematyka
Ekonomia była krytykowana ze względu na liczne błędy w wyjaśnianiu
i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, małą użyteczność, tymczasowość i hipotetyczność wiedzy, subiektywność twierdzeń i wieloznaczność
pojęć. Dlatego szukała oparcia w matematyce, czyli nauce, która wyróżnia się
„pewnością i niepowątpiewalnością swych twierdzeń, oczywistością elementarnych pojęć i zasad, ich abstrakcyjnym i apriorycznym charakterem, wielką
systematycznością i rygorystycznością w budowie teorii”5. Ekonomia przez
„matematyczne zauroczenie” rozwinęła aparat pojęciowy, sformalizowała
5

Mała encyklopedia logiki, red. W. Marciszewski, Ossolineum, Wrocław 1988, s. 141.
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i uściśliła język, wykorzystała dedukcję w analizach, czyli zmieniła narzędzia,
metodę i przedmiot badań. Dzięki temu ekonomia mogła stać się królową nauk.
W tej kwestii obie dyscypliny mają wiele wspólnego, gdyż przejawiają zachowania imperialistyczne.
Zarówno ekonomia, jak i matematyka mają spory dorobek teoretyczny
i bogatą literaturę, która stanowi rezultat podejmowanych czynności naukowych. Dlatego też każda z dyscyplin stworzyła własną klasyfikację publikacji
i badań naukowych. Dla ekonomii jest to “Journal of Economic Literature”
(JEL), gdzie prowadzi się zapis pojęć, obszarów tematycznych, badań w publikacjach ekonomicznych, dla których przyporządkowuje się odpowiednie kody
(kody JEL)6.
W matematyce publikacjom nadaje kody Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (MSC 2010 Mathematical Subject Classification 2010). Obecnie istnieje ponad 500 dziedzin matematyki lub z matematyką związanych, którym
przypisuje się kody pięcioznakowe.
Ekonomia korzysta z dorobku matematyki, gdyż oferuje ona język i metody,
które pozwalają na właściwe uproszczenie, abstrakcyjne ujęcie, co umożliwia
lepszą analizę badanych zjawisk. Dodatkowo „elegancja i zwięzłość modeli
abstrakcyjnych rzuca intelektualny czar, któremu naukowcy nie potrafią się
oprzeć”7.
Jednak dla matematyki ekonomia stanowi jedynie rozszerzenie obszaru
badań, zwiększenie zakresu zastosowań, użyteczności, czego wyrazem jest
ekonomia matematyczna, ekonometria czy analiza wypukła, która jest wynikiem zainspirowania naukami empirycznymi8.
Ekonomia nie potrafiła wykorzystać walorów związku z matematyką, przez
co jej analizy i modele stały się sztuczne, bez treści poznawczej, ale ścisłe, sformalizowane, przez co piękne i wyjątkowe. Można to tłumaczyć też pewną modą
„na przeliczalność wszystkiego (…)” nawet jeśli to „nie wnosi nic do rozumienia zjawisk, które chciałaby opisać”9.
Dlatego też ekonomię krytykuje się za brak tożsamości, za nadmierne rozbudowanie narzędzi ze stratą dla właściwej treści. Przykładem może tu być
Kody składają się z litery lub liter określających daną poddyscyplinę i kolejnych liter
oznaczających specjalizacje. https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#B
(15.01.2017).
7 S. Flejterski, M. Urchs, Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych. Perspektywa kryzysowa, edu-Libri, Kraków–Legionowo 2015, s. 95.
8 E. Panek, Ekonomia matematyczna, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
2003, s. 10–11.
9 G. Sorman, Prawdziwi myśliciele naszych czasów, Czytelnik, Warszawa 1993, s. 61–62.
6
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problem modeli10, który w ekonomii przeobraził się ze skutecznych narzędzi
analizy w modele karykatury, nadmiernie rozbudowane pod względem formy,
które nie spełniają funkcji poznawczej ani komunikacyjnej11.
Z założenia modele są formą przekazu informacji na temat rzeczywistości, w uproszczonym i schematycznym ujęciu. Jednak modelowanie wiąże się
z formalizacją, co utrudnia zrozumienie i czytelność. Prowadzi to do licznych
nadużyć. Treść właściwa zastępowana jest formą, a nawet błahym pomysłom
towarzyszy „liczna straż przyboczna w postaci równań”12. Dodatkowo dochodzi
do nadmiernego uproszczenia badanego problemu, stworzenia założeń nierealistycznych, zbyt ogólnego opisu badanego zjawiska. Przez to model staje się
niezrozumiały i nieadekwatny, zamiast więc odkrywać badaną rzeczywistość,
opisuje ją lub kreuje, „rezygnując z prób czynienia ich reprezentacjami rzeczywistości, gdyż w ujęciach tych wątpliwe staje się to, czy poznawalna i niezależna od obserwatora rzeczywistość w ogóle istnieje”13.
Tak więc związek ekonomii i matematyki nie jest otwarty i tożsamy dla
obu dyscyplin. Początkowo relacja ta miała być narzędziowa. Jednak mimo
że stworzono wspólny obszar badań, ekonomia uległa matematyce. Dlatego
trudno mówić o interdyscyplinarności. Raczej matematyka skolonizowała ekonomię. Ekonomia zaś, ze względu na swoją stronę ilościową, musi wspierać
się na matematyce.

26.3. Ekonomia a fizyka
Ekonomia jest nauką społeczną, a fizyka przyrodniczą, mimo to mają wiele
wspólnych obszarów działań. Wynikiem tej współpracy jest ekonofizyka, w której idee, teorie, modele i techniki stosowane w dziedzinie fizyki przeniesiono
na ekonomię. Tak aby „koncepcje fizyki statystycznej, takie jak np. dynamika
stochastyczna, krótko- i długookresowe korelacje, samopodobieństwo oraz
właściwe skalowanie pozwalało zrozumieć globalne zachowania systemów
10 Modelowanie zostało do literatury ekonomicznej wprowadzone przez fizyka i ekonomistę (zajmował się cyklem koniunkturalnym) oraz pierwszego noblistę w ekonomii (w 1969 r.)
Jana Tinbergena.
11 R. Sugden, Credible Worlds: The Status of Theoretical Models in Economics, “Journal
of Economics Methodology” 2000, no. 7 (1), s. 1–31.
12 T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996, s. 169.
13 Szerzej na temat modeli zob. Ł. Hardt, Modele, metafory i teoria ekonomii, „Diametros” 2014, nr 41, s. 20; R. Wojciechowska, Logika procesu badawczego w ekonomii, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
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ekonomicznych”14. Dla fizyków jest to niewątpliwie intelektualne wyzwanie
i poszerzenie własnego obszaru badawczego poprzez „zastosowanie elementów fizyki statystycznej do systemów ekonomicznych”. Z kolei dla ekonomistów stanowi to „bardziej efektywne i szybsze wykorzystanie zbiorów danych
do analizy, szczególnie finansowej”15.
Dziedzina ta powstała, gdyż obie nauki mogły rozwijać się i pozyskać wiedzę, dodatkowy walor poznawczy. Dlatego jeśli założy się, że ekonomia złożona z pojedynczych uczestników (np. gospodarki poszczególnych krajów,
gracze giełdowi itp.) jest podobna do układu wielu ciał (elektronów, cząsteczek
cieczy), które na siebie oddziałują, to można na tej płaszczyźnie wykorzystać
metody fizyki statystycznej, kwantowej lub innej, żeby badać obszary, które do
tej pory były dla ekonomii nieznane. Ekonofizyka jest więc multidyscyplinarną
nauką, młodą i gwałtownie się rozwijającą – „neologizm ten oznacza obszar
aktywności fizyków, którzy pracują nad zagadnieniami ekonomicznymi, testując i weryfikując podejścia stosowane uprzednio w różnych gałęziach fizyki”16.
W rozwoju tej dziedzin naukowej ważne są dwie daty: 1973 r., kiedy opublikowano pracę F. Blacka i M. Scholesa (model Blacka-Scholesa)17, którzy pokazali model wyceny opcji za pomocą fizyki teoretycznej, i 1990 r., gdy badania
interdyscyplinarne dotyczące rynków finansowych i ryzyka nabrały tempa18.
Oprócz ekonofizyki ekonomia wykorzystuje w analizach akcji, ryzyka czy
ludzkich decyzji metodę Monte Carlo, fraktale, teorię chaosu itd. Nie są to jedyne
wspólne cechy lub elementy między fizyką a ekonomią. Fizyków podobnie jak
ekonomistów matematycznych oskarża się o zbytnie sformalizowanie i oddalenie od badań empirycznych jako najlepszych sposobów sprawdzania słuszności teorii19. W tej kwestii szczególnie krytykowane są modele, które stanowią
podstawowe narzędzie analizy zarówno dla ekonomii, jak i fizyki.
Ze względu na swoją naturę obie dyscypliny różni jednak obszar badań, język,
metoda, a przede wszystkim podejście do eksperymentu i praw naukowych.
W fizyce z powodzeniem przeprowadza się badania empiryczne i obserwuje
się badane zjawiska, przeprowadza eksperymenty. W ekonomii jest to bardzo ograniczone. Ocena zachowań ludzkich, którzy działają ze świadomością
14

s. 9.

R. Mantegna, H. Stanley, Ekonofizyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001,

E. Panek, Ekonomia matematyczna, op.cit., s. 11.
Ibidem, s. 13–14.
17 Model ten był zaproponowany w podobnym ujęciu przez P. Samuelsona i R. Mertona.
18 E. Panek, Ekonomia matematyczna, op.cit., s. 16–20.
19 Szerzej zob. L. Smolin, Problem z fizyką: rozwój teorii strun, upadek nauki i co dalej,
Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
15
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uczestnictwa w eksperymencie, jest dość trudna. W innym przypadku pojawia
się problem etyczny.
Obie dyscypliny inaczej też tworzą i interpretują prawa naukowe. W fizyce
istnieją bowiem prawa, które opisują związki między badanymi zjawiskami,
stałe i niezmienne. W ekonomii raczej mówi się o prawidłowościach, które opisują zależności przy danych założeniach, czyli nie obowiązują zawsze, tylko
dla danych warunków.
Jak pokazała powyższa krótka analiza, związek ekonomii i fizyki początkowo
imperialistyczny (ze strony fizyki), obecnie zmieniał się w interdyscyplinarny,
choć nie ulega wątpliwości, że bardziej na nim korzysta ekonomia niż fizyka.

26.4. Ekonomia a logika
Logika i ekonomia może wspólnie kooperować na płaszczyźnie analizy
języka (głównie w semantyce i pragmatyce), rozumowania, wnioskowania
(logika formalna) i metodologii (pragmatycznej i apragmatycznej). Jednak
ekonomiści nie wykorzystują efektów owej współpracy, mimo że nie powoduje
to takich zagrożeń, jakie niesie za sobą związek z matematyką.
Ekonomiści wybierają matematyczną ścisłość, a nie precyzję logiczną. Może
to oczywiście wynikać z trudności oddzielenia logiki od matematyki albo braku
wiedzy z zakresu semiotyki, albo niechęci do stosowania zasad, regulujących
działania uczonych.
Brak fundamentów logicznych, w tym metodologicznych, znacząco ogranicza rozwój ekonomii jako nauce. Zarzut ten ma wielką siłę, bo podważa
naukowość ekonomii. Dlatego często wskazuje się na brak takich cech jak:
interdyscyplinarna sprawdzalność, logiczność, poprawność czy prawdziwość
zarówno w teoriach, jak i badaniach ekonomicznych.
Dzięki logice zwiększa się świadomość metodologiczna, co prowadzi do
„trafnego wyboru kierunku badań i sposobu ich realizacji”20. Ekonomiści mogą
zrozumieć istotę i sens podejmowanych badań, uzyskiwanych wyników, co
pozwala na „uchwycenie związków pomiędzy naturą zjawisk i procesów ekonomicznych a charakterem i metodami badających je nauk”21. W tym celu
powstała metodologia ekonomii, samoistna dyscyplina naukowa, która ustala
20 K. Meredyk, Przedmiot i metoda nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku, Białystok 2003, s. 103.
21 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2011, s. 36.
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kryteria poprawności dla czynności badawczych stosowanych w ekonomii22.
Jednak nie jest ona popularna wśród ekonomistów, a jej dorobek naukowy nie
jest szeroko wykorzystywany w badaniach, procesie badawczym czy publikacjach naukowych. Dlatego relacja ekonomii z logiką raczej jest narzędziowa.

26.5. Ekonomia a socjologia
Ekonomia i socjologia to nauki społeczne, ale to o ekonomii mówi się, że
jest królową nauk. Obie nauki borykają się z problemem braku fundamentów
metodologicznych, wieloznaczności językowych czy nadmiaru formalizacji.
Jednak to ekonomia zawarła trwały związek z matematyką. Relacja ta zaważyła na relacji ekonomii z innymi naukami społecznymi, w tym na socjologii.
Ekonomia łatwo pozyskała uznanie, gdyż wykazała się dużą „zdolnością do
formułowania względnie prostych, spójnych i uniwersalnych modeli, które
następnie mogą być testowane empirycznie przy wykorzystaniu wysoko rozwiniętych metod ekonometrycznych i innych”23. Jednak sama matematyka nie
wystarczyła, żeby ekonomia się rozwijała.
W socjologii również nie brakuje krytycznych uwag dotyczących związku
z naukami ścisłymi. Podkreśla się, że w wyniku „kompleksu humanistów” pojawiły się problemy: bałwochwalczego stosunku do matematyki, kultu cybernetyki,
testomanii, pogoni za empirycznymi danymi i żargonu pseudonaukowego24.
Zagrożenia, jakie są związane z nadmierną matematyzacją, są w obu dziedzinach analizowane podobnie. Przy czym w ekonomii istnieje naturalna predyspozycja, przez charakter badanych zjawisk, do wykorzystania narzędzi
matematycznych. W socjologii bardziej istotne są zaś badania statystyczne
i ekonometryczne.
Początkowo trudno mówić o jakiejś współpracy ekonomii i socjologii.
Ekonomia rozwijała się pod względem formalistycznym, uściślając swój język
i metody, a socjologia skupiła się na badaniu społecznych zachowań pod względem instytucjonalnym, kulturowym i historycznym. Obszary badań obu nauk
wydawały się więc rozłączne. W latach 70. XX w., gdy ekonomia szukała nowych
obszarów badawczych, za sprawą G. Beckera i O. Williamsona zainteresowała
S. Stachak, Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa
1997, s. 5.
23 Ibidem, s. 202.
24 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe
„Śląsk”, Katowice 2010, s. 96.
22
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się socjologią. W ten sposób powstała socjologia ekonomiczna, która jako subdyscyplina jest umiejscowiona na pograniczu socjologii i ekonomii. Pokazuje
ona zastosowanie wyjaśnień socjologicznych do problemów dotyczących produkcji, wymiany i konsumpcji dóbr i usług25. Później zaś w wyniku licznych
modyfikacji pojawiła się nowa socjologia ekonomiczna, która zakładała, że
podmioty gospodarcze są uwikłane społecznie, zakorzenione w sieci społecznych stosunków, które prowadzą do realizacji celów ekonomicznych i pozaekonomicznych, i oparte na instytucjach, które są społecznymi konstrukcjami.
Nie tylko socjologia ekonomiczna jest wyrazem wspólnych badań ekonomii i socjologii. Obie nauki mają o wiele więcej wspólnego. Po pierwsze, uczonych, którzy zasłynęli w każdej z dyscyplin ze względu na cenne przemyślenia
i koncepcje, np. M. Weber, V. Pareto, J. Schumpeter i T. Veblen. Po drugie, obie
nauki zafascynowane matematyką wypracowały wspólne narzędzia i metody
badawcze, co zrodziło ekonomię matematyczną i socjologię matematyczną.
Obie prowadzą analizy w skali makro i mikro, obie mają problem z wartościowaniem i metodologią szczegółową. W końcu wiele pojęć jest wspólnie
badanych przez ekonomię i socjologię: teoria kosztów transakcyjnych, kapitał
społeczny, ewolucja, instytucje, zakorzenienie społeczne. Tak więc ekonomia
i socjologia nie tylko współpracują, lecz także wzajemnie na siebie wpływają.
Wypracowany wspólnie obszar badawczy czy to w socjologii ekonomicznej,
czy też w obrębie konkretnych problemów daje ekonomii i socjologii możliwość szerszego spojrzenia na badane zjawisko, ubogaca je i pogłębia. Stanowi
to wartość dodaną dla każdej z dyscyplin. Relacja ta jest więc obecnie bardziej
interdyscyplinarna niż imperialistyczna.

26.6. Ekonomia a psychologia
Związek między ekonomią a psychologią, przez dłuższy czas można by było
określić jako „antypsychologizm w ekonomii”. Ekonomiści odeszli od psychologizmu, przyjmując w to miejsce koncepcje człowieka ekonomicznego, którego
charakteryzował: „interes własny, kompletna wiedza i informacja, świadomy
namysł oraz reprezentatywność dla populacji ludzi gospodarujących”26, i podkreślając, że „jeśli chcemy zbudować naukę ekonomii na solidnych podstawach,
25 L. Gilejko, Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2005, s. 26–27.
26 B. Klimczak, Relacje między ekonomią a psychologią, „Ekonomia” 2013, nr 4 (25), s. 16.

26. Kooperacja ekonomii z innymi naukami

395

musimy ją całkowicie uniezależnić od psychologicznych założeń”27. Mimo że
obie nauki zajmowały się ludzkim działaniem, to wydawało się, że badają „dwa
różne gatunki istot”: ludzi i ekonów28.
Pod koniec lat 50. XX w. wznowiono badania interdyscyplinarne, które
pozwoliły odbudować związek między ekonomią a psychologią. Obecnie można
powiedzieć, że łączą je „badania eksperymentalne dotyczące decyzji, zachowań,
postaw, motywów, emocji i stanów poznawczych towarzyszących działalności gospodarczej”29. Dzięki nim powstała psychologia ekonomiczna30 i ekonomia behawioralna. Pierwsza bada mechanizmy i procesy psychiczne, które
są podstawą zachowań podmiotów gospodarczych. Druga skupia się na motywach i skutkach procesów decyzyjnych, „w oparciu o rzeczywiste możliwości
i zachowania ludzi”31. Zainteresowanie psychologią w ekonomii okazało się
płodne poznawczo, gdy G. Akerlof, D. Kahneman i V. Smith otrzymali Nagrodę
Nobla w dziedzinie ekonomii, związaną z rozwojem ekonomii behawioralnej32.
Relacja ekonomii i psychologii jest więc korzystna dla obu dyscyplin i należy
ją uznać za interdyscyplinarną.

26.7. Podsumowanie
Gdyby podróże w czasie były możliwe, to A. Smith, ojciec ekonomii, byłby
zadziwiony współczesnym dorobkiem, mnogością nurtów i szkół, kierunków
zmian i liczbą problemów, które bada współczesna ekonomia. Jako nauka osiągnęła niesamowity postęp i zmieniła się w dojrzałą naukę, trudną jednak do
opisania i analizy. Nadal szuka swojej tożsamości, poznaje i bada problemy,
które pozwolą jej zbliżyć się do prawdy.
Za: N. Berg, Behavioral Economics, w: 21st Century Economics: A Reference Handbook, red. R. Free, vol. 2, Sage Publications, Los Angeles 2010, s. 3.
28 Twierdzenie ekonomisty behawioralnego Richarda Thalera. D. Kahneman, Pułapki
myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań 2012, s. 357.
29 B. Klimczak, Relacje między ekonomią…, op.cit., s. 14.
30 Szerzej zob. T. Zaleśkiewicz, Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2011.
31 J. Godłów-Legiędź, Ekonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju
ekonomicznego, „Ekonomia” 2013, nr 4 (25), s. 27.
32 K. Fjałkowski, Rola psychologii w ekonomicznej teorii zachowań ludzkich Gary’ego
S. Beckera, „Ekonomia” 2013, nr 4 (25); A. Wojtyna, Czy w wyniku kryzysu finansowego ekonomia otworzy się bardziej na psychologię?, w: Węzeł polski. Bariery rozwoju z perspektywy
ekonomicznej i psychologicznej, red. P. Kozłowski, PAN, Warszawa 2011, http://www.pte.
pl/pliki/2/12/09_%20Wojtyna__po%20PK_po%20aut.pdf (10.01.2017).
27
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Na współczesne oblicze ekonomii wpłynęły relacje z innymi naukami. Nie
zawsze była to współpraca, która umożliwia osiągnięcie interdyscyplinarności
i wspólnych korzyści. W związku z matematyką i fizyką ekonomia „poddała się
kolonizacji”, a z socjologią i psychologią sama wykazała „zachowania imperialistyczne”, które obecnie mają postać relacji interdyscyplinarnych. Z kolei do
logiki podeszła narzędziowo. Każdy związek dał ekonomii co innego: metodę,
narzędzia, język, wspólny obszar badań lub był fundamentem dla takich subdyscyplin jak ekonomia matematyczna, ekonometria, ekonofizyka, metodologia
ekonomii, nowa socjologia ekonomiczna, psychologia ekonomiczna i ekonomia behawioralna.
Niewątpliwie związek ekonomii z matematyką i fizyką zaważył na jej wizerunku jako nauki i ukształtował relacje z innymi dyscyplinami. Ekonomia
zmieniła podejście z imperialistycznego na kooperujące, co pozwoliło jej się
otworzyć na nowe problemy i zyskać interdyscyplinarność. Dzięki temu możliwe
jest badanie odmiennych aspektów zjawisk społeczno-gospodarczych. Dlatego
współczesna ekonomia stała się międzydyscyplinarną nauką, mieszanką wielu
dziedzin naukowych. To oznacza, że trudno jest scharakteryzować ekonomię
jako naukę lub zaklasyfikować ją do jednej tylko grupy nauk. W tym przypadku
nie jest istotne, czy chodzi o obecnie obowiązujący w Polsce podział formalno-prawny nauk, czy klasyfikację dyscyplin naukowych obowiązującą w OECD,
czy też podejście tradycyjne zaproponowane przez św. Tomasza. Samo określenie, że ekonomia to nauka społeczna, kompleksowa i indukcyjno-dedukcyjna,
jest już niewystarczające, bo nie ujmuje interdyscyplinarności i zachodzących
zmian w obszarze badawczym. Wydaje się, że taką możliwość stwarza klasyfikacja obowiązująca w statystyce, stworzona przez NESTI Group33. Dzięki
przyjętej w niej terminologii i podziałom możliwe jest analizowanie kierunków rozwoju nauk, ich otwartości i interdyscyplinarności, które często skutkują powstaniem nowych subdyscyplin lub subkategorii. Szczególnie, że dla
każdej z dyscyplin pozostawiono miejsce na „inne nauki…”.
Dlatego zasadne jest, aby ekonomista był nie tylko ekonomistą, lecz także
opierał swoją wiedzę na dorobku innych dziedzin naukowych, zarówno nauk
ścisłych, jak i społecznych czy innych ekonomicznych. Zasadne wydaje się

33 W 2006 r. grupa reprezentująca OECD, EUROSTAT i UNESCO zaproponowała dla
celów statystycznych jedną terminologię i podział nauk. DSTI/EAS/STP/NESTI (2006)
19/FINAL (15.01.2017).
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więc stwierdzenie, że „ekonomista, który jest tylko ekonomistą, jest nie tylko
skończonym nudziarzem, lecz jest wręcz niebezpieczny”34.
Powyższa analiza problemów badawczych pozwoliła, przy wybranych
metodach, wstępnie przyjąć hipotezy robocze postawione na początku opracowania. Przy czym zasygnalizowano jedynie najważniejsze zagadnienia, które
z pewnością wymagają dalszych badań.
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27. Usługi komunalne jako czynnik dynamizowania
procesów rozwojowych gminy

27.1. Wprowadzenie
Usługi komunalne stanowią podstawową sferę i główną misję władz gminy,
których podstawowym obszarem działań jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców i podmiotów gospodarczych poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych (zadania użyteczności publicznej). Zasadność tak sformułowanego obszaru działania usług komunalnych wynika z istoty samorządu gminnego
jako faktycznego gospodarza terenu, społecznego charakteru struktur samorządowych i społecznego wymiaru działań (w interesie wszystkich mieszkańców), terytorialności działań i lokalnego wymiaru ich skutków (pozytywnych
i negatywnych). Samorząd gminny ponosi zatem odpowiedzialność za organizację, strukturę, funkcjonowanie i jakość środowiska życia mieszkańców.
Usługi komunalne warunkują sprawne funkcjonowanie gminy oraz determinują skalę i tempo jej rozwoju jako społecznego systemu gospodarowania, co
w sposób bezpośredni rzutuje na jej atrakcyjność lokalizacyjną (inwestycyjną),
a także na konkurencyjność w otoczeniu. Działania w tym względzie są skutkiem coraz wyraźniej kształtującego się rynku gminnych jednostek samorządu
terytorialnego, który staje się coraz bardziej konkurencyjny. Jest to konkurencja o nowych mieszkańców, inwestorów zewnętrznych i turystów oraz środki
finansowe (w tym o środki pomocowe Unii Europejskiej). Od tego zależy w dużej
mierze skala i tempo rozwoju gospodarczego, który jest wyznacznikiem realnych możliwości rozwoju usług komunalnych, a w konsekwencji tworzenia jak
najlepszego środowiska życia społeczności lokalnej.
Jednak sama świadomość aktywnej roli samorządu gminnego w skutecznym
i efektywnym rozwiązywaniu problemów rozwojowych nie jest wystarczająca.
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Niezbędna jest wiedza dotycząca roli władz gminy w procesach rozwojowych,
uwarunkowań i mechanizmów nimi rządzących, a także umiejętności wdrażania tej wiedzy w praktyce. Działania prorozwojowe władz samorządowych
powinny przede wszystkim koncentrować się na przedsięwzięciach skutkujących stałym wzrostem atrakcyjności lokalizacyjnej (inwestycyjnej) gminy dla
obecnych i potencjalnych mieszkańców, podmiotów gospodarczych i turystów
oraz jej konkurencyjności w otoczeniu. Jednym z istotnych czynników lokalizacyjnych są usługi komunalne. Stąd też systematyczne działania na rzecz
ich rozwoju (ilościowego i jakościowego) stanowić winny ważne zadanie dla
władz gminy.
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie istoty, charakterystycznych
cech usług komunalnych i wskazanie czynników określających zapotrzebowanie
na usługi komunalne. Przedstawiono także znaczenie tych usług w działaniach
na rzecz wzrostu atrakcyjności lokalizacyjnej (inwestycyjnej) i konkurencyjności gminy w otoczeniu, a w konsekwencji na skalę i tempo procesów rozwojowych oraz poziom zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców.

27.2. Istota usług komunalnych
Obserwacja życia społecznego i procesów gospodarczych wskazuje, że
usługi odgrywają coraz większą rolę zarówno w procesach rozwoju gospodarczego, jak i społecznego. Są także katalizatorem zmian w poziomie życia
ludności, co skutkuje wzrastającą serwicyzacją konsumpcji, a także stają się
nośnikiem różnego rodzaju innowacji, przez co wpływają na postęp cywilizacyjny kraju, regionu czy gminy. Istotną rolę w tych procesach odgrywają
usługi publiczne, w tym komunalne, które są procesem dostarczania określonego dobra publicznego1.
M. Dylewski i B. Filipiak definiują usługi publiczne jako usługi związane
z dostarczaniem dóbr publicznych, charakteryzujące się niemożliwością
wykluczenia z konsumpcji jakiegokolwiek członka społeczeństwa2. Z kolei

1 Szerzej zob. M. Ziółkowski, Usługi komunalne jako podstawa zaspokajania potrzeb
bytowych ludności, w: Wydatki na usługi komunalne w strukturze wydatków mieszkańców gmin – ocena w układzie regionalnym, red. Z. Grzymała, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2015.
2 M. Dylewski, B. Filipiak, Usługi publiczne, w: Współczesna ekonomia usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,
s. 454.
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G. Dziarski i W. Kłosowski definiują pojęcie usług publicznych jako system
usług komunalnych, społecznych i administracyjnych, skierowany na zaspokojenie społeczności lokalnej, w których ważną rolę z przyczyn ustrojowych,
politycznych, społecznych, majątkowych, ekonomicznych, finansowych i ekologicznych odgrywają organy administracji rządowej i samorządowej3. Natomiast w terminologii Unii Europejskiej można spotkać się z określeniem usług
publicznych jako „usług świadczonych w interesie ogólnym”.
Działalność związana ze świadczeniem usług komunalnych jest oparta
na infrastrukturze technicznej i obejmuje:
–– w sferze transportu: rozbudowę sieci drogowo-ulicznej, rozwój lokalnego
transportu zbiorowego, a przez to obniżenie emisji zanieczyszczeń i hałasu,
łagodzenie nierównomierności obsługi poszczególnych obszarów, poprawę
bezpieczeństwa ruchu, uwolnienie ośrodków miejskich od ruchu tranzytowego, remonty bieżące, utrzymanie przejezdności i odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa dróg publicznych,
–– w sferze gospodarki wodno-ściekowej: zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, zapewnienie należytej
jakości wody i ścieków,
–– w sferze ciepłownictwa: produkcja i dostarczanie ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody,
–– w sferze gospodarki odpadami: zbiórka, segregacja, składowanie, spalanie, utylizacja i recykling odpadów, likwidacja nielegalnych wysypisk wraz
z eliminacją przyczyn ich powstawania,
–– w sferze gospodarowania terenami zieleni i rekreacyjnymi: tworzenie parków i zieleńców, stymulowanie rozwoju zieleni na gruntach prywatnych
i spółdzielczych, zwiększanie powierzchni lasów na gruntach komunalnych, koordynacja zarządzania terenami zieleni,
–– zapewnienie rezerwy miejsc pochówków przy określeniu wielkości potrzeb
w zakresie cmentarnictwa (niezbędnych powierzchni grzebalnych).
Usługi komunalne tworzą więc grupę bardzo zróżnicowanych działań
i przedsięwzięć. Powoduje to znaczną trudność ich parametryzowania. Wynika
ona nie tylko z różnic między zaspokajanymi w ten sposób rodzajami potrzeb
społecznych i gospodarczych, lecz także z charakteru obszaru, na jakim są one
świadczone, różnorodności technicznej urządzeń i obiektów świadczących
te usługi, rozwiązań organizacyjnych czy samej wielkości rynku tych usług.
G. Dziarski, W. Kłosowski, Usługi publiczne, w tym usługi komunalne, FRDL, Warszawa 2003, s. 8–9.
3
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Mimo tych różnic usługi komunalne charakteryzują się jednak wieloma cechami
wspólnymi, np.:
–– powszechnością i ciągłością świadczenia usług,
–– potrzeby muszą być zaspokajane w sposób niezawodny i bezwzględny,
na danej przestrzeni i w określonym czasie,
–– produkty wytwarzane w wyniku świadczenia usług są zazwyczaj trudne do
magazynowania – występuje zatem jednocześnie proces produkcji, dostawy,
sprzedaży i konsumpcji wyrobu – w większości tego typu usług konieczne
jest utrzymywanie nieprzerwanej produkcji, co pociąga za sobą potrzebę
rezerwowych urządzeń i zasilania energetycznego na wypadek awarii,
–– zaspokajanie potrzeb dokonuje się w miejscu ich występowania (tylko w nielicznych i wyjątkowych przypadkach w miejscu ich wytwarzania),
–– popyt na usługi jest nierównomiernie rozłożony w czasie (wahania dobowe,
tygodniowe, sezonowe, roczne); zdolność produkcyjna usług musi być wyższa od średniego zapotrzebowania, muszą również być zapewnione rezerwy
gwarantujące pokrycie potrzeb szczytowych,
–– długowieczność i duża trwałość infrastruktury technicznej powoduje, że
jest ona nie tylko budowana na potrzeby bieżącego poziomu usług, lecz
także musi uwzględniać wielkość popytu, jaki prawdopodobnie wystąpi
w przyszłości; infrastruktura techniczna budowana jest zatem na wyrost,
z uwzględnieniem rozwoju danych obszarów; powoduje to konieczność
tworzenia rezerw zdolności produkcyjnej, przeznaczonej na zaspokojenie
przyszłych potrzeb, chociaż możliwa jest sytuacja, w której rezerwy te nie
zostaną nigdy wykorzystane, np. w przypadku załamania rynku usług lub
zmiany tendencji rozwojowych danego obszaru,
–– brakiem ukierunkowania na zysk,
–– wysoką kapitałochłonnością,
–– wysokim stopniem nieelastyczności popytu względem ceny,
–– wysokim udziałem kosztów stałych, wynikającym m.in. z konieczności
zapewnienia ciągłości dostawy, wysokiego kosztu infrastruktury technicznej
czy też utrzymywania rezerw produkcyjnych (awaryjnej, związanej z nierównomiernością popytu czy też uwzględniającej potrzeby rozwojowe),
–– monopolistycznym charakterem działalności (wynikającym z wysokiego
kosztu infrastruktury technicznej, który zazwyczaj uniemożliwia funkcjonowanie na rynku kilku konkurujących podmiotów).
Usługi komunalne są realizowane na rzecz wszystkich osób mieszkających
na stałe lub przebywających czasowo i podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na danym terytorium. Wszystkie te podmioty to klienci korzystający
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codziennie z tych usług. Oczekują oni, że świadczone usługi będą realizowane
na odpowiednim poziomie ilościowym i jakościowym, niezależnie od liczby
osób z nich korzystających – każdy nowy klient nie narusza uprawnień pozostałych. Do podstawowych cech usług komunalnych zaliczyć należy: różnorodność, rzeczywisty dostęp i niezawodność funkcjonowania, wysoki poziom
jakości świadczonych usług i przystępność cenową. Tak więc usługi komunalne
stanowią podstawową sferę i główną misję działania władz gminy, obejmując
dwa podstawowe obszary zadań własnych o charakterze gospodarczym:
–– usługi komunalne w sensie ścisłym, tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności i podmiotów gospodarczych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (zadania użyteczności publicznej),
–– systematyczne działania na rzecz stałego podnoszenia atrakcyjności lokalizacyjnej (inwestycyjnej) i konkurencyjności gminy w otoczeniu służące
dynamizowaniu procesów rozwojowych gminy.

27.3. Czynniki określające potrzeby komunalne
Potrzeby komunalne mają charakter potrzeb podstawowych, powszechnych i codziennych, których zaspokojenie jest niezbędne dla zapewnienia
odpowiednich warunków życia ludności, a także dla prawidłowego funkcjonowania gminy jako całości4. Zapotrzebowanie na te usługi zgłaszane są również
przez podmioty gospodarcze, zlokalizowane na jej terenie (jedynie komunikacja miejska jest w całości nastawiona na zaspokajanie potrzeb mieszkańców).
Dla bieżącej analizy stanu i planowania rozwoju usług komunalnych podstawowe znaczenie ma popyt efektywny5 na te usługi, który warunkowany jest
szeregiem różnorodnych czynników, do których m.in. należą6:
–– liczba ludności i poziom ich realnych dochodów, sposób życia ludności
i związany z tym poziom kultury jej bytowania,
–– poziom rozwoju gospodarczego i wielkość potrzeb podmiotów gospodarczych,
4 Zob. P. Jeżowski, A. Zalewski, Przesłanki i warunki racjonalizacji polityki taryfowej
w gospodarce komunalnej w Polsce, „Monografie i Opracowania”, nr 327, SGPiS, Warszawa
1991, s. 8.
5 Potrzeby komunalne przyjmują postać popytu potencjalnego lub efektywnego. Popyt
potencjalny oznacza pragnienie nabycia określonego dobra, które jednak nie jest poparte
możliwościami dochodowymi. Z kolei popyt efektywny oznacza chęć nabycia określonego
dobra, która jest poparta posiadaniem odpowiedniego ekwiwalentu finansowego.
6 Z. Dziembowski, Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, PWE, Warszawa 1983,
s. 68; P. Jeżowski, A. Zalewski, Przesłanki i warunki racjonalizacji…, op.cit., s. 9.
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–– wielkość popytu potencjalnego zgłaszanego ze strony mieszkańców i podmiotów gospodarczych,
–– stopień wyposażenia mieszkań i gospodarstw domowych w różne urządzenia techniczne,
–– poziom opłat za świadczone usługi komunalne,
–– relacja opłat za daną usługę do opłaty za usługę substytucyjną,
–– struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy, gęstość zabudowy,
–– wysokości strat w sieciach przesyłowo-rozdzielnych i instalacjach wewnętrznych – ta grupa czynników dotyczy zapotrzebowania na wodę i energię
cieplną,
Wymienione czynniki determinujące skalę i strukturę usług komunalnych
różnicują potrzeby w tym zakresie w zależności od układu lokalnych warunków.
Należy zaznaczyć, że przełom XX i XXI w. to okres intensywnej rozbudowy infrastruktury komunalnej w polskich gminach, co przede wszystkim
miało na celu odrobienie deficytów (zaległości, zapóźnienia cywilizacyjnego)
odziedziczonych po poprzednim systemie społeczno-gospodarczym. Proces
ten został przyspieszony w następstwie akcesji Polski do Unii Europejskiej
i otwarcia dostępu do środków finansowych (pomocowych) w ramach polityki
spójności. Zarysowuje się jednak poważne ryzyko wyhamowania skali i tempa
absorpcji tych środków w aktualnej perspektywie finansowej (lata 2014–2020),
spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej wielu gmin. W konsekwencji istnieje duże prawdopodobieństwo, że dalsze możliwości rozwoju usług
komunalnych w tych gminach będą ograniczone ze względu na brak środków
własnych na zabezpieczenie niezbędnego wkładu finansowego w relacji do
środków unijnych.

27.4. U
 sługi komunalne jako podstawa wzrostu atrakcyjności
lokalizacyjnej i konkurencyjności gminy
Potrzeby komunalne, ze względu na rosnący poziom życia ludności, wykazują tendencję do stale postępującego wzrostu ilościowego i jakościowego.
Wskutek tego przy budowie, rozbudowie i modernizacji urządzeń komunalnych muszą być uwzględniane potrzeby nie tylko bieżące, lecz także przyszłe,
związane z perspektywą ogólnego rozwoju gminy. Stąd też istnieje w pewnym
sensie konieczność działania na wyrost. W pewnym sensie, gdyż konieczność
ta może być łagodzona przez umiejętne etapowanie wyżej wymienionych działań.
Pozwala to w sposób bardziej ekonomiczny zaspokoić potrzeby bieżące, może
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również zmniejszyć ujemne skutki tzw. wąskich gardeł, będące swego rodzaju
złem koniecznym, którego rozmiary można i należy ograniczać do minimum.
Podstawą programowania rozwoju usług komunalnych w gminie winno
być określenie zapotrzebowania gminy, jej mieszkańców, podmiotów gospodarczych i innych odbiorców na usługi komunalne, poprzedzone analizą stanu
istniejącego, prognozą rozwoju ludności i gospodarki lokalnej oraz ustaleniem
norm komunalnych (bytowych)7 i normatywów projektowania urządzeń komunalnych. Taki sposób podejścia pozwala zobiektywizować mierniki potrzeb
komunalnych i stopnia ich zaspokojenia, a tym samym ułatwia właściwą
hierarchizację zadań realizacyjnych. Po dokonaniu oceny stanu istniejącego
w gminie na podstawie własnego zapotrzebowania, przepisów krajowych oraz
normatywów i dyrektyw Unii Europejskiej gminy powinny określić wizję stanu
docelowego świadczonych usług komunalnych na swoim terenie.
Należy mieć na uwadze, że nadrzędnym celem funkcjonowania samorządu
gminnego jako podmiotu sterującego rozwojem lokalnym jest tworzenie możliwie jak najlepszego środowiska życia dla mieszkańców. Inaczej mówiąc:
chodzi tu o tworzenie możliwie jak najlepszych walorów (zalet) użytkowych
zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i odwiedzin. Samorząd
gminny jako faktyczny gospodarz określonego terytorium ponosi zatem odpowiedzialność za organizację, strukturę, funkcjonowanie i rozwój środowiska
życia mieszkańców, w tym za ilość i jakość świadczonych usług komunalnych8.
Szczególną powinnością władz gminy jest zatem świadome, systematyczne,
kompleksowe i celowe działanie na rzecz dynamizowania procesów rozwojowych. Te działania możemy podzielić na:
–– działania bezpośrednie, prowadzone w ramach zadań własnych gminy
i zadań zleconych przez administracje rządową,
–– działania pośrednie, polegające na tworzeniu warunków dla rozwoju gospodarczego jako niezbędnego warunku zmniejszania rozmiarów bezrobocia oraz wzrostu dochodów ludności i budżetu gminy, a w konsekwencji
poprawy warunków życia mieszkańców.

Norma komunalna (bytowa) to przemyślana i przyjęta jako obowiązująca wytyczna,
która powinna określać nie tylko wielkość, lecz także nasilenie poszczególnych rodzajów
potrzeb komunalnych.
8 Szerzej zob. M. Ziółkowski, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007; M. Ziółkowski, Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Wydawnictwo Wydziału
Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Rok LXXVII – zeszyt 1/2015.
7
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W obu przypadkach chodzi tu przede wszystkim o tworzenie jak najlepszego
i zróżnicowanego potencjału lokalizacyjnego jako podstawy do wzrostu atrakcyjności lokalizacyjnej (inwestycyjnej) i konkurencyjności gminy w otoczeniu.
Potencjał lokalizacyjny to właściwości danego obszaru, czyli walory, zasoby,
cechy/atrybuty (określa się je także mianem czynników lokalizacji), które tworzą określony zbiór korzyści (użyteczności) lokalizacyjnych dla mieszkańców,
podmiotów gospodarczych i turystów (obecnych i potencjalnych). Korzyści
(użyteczności) lokalizacyjne to zestaw czynników, które:
–– umożliwiają lepsze od innych gmin warunki zamieszkiwania, prowadzenia
działalności gospodarczej i czasowego pobytu turystów,
–– gwarantują mniejszy poziom zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego,
–– zmniejszają ryzyko niepowodzenia inwestycji,
–– umożliwiają redukcję nakładów inwestycyjnych (kosztów) ponoszonych
przez inwestorów,
–– ułatwiają maksymalizację zysku inwestorom,
–– przyczyniają się do wzrostu dochodów indywidualnych mieszkańców,
–– przyczyniają się do wzrostu dochodów budżetu gminy.
Korzyści lokalizacyjne determinują z kolei poziom atrakcyjności lokalizacyjnej
(inwestycyjnej) gminy. Z punktu widzenia potencjalnego mieszkańca, podmiotu
gospodarczego i turysty atrakcyjność lokalizacyjna danej gminy jest określana
poprzez stosunek korzyści (użyteczności) do uciążliwości (kosztów) zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i czasowego pobytu w danej gminie.
Należy zaznaczyć, że atrakcyjność lokalizacyjna danej gminy jednostki terytorialnej jest dla potencjalnych klientów kategorią względną, postrzeganą i ocenianą na tle innych jednostek. Natomiast z punktu widzenia gminy atrakcyjność
lokalizacyjna (inwestycyjna) jest określana jako walory, zasoby, cechy/atrybuty
danego miejsca (materialne i niematerialne), tworzące zbiór korzyści (użyteczności) możliwy do osiągnięcia przez potencjalnych klientów w trakcie zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i czasowego pobytu.
Z kolei konkurencyjność to możliwości, umiejętności, zdolności do przystosowania się danej gminy do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz
skutecznego jej konkurowania (rywalizowania, współzawodnictwa) z innymi
gminami, wyrażająca się w praktyce umiejętnością przyciągania na swój teren
potencjalnych mieszkańców, podmiotów gospodarczych i turystów. Konkurencyjność można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach9:
R. Chmielewski, M. Trojanek, Czynniki określające konkurencyjność układów przestrzennych (regionów i miast), w: Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania, cz. 2,
red. R. Domański, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 187, Warszawa 1999.
9
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–– konkurencyjności podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w danej
gminie, w otwartej gospodarce (konkurencyjność w odniesieniu do przedsiębiorstw sprowadza się do sprostania stale zmieniającym się i wzrastającym wymaganiom rynku i uzyskaniu jak największego zysku),
–– konkurencyjności gminy o kapitał gwarantujący tworzenie nowych miejsc
pracy i przynoszący dochód (konkurencyjność gminy wyraża się przez zdolność przyciągania, czyli atrakcyjność dla kapitału i podmiotów gospodarczych, wykorzystujących własne predyspozycje rozwoju).
Można więc powiedzieć, że specyfiką współczesnych czasów jest jednoczesne konkurowanie przedsiębiorstw i konkurowanie ich otoczenia, czyli gmin,
w których działają. Otóż konkurencyjne przedsiębiorstwo z jednej strony charakteryzuje się wewnętrzną zdolnością i elastycznością w przystosowaniu się
do zmieniających się warunków konkurencji, z drugiej zaś ma zdolność do
internalizacji korzyści zewnętrznych. W ten sposób kreuje i determinuje konkurencyjność danej gminy. Z perspektywy przedsiębiorstwa to właśnie ona,
wytwarzając korzystne otoczenie, warunkuje tworzenie regionalnych i lokalnych systemów produkcji i innowacji, aktywnie uczestniczy w budowaniu
konkurencyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych na ich terenie. Natomiast
dana gmina, dysponując przewagą konkurencyjną nad innymi, dostarcza podmiotom gospodarczym korzyści (walory użytkowe) ze względu na posiadany
potencjał lokalizacyjny. Konkurencyjność jest wówczas wypadkową jej mocnych i słabych stron. Jednocześnie jednak dana gmina czy region mogą być
atrakcyjne lokalizacyjnie w otoczeniu w zależności od potencjału swojej bazy
ekonomicznej. Ich konkurencyjność jest wówczas wypadkową konkurencyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych na ich terenie.
Istotną rolę w dynamizowaniu procesów rozwojowych gminy winny spełniać usługi komunalne. Obok innowacji, wiedzy, jakości kapitału ludzkiego,
społecznego, finansowego i instytucjonalnego nowoczesna infrastruktura techniczna, świadcząca usługi komunalne o wysokiej jakości, jest bardzo ważnym
czynnikiem wpływającym na wzrost atrakcyjności lokalizacyjnej (inwestycyjnej) i sukcesy w budowie przewagi konkurencyjnej gminy w otoczeniu.
W tej sytuacji problemy dotyczące rozwoju usług komunalnych powinny
znaleźć swoje miejsce w dokumentach strategiczno-programowych, które
każda gmina musi opracowywać, aby móc w sposób skuteczny i efektywny
wspierać i stymulować procesy rozwojowe. Chodzi tu o następujące dokumenty: strategię rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
wieloletnie plany inwestycyjne, wieloletnie plany finansowe. W dokumentach
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tych w odniesieniu do usług komunalnych należy uwzględnić następujące
ustalenia (rysunek 1):
1) Strategia rozwoju. Określenie celów strategicznych i operacyjnych oraz
programów realizacyjnych. Wskazanie docelowych (zakładanych) standardów, ogólnych założeń polityki taryfowej oraz wybór form organizacyjnych
świadczenia usług komunalnych.
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Dokonanie diagnozy stanu w zakresie uzbrojenia terenu, systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz wskazanie kierunków rozwoju
tych systemów.
Rysunek 1. System instrumentów strategiczno-programowych w gminie
Strategia rozwoju gminy

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy

Wieloletni program rozwoju usług komunalnych

Wieloletnia prognoza finansowa

Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego

Wieloletni plan inwestycyjny
Projekty realizacyjne,

w tym: studia środowiskowo-techniczne, studia wykonalności,
oceny oddziaływania na środowisko

Budżet gminy
Realizacja, monitoring i kontrola
Źródło: opracowanie własne.

Oba te dokumenty wyznaczają ogólne ramy rozwoju usług komunalnych.
Na podstawie ich ustaleń należy opracować wieloletni program rozwoju usług
komunalnych, którego treści powinny stanowić podstawę do systematycznych
działań realizacyjnych służących poprawie ich dostępności, jakości i efektywności. W toku jego opracowywania należy odpowiedzieć (w miarę precyzyjnie)
na podstawowe pytania:
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–– jaka jest nasza obecna sytuacja? – czyli diagnoza stanu istniejącego,
–– co nam może pomagać, a co przeszkadzać w dalszym rozwoju? – czyli analiza naszych silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwojowych,
tkwiących w otoczeniu,
–– dokąd zmierzamy, co chcemy osiągnąć w przyszłości? – czyli określenie
strategicznych celów rozwoju oraz wskazanie docelowego poziomu rozwoju usług komunalnych,
–– co trzeba zrobić, aby zrealizować nasze zamierzenia? – czyli określenie
celów operacyjnych i programów działań realizacyjnych, a także działań
o charakterze organizacyjnym i technicznym,
–– ile to będzie kosztować? – czyli określenie szacunkowych kosztów realizacji zaplanowanych zamierzeń,
–– skąd wziąć na to pieniądze? – czyli wskazanie źródeł finansowania zaplanowanych zamierzeń,
–– co trzeba zrobić w pierwszej kolejności? – czyli określenie priorytetów
realizacyjnych,
–– kto to ma zrobić? – czyli określenie podmiotów (osób i jednostek organizacyjnych) odpowiedzialnych za realizację zaplanowanych zamierzeń.
Następnie ustalenia zawarte w tym programie powinny być uszczegółowione w:
1) miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poprzez określenie zasad modernizacji i rozbudowy istniejących oraz budowy nowych systemów infrastruktury technicznej,
2) wieloletnim planie finansowym poprzez zdefiniowanie okresu realizacji
poszczególnych zadań w sferze usług komunalnych wraz z łącznymi limitami wydatków w poszczególnych latach,
3) wieloletnim planie inwestycyjnym poprzez stworzenie listy zadań inwestycyjnych w sferze usług komunalnych w układzie rankingowym (priorytetowym) przewidzianych do realizacji w przyjętym horyzoncie czasu wraz
z zakresem rzeczowym w rozbiciu na poszczególne lata.
Tak więc rozwój gminy, w tym usług komunalnych, nie może odbywać się
w wyniku przypadkowych, fragmentarycznych, nieukierunkowanych na realizację długookresowych celów – decyzji bieżących. Rozwój ten musi być więc
podporządkowany świadomemu i permanentnego organizowaniu, kształtowaniu i wspieraniu przez władze gminy, a merytoryczną podstawą tego typu
działań powinny być wyżej wymienione dokumenty strategiczno-programowe,
ściśle ze sobą powiązane i prezentujące zintegrowane (kompleksowe) i wieloaspektowe podejście do kształtowania procesów rozwoju gminy.

410

Marek Ziółkowski

27.5. Podsumowanie
Rozwój lokalny jest procesem ukierunkowanym na tworzenie nowych oraz
zachowanie i rewitalizację istniejących wartości. W konsekwencji tego typu
działań tworzy się nowy potencjał rozwojowy gminy, determinujący jej atrakcyjność lokalizacyjną (inwestycyjną) dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i turystów (obecnych i potencjalnych zewnętrznych), a także wzrost jej
konkurencyjności w otoczeniu. Istotną rolę w procesie rozwoju gminy odgrywa
infrastruktura komunalna i świadczone na jej podstawie usługi komunalne.
Rozwój i innowacyjność tych usług mają bezpośredni wpływ na skalę i tempo
procesów rozwoju gminy. Są one bowiem ważnym składnikiem potencjału lokalizacyjnego gminy i determinują jej atrakcyjność lokalizacyjną (inwestycyjną)
dla nowych mieszkańców, podmiotów gospodarczych i turystów, a także konkurencyjność w otoczeniu. Z kolei ich niedobór (ilościowy i jakościowy) staje
się istotną barierą rozwoju gminy.
Poziom rozwoju danej gminy względem innych jednostek jest więc wynikiem stworzonych korzyści (użyteczności) w postaci określonych walorów
użytkowych lokalizacji dla podmiotów gospodarczych i ludności z tytułu poniesionych nakładów (kosztów). W wyniku zrealizowanych przez gminę przedsięwzięć w sferze usług komunalnych powstaje określony potencjał rozwojowy
i dyskontowane z tego tytułu korzyści lokalizacyjne. Potencjał ten jest źródłem
wzrostu atrakcyjności lokalizacyjnej (inwestycyjnej) i konkurencyjności gminy
w otoczeniu. Wpływa to na dynamizowanie procesów rozwojowych gminy.
Odniesienie sukcesu w rozwoju gminy jest w największym stopniu zdeterminowane umiejętnością dostosowania się do nowych wyzwań, zmian i procesów
zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu, a także maksymalnego wykorzystania jej silnych stron. Skuteczne działania w tym względzie są w dużym
stopniu funkcją jakości zarządzania, czyli umiejętności rozwiązywania problemów przez władze samorządowe.
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